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ELEKTRONİK TANITIM KİTABI
Gonca Yayınevi tarafından basılan "19x Özün Özü" adlı
kitabım 2012 senesinden beri devam eden Kur'an
araştırmalarımda tespit ettiğim sıra dışı bulguları
anlatmaktadır. Bu kitabımda anlatılan sıra dışı saymak
kelimeleri ile ilgili olan tespitlerimi herkesin anlayacağı bir
formatta Arapça ve Türkçe transikripsiyonlu bir şekilde
hazırladım. Bu elektronik tanıtım kitabımda bunları
bulacaksınız.
Gonca Yayınevi tarafından basılan "19x Özün Özü" adlı
kitabın "İçindekiler" ve "Önsöz" bölümlerini de kitabın
içeriği hakkında bilgi edinmeniz için buraya aldım.
Kitabı Gonca Yayınevi'ndan 0212-528-5076, veya
İnternet sitesi
www.kitapyurdu.com adresinde "Özün özü" diye yazarak
araştırma yapıp temin edebilirsiniz.
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ÖNSÖZ
Bismillâhirrahmânirrahiym
Elhamdü lillâhi rabbi l'âlemiyn. Vessalâtu vesselâmu alâ
rasulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeıyn.
Bu kitapta bu güne kadar hiç bir yerde yazılmamış Kur'ân'daki
âyetler ve kelimeler arasında tespit ettiğim sıra dışı 19x uzaklık
ilişkilerini bulacaksınız. X burada katsayısı anlamında
kullanılmaktadır. Yani 19x deyince 19'un katı anlaşılmaktadır.
Bu konudaki araştırmam 2012 yılından beri devam ediyor. Şu
ana kadar üçü Türkçe biri İngilizce olmak üzere 1500 sayfa
tutan dört kitap yazdım. Türkçe kitapların her birisi yaklaşık
500 sayfadır. Geçenlerde Doçent Dr. olan yeğenimle
konuşurken bana kimsenin öyle 500 sayfalık kitapları okuyacak
zamanı olmadığını ve bunları daha küçük ebatlı kitapçıklar
haline getirmemi tavsiye etti. Bunun üzerine bu üç Türkçe
kitaptaki en güzel örnekleri toplayarak 19x uzaklık hesaplarının
özünün özü diye bir kitap hazırlamaya başladım. Elinizdeki bu
kitap bu çalışmanın ürünüdür.
Bahsettiğim kitaplardan birincisini 2013 Kasım'ında bitirdim ve
incelemeleri için birkaç akademisyene verdim. Bu kitabın adı
"Kur'ân'ı Kerim'de 19 sayısından Altın Oran'a Sayımlar,
Yorumlar" idi. Bu kitabımda Kur'ân'da geçen saymak fiilleri ve
bu fiillerden türeyen saymakla ilgili kelimeleri inceledim ve
besmele üzerindeki araştırmalarımın neticelerini sundum.
Ayrıca Altın Oran'a yeni bir yorum getirdim. Kitaplar
incelenirken araştırmama devam ettim.
Birinci kitabın bitiminden sonra tespit ettiğim 19 sayısı ile ilgili
pek çok yeni bilgiyi mesela içeriği benzer âyetlerin tespitini
ikinci bir kitapta incelemeye karar verdim. İkinci kitabımı da
2014 yılının yaz aylarında bitirdim ve "Kur'ân'ı Kerim'in
Kitaplaştırılmasında Sayısal Mu'cizeler" adını verdim. Bu
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kitabımda bir çok müsteşrikin Kur'ân hakkında yazdıkları
saptırıcı yazılarına 19x uzaklık hesaplarıyla cevaplar verdim. Bu
kitabı da incelenmek üzere bazı ilahiyatçı akademisyenlere
gönderdim. Okuyup değerlendirmek için uğraşan bütün
hocalarıma burada sonsuz teşekkür ediyorum.
Bu arada araştırmaya devam ediyordum. Derken 19 sûrelik
bloklarda 19x uzaklıklarını tespit ettim. Ayrıca birinci kitabımda
datasını verdiğim 2698 Allah lafz-ı Celali üzerinde yaptığım
daha derin araştırmalarda üçlü ve dörtlü kriterlere göre yeni
19x uzaklıklarını tespit ettim. Bunlara ilave olarak "Rabb"
kelimeleri üzerinde de bu üçlü ve dörtlü kriterleri tatbik ettim
ve bu kelimeler arasında bu kritere uygun olanları tespit ettim.
Bu kitabımı "19x Uzaklıklarındaki Âyetlerle Allahımızı tanıyalım"
diye adlandırdım.
Nihâyet elinizdeki "19x Özün Özü " kitabında bundan evvelki
üç kitaptaki konular içinden en ilginç olduğunu düşündüklerimi
derledim.
Bunları yayınlamak için ilgi gösteren yayınevlerine önsöz'ün
sonundaki e-posta edresime mesaj göndermelerini
öneriyorum.
Allahü te'âlâ yarattığı mahlûkatın her türlü ihtiyacını
karşılamaktadır. Kur'ân'ı Kerim'in sayısal mucizelerinden
olduğunu düşündüğüm 19 sayısı ile ilgili tespit ettiğim dikkat
çekici bilgilerin geçmişte değil de son nesilde ortaya çıkmış
olması sanki Allahü te'âlâ'nın günümüz insanının manevi
ihtiyaçlarını karşılamak için bir hediyesi gibi
yorumlanabileceğini düşünüyorum.
Burada öncelikle söylemek isterim ki 19 sayısı ile ilgili yaptığım
çalışmanın İran’da ortaya çıkan ve 19 üzerine odaklanan
Bahailer diye dinden sapmış bir grupla hiçbir ilişkisi yoktur.
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Diğer yandan benim bu kitapta sergilediğim sayımlarla Reşad
Halife ve onu takip edenlerin konu edindikleri 19 arasında da
hiçbir ilişki yoktur. Onların yazdıklarının içinde yanlışlıklar
olduğu pek çok kişi tarafından ortaya konmuştur. Reşad Halife
sayımlar tutsun diye Tevbe sûrenin son iki âyetinin Kur'ân'dan
olmadığı iddia etmek gibi hiç affedilemeyecek büyük hataların
içine düşmüştür.
2005 yılından beri bilgisayar programları vasıtası ile
hazırladığım bir Kur'ân indeksi çalışması sırasında pek çok
sayıda 19x kadar tekrarlanmış kelime ile karşılaştım.
Bunlardan "külle" kelimesini sayarken, 19 âyette "külle
şey'in"e (her şey) rastladım. Bunlardan üç adedinde Allahü
te'âlâ'nın "biz her şeyi saydık" dediğini gördüm. Bu arada
"saymak" fiili ile ilgili bazı kelimelerin sûre başından 19x
olduğunu gözlemledim. Bunun üzerine Mushaf'taki saymakla
ilgili kelimelere dayalı araştırmalar yaptım. Kağıt üzerinde her
sûredeki kelimeleri sayıp numaralandırdım. Bunlarla aylarca
uğraştım. Neticede değişik sûrelerde geçen saymakla ilgili bazı
kelimeler arasında 19x uzaklık olduğunu gözlemledim.
Tespit ettiğim 19 sayısı ile ilgili bu sayımları ve hesapları
herkese gösterebilmek için bilgisayar ortamında bir veri tabanı
hazırladım. Araştırmaları bu veri tabanı üzerinden
gerçekleştirdim.
26 Mart 2015
Maltepe, İstanbul
Hacı Mehmet Bahattin Geçkil
Elektrik Mühendisi
mbgeckil@yahoo.com
www.geckil.com
www.multimediaquran.com
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KUR'ÂN'DAKİ 19 SAYISI
[NOT: Hazırladığım Arapça-İngilizce Kur'ân indeksinde küçük
ve büyük harfler Arapçadaki ayrı ayrı harfleri göstermektedir.
Burada kullanılan veri bankasındaki Kur'ân kelimeleri de
indekste kullanılan harflerle hazırlanmıştır. Mesela büyük
harfle yazılan A harfi Arapçadaki Ayn harfini göstermektedir.
Bu kelime ortasında da olsa yine büyük A harfi ile yazılmıştır.
Bunlar için kitabın arkasındaki çeviri yazı tablolarına bakınız.]
Latin harfleriyle hazırladığım Kur'ân dosyasındaki kelimeleri
program vasıtasıyla her satıra bir tane gelecek şekilde alt alta
bir kolona dizdirdim. Sonra bu kolonun sol tarafına birden on
dokuza kadar sayan ve bunu devamlı tekrar eden bir sayaç
koydum. Buna Global Artık sayaçı dedim ve bunu bu
kelimelerin baş harflerindeki (GA) harfleriyle gösterdim. Bu
sayaçın gösterdiği GA'lar Global Numarayı 19'a bölünce geriye
kalan artıklardır. Mesela bir Global Numara 19'a bölündüğünde
geriye kalan artık 5 ise bu sayı GA5 olarak bu kolonda
gözükmektedir. Sonra onun soluna sıfır noktasından yani Fâtiha
Sûresi'nin birinci âyetinin birinci kelimesinden başlayıp her bir
kelime için bir artırarak Kur'ân'daki bütün kelimeleri sayıp
numaralandıran bir sayaç daha koydum. Buna Global Numara
sayacı ve numaralara da Global Numara (GN) adını verdim.
GN'leri gösteren kolonun solundaki kolona kelime'nin ait
olduğu sûre ve âyet numarasını ve de kelimenin âyet başından
kaçıncı kelime olduğunu gösteren numaraları yazdım. Satır
başına da âyetleri sıfır veya başlangıç noktasından itibaren sayıp
numaralandıran yani âyet sıra numaralarını gösteren üçüncü
bir sayaç daha koydum. Bunları da Sıra Numarasının baş
harfleri olan SN harfleriyle gösterdim. Bu sayaçın gösterdiği
sayının 19'a bölünmesinden geriye kalan artığı da "#" işareti ile
gösterdim.
Bu sistemle bütün kelimeleri saydım. Bu dosyayı hazırlarken 74.
Sûrenin 30. âyetine geldiğimde çok çarpıcı bir sonuçla
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karşılaştım. 30. âyette Kur'ân'da yalnız bir defa geçmekte olan
"tisAta Ashara=On dokuz" diye Arapça iki kelime var. Bu on ve
dokuz diye iki kelimeden oluşuyor. Aşera (Ashara) Arapçada on
demek. İşte bu kelimede global numara sayaçı 74727'i
gösteriyordu. Bu da 19'un tam katsayısı oluyordu. Ayrıca
"tisAta=dokuz" kelimesinin de 74. Sûrenin başından
sayıldığında 95. kelime olduğunu gördüm. Bu da 19x5'e eşit
oluyor. Yani iki kelimeden biri sûre başından diğeri de en
baştaki sıfır noktasından 19'un katsayısı oluyor.
Veri bankasının bu üç satırını incelemeniz için buraya
koyuyorum.
SN5496#5; 74:1:1; (GN74632; 74GA19;) yaa
SN5525#15; 74:30:2; 95 (GN74726; 74GA18;) tisAta
SN5525#15; 74:30:3j; 96 (GN74727; 74GA19;) Ashara

Birinci satırda en sonda gördüğümüz 74. Sûrenin birinci
âyetinin birinci kelimesi olan "Yâ" kelimesi ve global numarası
74632. Bu da en baştan yani sıfır noktasından, 19'un katsayısı
oluyor. Bunu GA19'dan anlıyoruz.
74632=3928x19.
İkinci satırda en sonda gördüğümüz ise "tisAta" kelimesidir.
Sûre başındaki "Yâ" kelimesine bir diye başlayıp sayarak
"tisAta" kelimesine geldiğimizde 95 numarayı görürüz. Bu da
yerel 19'un katsayısı olur. 95=5x19.
Üçüncü satırda en sonda görülen ise yine 74. Sûrenin 30.
âyetinin 3. kelimesi olan "Ashara" kelimesidir ve global
numarası 74727'dir. Bu da yine en baştan, yani sıfır
noktasından, 19'un katsayısı oluyor. Bunu GA19'dan anlıyoruz.
74727=3933x19. Yani "tisAta Ashara" kelimeleri iki yönlü
olarak, hem global hem de yerel yani 74. Sûrenin başından 19'un
katsayısı oluyor.
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Buraya 74. Sûrenin datasını koyuyorum. Bu datadan, baştan 95.
satırdaki kelimenin "tis'Ata" kelimesi olduğu çok net olarak
görülmektedir.
Yerel
Sıra
No

Âyet
Sıra No
ve artığı

Sûre/
Âyet/
Kelime

Global
Numara

Sûre No ve
Global
Artığı

1
2
3

(SN5496#5; 74:1:1;
(SN5496#5; 74:1:2;
(SN5496#5; 74:1:3j;

GN74632; 74GA19;) yaa
GN74633; 74GA1;) ayyuhaa
GN74634; 74GA2;) l'muddaththiru

4
5

(SN5497#6; 74:2:1;
(SN5497#6; 74:2:2j;

GN74635; 74GA3;)
GN74636; 74GA4;)

qum
fa_andhir

6
7

(SN5498#7; 74:3:1;
(SN5498#7; 74:3:2j;

GN74637; 74GA5;)
GN74638; 74GA6;)

warabbaka
fakabbir

8
9

(SN5499#8; 74:4:1;
(SN5499#8; 74:4:2j;

GN74639; 74GA7;)
GN74640; 74GA8;)

wathiyaabaka
faTahhir

10
11

(SN5500#9; 74:5:1;
(SN5500#9; 74:5:2j;

GN74641; 74GA9;) warrujza
GN74642; 74GA10;) fahjur

12
13
14

(SN5501#10; 74:6:1;
(SN5501#10; 74:6:2;
(SN5501#10; 74:6:3j;

GN74643; 74GA11;) walaa
GN74644; 74GA12;) tamnun
GN74645; 74GA13;) tastakthiru

15
16

(SN5502#11; 74:7:1;
(SN5502#11; 74:7:2j;

GN74646; 74GA14;) walirabbika
GN74647; 74GA15;) faSbir

17
18
19
20

(SN5503#12;
(SN5503#12;
(SN5503#12;
(SN5503#12;

74:8:1;
GN74648;
74:8:2;
GN74649;
74:8:3;
GN74650;
74:8:4j; (GN74651;

74GA16;)
74GA17;)
74GA18;)
74GA19;)

faidhaa
nuqira
fiy
nnaaquuri

21
22
23
24

(SN5504#13;
(SN5504#13;
(SN5504#13;
(SN5504#13;

74:9:1;
74:9:2;
74:9:3;
74:9:4j;

GN74652;
GN74653;
GN74654;
GN74655;

74GA1;)
74GA2;)
74GA3;)
74GA4;)

fadhaalika
yawmaidhin
yawmun
Asiyrun

25
26
27
28

(SN5505#14;
(SN5505#14;
(SN5505#14;
(SN5505#14;

74:10:1;
74:10:2;
74:10:3;
74:10:4j;

GN74656;
GN74657;
GN74658;
GN74659;

74GA5;)
74GA6;)
74GA7;)
74GA8;)

Alaa
l'kaafiriyna
gayru
yasiyrin

29

(SN5506#15; 74:11:1;

GN74660; 74GA9;)

dharniy

11
30
31
32

(SN5506#15; 74:11:2; GN74661; 74GA10;) waman
(SN5506#15; 74:11:3; GN74662; 74GA11;) khalaqtu
(SN5506#15; 74:11:4j; GN74663; 74GA12;) waHiydan

33
34
35
36

(SN5507#16;
(SN5507#16;
(SN5507#16;
(SN5507#16;

37
38

(SN5508#17; 74:13:1; GN74668; 74GA17;) wabaniyna
(SN5508#17; 74:13:2j; GN74669; 74GA18;) shuhuudan

39
40
41

(SN5509#18; 74:14:1; GN74670; 74GA19;) wamahhadtu
(SN5509#18; 74:14:2; GN74671; 74GA1;) lahuu
(SN5509#18; 74:14:3j; GN74672; 74GA2;) tamhiydan

42
43
44
45

(SN5510#19;
(SN5510#19;
(SN5510#19;
(SN5510#19;

46
47
48
49
50

(SN5511#1;
(SN5511#1;
(SN5511#1;
(SN5511#1;
(SN5511#1;

51
52

(SN5512#2; 74:17:1;
(SN5512#2; 74:17:2j;

GN74682; 74GA12;) saurhiquhuu
GN74683; 74GA13;) SaUUdan

53
54
55

(SN5513#3; 74:18:1;
(SN5513#3; 74:18:2;
(SN5513#3; 74:18:3j;

GN74684; 74GA14;) innahuu
GN74685; 74GA15;) fakkara
GN74686; 74GA16;) waqaddara

56
57
58

(SN5514#4; 74:19:1;
(SN5514#4; 74:19:2;
(SN5514#4; 74:19:3j;

GN74687; 74GA17;) faqutila
GN74688; 74GA18;) kayfa
GN74689; 74GA19;) qaddara

59
60
61
62

(SN5515#5;
(SN5515#5;
(SN5515#5;
(SN5515#5;

GN74690;
GN74691;
GN74692;
GN74693;

63
64

(SN5516#6; 74:21:1;
(SN5516#6; 74:21:2j;

GN74694; 74GA5;)
GN74695; 74GA6;)

thumma
naZara

65
66
67

(SN5517#7; 74:22:1;
(SN5517#7; 74:22:2;
(SN5517#7; 74:22:3j;

GN74696; 74GA7;)
GN74697; 74GA8;)
GN74698; 74GA9;)

thumma
Abasa
wabasara

68
69

(SN5518#8; 74:23:1;
(SN5518#8; 74:23:2;

GN74699; 74GA10;) thumma
GN74700; 74GA11;) adbara

74:12:1;
74:12:2;
74:12:3;
74:12:4j;

74:15:1;
74:15:2;
74:15:3;
74:15:4j;

74:16:1;
74:16:2;
74:16:3;
74:16:4;
74:16:5j;

74:20:1;
74:20:2;
74:20:3;
74:20:4j;

GN74664;
GN74665;
GN74666;
GN74667;

74GA13;)
74GA14;)
74GA15;)
74GA16;)

wajaAltu
lahuu
maalan
mamduudan

GN74673;
GN74674;
GN74675;
GN74676;

74GA3;)
74GA4;)
74GA5;)
74GA6;)

thumma
yaTmaU
an
aziyda

GN74677;
GN74678;
GN74679;
GN74680;
GN74681;

74GA7;)
74GA8;)
74GA9;)
74GA10;)
74GA11;)

kallaa
innahuu
kaana
liaayaatinaa
Aniydan

74GA1;)
74GA2;)
74GA3;)
74GA4;)

thumma
qutila
kayfa
qaddara

12
70

(SN5518#8; 74:23:3j;

GN74701; 74GA12;) wastakbara

71
72
73
74
75
76

(SN5519#9;
(SN5519#9;
(SN5519#9;
(SN5519#9;
(SN5519#9;
(SN5519#9;

GN74702;
GN74703;
GN74704;
GN74705;
GN74706;
GN74707;

74GA13;)
74GA14;)
74GA15;)
74GA16;)
74GA17;)
74GA18;)

faqaala
in
haadhaa
illaa
siHrun
yu'tharu

77
78
79
80
81

(SN5520#10;
(SN5520#10;
(SN5520#10;
(SN5520#10;
(SN5520#10;

GN74708;
GN74709;
GN74710;
GN74711;
GN74712;

74GA19;)
74GA1;)
74GA2;)
74GA3;)
74GA4;)

in
haadhaa
illaa
qawlu
l'bashari

82
83

(SN5521#11; 74:26:1; GN74713; 74GA5;)
(SN5521#11; 74:26:2j; GN74714; 74GA6;)

sauSliyhi
saqara

84
85
86
87

(SN5522#12;
(SN5522#12;
(SN5522#12;
(SN5522#12;

74:27:1;
74:27:2;
74:27:3;
74:27:4j;

GN74715;
GN74716;
GN74717;
GN74718;

74GA7;)
74GA8;)
74GA9;)
74GA10;)

wamaa
adraaka
maa
saqaru

88
89
90
91

(SN5523#13;
(SN5523#13;
(SN5523#13;
(SN5523#13;

74:28:1;
74:28:2;
74:28:3;
74:28:4j;

GN74719;
GN74720;
GN74721;
GN74722;

74GA11;)
74GA12;)
74GA13;)
74GA14;)

laa
tubqiy
walaa
tadharu

92
93

(SN5524#14; 74:29:1; GN74723; 74GA15;) lawwaaHatun
(SN5524#14; 74:29:2j; GN74724; 74GA16;) lil'bashari

94
*95
96

(SN5525#15; 74:30:1; GN74725; 74GA17;) Alayhaa
(SN5525#15; 74:30:2; GN74726; 74GA18;) tisAta
(SN5525#15; 74:30:3j; GN74727; 74GA19;) Ashara

74:24:1;
74:24:2;
74:24:3;
74:24:4;
74:24:5;
74:24:6j;
74:25:1;
74:25:2;
74:25:3;
74:25:4;
74:25:5j;

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

Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu çalışmaya başlangıçta
izah ettiğimiz gibi bazı şeyleri kabul ederek başladık, mesela
Besmele ve mukatta'a harfleri gibi. Bunlar çok değişik sonuçlar
verebilirdi fakat bu sonucu verdi. Herhalde bunda da ilâhi bir
hikmet olsa gerek diye düşünüyorum.
*******
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MUHTEŞEM 19 DATA BLOĞU
Hepinizin bildiği gibi Kur'ân'da 114 sûre var. Bunları 19'luk
gruplara veya bloklara ayırır ve her bloğun son kelimesinin
GN'sinden bir evvelki bloğun son kelimesinin GN'sini çıkarırsak
bu bize o blok içindeki toplam kelime sayısını verir.
1-19: 40286 kelime
19. Sûrenin son kelimesinin GN'si = 40286 dır.
SN2348#11;

19:98:14j; (GN40286;

19GA6;)

rikzen

Dolayısıyla ilk 19 sûrelik blokta 40286 kelime vardır.
--------------------------------------------------------

20-38: 19000 kelime = 19x1000->İşte muhteşem blok!
38. Sûrenin son kelimesinin GN'si = 59286 dır.
Bundan bir evvelki bloğun son kelimesinin GN'si olan 40286'yı
bundan çıkaralım:
59286-40286=19000 kelime
SN4058#11;

38:88:4j; (GN59286;

38GA6;)

Hiynin

Şimdi aynı şeyi blokların son âyetlerinin sıra numaralarını
birbirlerinden çıkartarak yapalım.
38. Sûrenin son âyetinin sıra numarası yani SN'i = 4058
19. Sûrenin son âyetinin sıra numarası yani SN'i = 2348
hesaplayalım:
4058-2348=1710=90x19 âyet
Yukarıdaki hesapların gösterdiği gibi 20-38. Sûreleri kapsayan
blokta 19 sûre vardır. Bu blokta aynı zamanda 90x19 âyet
vardır ve de 1000x19 kelime vardır.
Pek ala siz şimdi bütün bunlar için ne düşünüyorsunuz! Eğer
Hz. Muhammed inanmayanların dediği gibi bunu kendi
uydurup yazsaydı hiç böyle şeyler olabilirmiydi!
--------------------------------------------------------
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Burada yukarıda gördüğümüz dataya daha detaylı olarak
bakacağız.
Bu sûrelerdeki toplam âyet ve kelime sayılarını bir tablo
halinde çıkaralım. Muhteşem sonucu tekrar görelim.
Aşağıda en sağda sûrelerin son kelimelerinin GN'lerini
görüyorsunuz. Sûredeki toplam kelime sayısını sûrenin son
kelimesinin GN'sinden bir evvelki sûrenin son kelimesinin
GN'sini çıkararak buluruz.
========================================================

19 SÛREDEKİ ÂYET VE KELİMELERİ GÖSTEREN TABLO
Sûre Sıra No:

Sûredeki Âyet
Sayısı

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

135
112
78
118
64
77
227
93
88
69
60
34
30
73
54
45
83
182
88

19

1710

Sûredeki Kelime
Sayısı
GN41637-GN40286=1351
GN42811-GN41637=1174
GN44090-GN42811=1279
GN45141-GN44090=1051
GN46460-GN45141=1319
GN47356-GN46460=896
GN48676-GN47356=1320
GN49835-GN48676=1159
GN51273-GN49835=1438
GN52251-GN51273=978
GN53068-GN52251=817
GN53619-GN53068=551
GN53991-GN53619=372
GN55295-GN53991=1304
GN56179-GN55295=884
GN56957-GN56179=778
GN57687-GN56957=730
GN58551-GN57687=864

GN59286-GN58551=735
--------------------------------------------------------

19000
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İKİLİ KRİTERLERE GÖRE İÇERİĞİ AYNI
İKİ ÂYETTEKİ BÜTÜN KELİMELER ARASINDA
19x UZAKLIK OLANLAR
Kur'ân'ı Kerim'de bazı âyetler çeşitli sûrelerde tekrarlanmıştır.
Bu âyetlerden birbirlerine 19x uzaklıkta olanları data
bankasındaki gruplaşmalarından çıkardım. Aşağıda bu
âyetlerin datasını bu gruplaşmalara göre veriyorum.
Allahü te'âlâ Kur'ân'ı Kerim'de iki âyette insanlara âyetlerini
göstereceğini ve insanların bunları görüp tanıyacaklarını
söylüyor. Önce bu âyetlerin mealine bir bakalım.
27:93 - Ve şöyle de: Hamd, Allah'a mahsustur. O, âyetlerini size
gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin,
yaptıklarınızdan habersiz değildir.
41:53 - Biz onlara hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde
delillerimizi göstereceğiz ki, Kur'ân'ın hak olduğu kendilerine açıkça
belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi?

Ondokuz sayısı üzerine yaptığım araştırmalarda sûre
başlarından ve âyetler arasında ortaya çıkan mu'cizevi
sayımların 27:93'te anlatılan mânânın kapsamı içine
girebileceğini düşünüyorum. Yani insanlar bunları görüp
anlayıp tanıyacaklardır diye düşünüyorum. Aşağıda pek çok
sayıdaki âyetler arasında görülen 19x kadar olan uzaklıklar hiç
te öyle rastgele olabilecek şeylere benzemiyor. Rastgele
olmayacaklarsa o zaman ilahi bir şekilde yapılmış olması
gerekiyor. Bu da bunların ilâhi ve mu'cizevi yönüne işaret eder
diyorum. En iyisini Allahü te'âlâ bilir.
Öncelikle içeriğinde düşünmek, ders almak veya bir şekilde
Allahın Kudretine delalet eden âyetlerden başlamayı uygun

16
gördüm.
Kamer Sûresinde geçen aşağıda görülen iki âyetin içeriği
aynıdır. Bunlar 21. ve 30. âyetlerdir. Bunlar arasındaki bütün
kelimeler arasında 19x uzaklık vardır.
Sonunda "x" işareti olan satırlardaki kelimeler arasında 19x
uzaklık olduğu aynı GA grubunda olmalarından anlaşılır.
Mesela "fekeyfe" kelimesi her iki âyette de birinci kelimedir ve
GA19 grubunda bulunmaktadır. Kalbimizin mutmainne olması
için bunlar arasındaki 19x uzaklık hesaplarını yapalım.
54:30'daki "fekeyfe" kelimesinin GN'si olan 68704'ten
54:21'deki "fekeyfe" kelimesinin GN'si olan 68647'i çıkarıp,
çıkan neticeyi 19'a bölelim.
68704-68647=57=3x19
Görüldüğü gibi 21. ve 30. âyetlerdeki "fekeyfe" kelimeleri
arasında 3x19 kelime vardır.
Bu âyetlerin mânâsına dikkat edilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Burada inanmayanlara bir uyarı olduğu
apaçıktır. Ve bunlar arasında 19x uzaklık vardır.
Ayrıca bu çalışmada ortaya çıkan neticelerden biri de içeriği
kelime kelime aynı olan iki âyetin meallerinin Elmalılı meallerini
sadeleştiren kişi veya kişiler tarafından değişik olarak
verildiğidir. Bu kişilerin bunları yeniden gözden geçirmeleri
gerekir diye düşünüyorum.
Ayrıca bu âyetler içinde geçen "Azabiy=Benin azabım"
kelimesinin GA'sı 2'dir. Sûrenin ilk kelimesi olan "iKterabeti"
nin GA'sı ise 3'tür. Bu "Azabiy" kelimesinin sûre başından 19x
uzaklıkta olduğunu gösterir.
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SN4847#2;

54:1:1;

(GN68517;

54GA3;) iKterabeti

SN4867#3;
SN4867#3;
SN4867#3;
SN4867#3;

54:21:1; (GN68647; 54GA19;)
54:21:2; (GN68648; 54GA1;)
54:21:3; (GN68649; 54GA2;)
54:21:4j; (GN68650; 54GA3;)

fekeyfe
kâne
Azâbiy
venuzuri

x
x
x
x

fekeyfe
kâne
Azâbiy
venuzuri

x
x
x
x

Elmalılı 54:21 - Nasılmış benim azabım ve uyarım?
--------------------------------------SN4876#12; 54:30:1; (GN68704; 54GA19;)
SN4876#12; 54:30:2; (GN68705; 54GA1;)
SN4876#12; 54:30:3; (GN68706; 54GA2;)
SN4876#12; 54:30:4j; (GN68707; 54GA3;)

Elmalılı 54:30 - Ama azabım ve uyarılarım nasıl oldu.

================================================
İçeriği aynı olan aşağıdaki iki âyet arasındaki bütün kelimeler
arasında 19x uzaklık vardır. Her iki âyetin ilk kelimesi GA4
grubundadır.
SN4868#4;
SN4868#4;
SN4868#4;
SN4868#4;
SN4868#4;
SN4868#4;
SN4868#4;

54:22:1;
54:22:2;
54:22:3;
54:22:4;
54:22:5;
54:22:6;
54:22:7j;

(GN68651;
(GN68652;
(GN68653;
(GN68654;
(GN68655;
(GN68656;
(GN68657;

54GA4;)
54GA5;)
54GA6;)
54GA7;)
54GA8;)
54GA9;)
54GA10;)

veleKad
yessernâ
l'Kur'âne
liz-zikri
fehel
min
muddekirin

x
x
x
x
x
x
x

Elmalılı 54:22 - Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık.
Öğüt alan yok mudur?
-------------------------------------------------SN4886#3;
SN4886#3;
SN4886#3;
SN4886#3;
SN4886#3;
SN4886#3;
SN4886#3;

54:40:1;
54:40:2;
54:40:3;
54:40:4;
54:40:5;
54:40:6;
54:40:7j;

(GN68765;
(GN68766;
(GN68767;
(GN68768;
(GN68769;
(GN68770;
(GN68771;

54GA4;)
54GA5;)
54GA6;)
54GA7;)
54GA8;)
54GA9;)
54GA10;)

veleKad
yessernâ
l'Kur'âne
liz-zikri
fehel
min
muddekirin

x
x
x
x
x
x
x

Elmalılı 54:40 - Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık.
Öğüt alan yok mudur?
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================================================
İçeriği aynı olan aşağıdaki iki âyet arasındaki bütün kelimeler
arasında 19x uzaklık vardır. Her iki âyetin ilk kelimesi GA4
grubundadır. 26:8:5 ve 26:190:5'teki kelimeler sûre başından
19x uzaklıktadır.
SN2933#7; 26:1:1j; (GN47357; 26GA9;)
SN2940#14;
SN2940#14;
SN2940#14;
SN2940#14;
SN2940#14;
SN2940#14;
SN2940#14;
SN2940#14;

26:8:1;
26:8:2;
26:8:3;
26:8:4;
26:8:5;
26:8:6;
26:8:7;
26:8:8j;

(GN47409;
(GN47410;
(GN47411;
(GN47412;
(GN47413;
(GN47414;
(GN47415;
(GN47416;

Tâ siyn miym

26GA4;)
26GA5;)
26GA6;)
26GA7;)
26GA8;)
26GA9;)
26GA10;)
26GA11;)

inne
fiy
zâlike
le_âyeten
vemâ
kâne
ekseruhum
mu'miniyne

x
x
x
x
x
x
x
x

Elmalılı 26:8 - Şüphesiz ki bunda mutlak bir âyet (nişane) vardır;
ama onların çoğu iman etmezler.
-------------------------------------------------SN3122#6;
SN3122#6;
SN3122#6;
SN3122#6;
SN3122#6;
SN3122#6;
SN3122#6;
SN3122#6;

26:190:1;
26:190:2;
26:190:3;
26:190:4;
26:190:5;
26:190:6;
26:190:7;
26:190:8j;

(GN48473;
(GN48474;
(GN48475;
(GN48476;
(GN48477;
(GN48478;
(GN48479;
(GN48480;

26GA4;)
26GA5;)
26GA6;)
26GA7;)
26GA8;)
26GA9;)
26GA10;)
26GA11;)

inne
fiy
zâlike
le_âyeten
vemâ
kâne
ekseruhum
mu'miniyne

x
x
x
x
x
x
x
x

Elmalılı 26:190 - Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır.
Ama çokları iman etmiş değillerdir.

===============================================
İçeriği aynı olan aşağıdaki iki âyet arasındaki bütün kelimeler
arasında 19x uzaklık vardır. Her iki âyetin ilk kelimesi GA8
grubundadır. 28:62:5 ve 28:74:5'teki kelimeler sûre sonundan
19x uzaklıktadır.
SN3314#8;
SN3314#8;
SN3314#8;
SN3314#8;
SN3314#8;
SN3314#8;
SN3314#8;
SN3314#8;

28:62:1;
28:62:2;
28:62:3;
28:62:4;
28:62:5;
28:62:6;
28:62:7;
28:62:8j;

(GN50833;
(GN50834;
(GN50835;
(GN50836;
(GN50837;
(GN50838;
(GN50839;
(GN50840;

28GA8;)
28GA9;)
28GA10;)
28GA11;)
28GA12;)
28GA13;)
28GA14;)
28GA15;)

veyevme
yunâdiyhim
feyeKûlu
eyne
şurakâiye
lleziyne
kuntum
tez'Umûne

x
x
x
x
x
x
x
x
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SN3340#15; 28:88:19j; (GN51273; 28GA11;) turce'Ûne-son-kelm

Elmalılı 28:62 - O gün Allah onları çağırarak, "Benim ortaklarım
olduklarını iddia ettikleriniz, hani nerede?" diyecektir.
-------------------------------------------------SN3326#1;
SN3326#1;
SN3326#1;
SN3326#1;
SN3326#1;
SN3326#1;
SN3326#1;
SN3326#1;

28:74:1;
28:74:2;
28:74:3;
28:74:4;
28:74:5;
28:74:6;
28:74:7;
28:74:8j;

(GN50985;
(GN50986;
(GN50987;
(GN50988;
(GN50989;
(GN50990;
(GN50991;
(GN50992;

28GA8;)
28GA9;)
28GA10;)
28GA11;)
28GA12;)
28GA13;)
28GA14;)
28GA15;)

veyevme
yunâdiyhim
feyeKûlu
eyne
şurakâiye
lleziyne
kuntum
tez'Umûne

x
x
x
x
x
x
x
x

SN3340#15; 28:88:19j; (GN51273; 28GA11;) turce'Ûne-son-kelm

Elmalılı 28:74 - Ve hele o gün Allah onları çağırarak: "Benim
ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani, nerede?" diyecektir.

================================================
İçeriği aynı olan aşağıdaki iki âyet arasındaki bütün kelimeler
arasında 19x uzaklık vardır. Her iki âyetin ilk kelimesi GA1
grubundadır.
SN5662#19; 77:40:1; (GN75431; 77GA1;) veylun
x
SN5662#19; 77:40:2; (GN75432; 77GA2;) yevmeizin
x
SN5662#19; 77:40:3j;(GN75433; 77GA3;) lil'mukezzibiyne x

Elmalılı 77:40 - O gün yalanlayanların vay haline!
-------------------------------------------------SN5671#9; 77:49:1; (GN75469; 77GA1;)
veylun
SN5671#9; 77:49:2; (GN75470; 77GA2;)
yevmeizin
SN5671#9; 77:49:3j; (GN75471; 77GA3;) lil'mukezzibiyne

x
x
x

Elmalılı 77:49 - Vay haline o gün yalanlayanların!
====================================================
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İçeriği aynı olan aşağıdaki iki âyet arasındaki bütün kelimeler
arasında 19x uzaklık vardır.
SN1859#16;
SN1859#16;
SN1859#16;
SN1859#16;
SN1859#16;

15:57:1;
15:57:2;
15:57:3;
15:57:4;
15:57:5j;

(GN34081; 15GA14;) Kâle
(GN34082; 15GA15;) femâ
(GN34083; 15GA16;) haTbukum
(GN34084; 15GA17;) eyyuhâ
(GN34085; 15GA18;) l'murselûne

x
x
x
x
x

Elmalılı 15:57 - "Ey elçiler! Başka ne işiniz var?" dedi.
-------------------------------------------------SN4706#13;
SN4706#13;
SN4706#13;
SN4706#13;
SN4706#13;

51:31:1;
51:31:2;
51:31:3;
51:31:4;
51:31:5j;

(GN67635;
(GN67636;
(GN67637;
(GN67638;
(GN67639;

51GA14;)
51GA15;)
51GA16;)
51GA17;)
51GA18;)

Kâle
femâ
haTbukum
eyyuhâ
l'murselûne

x
x
x
x
x

Elmalılı 51:31 - İbrâhim, kendisine misafir olarak gelen meleklere:
"Acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler?" dedi.

================================================
İçeriği aynı olan aşağıdaki iki âyet arasındaki bütün kelimeler
arasında 19x uzaklık vardır. Her iki âyetin ilk kelimesi GA19
grubundadır. Yani bu âyetlerin ilk kelimeleri tâ en baştaki sıfır
noktasından 19x uzaklıktadır.
SN1860#17;
SN1860#17;
SN1860#17;
SN1860#17;
SN1860#17;
SN1860#17;

15:58:1;
15:58:2;
15:58:3;
15:58:4;
15:58:5;
15:58:6j;

(GN34086;
(GN34087;
(GN34088;
(GN34089;
(GN34090;
(GN34091;

15GA19;)
15GA1;)
15GA2;)
15GA3;)
15GA4;)
15GA5;)

Kâlû
innâ
ursilnâ
ilâ
Kavmin
mucrimiyne

x
x
x
x
x
x

Elmalılı 15:58 - Melekler şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavmi
cezalandırmak için gönderildik.
-------------------------------------------------SN4707#14;
SN4707#14;
SN4707#14;
SN4707#14;
SN4707#14;
SN4707#14;

51:32:1;
51:32:2;
51:32:3;
51:32:4;
51:32:5;
51:32:6j;

(GN67640;
(GN67641;
(GN67642;
(GN67643;
(GN67644;
(GN67645;

51GA19;)
51GA1;)
51GA2;)
51GA3;)
51GA4;)
51GA5;)

Kâlû
innâ
ursilnâ
ilâ
Kavmin
mucrimiyne

x
x
x
x
x
x

Elmalılı 51:32 - Onlar: "Gerçekten biz günahkâr bir kavim
(olan Lût kavmine) gönderildik.

================================================
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İçeriği aynı olan aşağıdaki iki kelimelik âyetler arasındaki
bütün kelimeler arasında 19x uzaklık vardır. Her iki âyetin ilk
kelimesi GA17 grubundadır.
SN4327#14; 43:2:1; (GN63344; 43GR17;) ve_l'kitâbi
SN4327#14; 43:2:2j;(GN63345; 43GR18;) l'mubiyni

x
x

Elmalılı 43:2 - Apaçık kitaba andolsun.
-------------------------------------------------SN4416#8;
SN4416#8;

44:2:1; (GN64180; 44GR17;) ve_l'kitâbi
44:2:2j;(GN64181; 44GR18;) l'mubiyni

x
x

Elmalılı 44:2 - Apaçık kitaba andolsun.

================================================
İçeriği aynı olan aşağıdaki iki âyet arasındaki bütün kelimeler
arasında 19x uzaklık vardır. Her iki âyetin ilk kelimesi GA12
grubundadır. Ayrıca her iki âyetteki "Aleyhi" kelimeleri sûre
sonundan 19x uzaklıktadır.
SN3866#9;
SN3866#9;
SN3866#9;
SN3866#9;
SN3970#18;

37:78:1;
37:78:2;
37:78:3;
37:78:4j;

(GN58076;
(GN58077;
(GN58078;
(GN58079;

37GA12;) veteraknâ
37GA13;) 'Aleyhi
37GA14;) fiy
37GA15;) l'âhiriyne

37:182:4j; (GN58551;

37GA12;)

x
x
x
x

l'Âlemiyne

Elmalılı 37:78 - Hem de sonradan gelenler içinde güzel bir namını
bıraktık.
-------------------------------------------------SN3917#3;
SN3917#3;
SN3917#3;
SN3917#3;
SN3970#18;

37:129:1;
37:129:2;
37:129:3;
37:129:4j;

(GN58323;
(GN58324;
(GN58325;
(GN58326;

37GA12;)
37GA13;)
37GA14;)
37GA15;)

37:182:4j; (GN58551;

veteraknâ
'Aleyhi
fiy
l'âhiriyne

37GA12;)

x
x
x
x

l'Âlemiyne

Elmalılı 37:129 - Ona da sonrakiler içinde şunu bıraktık:

================================================
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7:121 ve 26:47'da anlatılan Fir'avn kıssasında aşağıda görülen
içeriği aynı olan iki âyet arasındaki bütün kelimeler arasında
19x uzaklık vardır. Her iki âyetin ilk kelimesi GA4 grubundadır.
SN1075#11;
SN1075#11;
SN1075#11;
SN1075#11;

7:121:1;
7:121:2;
7:121:3;
7:121:4j;

(GN21151;
(GN21152;
(GN21153;
(GN21154;

7GA4;)
7GA5;)
7GA6;)
7GA7;)

Kâlû
âmennâ
birabbi
l'Âlemiyne

x
x
x
x

7:121 - "Âlemlerin Rabbine iman ettik." dediler.
-------------------------------------------------SN2979#15;
SN2979#15;
SN2979#15;
SN2979#15;

26:47:1; (GN47675; 26GA4;)
26:47:2; (GN47676; 26GA5;)
26:47:3; (GN47677; 26GA6;)
26:47:4j; (GN47678; 26GA7;)

Kâlû
âmennâ
birabbi
l'Âlemiyne

x
x
x
x

26:47 - "İman ettik, dediler, Âlemlerin Rabbine "

================================================
7:122 ve 26:48'da anlatılan Fir'avn kıssasında aşağıda görülen
içeriği aynı olan iki âyet arasındaki bütün kelimeler arasında
19x uzaklık vardır. Her iki âyetin ilk kelimesi GA8 grubundadır.
Ayrıca 26:8:1'deki "Rabbi" kelimesi sûre başından 19x
uzaklıktadır.
SN1076#12;
SN1076#12;
SN1076#12;

7:122:1;
7:122:2;
7:122:3j;

(GN21155;
(GN21156;
(GN21157;

7GA8;)
7GA9;)
7GA10;)

rabbi
mûsâ
vehârûne

x
x
x

7:122 - "Musa'nın ve Harun'un Rabbine."
-------------------------------------------------SN2933#7;
SN2980#16;
SN2980#16;
SN2980#16;

26:1:1j; (GN47357;

26GA9;)

26:48:1; (GN47679;
26:48:2; (GN47680;
26:48:3j; (GN47681;

Tâ siyn miym

26GA8;)
26GA9;)
26GA10;)

rabbi
mûsâ
vehârûne

x
x
x

26:48 - "Musa ve Harun'un Rabbine!"

================================================
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İKİ ÂYETTEKİ BİR ÇOK KELİME ARASINDA 19x
UZAKLIKTA OLANLAR
2:35 ve 7:19'daki âyetlerde aşağıda sonda "x" işareti olan
satırlardaki kelimeler arasında 19x uzaklık vardır.
Ayrıca her iki âyette de birinci kolonda #4 görmekteyiz. Bu da
bu iki âyet arasında âyet bazında 19x uzaklık olduğunu
gösterir. Hesaplayalım. 2:35'in en baştan sıra numarası 42'dir.
7:19'un sıra numarası 973'tür. Çıkaralım:
973-42=931=49x19 Görüldüğü gibi iki âyet arasında 49x19
sayıda âyet vardır.
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;
SN42#4;

2:35:1; (GN540;
2:35:2; (GN541;
2:35:3; (GN542;
2:35:4; (GN543;
2:35:5; (GN544;
2:35:6; (GN545;
2:35:7; (GN546;
2:35:8; (GN547;
2:35:9; (GN548;
2:35:10; (GN549;
2:35:11; (GN550;
2:35:12; (GN551;
2:35:13; (GN552;
2:35:14; (GN553;
2:35:15; (GN554;
2:35:16; (GN555;
2:35:17; (GN556;
2:35:18; (GN557;
2:35:19j;(GN558;

2GA8;)
2GA9;)
2GA10;)
2GA11;)
2GA12;)
2GA13;)
2GA14;)
2GA15;)
2GA16;)
2GA17;)
2GA18;)
2GA19;)
2GA1;)
2GA2;)
2GA3;)
2GA4;)
2GA5;)
2GA6;)
2GA7;)

veKulnâ
yâ
âdemu
skun
ente
vezevcuke
l'cennete
vekulâ
minhâ
ragaden
Haysu
şi'tumâ
velâ
taKrabâ
hâzihi
ş-şecerate
fetekûnâ
mine
ZZâlimiyne

x
x
x
x
x

Elmalılı 2:35 - Dedik ki: "Ey Âdem, sen ve eşin cennette oturun,
ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, fakat şu ağaca
yaklaşmayın, yoksa zâlimlerden olursunuz."
--------------------------------------------------
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SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;
SN973#4;

7:19:1; (GN19503;
7:19:2; (GN19504;
7:19:3; (GN19505;
7:19:4; (GN19506;
7:19:5; (GN19507;
7:19:6; (GN19508;
7:19:7; (GN19509;
7:19:8; (GN19510;
7:19:9; (GN19511;
7:19:10; (GN19512;
7:19:11; (GN19513;
7:19:12; (GN19514;
7:19:13; (GN19515;
7:19:14; (GN19516;
7:19:15; (GN19517;
7:19:16; (GN19518;
7:19:17j;(GN19519;

7GA9;)
7GA10;)
7GA11;)
7GA12;)
7GA13;)
7GA14;)
7GA15;)
7GA16;)
7GA17;)
7GA18;)
7GA19;)
7GA1;)
7GA2;)
7GA3;)
7GA4;)
7GA5;)
7GA6;)

veyâ
âdemu
skun
ente
vezevcuke
l'cennete
fekulâ
min
Haysu
şi'tumâ
velâ
taKrabâ
hâzihi
ş-şecerate
fetekûnâ
mine
ZZâlimiyne

x
x
x
x
x

SN1160#1; 7:206:11j; (GN22661; 7GA13;) yescudûne-son-klm

Elmalılı 7:19 - (Sonra Allah, Âdem'e hitab etti): "Ey Âdem! Sen ve
eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin; fakat şu ağaca
yaklaşmayın, yoksa zâlimlerden olursunuz."

*****
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KEHF SÛRESİ
Öncelikle Kur'ân'da Kehf Sûresinde Ashab-ı Kehf ile ilgili
bölümdeki âyetleri bir görelim. Sonra da sayımlarla ilgili
konulara geçeriz.
Ashab-ı Kehf ile ilgili bölüm 9. âyetten başlamakta ve 26. âyetle
sonlanmaktadır.
9- Yoksa sen Ashab-ı Kehfi ve Rakîm ehlini şaşılacak
âyetlerimizden mi sandın?
10- Hani o yiğit gençler mağaraya sığındıklarında: "Rabbimiz,
bize tarafından rahmet ver, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı
durumumuzda bize bir çıkış yolu göster, bir kurtuluş ver!"
demişlerdi.
11- Bunun üzerine biz de uzun yıllar boyunca mağarada
kulaklarına perde vurarak onları uyuttuk.
12- Sonra iki gruptan (mağaradaki gençler ile hasımlarından)
hangisinin mağarada uyudukları süreyi daha iyi hesapladığını
görmek için onları uyandırdık.
13- Biz sana onların başlarından geçenleri gerçek olarak
anlatacağız. Gerçekten onlar Rablerine inanmış birkaç yiğit
genç idi. Biz de onların hidâyetlerini artırmıştık.
14- (Yanlarından kaçtıkları hükümdara karşı) ayakta dik durup
da: "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan
başkasını ilâh kabul edip asla ona tapmayız. Eğer öyle yaparsak
yanlış söz söylemiş oluruz." dediklerinde biz onların kalplerini
sağlamlaştırmıştık.
15- (Gençler yine) "Şu bizim kavmimiz, Allah'ı bırakıp başka
ilâhlar edindiler. Bu davalarını ispatlayacak kesin bir delil
getirmeleri gerekmez mi idi? (Yapamadıklarına göre) Allah'a
karşı yalan uyduranlardan daha zâlim kim olabilir?"
16- (Gençlerden biri şöyle demişti) "Madem ki siz onlardan ve
Allah'tan başka tapmakta oldukları putlardan ayrıldınız,
öyleyse mağaraya sığının ki, Rabbiniz size olan rahmetini
arttırsın ve işlerinizi kolaylaştırsın."
17- (Ey Muhammed eğer orada olup da baksaydın) güneşin
doğduğu zaman mağaranın sağ tarafına meylettiğini, batarken
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de sol tarafından onlara isabet etmeden batıp gittiğini görürdün.
Kendileri de mağaranın içinde (güneş ışığından rahatsız
olmadan) uyurlardı. İşte bu Allah'ın mu'cizelerindendir. Allah
kimi hidâyete erdirirse işte o, gerçekten doğru yolu bulmuştur,
kime de hidâyetini vermeyerek doğru yolu göstermez ise artık
onu doğru yola erdirecek bir dost bulamazsın.
18- (Eğer orada olup da görseydin) onlar uykuda olmalarına
rağmen sen onları uyanık sanırdın. Biz onları sağa ve sola
döndürürdük. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını
uzatarak yatmıştı. Eğer sen onları o halde görseydin için korku
ile dolup arkanı dönüp onlardan kaçardın.
19- Böylece biz. biribirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık.
İçlerinden biri: "Ne kadar kaldınız?" dedi. (birisi) "Bir gün
veya günün bir kısmı kadar kaldık" dediler. (birileri ise)
"Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden
birini şu gümüş parayla şehre gönderin de yiyeceklere bakıp,
hangisi daha temiz ise size ondan yiyeceğinizi alıp getirsin.
Orada öyle hareket etsin ki kimseye bizim mağarada
gizlendiğimizi sezdirmesin." dediler.
20- "Çünkü onlar eğer sizin burada gizlendiğinizi duyarlarsa
sizi ya taşlayarak öldürürler veya kaçtığınız kendi dinlerine
döndürürler. O zaman da ebediyyen iflah olmazsınız."
21- Böylece insanların onları bulunmalarını sağladık ki Allah'ın
vaadinin gerçek olduğunu, ve kıyametin kopacağından asla
şüphe edilemeyeceğini bilsinler. İnsanlar mağara ehli hakkında
kendi aralarında onların durumlarını tartışıp duruyorlardı.
Bazıları "Onların üzerlerinde bir bina kurun. Rableri onları çok
iyi bilir." diyorlardı. Onların işlerine vakıf olanlar ise
"Kesinlikle onların üzerlerinde bir mescit yapacağız." dediler.
22- (İnsanların bir kısmı onların sayısı hakkında) "Onlar üçtür
dördüncüleri de köpekleridir" diyecekler. (bir kısmı da) "Beştir,
altıncıları da köpekleridir." diyecekler. Bu sözler gayba taş
atmaktır (spekülasyondan başka bir şey değildir.) (Yine bir
kısmı) "Yedidir, sekizincileri köpekleridir." diyeceklerdir. De
ki: "Onların sayısını en iyi Rabbim bilir. Onlar hakkında
gerçeği bilenlerin sayısı pek azdır." Bu sebeple onlar hakkında
delilleri olanlar haricinde başkalarıyla tartışmaya girme ve
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onlar hakkında tartışanlardan kimseye bu konuda bir şey
sorma!
23- Hiçbir şey hakkında: "Ben bunu yarın mutlaka yapacağım"
deme.
24- Ancak Allah dilemiş ola. (İnşaAllah yaparım de) Unuttuğun
zaman da Allah'ı an ve şöyle de: "Umarım ki Rabbim beni
doğruya daha yakın olana eriştirir."
25- Onlar mağaralarında üçyüz sene kaldılar; ve buna dokuz yıl
daha kattılar.
26- De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir".
Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O ne güzel görendir! O ne
güzel işitendir! Bunların ondan başka yardımcıları yoktur. O
kimseyi hükmüne ortak etmez.
***
Kehf Sûresi yani 18. Sûrenin 49. âyetinin 20. kelimesi
"aHSâhâ"dır. Bu da sûre başından 779. kelimedir ve 19x41'a
eşittir.
Bu âyette mealen şöyle denmektedir:
Elmalılı 18:49 - O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey
Muhammed! Günahkârların, amel defterlerinden korkarak: "Eyvah
bize! Bu nasıl deftermiş ki, büyük küçük hiçbir şey bırakmadan
hepsini saymış dökmüş" dediklerini görürsün. Onlar, bütün
yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.

Bu âyette bir ahiret tablosu sergilenmekte ve günahkârların
amel defterlerini kasdederek
"Eyvah bize! Bu nasıl deftermiş ki, büyük küçük hiçbir şey
bırakmadan hepsini saymış dökmüş"

dediklerini görürsün. Burada saymaktan maksat amellerin
sayılmasıdır. Fakat saymak kelimesi olan "aHSâhâ" kelimesi
sûre başından 779. kelimedir. Bu da 19x41 eşittir. Öyle
görünüyor ki Allah sübhânehü ve te'âlâ YEREL ON DOKUZ
SAYIMINI zahirde amelleri saymak mânâsının altına
gizlemiştir.

28
Bu sûreye ismini veren mağaradaki gençlerle ilgili hikayenin
anahtar kelimelerinden biri olan mağara=kehf kelimelerinden
iki tanesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.
SN2156#9; 18:16:9; (GN37910; 18GA5;) l'kehfi
178
SN2165#18; 18:25:3; (GN38119; 18GA5;) kehfihim 387
387-178=209=19x11

***********
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KEHF SÛRESİ - 18. SÛRE

31

KEHF SÛRESİ, 18. SÛRE
BismillâhirraHmânirraHıym
18:1 elHamdü(1) lillâhi(2)-llezĩ(3) enzele(4) ‘Alâ(5)
Abdihi(6)-l-kitâbe(7) velem(8) yec’Al(9) lehû(10) ‘Ivecâ(11)
18:2 Kayyimen(12) liyünzira(13) be’sen(14) şediyden(15)
min(16) ledünhü(17) veyübeşşira(18)-l-mu’miniyne(19)lleziyne(20) ya’Åmelûne(21)-S-SâliHâti(22) enne(23)
lehüm(24) ecran(25) Hasenâ(26)
18:3 mâkisiyne(27) fiyhi(28) ebedâ(29) 18:4 veyünzira(30)lleziyne(31) Kâlü(32)-ttehaze(33)-llâhü(34) veledâ(35)
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18:5 mâ(36) lehüm(37) bihî(38) min(39) ‘Ilmin(40) velâ(41)
liâbãihim(42)* kebürat(43) kelimeten(44) tahrucü(45)
min(46) efvâhihim(47)* in(48) yeKûlûne(49) illâ(50)
kezibâ(51) 18:6 fele’Alleke(52) bâhi’Un(53) nefseke(54)
‘Alã(55) âsârihim(56) in(57) lem(58) yu’minû(59)
bihâze(60)-l-Hadiysi(61) esefâ(62) 18:7 innâ(63)
ce’Alnâ(64) mâ(65) ‘Ale(66)-l-arDı(67) ziyneten(68)
lehâ(69) lineblüvehüm(70) eyyühüm(71) aHsenü(72)
‘Amelâ(73) 18:8 veinnâ(74) lecâ’Ilûne(75) mâ(76)
‘Aleyhâ(77) Sa’Iyden(78) cüruzâ(79) 18:9 em(80)
Hasibte(81) enne(82) aSHâbe(83)-l-kehfi(84) verraKıymi(85) kânû(86) min(87) âyâtinâ(88) ‘Acebâ(89)
18:10 iz(90) evâ(91)-l-fityetü(92) ile(93)-l-kehfi(94)
feKâlû(95) rabbenã(96) âtinâ(97) min(98) ledünke(99)
raHmeten(100) veheyyi’(101) lenâ(102) min(103)
emrinâ(104) raşedâ(105) 18:11 feDarabnâ(106) ‘Alã(107)
âzânihim(108) fi(109)-l-kehfi(110) siniyne(111) ‘Adedâ(112)
18:12 sümme(113) be’Asnâhüm(114) lina’Åleme(115)
eyyü(116)-l-Hızbeyni(117) aHSâ(118) limâ(119) lebisũ(120)
emedâ(121) 18:13 naHnu(122) neKuSSu(123) ‘Aleyke(124)
nebeehüm(125) bil-HaKK(126)* innehüm(127)
fityetün(128) âmenû(129) birabbihim(130)
vezidnâhüm(131) hüdâ(132) 18:14 verabaTnâ(133)
‘Alâ(134) Kulûbihim(135) iz(136) Kâmû(137) feKâlû(138)
rabbünâ(139) rabbü(140)-s-semâvâti(141) vel-arDı(142)
len(143) ned’Uve(144) min(145) dûnihĩ(146) ilâhen(147)
leKad(148) Kulnã(149) izen(150) şeTaTâ(151) 18:15
hãulãi(152) Kavmüne(153)-ttehazû(154) min(155)
dûnihĩ(156) âliheh(157)* levlâ(158) ye’tûne(159)
‘Aleyhim(160) bisulTânin(161) beyyin(162)* femen(163)
aZlemü(164) mimmeni(165)-fterâ(166) ‘Ale(167)-llâhi(168)
kezibâ(169)
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18:16 veizi(170)-’Åtezeltümûhüm (171) vemâ(172)
ya’Åbüdûne(173) ille(174)-llâhe(175) fe’vũ(176) ile(177)-lkehfi(178) yenşur(179) leküm(180) rabbüküm(181) min(182)
raHmetihî(183) veyüheyyi’(184) leküm(185) min(186)
emriküm(187) mirfeKâ(188) 18:17 vetera(189)-ş-şemse(190)
izâ(191) Tale’At(192) tezâveru(193) ‘An(194) kehfihim(195)
zâte(196)-l-yemiyni(197) veizâ(198) garabet(199)
taKriDuhüm(200) zâte(201)-ş-şimâli(202) vehüm(203) fiy(204)
fecvetin(205) minh(206)* zâlike(207) min(208) âyâti(209)llâh(210)* men(211) yehdi(212)-llâhü(213) fehüve(214)-lmühted(215)* vemen(216) yuDlil(217) felen(218) tecide(219)
lehû(220) veliyyen(221) mürşidâ(222) 18:18
vetaHsebühüm(223) eyKâZan(224) vehüm(225)
ruKûdun(226) venüKallibühüm(227) zâte(228)-l-yemiyni(229)
vezâte(230)-ş-şimâli(231) vekelbühüm(232) bâsiTun(233)
zirâ’Ayhi(234) bil-vaSıyd(235)* levi(236)-T-Tala’Åte(237)
‘Aleyhim(238) levelleyte(239) minhüm(240) firâran(241)
velemüli’te(242) minhüm(243) ru’Åbâ(244) 18:19
vekezâlike(245) be’Asnâhüm(246) liyetesãelû(247)
beynehüm(248)* Kâle(249) Kãilün(250) minhüm(251)
kem(252) lebistüm(253)* Kâlû(254) lebisnâ(255) yevmen(256)
ev(257) ba’ÅDa(258) yevm(259)* Kâlû(260) rabbüküm(261)
a’Ålemü(262) bimâ(263) lebistüm(264) feb’Asũ(265)
eHadeküm(266) biveriKıküm(267) hâzihĩ(268) ile(269)-lmediyneti(270) fel-yenZur(271) eyyühã(272) ezkâ(273)
Ta’Âmen(274) fel-ye’tiküm(275) birızKın(276) minhü(277)
vel-yeteleTTaf(278) velâ(279) yuş’Iranne(280) biküm(281)
eHadâ(282) 18:20 innehüm(283) in(284) yaZherû(285)
‘Aleyküm(286) yercümûküm(287) ev(288) yu’Iydûküm(289)
fiy(290) milletihim(291) velen(292) tüfliHũ(293) izen(294)
ebedâ(295)
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18:21 vekezâlike(296) a’Åsernâ(297) ‘Aleyhim(298)
liya’Ålemũ(299) enne(300) va’Åde(301)-llâhi(302)
HaKKun(303) veenne(304)-s-sâ’Ate(305) lâ(306) raybe(307)
fiyhâ(308)* iz(309) yetenâze’Ûne(310) beynehüm(311)
emrahüm(312) feKâlü(313)-bnû(314) ‘Aleyhim(315)
bünyânâ(316)* rabbühüm(317) a’Ålemü(318) bihim(319)*
Kâle(320)-lleziyne(321) galebû(322) ‘Alã(323) emrihim(324)
lenettehızenne(325) ‘Aleyhim(326) mescidâ(327) 18:22
seyeKûlûne(328) selâsetün(329) râbi’Uhüm(330)
kelbühüm(331)* veyeKûlûne(332) hamsetün(333)
sâdisühüm(334) kelbühüm(335) racmen(336) bil-gayb(337)*
veyeKûlûne(338) Seb'Atün(339) vesâminühüm(340)
kelbühüm(341)* Kul(342) rabbĩ(343) a’Ålemü(344)
bi‘Iddetihim(345) mâ(346) ya’Ålemühüm(347) illâ(348)
Kaliyl(349)* felâ(350) tümâri(351) fiyhim(352) illâ(353)
mirãen(354) Zâhiran(355) velâ(356) testefti(357) fiyhim(358)
minhüm(359) eHadâ(360) 18:23 velâ(361) teKûlenne(362)
lişey’in(363) inniy(364) fâ’Ilün(365) zâlike(366) gadâ(367)
18:24 illã(368) en(369) yeşãe(370)-llâh(371)* vezkür(372)
rabbeke(373) izâ(374) nesiyte(375) veKul(376) ‘Asã(377)
en(378) yehdiyeni(379) rabbiy(380) liaKrabe(381) min(382)
hâzâ(383) raşedâ(384) 18:25 velebisû(385) fiy(386)
kehfihim(387) selâse(388) mietin(389) siniyne(390)
vezdâdû(391) tis’Â(392) 18:26 Kuli(393)-llâhü(394)
a’Ålemü(395) bimâ(396) lebisû(397)* lehû(398) gaybü(399)-ssemâvâti(400) vel-arD(401)* ebSır(402) bihî(403)
veesmi’Å(404)* mâ(405) lehüm(406) min(407) dûnihî(408)
min(409) veliyyin(410) velâ(411) yüşrikü(412) fiy(413)
Hukmihĩ(414) eHadâ(415) 18:27 vetlü(416) mã(417)
ûHıye(418) ileyke(419) min(420) kitâbi(421) rabbik(422)*
lâ(423) mübeddile(424) likelimâtihî(425) velen(426)
tecide(427) min(428) dûnihî(429) mülteHadâ(430)
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18:28 vaSbir(431) nefseke(432) me’A(433)-lleziyne(434)
yed’Ûne(435) rabbehüm(436) bil-gadâti(437) vel-‘Aşiyyi(438)
yüriydûne(439) vechehu(440) velâ(441) ta’Ådü(442)
‘Aynâke(443) ‘Anhüm(444)* türiydü(445) ziynete(446)-lHayâti(447)-d-dünyâ(448) velâ(449) tuTı’Å(450) men(451)
agfelnâ(452) Kalbehû(453) ‘An(454) zikrinâ(455) vettebe’A(456)
hevâhü(457) vekâne(458) emruhû(459) furuTâ(460) 18:29
veKuli(461)-l-HaKKu(462) min(463) rabbiküm(464) femen(465)
şãe(466) fel-yu’min(467) vemen(468) şãe(469) fel-yekfür(470)
innã(471) a’Åtednâ(472) liZ-Zâlimiyne(473) nâran(474)
eHâTa(475) bihim(476) surâdiKuhâ(477)* vein(478)
yestegıysû(479) yugâsû(480) bimãin(481) kel-mühli(482)
yeşvi(483)-l-vücûh(484)* bi’se(485)-ş-şerâb(486)* vesãet(487)
mürtefeKâ(488) 18:30 inne(489)-lleziyne(490) âmenû(491)
ve‘Amilu(492)-S-SâliHâti(493) innâ(494) lâ(495) nuDıy’U(496)
ecra(497) men(498) aHsene(499) ‘Amelâ(500) 18:31 ülãike(501)
lehüm(502) cennâtü(503) ‘Adnin(504) tecriy(505) min(506)
taHtihimü(507)-l-enhâru(508) yuHallevne(509) fiyhâ(510)
min(511) esâvira(512) min(513) zehebin(514) veyelbesûne(515)
siyâben(516) huDran(517) min(518) sündüsin(519)
veistebraKın(520) müttekiiyne(521) fiyhâ(522) ‘Ale(523)-lerãik(524)* ni’Åme(525)-s-sevâb(526)* veHasünet(527)
mürtefeKâ(528) 18:32 vaDrib(529) lehüm(530) meselen(531)
racüleyni(532) ce’Alnâ(533) lieHadihimâ(534) cenneteyni(535)
min(536) a’Ånâbin(537) veHafefnâhümâ(538) binahlin(539)
vece’Alnâ(540) beynehümâ(541) zer’Â(542)* 18:33 kilte(543)-lcenneteyni(544) âtet(545) ükülehâ(546) velem(547) taZlim(548)
minhü(549) şey’en(550) vefeccernâ(551) hılâlehümâ(552)
neherâ(553) 18:34 vekâne(554) lehû(555) semer(556)*
feKâle(557) liSâHıbihî(558) vehüve(559) yuHâviruhũ(560)
ene(561) ekseru(562) minke(563) mâlen(564) vee’Azzü(565)
neferâ(566)
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18:35 vedehale(567) cennetehû(568) vehüve(569) Zâlimün(570)
linefsih(571)* Kâle(572) mã(573) eZunnü(574) en(575) tebiyde(576)
hâzihĩ(577) ebedâ(578) 18:36 vemã(579) eZunnü(580)-s-sâ’Ate(581)
Kãimeten(582) velein(583) rudidtü(584) ilâ(585) rabbiy(586)
leecidenne(587) hayran(588) minhâ(589) münKalebâ(590) 18:37
Kâle(591) lehû(592) SâHıbühû(593) vehüve(594) yuHâviruhũ(595)
ekeferte(596) billeziy(597) haleKake(598) min(599) türâbin(600)
sümme(601) min(602) nuTfetin(603) sümme(604) sevvâke(605)
racülâ(606) 18:38 lâkinne(607) hüve(608)-llâhü(609) rabbiy(610)
velã(611) üşrikü(612) birabbĩ(613) eHadâ(614) 18:39 velevlã(615)
iz(616) dehalte(617) cenneteke(618) Kulte(619) mâ(620)-şãe(621)llâhü(622) lâ(623) Kuvvete(624) illâ(625) billâh(626)* in(627)
terani(628) ene(629) eKalle(630) minke(631) mâlen(632)
veveledâ(633) 18:40 fe‘Asâ(634) rabbĩ(635) en(636) yü’tiyeni(637)
hayran(638) min(639) cennetike(640) veyürsile(641) ‘Aleyhâ(642)
Husbânen(643) mine(644)-s-semãi(645) fetuSbiHa(646)
Sa’Iyden(647) zeleKâ(648) 18:41 ev(649) yuSbiHa(650) mãuhâ(651)
gavran(652) felen(653) testeTıy’A(654) lehû(655) Talebâ(656) 18:42
veuHıyTa(657) bisemerihî(658) feaSbeHa(659) yüKallibü(660)
keffeyhi(661) ‘Alâ(662) mã(663) enfeKa(664) fiyhâ(665) vehiye(666)
hâviyetün(667) ‘Alâ(668) ‘Urûşihâ(669) veyeKûlü(670) yâ(671)
leyteniy(672) lem(673) üşrik(674) birabbĩ(675) eHadâ(676) 18:43
velem(677) tekün(678) lehû(679) fietün(680) yenSurûnehû(681)
min(682) dûni(683)-llâhi(684) vemâ(685) kâne(686) müntaSırâ(687)
18:44 hünâlike(688)-l-velâyetü(689) lillâhi(690)-l-HaKK(691)*
hüve(692) hayrun(693) sevâben(694) vehayrun(695) ‘UKbâ(696)
18:45 vaDrib(697) lehüm(698) mesele(699)-l-Hayâti(700)-ddünyâ(701) kemãin(702) enzelnâhü(703) mine(704)-s-semãi(705)
fahteleTa(706) bihî(707) nebâtü(708)-l-arDı(709) feaSbeHa(710)
heşiymen(711) tezrûhü(712)-r-riyâH(713)* vekâne(714)-llâhü(715)
‘Alâ(716) külli(717) şey’in(718) muKtedirâ(719)
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18:46 elmâlü(720) vel-benûne(721) ziynetü(722)-lHayâti(723)-d-dünyâ(724)* vel-bâKıyâtü(725)-SSâliHâtü(726) hayrun(727) ‘Inde(728) rabbike(729)
sevâben(730) vehayrun(731) emelâ(732)
18:47 veyevme(733) nüseyyiru(734)-l-cibâle(735)
vetera(736)-l-arDa(737) bârizeten(738)
veHaşernâhüm(739) felem(740) nügâdir(741) minhüm(742)
eHadâ(743)
18:48 ve‘UriDû(744) ‘Alâ(745) rabbike(746) Saffâ(747)*
leKad(748) ci’tümûnâ(749) kemâ(750) halaKnâküm(751)
evvele(752) merratin(753) bel(754) ze’Amtüm(755)
ellen(756) nec’Ale(757) leküm(758) mev’Idâ(759)
18:49 vevuDı’A(760)-l-kitâbü(761) fetera(762)-lmücrimiyne(763) müşfiKıyne(764) mimmâ(765) fiyhi(766)
veyeKûlûne(767) yâ(768) veyletenâ(769) mâ(770)
lihâze(771)-l-kitâbi(772) lâ(773) yügâdiru(774)
Sagıyraten(775) velâ(776) kebiyraten(777) illã(778)
aHSâhâ(779)*
vevecedû mâ ‘Amilû HâDırâ* velâ yaZlimü rabbüke
eHadâ
779=19x41
*****
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MERYEM SÛRESİ, 19. SÛRE
Meryem Sûresi'nin yani 19. Sûrenin 94. âyetinin 2. kelimesi
"aHSâhüm"dür. Bu da saymak kökündendir ve sûre başından
931. kelimedir. Bu da 19x49'a eşittir.
Bu âyette mealen şöyle denmektedir:
Elmalılı 19:94 - And olsun ki Allah onların hepsini kuşatmış,
kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır.

Öyle görünüyor ki burada da Allah sübhânehü ve te'âlâ YEREL
ON DOKUZ SAYIMINI zahirde "kendilerini ve yaptıklarını bir
bir saymıştır" mânâsının altına gizlemiştir.
***
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından sayın Doç.
Dr. Bilal Gökkır'ın yazmış olduğu "Meryem Sûresinin Tefsiri,
Metin ve Yorum İncelemesi" adlı kitabın 112. sayfasında
İncillerde İsa Peygamberin annesi olarak Hz. Meryem'in isminin
19 defa geçtiği yazmaktadır. 19 orada da ortaya çıktı!
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MERYEM SÛRESİ, 19. SÛRE
BismillâhirraHmânirraHıym

19:1 kãf hâ yâ ‘Ãyn Sãd(1) 19:2 zikru(2) raHmeti(3)
rabbike(4) ‘Abdehû(5) zekeriyyâ(6) 19:3 iz(7) nâdâ(8)
rabbehû(9) nidãen(10) hafiyyâ(11) 19:4 Kâle(12) rabbi(13)
inniy(14) vehene(15)-l-‘AZmü(16) minniy(17)
veşte’Ale(18)-r-ra’sü(19) şeyben(20) velem(21) ekün(22)
bidu’Ãike(23) rabbi(24) şaKıyyâ(25) 19:5 veinniy(26)
hıftü(27)-l-mevâliye(28) min(29) verãiy(30) vekâneti(31)mraetiy(32) ‘ÂKıran(33) feheb(34) liy(35) min(36)
ledünke(37) veliyyâ(38) 19:6 yerisüniy(39) veyerisü(40)
min(41) âli(42) ya’ÅKûbe(43) vec’Alhü(44) rabbi(45)
raDıyyâ(46) 19:7 yâ(47) zekeriyyã(48) innâ(49)
nübeşşiruke(50) bigulâmin(51)-ismühû(52) yaHyâ(53)
lem(54) nec’Al(55) lehû(56) min(57) Kablü(58) semiyyâ(59)
19:8 Kâle(60) rabbi(61) ennâ(62) yekûnü(63) liy(64)
gulâmün(65) vekâneti(66)-mraetiy(67) ‘ÂKıran(68)
veKad(69) belagtü(70) mine(71)-l-kiberi(72) ‘Itiyyâ(73)
19:9 Kâle(74) kezâlik(75)* Kâle(76) rabbüke(77) hüve(78)
‘Aleyye(79) heyyinün(80) veKad(81) halaKtüke(82)
min(83) Kablü(84) velem(85) tekü(86) şey’â(87) 19:10
Kâle(88) rabbi(89)-c’Al(90) lĩ(91) âyeh(92)* Kâle(93)
âyetüke(94) ellâ(95) tükellime(96)-n-nâse(97) selâse(98)
leyâlin(99) seviyyâ(100) 19:11 feharace(101) ‘Alâ(102)
Kavmihî(103) mine(104)-l-miHrâbi(105) feevHã(106)
ileyhim(107) en(108) sebbiHû(109) bukraten(110)
ve‘Aşiyyâ(111)
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19:12 yâ(112) yaHyâ(113) huzi(114)-l-kitâbe(115)
biKuvveh(116)* veâteynâhü(117)-l-Hukme(118) Sabiyyâ(119)
19:13 veHanânen(120) min(121) ledünnâ(122) vezekâh(123)*
vekâne(124) taKıyyâ(125) 19:14 veberran(126)
bivâlideyhi(127) velem(128) yekün(129) cebbâran(130)
‘ASıyyâ(131) 19:15 veselâmün(132) ‘Aleyhi(133) yevme(134)
vülide(135) veyevme(136) yemûtü(137) veyevme(138)
yub’Asü(139) Hayyâ(140) 19:16 vezkür(141) fi(142)-lkitâbi(143) meryem(144)* izi(145)-ntebezet(146) min(147)
ehlihâ(148) mekânen(149) şarKıyyâ(150) 19:17
fettehazet(151) min(152) dûnihim(153) Hıcâben(154)
feerselnã(155) ileyhâ(156) rûHanâ(157) fetemessele(158)
lehâ(159) beşeran(160) seviyyâ(161) 19:18 Kâlet(162)
innĩ(163) e’Ûzü(164) bir-raHmâni(165) minke(166) in(167)
künte(168) taKıyyâ(169) 19:19 Kâle(170) innemã(171)
ene(172) rasûlü(173) rabbiki(174) liehebe(175) leki(176)
gulâmen(177) zekiyyâ(178) 19:20 Kâlet(179) ennâ(180)
yekûnü(181) liy(182) gulâmün(183) velem(184)
yemsesniy(185) beşerun(186) velem(187) ekü(188)
bagıyyâ(189) 19:21 Kâle(190) kezâlik(191)* Kâle(192)
rabbüki(193) hüve(194) ‘Aleyye(195) heyyin(196)*
velinec’Alehũ(197) âyeten(198) lin-nâsi(199) veraHmeten(200)
minnâ(201)* vekâne(202) emran(203) maKDıyyâ(204) 19:22
feHamelethü(205) fentebezet(206) bihî(207) mekânen(208)
KaSıyyâ(209) 19:23 feecãehe(210)-l-mehâDu(211) ilâ(212)
ciz’I(213)-n-nahleh(214)* Kâlet(215) yâ(216) leyteniy(217)
mittü(218) Kable(219) hâzâ(220) veküntü(221) nesyen(222)
mensiyyâ(223) 19:24 fenâdâhâ(224) min(225) taHtihã(226)
ellâ(227) taHzeniy(228) Kad(229) ce’Ale(230) rabbüki(231)
taHteki(232) seriyyâ(233) 19:25 vehüzzĩ(234) ileyki(235)
biciz’I(236)-n-nahleti(237) tüsâKıT(238) ‘Aleyki(239)
ruTaben(240) ceniyyâ(241)
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19:26 feküliy(242) veşrabiy(243) veKarriy(244) ‘Aynâ(245)*
feimmâ(246) terayinne(247) mine(248)-l-beşeri(249)
eHaden(250) feKûlĩ(251) inniy(252) nezertü(253) lirraHmâni(254) Savmen(255) felen(256) ükellime(257)-lyevme(258) insiyyâ(259) 19:27 feetet(260) bihî(261)
Kavmehâ(262) taHmilüh(263)* Kâlû(264) yâ(265)
meryemu(266) leKad(267) ci’ti(268) şey’en(269) feriyyâ(270)
19:28 yã(271) uhte(272) hârûne(273) mâ(274) kâne(275)
ebûki(276)-mrae(277) sev'in(278) vemâ(279) kânet(280)
ümmüki(281) bagıyyâ(282) 19:29 feeşârat(283) ileyh(284)*
Kâlû(285) keyfe(286) nükellimü(287) men(288) kâne(289)
fi(290)-l-mehdi(291) Sabiyyâ(292) 19:30 Kâle(293) inniy(294)
‘Abdu(295)-llâh(296)* âtâniye(297)-l-kitâbe(298)
vece’Aleniy(299) nebiyyâ(300) 19:31 vece’Aleniy(301)
mübâraken(302) eyne(303) mâ(304) küntü(305) veevSâniy(306)
biS-Salâti(307) vez-zekâti(308) mâ(309) dümtü(310) Hayyâ(311)
19:32 veberran(312) bivâlidetiy(313) velem(314) yec’Alniy(315)
cebbâran(316) şeKıyyâ(317) 19:33 vesselâmü(318) ‘Aleyye(319)
yevme(320) vülidtü(321) veyevme(322) emûtü(323) veyevme(324)
üb’Asü(325) Hayyâ(326) 19:34 zâlike(327) ‘Iyse(328)-bnü(329)
meryem(330)* Kavle(331)-l-HaKKı(332)-lleziy(333) fiyhi(334)
yemterûn(335) 19:35 mâ(336) kâne(337) lillâhi(338) en(339)
yettehıze(340) min(341) veledin(342) sübHâneh(343)* izâ(344)
KaDã(345) emran(346) feinnemâ(347) yeKûlü(348) lehû(349)
kün(350) feyekûn(351) 19:36 veinne(352)-llâhe(353) rabbiy(354)
verabbüküm(355) fa’Åbüdûh(356)* hâzâ(357) SırâTun(358)
müstaKıym(359) 19:37 fahtelefe(360)-l-aHzâbü(361) min(362)
beynihim(363)* feveylün(364) lilleziyne(365) keferû(366)
min(367) meşhedi(368) yevmin(369) ‘AZıym(370) 19:38
esmi’Å(371) bihim(372) veebSır(373) yevme(374)
ye’tûnenâ(375)* lâkini(376)-Z-Zâlimûne(377)-l-yevme(378)
fiy(379) Dalâlin(380) mübiyn(381)
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19:39 veenzirhüm(382) yevme(383)-l-Hasrati(384) iz(385)
KuDıye(386)-l-emr(387)* vehüm(388) fiy(389) gafletin(390)
vehüm(391) lâ(392) yu’minûn(393) 19:40 innâ(394) naHnu(395)
nerisü(396)-l-arDa(397) vemen(398) ‘Aleyhâ(399) veileynâ(400)
yürce’Ûn(401) 19:41 vezkür(402) fi(403)-l-kitâbi(404)
ibrâhiym(405)* innehû(406) kâne(407) SıddiyKan(408)
nebiyyâ(409) 19:42 iz(410) Kâle(411) liebiyhi(412) yã(413)
ebeti(414) lime(415) ta’Åbüdü(416) mâ(417) lâ(418)
yesme’U(419) velâ(420) yübSıru(421) velâ(422) yugniy(423)
‘Anke(424) şey’â(425) 19:43 yã(426) ebeti(427) inniy(428)
Kad(429) cãeniy(430) mine(431)-l-‘Ilmi(432) mâ(433) lem(434)
ye’tike(435) fettebi’Ånĩ(436) ehdike(437) SırâTan(438)
seviyyâ(439) 19:44 yã(440) ebeti(441) lâ(442) ta’Åbüdi(443)-şşeyTân(444)* inne(445)-ş-şeyTâne(446) kâne(447) lirraHmâni(448) ‘ASıyyâ(449) 19:45 yã(450) ebeti(451) innĩ(452)
ehâfü(453) en(454) yemesseke(455) ‘Azâbün(456) mine(457)-rraHmâni(458) fetekûne(459) liş-şeyTâni(460) veliyyâ(461) 19:46
Kâle(462) erâgıbün(463) ente(464) ‘An(465) âlihetiy(466) yã(467)
ibrâhiym(468)* lein(469) lem(470) tentehi(471)
leercümenneke(472) vehcürniy(473) meliyyâ(474) 19:47
Kâle(475) selâmün(476) ‘Aleyk(477)* seestagfiru(478) leke(479)
rabbiy(480)* innehû(481) kâne(482) biy(483) Hafiyyâ(484) 19:48
vea’Åtezilüküm(485) vemâ(486) ted’Ûne(487) min(488)
dûni(489)-llâhi(490) veed’Û(491) rabbiy(492) ‘Asã(493) ellã(494)
ekûne(495) bidu’Ãi(496) rabbiy(497) şaKıyyâ(498) 19:49
felemma(499)-’Åtezelehüm (500) vemâ(501) ya’Åbüdûne(502)
min(503) dûni(504)-llâhi(505) vehebnâ(506) lehũ(507)
isHâKa(508) veya’ÅKûb(509)* veküllen(510) ce’Alnâ(511)
nebiyyâ(512) 19:50 vevehebnâ(513) lehüm(514) min(515)
raHmetinâ(516) vece’Alnâ(517) lehüm(518) lisâne(519)
SıdKın(520) ‘Aliyyâ(521) 19:51 vezkür(522) fi(523)-l-kitâbi(524)
mûsâ(525) innehû(526) kâne(527) muhleSan(528) vekâne(529)
rasûlen(530) nebiyyâ(531)
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19:52 venâdeynâhü(532) min(533) cânibi(534)-T-Tûri(535)-leymeni(536) veKarrabnâhü(537) neciyyâ(538) 19:53
vevehebnâ(539) lehû(540) min(541) raHmetinã(542) ehâhü(543)
hârûne(544) nebiyyâ(545) 19:54 vezkür(546) fi(547)-l-kitâbi(548)
ismâ’Iyle(549) innehû(550) kâne(551) SâdiKa(552)-l-va’Ådi(553)
vekâne(554) rasûlen(555) nebiyyâ(556) 19:55 vekâne(557)
ye’müru(558) ehlehû(559) biS-Salâti(560) vez-zekâti(561)
vekâne(562) ‘Inde(563) rabbihî(564) merDıyyâ(565) 19:56
vezkür(566) fi(567)-l-kitâbi(568) idriyse(569) innehû(570) kâne(571)
SıddiyKan(572) nebiyyâ(573) 19:57 verafa’Ånâhü(574)
mekânen(575) ‘Aliyyâ(576) 19:58 ülãike(577)-lleziyne(578)
en’Ame(579)-llâhü(580) ‘Aleyhim(581) mine(582)-n-nebiyyîne(583)
min(584) zürriyyeti(585) âdeme(586) vemimmen(587)
Hamelnâ(588) me’A(589) nûHın(590) vemin(591) zürriyyeti(592)
ibrâhiyme(593) veisrãiyle(594) vemimmen(595) hedeynâ(596)
vectebeynâ(597)* izâ(598) tütlâ(599) ‘Aleyhim(600) âyâtü(601)-rraHmâni(602) harrû(603) sücceden(604) vebukiyyâ(605)
(19:58=secde) 19:59 fehalefe(606) min(607) ba’Ådihim(608)
halfün(609) eDâ’U(610)-S-Salâte(611) vettebe’U(612)-şşehevâti(613) fesevfe(614) yelKavne(615) gayyâ(616) 19:60 illâ(617)
men(618) tâbe(619) veâmene(620) ve‘Amile(621) SâliHan(622)
feülãike(623) yedhulûne(624)-l-cennete(625) velâ(626)
yuZlemûne(627) şey’â(628) 19:61 cennâti(629) ‘Adnin(630)nilletiy(631) ve’Ade(632)-r-raHmânü(633) ‘Ibâdehû(634) bilgayb(635)* innehû(636) kâne(637) va’Ådühû(638) me’tiyyâ(639)
19:62 lâ(640) yesme’Ûne(641) fiyhâ(642) lagven(643) illâ(644)
selâmâ(645)* velehüm(646) rızKuhüm(647) fiyhâ(648)
bukraten(649) ve‘Aşiyyâ(650) 19:63 tilke(651)-l-cennetü(652)lletiy(653) nûrisü(654) min(655) ‘Ibâdinâ(656) men(657) kâne(658)
taKıyyâ(659) 19:64 vemâ(660) netenezzelü(661) illâ(662)
biemri(663) rabbik(664)* lehû(665) mâ(666) beyne(667)
eydiynâ(668) vemâ(669) halfenâ(670) vemâ(671) beyne(672)
zâlik(673)* vemâ(674) kâne(675) rabbüke(676) nesiyyâ(677)

56

57
19:65 rabbü(678)-s-semâvâti(679) vel-arDı(680) vemâ(681)
beynehümâ(682) fa’Åbüdhü(683) vaSTabir(684)
li‘Ibâdetih(685)* hel(686) ta’Ålemü(687) lehû(688) semiyyâ(689)
19:66 veyeKûlü(690)-l-insânü(691) eizâ(692) mâ(693) mittü(694)
lesevfe(695) uhracü(696) Hayyâ(697) 19:67 evelâ(698)
yezküru(699)-l-insânü(700) ennâ(701) halaKnâhü(702) min(703)
Kablü(704) velem(705) yekü(706) şey’â(707) 19:68
feverabbike(708) lenaHşurannehüm(709) veş-şeyâTıyne(710)
sümme(711) lenuHDırannehüm(712) Havle(713)
cehenneme(714) cisiyyâ(715) 19:69 sümme(716)
lenenzi’Anne(717) min(718) külli(719) şiy’Atin(720)
eyyühüm(721) eşeddü(722) ‘Ale(723)-r-raHmâni(724)
‘Itiyyâ(725) 19:70 sümme(726) lenaHnu(727) a’Ålemü(728)
billeziyne(729) hüm(730) evlâ(731) bihâ(732) Sıliyyâ(733) 19:71
vein(734) minküm(735) illâ(736) vâridühâ(737)* kâne(738)
‘Alâ(739) rabbike(740) Hatmen(741) maKDıyyâ(742) 19:72
sümme(743) nünecci(744)-lleziyne(745)-t-teKav(746)
venezeru(747)-Z-Zâlimiyne(748) fiyhâ(749) cisiyyâ(750) 19:73
veizâ(751) tütlâ(752) ‘Aleyhim(753) âyâtünâ(754)
beyyinâtin(755) Kâle(756)-lleziyne(757) keferû(758)
lilleziyne(759) âmenũ(760) eyyü(761)-l-feriyKayni(762)
hayrun(763) meKâmen(764) veaHsenü(765) nediyyâ(766) 19:74
vekem(767) ehleknâ(768) Kablehüm(769) min(770) Karnin(771)
hüm(772) aHsenü(773) esâsen(774) veri’yâ(775) 19:75 Kul(776)
men(777) kâne(778) fi(779)-D-Dalâleti(780) fel-yemdüd(781)
lehü(782)-r-raHmânü(783) meddâ(784)* Hattã(785) izâ(786)
raev(787) mâ(788) yû’Adûne(789) imme(790)-l-‘Azâbe(791)
veimme(792)-s-sâ’Ah(793)* feseya’Ålemûne(794) men(795)
hüve(796) şerrun(797) mekânen(798) veeD’Afü(799) cündâ(800)
19:76 veyeziydu(801)-llâhü(802)-lleziyne(803)-’htedev(804)
hüdâ(805)* vel-bâKıyâtü(806)-S-SâliHâtü(807) hayrun(808)
‘Inde(809) rabbike(810) sevâben(811) vehayrun(812)
meraddâ(813)
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19:77 eferaeyte(814)-lleziy(815) kefera(816) biâyâtinâ(817)
veKâle(818) leûteyenne(819) mâlen(820) veveledâ(821) 19:78
eTTale’A(822)-l-gaybe(823) emi(824)-ttehaze(825) 'Inde(826)r-raHmâni(827) ‘Ahdâ(828) 19:79 kellâ(829)* senektübü(830)
mâ(831) yeKûlü(832) venemüddü(833) lehû(834) mine(835)-l‘Azâbi(836) meddâ(837) 19:80 venerisühû(838) mâ(839)
yeKûlü(840) veye’tiynâ(841) ferdâ(842) 19:81 vettehazû(843)
min(844) dûni(845)-llâhi(846) âliheten(847) liyekûnû(848)
lehüm(849) ‘Izzâ(850) 19:82 kellâ(851)* seyekfürûne(852)
bi‘Ibâdetihim(853) veyekûnûne(854) ‘Aleyhim(855)
Dıddâ(856) 19:83 elem(857) tera(858) ennã(859) erselne(860)ş-şeyâTıyne(861) ‘Ale(862)-l-kâfiriyne(863) teüzzühüm(864)
ezzâ(865) 19:84 felâ(866) ta’Åcel(867) ‘Aleyhim(868)*
innemâ(869) ne’Uddü(870) lehüm(871) ‘Addâ(872) 19:85
yevme(873) naHşuru(874)-l-müttaKıyne(875) ile(876)-rraHmâni(877) vefdâ(878) 19:86 venesûKu(879)-lmücrimiyne(880) ilâ(881) cehenneme(882) virdâ(883) 19:87
lâ(884) yemlikûne(885)-ş-şefâ’Ate(886) illâ(887) meni(888)ttehaze(889) ‘Inde(890)-r-raHmâni(891) ‘Ahdâ(892) 19:88
veKâlü(893)-ttehaze(894)-r-raHmânü(895) veledâ(896) 19:89
leKad(897) ci’tüm(898) şey’en(899) iddâ(900) 19:90
tekâdü(901)-s-semâvâtü(902) yetefeTTarne(903) minhü(904)
vetenşaKKu(905)-l-arDu(906) vetehırru(907)-l-cibâlü(908)
heddâ(909) 19:91 en(910) de’Av(911) lir-raHmâni(912)
veledâ(913) 19:92 vemâ(914) yenbegıy(915) lir-raHmâni(916)
en(917) yettehıze(918) veledâ(919) 19:93 in(920) küllü(921)
men(922) fi(923)-s-semâvâti(924) vel-arDı(925) illã(926)
âti(927)-r-raHmâni(928) ‘Abdâ(929) 19:94 leKad(930)
aHSâhüm(931) ve’Addehüm ‘Addâ 19:95 veküllühüm âtiyhi
yevme-l-Kıyâmeti ferdâ

931=49x19
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AHZÂB SÛRESİ - 33. SÛRE
Ahzâb Sûresi'nin yani 33. Sûrenin 49. âyetinin 19. kelimesi
"ta'Åteddûnehâ"dır. Bu da yine saymak mânâsındadır ve
sûre başından 836. kelimedir. Bu da 44x19'a eşittir.
SN3582#10; 33:49:19; (GN54827; 33GA12;) taÅtadduunahaa
Bu âyette mealen şöyle denmektedir:
Elmalılı 33:49 - Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâh edip de
sonra onlara dokunmadan boşadığınız zaman, sizin için üzerlerinde
sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Derhal müt'alarını (mehirleri
belirlenmediği takdirde yararlanacakları bir mal) verip onları güzel bir
şekilde salıverin.

Bu sûrede de saymak kelimesi yerel bir sayım arz etmektedir.
Saymak kelimesi sûre başından 836. kelimedir. Bu da 44x19'a
eşittir.
Burada da öyle görünüyor ki Allah sübhânehü ve te'âlâ YEREL
ON DOKUZ SAYIMINI zahirde "sayacağınız" mânâsının altına
gizlemiştir.
Aşağıdaki sayfalarda önce Arapça olarak sonra da
transkripsiyonlu Arapça olarak Ahzâb sûresinin sayımlarla ilgili
bölümünü bulacaksınız. Her ikisinde de sûre başından 836.
kelime saymak fiili olan ta'Åteddûnehâ'dır.
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AHZÂB SÛRESİ, 33. SÛRE
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AHZÂB SÛRESİ, 33. SÛRE
BismillâhirraHmânirraHıym
33:1 yã(1) eyyühe(2) n-nebiyyü(3)-tteKı(4)-llâhe(5) velâ(6)
tuTı’I(7)-l-kâfiriyne(8) vel-münâfiKıyne(9) inne(10)-llâhe(11)
kâne(12) ‘Aliymen(13) Hakiymen(14)
33:2 vettebi’Å(15) mâ(16) yûHã(17) ileyke(18) min(19)
rabbike(20) inne(21)-llâhe(22) kâne(23) bimâ(24)
ta’Åmelûne(25) habiyran(26)
33:3 vetevekkel(27) ‘Ale(28)-llâhi(29) vekefâ(30) billâhi(31)
vekiylen(32)
33:4 mâ(33) ce’Ale(34)-llâhü(35) liracülin(36) min(37)
Kalbeyni(38) fiy(39) cevfihi(40) vemâ(41) ce’Ale(42)
ezvâcekümü(43)-llãiy(44) tüZâhirûne(45) minhünne(46)
ümmehâtiküm(47) vemâ(48) ce’Ale(49) ed’Iyãeküm(50)
ebnãeküm(51) zâliküm(52) Kavlüküm(53) biefvâhiküm(54)
vallâhü(55) yeKûlü(56)-l-HaKKa(57) vehüve(58) yehdi(59)-ssebiyle(60)
33:5 ud’Ûhüm(61) liâbãihim(62) hüve(63) aKseTu(64)
‘Inde(65)-llâhi(66) fein(67) lem(68) ta’Ålemũ(69)
âbãehüm(70) feihvânüküm(71) fiy(72) d-diyni(73)
vemevâliyküm(74) veleyse(75) ‘Aleyküm(76) cünâHun(77)
fiymã(78) ahTa’tüm(79) bihî(80) velâkin(81) mâ(82)
te’Ammedet(83) Kulûbüküm(84) vekâne(85)-llâhü(86)
gafûran(87) raHıymen(88)
33:6 ennebiyyü(89) evlâ(90) bil-mu’miniyne(91) min(92)
enfüsihim(93) veezvâcühũ(94) ümmehâtühüm(95) veulü(96)-lerHâmi(97) ba’ÅDuhüm(98) evlâ(99) biba’ÅDın(100) fiy(101)
kitâbi(102)-llâhi(103) mine(104)-l-mu’miniyne(105) velmühâciriyne(106) illã(107) en(108) tef’Alũ(109) ilã(110)
evliyãiküm(111) ma’Årûfen(112) kâne(113) zâlike(114)
fiy(115)-l-kitâbi(116) mesTûran(117)
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33:7 veiz(118) ehaznâ(119) mine(120)-n-nebiyyîne(121)
miysâKahüm(122) veminke(123) vemin(124) nûHın(125)
veibrâhiyme(126) vemûsâ(127) ve‘Iyse(128)-bni(129)
meryeme(130) veehaznâ(131) minhüm(132) miysâKan(133)
galiyZan(134) 33:8 liyes’ele(135)-S-SâdiKıyne(136) ‘An(137)
SıdKıhim(138) vee’Adde(139) lil-kâfiriyne(140) ‘Azâben(141)
eliymen(142) 33:9 yã(143) eyyühe(144)-lleziyne(145)
âmenü(146)-zkürû(147) ni’Åmete(148)-llâhi(149) ‘Aleyküm(150)
iz(151) cãetküm(152) cünûdün(153) feerselnâ(154)
‘Aleyhim(155) riyHan(156) vecünûden(157) lem(158)
teravhâ(159) vekâne(160)-llâhü(161) bimâ(162) ta’Åmelûne(163)
baSıyran(164) 33:10 iz(165) cãûküm(166) min(167)
fevKıküm(168) vemin(169) esfele(170) minküm(171) veiz(172)
zâgati(173)-l-ebSâru(174) vebelegati(175)-l-Kulûbü(176)-lHanâcira(177) veteZunnûne(178) billâhi(179)-Z-Zunûnâ(180)
33:11 hünâlike(181)-btüliye(182)-l-mu’minûne(183)
vezülzilû(184) zilzâlen(185) şediyden(186) 33:12 veiz(187)
yeKûlü(188)-l-münâfiKûne(189) velleziyne(190) fiy(191)
Kulûbihim(192) meraDun(193) mâ(194) ve’Adene(195)llâhü(196) verasûlühũ(197) illâ(198) gurûran(199) 33:13
veiz(200) Kâlet(201) Tãifetün(202) minhüm(203) yã(204)
ehle(205) yesribe(206) lâ(207) müKâme(208) leküm(209)
ferci’Û(210) veyeste’zinü(211) feriyKun(212) minhümü(212)-nnebiyye(214) yeKûlûne(215) inne(216) buyûtenâ(217)
‘Avratün(218) vemâ(219) hiye(220) bi‘Avratin(221) in(222)
yüriydûne(223) illâ(224) firâran(225) 33:14 velev(226)
duhılet(227) ‘Aleyhim(228) min(229) aKTârihâ(230)
sümme(231) suilü(232)-l-fitnete(233) leâtevhâ(234) vemâ(235)
telebbesû(236) bihã(237) illâ(238) yesiyran(239) 33:15
veleKad(240) kânû(241) ‘Âhedu(242)-llâhe(243) min(244)
Kablü(245) lâ(246) yüvellûne(247)-l-edbâr(248) vekâne(249)
‘Ahdu(250)-llâhi(251) mes'ûlen(252)
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33:16 Kul(253) len(254) yenfe’Akümü(255)-l-firâru(256) in(257)
ferartüm(258) mine(259)-l-mevti(260) evi(261)-l- Katli(262)
veizen(263) lâ(264) tumette’Ûne(265) illâ(266) Kaliylen(267)
33:17 Kul(268) men(269) ze(270)-lleziy(271) ya’ÅSımüküm(272)
mine(273)-llâhi(274) in(275) erâde(276) biküm(277) sũen(278)
ev(279) erâde(280) biküm(281) raHmeten(282) velâ(283)
yecidûne(284) lehüm(285) min(286) dûni(287)-llâhi(288)
veliyyen(289) velâ(290) naSıyran(291) 33:18 Kad(292)
ya’Ålemu(293)-llâhü(294)-l-mu’AvviKıyne(295) minküm(296)
vel-Kãiliyne(297) liihvânihim(298) helümme(299) ileynâ(300)
velâ(301) ye’tûne(302)-l-be’se(303) illâ(304) Kaliylen(305)
33:19 eşiHHaten(306) ‘Aleyküm(307) feizâ(308) cãe(309)-lhavfü(310) raeytehüm(311) yenZurûne(312) ileyke(313)
tedûru(314) a’Åyünühüm(315) kelleziy(316) yugşâ(317)
‘Aleyhi(318) mine(319)-l-mevti(320) feizâ(321) zehebe(322)-lhavfü(323) seleKûküm(324) bielsinetin(325) Hıdâdin(326)
eşiHHaten(327) ‘Ale(328)-l-hayrı(329) ülãike(330) lem(331)
yu’minû(332) feaHbeTa(333)-llâhü(334) a’Åmâlehüm(335)
vekâne(336) zâlike(337) ‘Ale(338)-llâhi(339) yesiyran(340) 33:20
yaHsebûne(341)-l-aHzâbe(342) lem(343) yezhebû(344) vein(345)
ye’ti(346)-l-aHzâbü(347) yeveddû(348) lev(349) ennehüm(350)
bâdûne(351) fiy(352)-l-a’Årâbi(353) yes’elûne(354) ‘An(355)
enbãiküm(356) velev(357) kânû(358) fiyküm(359) mâ(360)
Kâtelũ(361) illâ(362) Kaliylen(363) 33:21 leKad(364) kâne(365)
leküm(366) fiy(367) rasûli(368)-llâhi(369) üsvetün(370)
Hasenetün(371) limen(372) kâne(373) yercu(374)-llâhe(375) velyevme(376)-l-âhıra(377) vezekera(378)-llâhe(379) kesiyran(380)
33:22 velemmâ(381) rae(382)-l-mu’minûne(383)-l-aHzâbe(384)
Kâlû(385) hâzâ(386) mâ(387) ve’Adene(388)-llâhü(389)
verasûlühû(390) veSadaKa(391)-llâhü(392) verasûlühû(393)
vemâ(394) zâdehüm(395) illã(396) iymânen(397)
vetesliymen(398)
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33:23 mine(399)-l-mu’miniyne(400) ricâlün(401) SadeKû(402)
mâ(403) ‘Âhedu(404)-llâhe(405) ‘Aleyh(406) feminhüm(407)
men(408) KaDâ(409) naHbehû(410) veminhüm(411)
men(412) yentaZıru(413) vemâ(414) beddelû(415)
tebdiylen(416) 33:24 liyecziye(417)-llâhü(418)-SSâdiKıyne(419) biSıdKıhim(420) veyu’Azzibe(421)-lmünâfiKıyne(422) in(423) şãe(424) ev(425) yetûbe(426)
‘Aleyhim(427) inne(428)-llâhe(429) kâne(430) gafûran(431)
raHıymen(432) 33:25 veradde(433)-llâhü(434)-lleziyne(435)
keferû(436) bigayZıhim(437) lem(438) yenâlû(439)
hayran(440) vekefe(441)-llâhü(442)-l-mu’miniyne(443)-lKıtâle(444) vekâne(445)-llâhü(446) Kaviyyen(447)
‘Aziyzen(448) 33:26 veenzele(449)-lleziyne(450)
Zâherûhüm(451) min(452) ehli(453)-l-kitâbi(454) min(455)
SayâSıyhim(456) veKazefe(457) fiy(458) Kulûbihimü(459)-rru’Åbe(460) feriyKan(461) taKtülûne(462) vete’sirûne(463)
feriyKan(464) 33:27 veevraseküm(465) arDahüm(466)
vediyârahüm(467) veemvâlehüm(468) vearDan(469) lem(470)
teTaûhâ(471) vekâne(472)-llâhü(473) ‘Alâ(474) külli(475)
şey’in(476) Kadiyran(477) 33:28 yã(478) eyyühe(479)-nnebiyyü(480) Kul(481) liezvâcike(482) in(483) küntünne(484)
türidne(485)-l-Hayâte(486)-d-dünyâ(487) veziynetehâ(488)
fete’Âleyne(489) ümetti’Åkünne(490) veüserrıHkünne(491)
serâHan(492) cemiylen(493) 33:29 vein(494) küntünne(495)
türidne(496)-llâhe(497) verasûlehû(498) ved-dâra(499)-lâhırate(500) feinne(501)-llâhe(502) e’Adde(503) lilmuHsinâti(504) minkünne(505) ecran(506) ‘AZıymen(507)
33:30 yâ(508) nisãe(509)-n-nebiyyi(510) men(511) ye’ti(512)
minkünne(513) bifâHışetin(514) mübeyyinetin(515)
yuDâ’Af(516) lehe(517)-l-‘Azâbü(518) Dı’Åfeyni(519)
vekâne(520) zâlike(521) ‘Ale(522)-llâhi(523) yesiyran(524)
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33:31 vemen(525) yaKnüt(526) minkünne(527) lillâhi(528)
verasûlihî(529) veta’Åmel(530) SâliHan(531) nü’tihã(532)
ecrahâ(533) merrateyni(534) vea’Åtednâ(535) lehâ(536)
rızKan(537) keriymen(538) 33:32 yâ(539) nisãe(540)-nnebiyyi(541) lestünne(542) keeHadin(543) mine(544)-nnisãi(545) ini(546)-tteKaytünne(547) felâ(548)
tahDa’Åne(549) bil-Kavli(550) feyaTme’A(551)-lleziy(552)
fiy(553) Kalbihî(554) meraDun(555) veKulne(556)
Kavlen(557) ma’Årûfen(558) 33:33 veKarne(559) fiy(560)
buyûtikünne(561) velâ(562) teberracne(563)
teberruce(564)-l-câhiliyyeti(565)-l-ûlâ(566) veeKımne(567)S-Salâte(568) veâtiyne(569)-z-zekâte(570) veeTı’Åne(571)llâhe(572) verasûlehû(573) innemâ(574) yüriydu(575)llâhü(576) liyüzhibe(577) ‘Ankümü(578)-r-ricse(579)
ehle(580)-l-beyti(581) veyuTahhiraküm(582)
taThiyran(583) 33:34 vezkürne(584) mâ(585) yütlâ(586)
fiy(587) buyûtikünne(588) min(589) âyâti(590)-llâhi(591)
vel-Hıkmeti(592) inne(593)-llâhe(594) kâne(595)
laTıyfen(596) habiyran(597) 33:35 inne(598)-lmüslimiyne(599) vel-müslimâti(600) vel-mu’miniyne(601)
vel-mu’minâti(602) vel-Kânitiyne(603) vel-Kânitâti(604)
veS-SâdiKıyne(605) veS-SâdiKâti(606) veS-Sâbiriyne(607)
veS-Sâbirâti(608) vel-hâşi’Iyne(609) vel-hâşi’Âti(610) velmüteSaddiKıyne(611) vel-müteSaddiKâti(612) veSSãimiyne(613) veS-Sãimâti(614) vel-HâfiZıyne(615)
fürûcehüm(616) vel-HâfiZâti(617) vez-zâkiriyne(618)llâhe(619) kesiyran(620) vez-zâkirâti(621) e’Adde(622)llâhü(623) lehüm(624) magfiraten(625) veecran(626)
‘AZıymen(627)
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33:36 vemâ(628) kâne(629) limu’minin(630) velâ(631)
mu’minetin(632) izâ(633) KaDa(634)-llâhü(635) verasûlühũ(636)
emran(637) en(638) yekûne(639) lehümü(640)-l-hıyeratü(641)
min(642) emrihim(643) vemen(644) ya’ÅSı(645)-llâhe(646)
verasûlehû(647) feKad(648) Dalle(649) Dalâlen(650)
mübiynen(651)
33:37 veiz(652) teKûlü(653) lillezĩ(654) en’Ame(655)-llâhü(656)
‘Aleyhi(657) veen’Amte(658) ‘Aleyhi(659) emsik(660)
‘Aleyke(661) zevceke(662) vetteKı(663)-llâhe(664) vetuhfiy(665)
fiy(666) nefsike(667) me(668)-llâhü(669) mübdiyhi(670)
vetahşe(671)-n-nâse(672) vallâhü(673) eHaKKu(674) en(675)
tahşâhü(676) felemmâ(677) KaDâ(678) zeydün(679) minhâ(680)
veTaran(681) zevvecnâkehâ(682) likey(683) lâ(684) yekûne(685)
‘Ale(686)-l-mu’miniyne(687) Haracün(688) fĩ(689) ezvâci(690)
ed’Iyãihim(691) izâ(692) KaDav(693) minhünne(694)
veTaran(695) vekâne(696) emru(697)-llâhi(698) mef’Ûlen(699)
33:38 mâ(700) kâne(701) ‘Ale(702)-n-nebiyyi(703) min(704)
Haracin(705) fiymâ(706) feraDa(707)-llâhü(708) lehû(709)
sünnete(710)-llâhi(711) fiy(712)-lleziyne(713) halev(714)
min(715) Kabli(716) vekâne(717) emru(718)-llâhi(719)
Kaderan(720) maKdûran(721) 33:39 elleziyne(722)
yübelligûne(723) risâlâti(724)-llâhi(725) veyahşevnehû(726)
velâ(727) yahşevne(728) eHaden(729) ille(730)-llâhe(731)
vekefâ(732) billâhi(733) Hasiyben(734) 33:40 mâ(735) kâne(736)
muHammedün(737) ebã(738) eHadin(739) min(740)
ricâliküm(741) velâkin(742) rasûle(743)-llâhi(744)
vehâteme(745)-n-nebiyyîne(746) vekâne(747)-llâhü(748)
bikülli(749) şey’in(750) ‘Aliymâ(751) 33:41 yã(752) eyyühe(753)lleziyne(754) âmenü(755)-zküru(756)-llâhe(757) zikran(758)
kesiyran(759) 33:42 vesebbiHûhü(760) bukraten(761)
veeSıylen(762) 33:43 hüve(763)-lleziy(764) yüSalliy(765)
‘Aleyküm(766) vemelãiketühû(767) liyuhriceküm(768)
mine(769)-Z-Zulümâti(770) ile(771)-n-nûri(772) vekâne(773) bilmu’miniyne(774) raHıymen(775)
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33:44 taHıyyetühüm(776) yevme(777) yelKavnehû(778)
selâmün(779) vee’Adde(780) lehüm(781) ecran(782)
keriymen(783)
33:45 yã(784) eyyühe(785)-n-nebiyyü(786) innã(787)
erselnâke(788) şâhiden(789) vemübeşşiran(790)
veneziyran(791)
33:46 vedâ’Iyen(792) ile(793)-llâhi(794) biiznihî(795)
vesirâcen(796) müniyran(797)
33:47 vebeşşiri(798)-l-mu’miniyne(799) bienne(800)
lehüm(801) mine(802)-llâhi(803) faDlen(804) kebiyran(805)
33:48 velâ(806) tüTı’I(807)-l-kâfiriyne(808)
vel-münâfiKıyne(809) veda’Å(810) ezâhüm(811)
vetevekkel(812) ‘Ale(813)-llâhi(814) vekefâ(815)
billâhi(816) vekiylen(817)
33:49 yã(818) eyyühe(819)-lleziyne(820) âmenũ(821)
izâ(822) nekaHtümü(823)-l-mu’minâti(824) sümme(825)
TallaKtümûhünne(826) min(827) Kabli(828) en(829)
temessûhünne(830) femâ(831) leküm(832) ‘Aleyhinne(833)
min(834) ‘Iddetin(835) ta’Åteddûnehâ(836)
836=19x44

***********************************************
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MÜCADELE SÛRESİ, 58. SÛRE
Mücadele Sûresi'nin yani 58. Sûrenin 6. âyetinin 8.
kelimesi "aHSâhu"dur. Bu sûrede de saymak kelimesi
yerel bir sayım arz etmektedir ve sûre başından 114.
kelimedir. Bu da 19x6'ya eşittir.
Bu âyette mealen şöyle denmektedir:
Elmalılı 58:6 - O gün Allah onların hepsini diriltecek ve
yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir
bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye
şahiddir.
Yine öyle görünüyor ki burada da Allah sübhânehü ve
te'âlâ YEREL ON DOKUZ SAYIMINI zahirde "Allah
onları bir bir saymıştır" mânâsının altına gizlemiştir.
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MÜCADELE SÛRESİ - 58. SÛRE
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MÜCADELE SÛRESİ - 58. SÛRE
BismillâhirraHmânirraHıym
58:1 Kad(1) semi’A(2)-llâhü(3) Kavle(4)-lletiy(5)
tücâdilüke(6) fiy(7) zevcihâ(8) veteştekĩ(9) ile(10)-llâhi(11)
vallâhü(12) yesme’U(13) teHâvürakümâ(14) inne(15)llâhe(16) semiy’Un(17) baSıyrun(18) 58:2 elleziyne(19)
yüZâhirûne(20) minküm(21) min(22) nisãihim(23) mâ(24)
hünne(25) ümmehâtihim(26) in(27) ümmehâtühüm(28)
ille(29)-llãiy(30) velednehüm(31) veinnehüm(32)
leyeKûlûne(33) münkeran(34) mine(35)-l-Kavli(36)
vezûran(37) veinne(38)-llâhe(39) le‘Afüvvün(40)
gafûrun(41) 58:3 velleziyne(42) yuZâhirûne(43) min(44)
nisãihim(45) sümme(46) ye’Ûdûne(47) limâ(48) Kâlû(49)
fetaHriyru(50) raKabetin(51) min(52) Kabli(53) en(54)
yetemãssâ(55) zâliküm(56) tû’AZûne(57) bihî(58)
vallâhü(59) bimâ(60) ta’Åmelûne(61) habiyr(62) 58:4
femen(63) lem(64) yecid(65) feSıyâmü(66) şehrayni(67)
mütetâbi’Ayni(68) min(69) Kabli(70) en(71) yetemãssâ(72)
femen(73) lem(74) yesteTı’Å(75) feiT’Âmü(76) sittiyne(77)
miskiynâ(78) zâlike(79) litü’minû(80) billâhi(81)
verasûlihî(82) vetilke(83) Hudûdu(84)-llâhi(85) velilkâfiriyne(86) ‘Azâbün(87) eliymün(88) 58:5 inne(89)lleziyne(90) yuHãddûne(91)-llâhe(92) verasûlehû(93)
kübitû(94) kemâ(95) kübite(96)-lleziyne(97) min(98)
Kablihim(99) veKad(100) enzelnã(101) âyâtin(102)
beyyinâtin(103) velil-kâfiriyne(104) ‘Azâbün(105)
mühiynün(106) 58:6 yevme(107) yeb’Asühümu(108)llâhü(109) cemiy’An(110) feyünebbiühüm(111) bimâ(112)
‘Amilû(113) aHSâhü(114)-llâhü venesûh* vallâhü ‘Alâ
külli şey’in şehiyd
114=19x6
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NEBE SÛRESİ - 78. SÛRE
Nebe Sûresi'nin 29. âyetinin 3. kelimesi "aHSaynâhu"dur.
Bu sûrede de saymak kelimesi yerel bir sayım arz
etmektedir. Bu sefer saymak kelimesi sûre sonundan 76.
kelimedir. Bu da 19x4e eşittir.
Bu âyette mealen şöyle denmektedir:
Elmalılı 78:29 - Biz ise herşeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.
Burada da Allah sübhânehü ve te'âlâ YEREL ON DOKUZ
SAYIMINI zahirde " Biz ise herşeyi sayıp" mânâsının
altına gizlemiş gibi görünmektedir.
Bazıları burada niye sondan sayıyorsun diye
düşünebilirler. Bu sûrede sondan böyle bir sayım varsa
bunun nedenini şüphesiz Allah sübhânehü ve te'âlâ bilir.
Benim acizane görebildiğim ilk vahiy edilen beş âyetin
bulunduğu Alak Sûresi Mushaf'ta 96. sıradadır. Bu da 114.
sıradaki Nas Sûresi'nden geriye doğru sayıldığında 19.
Sûredir ve içinde 19 âyet vardır. Yani sondan 19. Sûre ve
kendisi de 19 âyetlik bir sûre. Belki de bu sûrenin
yapısındaki 19'la ilgili bilgiler 19 hakkında sondan sayım
için bir ipucu gibi değerlendirilebilir. Ben Mushaf'ta ne
varsa her ihtimali değerlendirerek sayıyorum. En
doğrusunu Allah sübhânehü ve te'âlâ bilir.
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NEBE SÛRESİ - 78. SÛRE
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NEBE SÛRESİ - 78. SÛRE
BismillâhirraHmânirraHıym

Sûre Sonundan Geriden Sayım

78:29 vekülle şey’in aHSaynâhü(76) kitâben(75)
78:30 fezûKû(74) felen(73) neziydeküm(72) illâ(71)
‘Azâben(70)

78:29'daki aHSaynâhü(76) kelimesi sondan 76. kelimedir.
Bu da 76=19x4 etmektedir.

84

85

Sûre Sonundan Geriden Sayım
78:31 inne(69) lil-müttaKıyne(68) mefâzen(67)
78:32 HadãiKa(66) vea’Ånâben(65)
78:33 vekevâ’Ibe(64) etrâben(63)
78:34 veke’sen(62) dihâKan(61)
78:35 lâ(60) yesme’Ûne(59) fiyhâ(58) lagven(57) velâ(56)
kizzâben(55)
78:36 cezãen(54) min(53) rabbike(52) ‘ATãen(51)
Hısâben(50)
78:37 rabbi(49)-s-semâvâti(48) vel-arDı(47) vemâ(46)
beynehüme(45)-r-raHmâni(44) lâ(43) yemlikûne(42)
minhü(41) hıTâben(40)
78:38 yevme(39) yeKûmü(38)-r-rûHu(37) vel-melãiketü(36)
Saffen(35) lâ(34) yetekellemûne(33) illâ(32) men(31)
ezine(30) lehü(29)-r-raHmânü(28) veKâle(27) Savâben(26)
78:39 zâlike(25)-l-yevmü(24)-l-HaKKun(23) femen(22)
şãe(21)-ttehaze(20) ilâ(19) rabbihî(18) meâbâ(17)
78:40 innã(16) enzernâküm(15) ‘Azâben(14) Kariyben(13)
yevme(12) yenZuru(11)-l-mer’u(10) mâ(9) Kaddemet(8)
yedâhü(7) veyeKûlü(6)-l-kâfiru(5) yâ(4) leyteniy(3)
küntü(2) türâbâ(1)
*********
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ALLAHA AYNA OLMAK
Aşağıdakiler kırk yıllık okuduklarımın ışığı altındaki şahsi
yorumlarımdır. Daha önce bunlara benzer şeyleri yüksek âlim
diye bilinenlerin kitaplarından okudum.
En iyisini Allahü Te'âlâ bilir. Allahü Te'âlâ'nın beğenmedikleri
şeyleri yazmaktan Allahü Te'âlâ'nın afvına sığınırım.
Bazı âlimler ilim elde etmenin üç yoldan olduğunu beyan
etmektedirler. Bunlar:
1) İlm-al-yakın
2) Ayn-al-yakın ve
3) Hakk-al yakın
Söz konusu âlimler bunları değişik örnekler vererek
açıklamışlardır.
Okuyarak öğrenilen bilgiye İlm-el-yakın demişlerdir. Ayn-elyakın için de görerek elde edilen bilgi demişlerdir ve bu
bilginin yalnız okuyarak elde edilen bilgiden daha üstün
olduğunu söylemişlerdir. Hakk-el-yakın'ı ise bizzat yaşayarak
elde edilen bilgi için kullanmışlardır. Ve bu bilginin en üstün
bilgi olduğunda ittifak etmişleridir.
Allahü Te'âlâ Kur'ân'ı Kerim'de Zâriyât Sûresinin 56. âyetinde
şöyle demektedir:
"Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım."
[Kur'ân, Zâriyât, 51/56]

Celâleyn Tefsirinde bu âyetin mânâsını açıklanırken, âyette
geçen, "bana ibadet etsinler"den kasdın beni tanısınlar olduğu
yazmaktadır. Tanımanın ve bilmenin de en üstün yolu "Hakkel-yakın" yani bizzat yaşayarak demek olduğuna göre "Ben
insanları Beni Hakk-el-yakın olarak yani bizzat yaşayarak
tanısınlar diye yarattım" gibi bir mânâ oluşuyor.
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Ayrıca Allahü Te'âlâ Kur'ân'ı Kerim'de bazı âyetlerde insanı
halife olarak yarattığını beyan etmektedir. Bu anlamdaki şu
âyetlerden söz edebiliriz:
"Bir zamanlar Rabb'in meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife
yaratacağım" demişti. (Melekler): "A!.. Orada bozgunculuk yapacak
ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih
ediyor ve seni takdis ediyoruz" dediler. (Rabb'in): "Ben sizin
bilmediklerinizi bilirim." dedi. [Kur'ân, Bakara, 2/30]
"Ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. Artık
insanlar arasında hak ile hüküm ver. Keyfe, arzuya uyma ki, seni
Allah yolundan saptırmasın. Çünkü Allah yolundan sapanlar, hesap
gününü unuttukları için kendilerine çok şiddetli bir azab vardır."
[Kur'ân, Sâd, 38/26]

Bakara 2/30'daki âyette Allahü Te'âlâ "Ben yeryüzünde bir
halife yaratacağım" dediğinde meleklerin cevabı ve o cevaba
karşı Allahü Te'âlâ'nın "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." diye
karşılık vermesi çok enteresandır. Meleklerin bilmedikleri ve
Allahü Te'âlâ'nın, insanın yapacağı bütün olumsuzluklara
rağmen, insanda gördüğü üstün bir meziyet olmalı ki onu
meleklere karşı savundu. Bu üstün meziyetin mahiyetini
araştırmak ve anlamak. İşte insana düşen en önemli görev.
Bir hadisi şerifte "Kendini bilen rabbini bilir" denildi. Bu hadisin
mânâsı üzerinde gençlik yıllarımda çok durmuştum. Alimlerin
ve mutasavvıfların bu konuda neler yazdıklarını araştırmıştım.
Bazı mutasavvıflar insanın Allahü Te'âlâ'ya ayna olduğunu
yazmışlardır.
Sahabeyi Kiram'dan bazıları gelip de Peygamberimizin eşi Hz.
Aişe anamıza Peygamberimizin ahlakı hakkında sorduklarında
Hz. Aişe'nin verdiği cevap çok açıktır:
Siz Kur'ân'ı okumazmısınız. Peygamberimizin ahlakı Kur'ân
ahlakı idi.
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Bizler Kur'ân ahlakı ile yani Allahü Te'âlâ'nın Kur'ân'da belirttiği
güzel ahlak ile ahlaklanmak üzere emr olunduk.
İnsan Kur'ân ahlakı ile kendini ahlaklandırdıkça Allahü
Te'âlâ'nın sıfatlarıyla boyanmış oluyor. Ve böyle ahlaklanan bir
kişi Allahü Te'âlâ'ya ayna olmuş oluyor. Yani Allahü Te'âlâ
böyle bir insana baktığında onda Kur'ân'da belirttiği kendi
sıfatlarını görüyor ki bu da sanki kendi sıfatlarını aynada
seyretmiş gibi oluyor.
Allahü Te'âlâ Bakara Sûresinin 138. âyetinde mealen şöyle
diyor:
(Ey mü'minler! Deyiniz ki, bizim boyamız) Allah'ın boyasıdır. Allah'ın
boyasından boyası daha güzel olan kim vardır? Ve bizler ancak ona
ibadet edenleriz.

Tasavvufi boyutu olan bazı tefsirlerde bu âyette bahsedilen
Allah'ın boyası, kulun Allah'ın Kur'ân'da bildirdiği ahlakı olarak
yorumlanmıştır.
Melekler Allahü Te'âlâ'nın yarattığı üstün vasıflı varlıklardır.
Fakat onlar Allahü Te'âlâ'ya her bakımdan ayna
olamamaktadırlar. Allahü Te'âlâ'nın kendi Zatı ve Sıfatları hep
sonsuzdur. Allahü Te'âlâ'nın affedici sıfatını ancak insan gibi
günah işleyen varlıklar yansıtabilmektedirler. Melekler günah
işlemedikleri için Allahü Te'âlâ'nın affedici sıfatı meleklerde
kendini gösterememektedir. Ayrıca melekler günah
işlemediklerinden tevbe de etmemektedirler. Allahü Te'âlâ'nın
Afv yani affedici ve Tevvâb yani tevbeleri kabul edici sıfatları
ancak insanda tecelli etmektedir. İşte insan meleklerin
ulaşamadıkları bu boyutu ile üstünlüğe ermektedir.
Başlangıçta tanımanın ve bilmenin en üstün yolunun "Hakk-elyakın" yani bizzat yaşayarak elde edilen bilgi olduğundan
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bahsetmiş ve buna göre insanın yaratılış gayesinin Allahü
Te'âlâ'yı bizzat yaşayarak tanıması olduğundan bahsetmiştim.
Yine yukarıda Allahü Te'âlâ'nın affedici ve tevbeleri kabul edici
sıfatlarını ancak insan gibi günah işleyen ve tevbe eden
varlıkların yansıtabildiklerini yazmıştım. Tabi ki mesele yalnız
bu iki sıfatla sınırlı değil. Mesela Allahü Te'âlâ'nın Adaletle
hükmeden Hakim sıfatını melekler nasıl yansıtacaklar. Bu
boyut ancak insanın dünyada kurduğu medeniyetle ortaya
çıkabilmektedir. İnsanlar şehirleşerek bir arada yaşayabilmek
için bir takım kurumlar, mesela, devlet mekanizmasını
oluşturmuşlardır. Devlet mekanizmasının gereği olarak
insanların uyacağı kanunlar yapılmıştır. Bu kanunları
uygulamak üzere adalet mekanizması oluşturulmuştur. Adalet
mekanizmasının tatbikatında da bir hakim ve bunun verdiği
hüküm ortaya çıkmaktadır.
İşte insan dünya hayatını bizzat yaşarken mahkeme ne
demek, hakim ne demek, kanunlara uymak veya onları ihlal
etmek ne demek, ihlal edince hakimin karşısına çıkıp hüküm
giymek ve cezalandırılmak ne demek olduğunu çok iyi
anlamakta ve "Hakk-el-yakın" olarak bilmektedir. İş böyle
olunca insan ahiret hayatında Allahü Te'âlâ'nın nasıl mahkeme
kuracağını ve kendisinin oradaki tek hakim olan Allahü
Te'âlâ'nın karşısında nasıl hesap vereceğini çok iyi bilmektedir.
İnsan dünya hayatında oynadığı çeşitli rollerle Allahü Te'âlâ'yı
yakinen tanımakta ve bilmektedir.
Başlangıçta bahsettiğim insanın Allahın halifesi olması ile ilgili
âyetlerden ikincisi olan âyete yukarıda bahsettiklerimin
ışığında bir daha bakalım.
"Ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. Artık
insanlar arasında hak ile hüküm ver. Keyfe, arzuya uyma ki, seni
Allah yolundan saptırmasın. Çünkü Allah yolundan sapanlar, hesap
gününü unuttukları için kendilerine çok şiddetli bir azab vardır."
[Kur'ân, Sâd, 38/26]
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Bu âyetten anlaşılacağı üzere halife olmanın bir boyutu da
insanlar arasında hak ile hüküm vermeye dayanıyor. Ve böyle
yapan insan halifenin yaratılış gayesini yerine getirmiş oluyor.
En büyük hakim olan Allahü Te'âlâ hak ile hüküm veren
insanda kendi vasfını görüyor ve bu boyutu ile insan yine
Allahü Te'âlâ'ya ayna oluyor. Bu arada âyetteki keyfine göre
hüküm verenleri nasıl feci azapların beklediği haberini de
içimize sığdıralım ki hüküm verirken ayağımız kaymasın.
İşte meleklerin anlayamadıkları insanı üstün kılan bir boyut
daha böylece anlaşılmış oluyor. Bu konuyu kapatmadan önce
Kur'ân'dan adaletle ilgili bir kaç âyet görelim.
Hadid Suresi, 57/25'teki âyette Allahü Te'âlâ umumi olarak
insanların adaleti yerine getirmesini istemektedir. İnsanların
adaleti yerine getirmeleri için de Peygamberler vasıtası ile
kitabı ve ölçüyü indirdik demektedir. Yani adaleti yerine
getirmek yalnız hakimler ve savcılar için değildir. Her kişi kendi
durumuna ve yaşayışına göre adaleti yerine getirmekle
sorumludur. Mesela aşağıda görülen Maide Suresi 5/8'deki
âyette Allahü Te'âlâ "Ey iman edenler" diye bütün inananlara
hitap ederek "adaletle şahitlik yapanlar olunuz" diyor.
Yine En'âm Suresi, 6/152 ve Nisâ Suresi, 4/135'teki âyetlerde
her kişinin adaletle davranmasını istiyor. Nisâ Suresi,
4/135'teki âyette hatta bu kendi yakınları aleyhine olsa bile
diyor. Günümüzde bunu yapacak kaç kişi çıkar dersiniz!
Görelim bu âyetlerde ne deniyor:
"Yetimin malına yaklaşmayın; yalnız erginlik çağına erişinceye kadar
(malına) en güzel biçimde (yaklaşabilir ve uygun şekilde
harcayabilirsiniz). Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye
gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman
da, yakınınız da olsa âdil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü
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tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size
emretmiştir." [En'âm Suresi, 6/152]
"Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, anababanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için
şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa,
Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak
adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer,
bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan
haberdardır." [Nisâ Suresi, 4/135]
Elmalılı 57:25 - "Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle
gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için
beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda
büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine
ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir.
Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür."
Elmalılı 5:8 - "Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve
adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi
adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha
yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan
haberdardır."
Elmalılı 7:29 - "De ki: 'Rabbim bana adaleti emretti'. Her
mescidde yüzünüzü O'na doğrultun ve dini yalnız kendisine has
kılarak O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz."
Elmalılı 5:42 - "Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler.
Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz
çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler.
Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz
Allah, adaletli davrananları sever."
Elmalılı 49:9 - "Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa
aralarını düzeltin. Şâyet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna
dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını
adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki
Allah, adil davrananları sever."
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Elmalılı 3:21 - Allah'ın âyetlerini inkâr edenler ve haksız yere
peygamberleri öldürenler, insanlar içinde adaleti emredenlerin
canına kıyanlar yok mu? Bunları acıklı bir azapla müjdele!
Elmalılı 4:58 - Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar
arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi
emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki
Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.
***

Nisâ Suresi, 4/105'teki âyette Peygamber efendimize Kur'ân'ın
hak olarak indirildiği bildiriliyor. Tefsir kitaplarında bu âyetle
ilgili bilgilerde bir münafıkla bir Yahudi arasında geçen
hırsızlıkla ilgili bir vakadan bahsedilmektedir. Münafıklar bir
tertib ve düzenle yeminler ederek Peygamberimizi hatalı
hüküm vermek gibi bir yanılgının içine sürüklemek üzere iken
bu âyet inerek Peygamberimizi hatalı hüküm vermekten
korumuştur. Hainler diyerek bu tertibi yapan münafıklardan
bahsediliyor. Elmalılı Tefsirinde bu âyette Peygamberimiz
tarafından bilinmeyen haklı olanın kim olduğu bildirildiğinden
bu âyetle Peygamber efendimize gaybı haber veren bir mucize
bahşedilmiştir deniliyor.
Şüphesiz Allah´ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında
hükmetmen için biz sana Kitabı hak olarak indirdik. (Sakın)
Hainlerin savunucusu olma. (4/105)

Elmalılı 4:105 - Biz sana Kitab (Kur'ân)ı hak olarak indirdik ki,
insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin.
Sakın hainlerin savunucusu olma!

Nisâ Suresi, 4/106 Bu âyet bir önceki âyetin devamıdır.
Elmalılı 4:106 - Allah'tan bağışlanmanı dile. Şüphesiz, Allah
bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.

Nisâ Suresi, 4/107 Bu âyet bir önceki âyetin devamıdır.
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Elmalılı 4:107 - Kendilerine hainlik edenleri savunma. Muhakkak
Allah hain günahkârları sevmez.

Nisâ Suresi, 4/113 Bu âyet 105. âyetten beri anlatılan
meselenin son âyetidir ve Allahü te'ala Peygamber efendimizi
lütfu ile münafıkların desiselerinden koruduğunu
bildirmektedir.
Elmalılı 4:113 - Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı,
onlardan bir güruh seni sapıtmaya çalışırdı. Halbuki onlar, ancak
kendi nefislerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah, sana
Kitab (Kur'ân)ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri
öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür.

Nisâ Suresi, 4/115 Bu âyette hidâyete erdikten sonra
Peygambere karşı çıkıp mürted olanların cehenneme
gidecekleri bildiriliyor. Özellikle 105. âyetten itibaren anlatılan
vakanın sonucu ve hükmü belli olduktan sonra Peygambere
karşı çıkan münafıkın sonucunun ne olacağı bildirilmektedir.
Elmalılı 4:115 - Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra
Peygamber'e karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup
giderse onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne
kötü bir gidiş yeridir.

Bu âyette geçen "Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra"
kısmında bildirilen mesaja benzer bir mesaj yine Fir'avn
hakkında 27:14'te geçmektedir. Orada Fir'avn'ın Musa (AS)
Peygamber tarafından gösterilen mu'cizeleri gördükten sonra
bunların hak olduğuna dair kalbinde bir yakın hasıl olduğunu
fakat kibirlenerek bile bile hakkı inkar ettiği yazıyor. O âyete
bir bakalım:
Elmalılı 27:14 - Ve vicdanları bunlar(ın doğruluğun)a tam bir
kanaat getirdiği halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları bile
bile inkâr ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak!
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Ey insan, sen ne üstün bir varlık olarak yaratılmışken bu
potansiyelini ortaya çıkaramazsan sonra ahirette senin halin
nice olur. Bunu hiç düşünmeden bu dünyadaki yaşantını, sanki
bunlar hiç olmayacakmış gibi nasıl devam ettirebilirsin.
Bilhassa az yukarıda mealini verdiğim âyetteki Fir'avn'ın
durumuna düşersen yani vicdanında bu kitapta anlatılanlardan
Kur'ân'ın Allah'ın kitabı olduğunu yakinen hissederken sonra
da sanki bunları hiç okumamış ve anlamamış gibi kibirlenerek
bile bile eski yoluna devam edersen Fir'avn'ın akibetine benzer
bir akibete düşmekten korkmazmısın!
Herhalde düşünmek zamanıdır diyerek bu konuyu
noktalıyorum.

*****
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SON SÖZLER
Bu kitapta okuduğunuz 19 sayımları ile ilgili tespitler mesela
saymakla ilgili kelimelerin sûre başlarından veya sûre
sonlarından 19x uzaklıkta olmaları; bunların bir çoğunun
birbirlerine 19x uzaklıkta olmaları; içeriği benzer âyetlerin
birbirlerine 19x uzaklıkta olmaları; muhteşem data bloğunda
19 sûre, 19x90 âyet ve 19x1000 kelime olması; çok sıra dışı
Mûsâ kelimesi örneği; muhteşem rasul örneği; pek çok üçlü,
dörtlü ve beşli kriterlere göre birbirlerinden 19x uzaklıkta olan
"Allah" ve "Rabb" kelimeleri Kur'ân'ın Allah'ın kitabı olduğuna
bir delil teşkil ettiğine hiç şüphe yoktur diye düşünüyorum.
Haydi bir tanesinin sûre başından 19'un katsayısı olması
rastgele olabilir diyelim. Haydi ikincisi de rastgele oldu
varsayalım. Fakat bir üçüncüsünün, bir dördüncüsünün, yok
daha bir beşincisinin ve de diğerlerinin hepsinin de rastgele
olabilmesine imkan yoktur. Mantık bunları kabul etmez.
Herhalde bunun Allah'ın kitabı olduğunu ancak manen
hastalıklı olanlar inkar edebilir diye düşünüyorum.
Nasıl herkes her sene doktora gidip, aman bende tehlikeli bir
hastalığın başlangıcı varsa bunu önceden öğrenip de tedbir
alırım düşüncesiyle, çek-ap yaptırıyorsa kendisini aydın olarak
gören herkesin manevi hastalıklar konusunda da böyle duyarlı
davranmaları gerekir. Manevi hastalıkların da belirtileri vardır.
Bunlar Allaha, Peygamberine, Peygamberinin getirdiklerine ve
öğrettiklerine şüphe ile bakmaktır. Bunun için düşünen dijital
çağımız insanlarının Kur'ân'ı okumaları, okudukları üzerinde
düşünmeleri ve araştırma yapmaları gerekir.
**************

Yılları kapsayan bu uzun soluklu çalışmayı tamamlamayı nasib eden
rabbime sonsuz şükr ediyor "Elhamdü lillâh" diyorum.
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Mehmet Bahattin Geçkil Kimdir(Yazarın Kısa Biyografisi)
1945 yılında Eskişehir'de doğdu. Eskişehir Atatürk Lisesini
bitirdikten sonra Devlet Su İşlerinde Teknik Hesapçı, daha
sonra Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünde Topoğraf olarak
çalışıp askere gitti. Askerlik sonrası 1972 yılında ABD'ye gitti.
Çeşitli okullara giderek İngilizcesini ilerletti. 1982-1989
yıllarında bir yandan çalışmaya devam ederken diğer yandan
geceleri devam ederek New Jersey İnstitute of
Technology'den Elektrik Mühendisliği diplomasını aldı.
1990 yılında girdiği Amerikan Federal Hükümetinin Patent
Dairesinde 1995 yılında Master Patent kontrolörlüğüne
yükseldi. 2005 yılında emekli oluncaya kadar internet
teknolojisi üzerine 300'den fazla patent müracatına damgasını
vurup imzalayarak patent haline gelmelerini gerçekleştirdi.
1997-2005 yılları arasında www.geckil.com adlı sitesinde
Harvest araştırma motorunu çalıştırdı. 2005 yılında Patent
Genel Müdürü tarafından halka açık bir merasimle Bronz
Madalya ile taltif edildi. Bu yıllar içinde bir taraftan hayat
mücadelesi verirken diğer yandan dini faaliyetlerden de geri
kalmadı. Kitapçılık yapan babası 1974 yılında Hakkın
rahmetine kavuşunca 1975 yılında Türkiye'ye ziyarete geldi.
Bu arada babasından kalan Sahihi Buhari, İhyayı Ulumu-din,
Ahmed Davutoğlunun hazırladığı Selamet Yolları, Tirmizi hadis
kitapları, İmamı Rabbani Hazretlerinin Mektubatı,
Muhammediyye, İmamı Gazali Hazretlerinin Kimyayı Seadet
kitabı, Altı Parmak Peygamberler Tarihi ve başka din tarihi
kitapları ve daha birçok kitapla Amerika'ya geri döndü. Her
hafta sonu 20 saat bu kitaplardan karşılıklı okuyarak çalışmalar
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yaptı. Bu çerçevede 3-4 yıl İhya ile Buhari ve Selamet Yolları
kitaplarını karşılaştırmalı olarak okuyarak çalışmalarda
bulundu.
1976 yılında New Jersey, Paterson'da bulunan Karaçay Camii
namına altı ay dini bir dergiyi daktiloda yazarak neşretti. 19791980 yıllarında New York'ta matbaa teknikeri okuluna giderek
sayfa hazırlama, ve baskı dersleri aldı. Tasarrufları ile beş bin
dolar kadar harcayarak kullanılmış bir ofset makinesi, İBM
elektrik daktilo, kırma ve zımbalama makinelerini alarak
doktora yapan bazı arkadaşlarıyla birlikte iki buçuk sene Sünni
Path adında İngilizce mecmua çıkardı. Bu mecmua çoğunlukla
Hakikat Kitabevinin bastığı İngilizce "Endless Bliss"
kitaplarından sadeleştirilerek alınmış İmamı Rabbani
Hazretlerinin Mektuplarını içeriyordu. Bunları hazırlamak için
Mektupları yüzlerce kere okudu ve gereken yerlerde
sadeleştirmeler yaptı.
Bu arada Amerika'nın batı kıyısındaki Kaliforniya eyaletinde
hemşehrisi olan Dr. Orhan Birge "Nur The Light" adıyle
İngilizce Risaleyi Nur'dan yapılan tercümeleri içeren bir
mecmua çıkarıyordu. Onların yayınlarını satın alıp dağıttı. 80li
yıllarda Risaleyi Nur kitaplarından da çok okuyarak onlarda
yazılanlarla evvelden öğrendiklerini karşılaştırdı. Tarikatlarla
ilgili İngilizce ve Türkçe yazılmış pek çok kitap okudu. Yani
ömrünü okumak ve okudukları üzerinde çalışmalar yaparak
geçirdi diyebiliriz.
1992-1996 yılları arasında Hakikat kitabevi tarafından basılan
Türkçe İslam Ahlakı kitabını İngilizceye tercüme etti. Bu kitap
Hakikat Kitabevi tarafından basıldı. Bu kitabın elektronik
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versiyonunu internette "Ethics of Islam" diye arayarak
bulabilirsiniz.
1997-1998 yılları arasında Hakikat kitabevi tarafından İngilizce
olarak basılan 16 kitabın elektronik versiyonlarını yaptı ve
bunları kurduğu ihlasnet.com sitesinden hizmete sundu. Bu
kitapları bu gün dahi okuyabilir veya bilgisayarınıza şu
adresten indirebilirsiniz.
web.archive.org/web/19970721185509/http://www.ihlasnet.c
om/
Bu adresteki sayfada görüleceği üzere 1997 senesinde 16
İngilizce kitabın içeriğini araştıran araştırma motoru çalıştırdı.
1999-2003 yılları arasında Kur'ân'ın latin harfleri ile
transkripsiyonlu yazım şeklini gerçekleştirdi.
Bu transkripsiyonlu Kur'ân versiyonu ile 2003 yılında İngilizce
www.multimediaquran.com Kur'ân sitesini kurdu.
2005-2007 yılları arasında bu sitenin Türkçe versiyonunu
hayata geçirdi. Bu arada İngilizce olarak Arapça Gramer
tutorials diye Arapça fiil çekimlerini ve Kur'ân'daki Arapça
fiileri içeren bir dosya hazırladı. Her fiilin geçtiği âyete linkler
koydu. Linke tıklanınca fiilin geçtiği âyeti içeren veb sayfası
gelmekte ve bu sayfada İngilizce olarak üç alimiden âyetin
tercümesi ve âyetin Mısırlı Minşavi tarafından okunuşu ve hem
Arapça hem de transkripsiyonla yazılımı verilmektedir.
2008-2011 yılları arasında bilgisayar hatlı Mushafı yazdı ve
bunları multimediaquran sitesinde hizmete sundu. Veb sitesini
ziyaret edenlerin istatistiklerine göre her ay yaklaşık 100.000
kişinin ziyaret ettiği veb sitesinde ayda 2000 kişi bir saat
üzerinde 3500 kişi 30-60 dakika arasında 4000 kişi de 15-30
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dakika arasında bilgisayarda yazdığı Mushaftan Kur'ân
okumaktadır.
2006'dan günümüze kadar Kur'ân'ın Arapça-İngilizce indeks
çalışması.
İnsanların Allahın dinini öğrenmelerine yardımcı olmayı
kendisine derd edindi. Bu uğurda yaptığı çalışmalar da
karşılıksız kalmadı. Hidayete erişen bir kişiden aldığı mektupta
kişinin İngilizce olarak basılan "Ethics of Islam" kitabını
okuyarak İslamiyeti seçtiğini öğrenince bu habere çok sevindi.
19 sayısı üzerinde yaptığı çalışmalar da yine bu çerçevede
değerlendirilmelidir. Eğer bir kişi bu çalışmalar vasıtası ile
hidayet bulursa bu kendisini çok sevindirecektir.
Bütün bunları kendisine ihsan ettiğinden dolayı Rabbine şükür
olarak 2012 senesinde Arapça-İngilizce-Türkçe
transkripsiyonlu Kasideyi Bürde kitabını hazırladı ve bu kitabı
Gonca Yayınevi tarafından basıldı.
2012 senesinde yedinci haccına gitmeden önce Kur'ân'da 19
sayısı ile ilgili araştırmalar yapıyordu. Kâbe'de Allahü te'âlâ'ya
bu çalışmasından insanların hidayetine sebep olacak tespitler
elde etmesi için duada bulundu. Allahü te'âlâ'nın kendisine
yeni bir yöntemle Kur'ân kelimeleri arasındaki 19 uzaklıklarını
hesaplama tekniğini lutfetmesinin ve bu teknikle Kur'ân
kelimeleri arasındaki sıra dışı 19 uzaklıkları tespitlerinin Kabede
yaptığı dua sebebi ile olduğunu düşünmektedir.
Zamanımızda pek çok kişinin yaptığı gibi dünyayı kazanmak
için dini alet etmedi. Allah yolunda her zaman cebinden
harcadı. Böyle devam etmesi için de devamlı duadadır.
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