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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.  
 
MUSHAF'IN BAŞINDA VE SONUNDA YER ALAN SÛRELERDEKİ 
MÂLİKİ VE MELİKİ KELİMELERİ ARASINDAKİ 19X UZAKLIĞI 
 

5) Bundan önce verdiğimiz birinci örnek 2. ile 7. sûreler arasını 
kapsıyordu. İkinci örnek ise 3. ile 57. sûreler arasını 
kapsıyordu. Bu vereceğim örnek 1. ve 114. sûreler arasını 
kapsıyor. Yani bütün Mushaf'ı 19 uzaklığı ile kapsıyor. 
 

Fâtiha Sûresinin üçüncü âyetindeki "mâliki" kelimesi ile 
Kur’ân'ın son sûresi olan Nâs Sûresinin ikinci âyetindeki 
"meliki" kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır. 
Bu iki kelimenin kökü aynıdır. İkisi de m-l-k kökünden 
gelmektedir. Data bankasının iki satırlık verisini görelim. 
SN3#3;       1:3:1;   (GN7;       1GA7;) mâliki    

SN6232#19; 114:2:1;   (GN77774; 114GA7;) meliki     
 

Daha önce bahsettiğimiz gibi Hz. Osman'ın yazdırdığı 
Mushaf'larda noktalama ve harekeler yoktu. Yani Fâtihadaki 
"mâliki" kelimesi mim, lam, ve kef harflerinin yan yana 
yazılmasından ibaretti. Son sûre olan Nâs Sûresindeki "meliki" 
kelimesi de aynı şekilde mim, lam, ve kef harflerinin yan yana 
yazılmasından meydana geliyordu. Yukarıdaki verilerden de 
görüldüğü gibi iki satırda da global artık GA7 vardır. Bu da bu 
iki kelime arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık olduğuna 
işaret eder. Hesaplayıp görelim. 
 

Birinci ve ikinci satırlaraki global numaraları birbirinden 
çıkarırsak bu bize iki kelime arasındaki uzaklığı verir. 

77774-7=77767 kelime. 
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Bulunan 77767'yi 19'a bölerek tam olarak bölünüp 
bölünmediğine bakalım. 

77767/19=4093 tam olarak bölünüyor.  

Dostlar bunlar sihir veya düzmece falan değildir. Tamamen 
fenni metotlarla hazırlanmış data bankasından binlerce saat 
uğraşılarak tespit edilmiş verilerdir. 
 
Bildiğimiz kadarıyla dünya tarihinde şimdiye kadar hiçbir kimse 
böyle bir çalışma yapmamıştır. 
Böyle orijinal bir çalışma ile bulunan bu bilgilerin okuyucuların 
imanlarını kuvvetlendireceğini umuyorum. 
 

Lütfen aşağıdaki âyetleri okuyup üzerinde düşünüp kalbinize 
yerleştiriniz.  
 

Elmalılı 10:107 - Ve eğer Allah, sana bir zarar dokunduracak olursa, 
onu O'ndan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o 
zaman da O'nun hayrını engelleyebilecek kimse yoktur. O, lütfunu 
dilediği kuluna nasip eder. Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.  
Elmalılı 2:186 - Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten 
ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. 
O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman 
etsinler ki, doğru yola gidebilsinler. 
 

Bir hadis-i şerifte şöyle deniyor: Kulum bana yürüyerek gelirse  
ben ona koşarak varırım. Allahü teâlâ kendisine temiz bir 
kalple yönelenlere muhakkak cevap verir. Dolayısıyle bu 
kitapta okuduğunuz sıra dışı sayımlar sizlerin Kur'ân'a olan 
imanınızı arttırırsa ve Allahü teâlâ'ya yönelirseniz O'nun size 
koşarak geleceğinden emin olunuz. Ne mutlu böyle kişilere. 

 
***** 

 


