Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet
Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015.
Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin
referans olarak verilmesi lazımdır. Aksi halde hak geçer.

MUHTEŞEM 19 DATA BLOĞU
10) Aşağıda verilen örneklerin doğruluğunu bu bloğun datası
olan 20-38. sûreleri kapsayan datadan kontrol edebilirsiniz. Bu
data veb sitemden indirilebilir.
www.multimediaquran.com/quran/19000data.pdf
Hayatta bir şey hakkında karar vermeden önce daima o şey
hakkında başkalarının ne düşündüklerini araştırmayı kendime
prensip edinmişimdir. Karekterimin bu unsuru Patent
Kontrolörü olarak çalışırken üstün başarıya ulaşmamın en
önemli faktörü olmuştur. Bunları öğünmek için söylemiyorum.
Kitabın sonundaki biyografimde okuyacağınız gibi Amerikan
Federal Hükümetinin Patent Dairesi Genel Müdüründen halka
açık merasimle bronz madalya aldım. Bu yaptığım işleri en
mükemmel şekilde yaptığımdan dolayıdır.
Kur’ân araştırmalarımda da yine yaptığım işleri daima
başkalarının yaptıkları ile karşılaştırdım. Mesela muhteşem
data bloğunu keşfedince bunun doğruluğunun sağlamasını
www.kuranmeali.com sitesinden kontrol ettim. Bu sitede her
âyetin içindeki kelimeler bir sayfa halinde sunulmaktadır.
20. sûrenin ilk âyetinden başladım ve her âyetteki kelimeleri
saya saya tâ 38. sûrenin son âyetine kadar geldim. Bunları
sayarken her âyette bulduğum kelime sayılarını benim
hazırladığım data bankasındaki kelime sayıları ile
karşılaştırdım. Bu kontrol işi yaklaşık on saatimi aldı fakat
yaptığım işin doğruluğu kanıtlanmış oldu. Arzu edenleriniz
aynen benim yaptığım gibi bu siteden muhteşem 19 data
bloğunun sayımlarını kontrol edebilir.

Buraya kadar olan çalışmalarımda âyet ve kelime bazında olan
19x uzaklıklarını incelemiştim. Acaba âyet ve kelime bazına
ilaveten bir de sûre bazında 19x uzaklıkta olanlar varmı diye
araştırdığımda çok muhteşem bir data bloğu ile karşılaştım.
Bunu bulduğum andaki hissiyatı sizlere anlatmam çok zor.
Fakat hepiniz ender olan durumları yaşadığınızda neler
hissettiğinizi çok iyi biliyorsunuzdur. İşte bu da öyle anlardan
biri idi.
Hepinizin bildiği gibi Kur’ân'da 114 sûre var. Bunları altı adet
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. sûreleri kapsayan birinci blok: 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. sûreleri kapsayan ikinci blok: 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 1710=90x19
âyet vardır ve de 19000=1000x19 kelime vardır.
Pek ala siz şimdi bütün bunlar için ne düşünüyorsunuz! Eğer
Hz. Muhammed (s.a.s), inanmayanların dediği gibi, Kur’ân'ı
kendi uydurup yazsaydı hiç böyle şeyler olabilirmiydi!
--------------------------------------------------------

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

5
19 SÛREDEKİ ÂYET VE KELİMELERE BİR BAŞKA BAKIŞ

Bu bloğun başındaki ve sonundaki âyetlerin meallerine de bir
bakalım. Acaba bir mesajmı veriliyor!
Elmalılı 20:1 - Tâ, Hâ,
Elmalılı 38:88 - "Herhalde onun haberini bir zaman sonra
bileceksiniz."

Bu âyette geçen "onun haberi"nin ne mânâya geldiğini
anlamak için bir önceki âyetin mealine de bir bakalım:
Elmalılı 38:87 - "O Kur’ân, bütün âlemler için bir zikir, bir öğüttür. "

6
Bu âyetlerde geçen onun haberinin bir zaman sonra
bilinmesinden ne kasd edildiği hakkında değişik tefsirlere
baktım. Elmalıl tefsirinde şöyle diyor:
Ve yemin ederim ki, onun haberini, dünya ve ahiretle ilgili olarak
haber verdiği vaad, tehdit ve diğerlerini bir zaman sonra
muhakkak bileceksiniz. Kimi dünyada, kimi ahirette.

Acaba dünyada sonradan bilinecek Kur’ân'ın haber verdiği
vaad ve tehdit haberleri arasında bu 19 data bloklarındaki
âyetlerde gördüğümüz mesajlar kasd edilmiş olabilirmi!

DİĞER 19 BLOKLARININ DATASI
11) Şimdi de diğer 19 bloklarının datasına ve bu blokların
başlangıç ve sonundaki âyetlerin de mealine bakalım:
39-57. sûreleri kapsayan üçüncü blok:
SN4058#11;
SN5104#12;

38:88:4j; (GN59286;
57:29:22j; (GN70164;

38GA6;)
57GA16;)

Hiynin
l-'AZiymi

70164-59286=10878 kelime
10878/19=572.52 Tam olarak bölünmüyor.
Elmalılı 39:1 - Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah
tarafındandır.
Elmalılı 57:29 - Böylece Kitab ehli, Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde
edemiyeceklerini bilsinler. Lütuf bütünüyle Allah'ın elindedir, onu
dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.
--------------------------------------------------------

58-76. sûreleri kapsayan dördüncü blok:
SN5104#12; 57:29:22j; (GN70164; 57GA16;)
SN5622#17; 76:31:10j; (GN75294; 76GA16;)

75294-70164=5130=270x19 kelime

l-'AZiymi
eliymen

7
Bu 19 sûrelik blokta âyet bazında 19x kadar âyet olmasa da
19x kadar kelime olduğu yukarıdaki 270x19 neticesinden
görülmektedir. Bu blokta böyle 19x adedinde kelime olması bu
blok içinde yer alan kelime bölünmelerinin de bu şekilde
olmaları gerektiğini gösterir.
Elmalılı 58:1 - Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette
bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir.
Çünkü Allah, işitendir, bilendir.
Elmalılı 76:31 - Allah dilediğini rahmetine sokar. Zâlimlere ise,
acıklı bir azap hazırlamıştır.
------------------------------------------------------

77-95. sûreleri kapsayan beşinci blok:
SN5622#17; 76:31:10j; (GN75294; 76GA16;) eliymen
SN6106#7; 95:8:4j;
(GN77204; 95GA7;) l-Hâkimiyne

77204-75294=1910 kelime
1910/19=100.52 Tam olarak bölünmüyor.
Elmalılı 77:1 - Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere,
Elmalılı 95:8 Allah, hakimlerin hakimi değil mi?
--------------------------------------------------------

96-114. sûreleri kapsayan altıncı blok:
SN6106#7;
SN6236#4;

95:8:4j; (GN77204; 95GA7;)
114:6:3j; (GN77789; 114GA3;)

l-Hâkimiyne
wennâsi

77789-77204=585 kelime
585/19=30.78 Tam olarak bölünmüyor.
Elmalılı 96:1 Yaratan Rabbinin adıyla oku!
Elmalılı 114:6 - Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Bu altı blok içinde hem kelime hem de âyet bazında
veya yalnız kelime bazında 19x uzaklık içeren bloklar
kelime bölünmelerinin analizinde çok önemli rol
oynamaktadır.
*****

