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Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015.
Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin
referans olarak verilmesi lazımdır. Aksi halde hak geçer.

KUR’ÂN'DAKİ 19X GERÇEĞİ
ONDOKUZ SAYISINA İŞARET EDEN DELİLLER
Bu bölüm 19 sayısı hakkında olduğuna göre ben de 19 sayısı
ile ilgili tespitlerimi 19 madde olarak sıralamayı düşündüm.
Tabii ki bu bir madde eksik veya fazla olarak da
düzenlenebilirdi fakat böyle yapmayı uygun gördüm. Şimdi
bunları kısaca sıralayalım sonra da bunların detayına geçeriz.
1) 74. Sûrede geçen ondokuz sayısının hem Mushaf'ın en
başından hem de 74. sûrenin başından 19x uzaklıkta olması.
2) 20:94'teki "Yebneümme" kelimesindeki üç kelimenin
birleşerek dünyadaki bütün Mushaf'larda tek kelime halinde
yazılması.
3) 2:35 ve 7:19'daki âyetlerdeki beş kelime arasında hem
kelime bazında hem de âyet bazında 19x uzaklık olması. Ayrıca
7:19'daki "Cennet" kelimesinin sûre sonundan 19x uzaklıkta
olması.
4) 3:133 ve 57:21'deki âyetlerdeki altı kelime arasında kelime
bazında 19x uzaklık olması. Ayrıca 57:21'deki "Cennet"
kelimesinin sûre sonundan 19x uzaklıkta olması.
5) Mushaf'ın ilk sûresi olan Fâtiha Sûresindeki "mâliki" kelimesi
ile Mushaf'ın son sûresi olan Nâs Sûresindeki "meliki"
kelimeleri arasında 19x uzaklık olması.
6) 27 ve 28. sûrelerdeki "Musâ" kelimeleri arasında hem
kelime bazında, hem de âyet bazında 19x uzaklık olması.
Ayrıca her iki sûredeki "Musâ" kelimelerinin sûre başlarından
19x uzaklıkta olmaları.

7) Muhteşem rasul kelimesi örneği olarak adlandırdığım
Bakara Sûresinin 129. ve 151. âyetlerinde geçen "rasul"
kelimeleri arasında 19x uzaklık olması.
8) Yazım işinde kullanılan malzemelerden mesela kağıt ve
mürekkep gibi kelimelerin Kur'ân'da toplam 3 kere geçmesi
ve bunların hepsi arasında 19x uzaklık olması.
9) Zekeriyyâ Peygamberin kıssasının geçtiği 3-19-21.
sûrelerdeki kıssayla ilgili kelimeler arasında 19x uzaklık olması.
10) Muhteşem data bloğu olarak adlandırdığım 20-38. sûreleri
kapsayan 19 sûrede 1710=90x19 âyet ve 19000 kelime
olması. Bu o kadar sıra dışı bir durumdur ki muhteşem
kelimesinin dahi bu sıra dışılığı tarifte yeterli olmadığını
düşünüyorum.
11) Dördüncü 19 data bloğunda 19x sayıda kelime olması.
12) Aralarında 19x sûre olan bloklarda 19x kelime olması.
13) Araştırmada ender görülen 4lü kriter örneğinin olması.
14) İçeriği aynı olan iki âyetteki bütün kelimeler arasında 19x
uzaklıkları olması.
15) Kur'ân'da 361 adet nida yâ'sı ve 19 adet yâ eyyühe nnâs
olması.
16) Kur'ân'da geçen 513 peygamber isminin 19x miktarında
olması.
17) 19'un katsayısı adedindeki bileşik kelimeler
18) 19x Özün Özü adlı kitabımda anlatılan saymak fiileri ile
ilgili 40 kelime ve bunlar arasındaki 19x uzaklıkları da bir
başka kuvvetli delildir. Yani öyle gözüküyor ki Kur'ân pek çok
kelimenin 19x adedinde olmalarıyla ve kelimeler arasındaki
19x uzaklıklarıyla bir ağ gibi örülmüştür.
19) 2698 Allah Lafz-ı Celâl'inin olması. Ayrıca Allah Lafz-ı Celâli
sûrelerin 19x âyetlerine toplam 133=7x19 adedinde
dağılmıştır. Bunlar 3. Bölümde incelenecektir. Bunların varlığı
da 19 sayısı için kuvvetli bir delildir.

