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Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin 

referans olarak verilmesi lazımdır. Aksi halde hak geçer.  
 

Kur'ân'da geçen 142x19=2698  
Lafz-ı Celâl'in 19x Uzaklık İlişkileri 

 

3) Ondokuz sayısı için yazdığım ilk kitap 500 sayfanın 
üzerindedir. Bu kitabın çoğunluğunu data teşkil etmektedir. Bu 
sebebten bunu yayıncılara götürdüğümde bunu yayınlamak 
istemediler. Bunu en iyisi bir ilim müessesesinin 
yayınlamasıdır. Bu datanın gelecek nesil araştırmacılarına 
ulaştırılması lazımdır. Bu datanın 50 sayfasını 361 Allah lafz-ı 
Celâl grubunun datası teşkil etmektedir. 
Allah lafz-ı Celâl'lerini GA gruplarına göre 19 grupta topladım. 
Sonra bunları içinde geçtiği âyet sıra numaralarına göre bir 19 
grupta tekrar ayrıştırdım. Dolayısıyla 361 grup oluştu. 2698 
Allah lafz-ı Celâl'i 361 gruba bölününce ortalama grup başına 
7-8 kelime düşmektedir. Halbuki pek çok grubun bu 
ortalamanın çok üstünde veya çok altında olduğunu 
gözlemliyoruz.    
Mesela 361 gruptan içinde ikişer kelime olan altı grubun 
varlığını tespit ettim. Bu gruplar şunlardır: 
 
35   SN254#7;    2:247:28;  (GN4960;   2GA1;)   llaaha   
36   SN1964#7; 16:63:1;     (GN35132; 16GA1;)  tallaahi      35132-4960=1588x19 
 

739  SN2798#5; 24:7:4;     (GN45245; 24GA6;)  llaahi 
740  SN4318#5; 42:46:12;  (GN63200; 42GA6;)  llaahu         63200-45245=945x19 
 

765  SN200#10; 2:193:8;   (GN3597; 2GA6;) lillaahi   
766  SN504#10; 4:11:2;    (GN9867; 4GA6;)  llaahu              9867-3597=330x19 
 

1850 SN742#1;   5:73:6;    (GN15233; 5GA14;) llaaha     
1851 SN1141#1; 7:187:32; (GN22396; 7GA14;)  llaahi          22396-15233=377x19 
 



2235 SN110#15;   2:103:8; (GN1802; 2GA16;) llaahi    
2236 SN1231#15; 8:71:11; (GN23804; 8GA16;) wallaahu       23804-1802=1158x19 
 

2671 SN681#16; 5:12:25; (GN13813; 5GA19;)  llaaha     
2672 SN5184#16; 62:7:7; (GN71763; 62GA19;) wallaahu      71763-13813=3050x19     

 

Bu gruptaki âyetlerin içindeki kelimelerin GN ve GA'sında bir 
eksilme veya artma olsa GA'sı eksilen veya artan kelime ve 
dolayısı ile içinde bulunduğu âyet, duruma göre, bir aşağıdaki 
veya bir yukarıdaki gruba geçer. Grup değiştiren âyetin eşi 
âyet yalnız kalır ve grup oluşturamaz. Bu durumda 361=19x19 
gruptan 360 grupa düşer. Bu da 19 ilişkisini bozar. Bazen 
birden fazla grupa tesir edebilir. 
 
Varsayalım ki 16:60. âyette bir kelime fazlalaşsa, yani bir 
kelime iki kelime olarak yazılsa, bu kendinden sonra gelen 
bütün kelimelerin GN numaralarının ve GA'larının bir artmasına 
sebep olur. Burada dikkat edilecek husus sıra numaralarının 
artıklarının da bir grup oluşturduğunun unutulmamasıdır. Yani 
sıra numarasının artığı ile GA artığı beraber bir grup 
oluşturmaktadırlar. Birinci gruptaki 36 numarada olan âyet 
16:63'ün içindeki kelimenin GA'sı bir artar ve GA2 gurubuna 
geçer. 35 numaradaki âyetin içindeki kelime GA1'de kalır. Bu 
arada en son gruptaki 2672 numarada bulunan âyet 62:7'nin 
içindeki kelimenin GA'sı bir artarak GA1e yükselir ve GA1 ve 
SN..#16 gurubuna geçer. Bu sefer son grupta 2671 
numaradaki 5:12 âyeti yalnız kalır ve grup oluşturamaz çünkü 
onun içindeki kelimenin GA'sı artmamıştır ve GA19'da 
kalmıştır. Bu arada 739 ve 740 numaralardaki 24:7 ve 42:46 
âyetlerinin içindeki kelimelerin ikisinin de GA'ları bir arttığından 
grup oluşturmaları bozulmaz. Oluşan değişiklikleri bir daha 
görelim. 
 

16:60 daki bir kelimenin iki kelime olarak yazıldığını 
varsayarsak veri bankasına bir satır daha ilave edilir ve Allah 
kelimesinin bulunduğu gruplarda aşağıdaki değişiklikler olur. 



 

0-16:60 arasındaki kelimelerde bir değişiklik olmaz 
16:60 ile 114. sûreler arasındakilerin GN ve GA'ları bir artar 
 

35   SN254#7; 2:247:28; (GN4960; 2GA1;) llaaha (Yalnız kalıp grup 
oluşturamaz)   
 
36   SN1964#7; 16:63:1; (GN35132; 16GA1;)  tallaahi         35132-4960=1588x19 
36   SN1964#7; 16:63:1; (GN35133; 16GA2;)  tallaahi         35132-4960=1588x19 

(178 sıra numarası ile başlayan GA2 ve SN..#7 grubuna geçer) 
 
739  SN2798#5; 24:7:4; (GN45245; 24GA6;)  llaahi 
739  SN2798#5; 24:7:4; (GN45246; 24GA7;)  llaahi 
740  SN4318#5; 42:46:12; (GN63200; 42GA6;)  llaahu        63200-45245=945x19 
740  SN4318#5; 42:46:12; (GN63201; 42GA7;)  llaahu        63201-45246=945x19 

(865 sıra numarası ile başlayan GA7 ve SN..#5 grubuna geçer) 
 

765  SN200#10; 2:193:8; (GN3597; 2GA6;) lillaahi      (Değişiklik olmaz)  
766  SN504#10; 4:11:2; (GN9867; 4GA6;)  llaahu                9867-3597=330x19  
 

1850 SN742#1; 5:73:6; (GN15233; 5GA14;) llaaha      (Değişiklik olmaz)    
1851 SN1141#1; 7:187:32; (GN22396; 7GA14;)  llaahi         22396-15233=377x19  
 

2235 SN110#15; 2:103:8; (GN1802; 2GA16;) llaahi     (Değişiklik olmaz)   
2236 SN1231#15; 8:71:11; (GN23804; 8GA16;) wallaahu   23804-1802=1158x19  
 

2671 SN681#16; 5:12:25; (GN13813; 5GA19;)  llaaha (Yalnız kalıp grup 
oluşturamaz)     
 
2672 SN5184#16; 62:7:7; (GN71763; 62GA19;) wallaahu      71763-13813=3050x19     
2672 SN5184#16; 62:7:7; (GN71764; 62GA1;) wallaahu  71764-13814=3050x19  

(88 sıra numarası ile başlayan GA1 ve SN..#16 grubuna geçer) 
 

Grup oluşturamadan yalnız kalanlar: 
35   SN254#7; 2:247:28; (GN4960; 2GA1;) llaaha  Grup oluşturamaz 
yalnız kalır! 
2671 SN681#16; 5:12:25; (GN13813; 5GA19;) llaaha  Grup oluşturamaz 
yalnız kalır!  
 

Gördüğümüz gibi bir kelimenin bölünerek iki kelime olduğunu 

varsayarak yazmak Allah lafzı ile ilgili gruplardan ikisini 

bozuyor. Fakat daha bilmediğimiz birçok 19 ilişkisine de positif 



veya negatif etkide bulunacağı muhakkak. Mesela 74. sûredeki 

"tisAta Ashara=on dokuz" kelimelerinin bir parçası olan 

"Ashara=on" kelimesinin global numarası da bir artarak artık 

sıfır noktasından ondokuzun katsayısı olmaktan çıkıyor.  

Biz burada bir kelimenin değişmesini değerlendirdik. Kur'ân-ı 

Kerîm'de bazı yerlerde bitişik bazı yerlerde ayrı olarak yazılan 

onlarca kelime var. Fakat bunlar hem Suudi hem de Türkiyede 

basılan Mushaf'larda birkaç yer dışında hep aynı şekilde 

yazılmış. Bazı yerlerde bitişik bazı yerlerde ayrı olarak 

yazılanların hepsinin de olduğu gibi yazılıyor olması lazım ki bu 

19 ilişkileri bozulmasın. Yani 19'un datası Mushaf'ın yazılışının 

Tevkîfî olduğu görüşünü destekliyor diye düşünüyorum. 

Bu Tevkîfîlik yalnız bazı kelimelerin nerede bir kelime veya 

nerede iki kelime yazılması gerektiği için geçerlidir.  

Dr. Altıkulaç son on yılda bilgisayar ortamında hazırlayıp 

bastığı 1300 küsür sene önce yazılmış Mushaf'larda esasa 

zarar vermeyen bazı imla hatası olduğunu bizlere bildirmiştir. 

Ayrıca meşhur on kıraat âlimleri arasında bazı kelimelerin farklı 

şekilde okunduğu bilinen bir gerçektir. Fakat bunların, kelimeyi 

farklı okuması, mesela birisinin kelimenin başındaki harfi "Be" 

olarak, diğerinin aynı harfi "Ye" olarak, başka birisinin "Te" 

olarak okuması, veya birisinin kelimenin başına "Vav" harfini 

ilave ederek, diğerinin ise vavsız okuması, veya birisinin 

kelimenin herhangi bir yerine "Elif" veya "Ye" veya "Vav" harfi 

ilave ederek okuması bizim sayımımıza etki etmemektedir. Biz 

kelimeye bütün bir grafik ünite olarak bakıyoruz ve sayıyoruz 

ve bu şekildeki sayımlarla da bu muhteşem 19x ilişkileri ortaya 

çıktığına göre demek ki bizim baktığımız gibi sayılması 

gerekiyor. 
 

***** 


