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İÇİNDE SAYMAK FİİLİ GEÇEN ÂYETLERİN
19 SAYISI İLE İLİŞKİLERİ
Allah'ın sıfatlarından olan zâhir ve bâtın, "O zâhirdir ve
bâtındır..." (Hadîd, 57/3) âyeti ile sabittir. Bu sıfatlar beraber
kullanılırlar.
Allah, zâhir sıfatının tecellisi ile varlığını insanlara
açıklamaktadır. Çünkü Kâinat'taki herşey O'nun varlığına
delildir. Büyük âlim imam-ı Gazâli hazretleri kozmoğrafya yani
bugünkü lisanla gök bilimi veya ilmini bilmeyen Allah'ın
büyüklüğünü anlayamaz demektedir.
Allah, bâtın sıfatının tecellisi ile zâtını insanlardan
gizlemektedir. Bu sıfatın tecellisi olarak insanlar akıl, düşünce
veya hayal yoluyle Onun mahiyetini kavrayamazlar, ve nice ve
nasıl olduğunu bilemezler. Yine imam-ı Gazâli hazretleri Nur
Sûresi'nin 35. âyetini tefsir eden Mişkâtü’l-Envâr adlı kitabında
Allahü te'âlâ'nın kendisini, kafirler ile 70 bin karanlık perdeler
ve müminler ile de 70 bin aydınlık perdeler arkasında,
gizlediğini yazmaktadır.
Allahü te'âlâ, kendini gizlediği gibi, insanlığa hitabı olan
Kur'ân-ı Kerîm'de de bazı ilimleri gizlemiştir. Kur'ân-ı Kerîm'de
herkesin anlayabileceği açık bilgilerle, mesela meal
kitaplarında yazan âyetlerin anlamları yanında çeşitli âlimlerin,
mesela tefsir ve fıkıh âlimlerinin ve ancak bazı yüksek, râsih

âlimlere Allah'ın bildirmesiyle bilinebilen müteşabihat bilgileri
ve bir de Allah'ın ilhamı ile kalb ve keşif gözüyle görülebilecek
bilgiler vardır.
Kur'ân-ı Kerîm'deki On dokuz sayısı ile olan çalışmam hakkında
görüştüğüm bazı akademisyenler Kur'ân-ı Kerîm'de yalnız bir
kere 74. sûrenin 30. âyetinde geçen "tisate Aşera= on dokuz"
sayısı için, "efendim bunun On dokuz Kodu ile ne alakası var.
O âyette On dokuz sayısından önce "Aleyha" diye bir kelime
var. Bu da o âyete 'Cehennemin üzerinde on dokuz' mânâsını
verir diyerek Cehennem bekçilerinin sayısının on dokuz
olduğunu bildiriyor" diye itiraz ettiler. Zaten bütün Kur'ân
mealini veren kitaplarda da böyle yazmaktadır. Ancak bu on
dokuz sayısının birinci parçası olan "tisate=dokuz" kelimesi 74.
sûrenin başından 95. kelimedir. Bu da 19x5'e denk
gelmektedir. Ayrıca on dokuz sayısının ikinci parçası olan
"Aşera=On" kelimesi de sıfır veya başlangıç noktası olan
Fâtiha Sûresi'nin başından 74727. kelimedir. Bu da 19x3933'e
denk gelmektedir. Yani iki yönlü hem sıfır veya başlangıç
noktasından hem de 74. sûrenin başından 19'un katsayısıdır.
Burada bahsettiğim sûre başından sayımına dikkat etmenizi
rica ediyorum. Bunları YEREL ON DOKUZ SAYIMLARI diye
adlandırdım. Yerel on dokuz sayımları aşağıda izah edeceğim
saymak fiillerinin geçtiği sûrelerde ve sûre isimlerinin geçtiği
sûrelerde çok net olarak kendini göstermektedir. Bu güne
kadar Kur'ân'da buna benzer gizli bilgiler olduğunu Dr. Gary
Miller'den başka yazan olmamıştır. Dr. Gary Miller için lütfen
altıncı bölüme bakınız.

NE GİZLİ BU SAYMAK FİİLLERİNİN ALTINDA!
Önsözde bahsettiğim gibi Allah sübhânehü ve te'âlâ Kur'ân'da
birçok yerde "Biz herşeyi saydık, hesabını tuttuk" diye
bahsetmektedir. Ben de Kur'ân'daki herşeyi saymak amacı ile
yola çıkarak bir veri bankası oluşturdum. Bu veri bankasını
oluştururken saymak fiillerinin geçtiği sûre ve âyetlere özellikle
daha fazla zaman ayırarak bu fiiller üzerinde araştırmalar
yaptım. Bu araştırmaların bir kısmının meyvelerini ilerideki
sayfalarda bulacaksınız.
Önce bu fiillerden kısaca bahsederek anlatıma başlamak
istiyorum. Arapçada saymak mânâsında kullanılan iki adet fiil
vardır. Bunlar "aHSâ" ve "Adde" fiileridir. Önce "aHSâ" fiilini
inceleyelim.
Arapçada fiiller üçüncü erkek tekil şahıstan başlanarak
çekilirler.
Mesela "aHSâ deyince üçüncü tekil şahıs olarak" O saydı demiş
oluruz. "aHSâ" fiilinin yine üçüncü erkek tekil şahıs geniş
zamanı "yuHSiy" kelimesidir. Bu fiil çekimini göstermek için
çoğu zaman "aHSâ-yuHSiy" diye yazılır. Arapça fiil çekimini
bilenler bu yazılıştan diğer şahıslar için fiil çekimlerinin nasıl
olacağını bilirler.
Hazırladığım Arapça-İngilizce Kur'ân indeksinde "aHSâ" fiili ile
ilgili kelimeler on bir kere geçmektedir. Bunların mânâlarını
Türkçeleştirerek ve sûre sıra numarasına göre buraya
alıyorum.
Hazırladığım Arapça-İngilizce Kur'ân indeksinde küçük ve
büyük harfler Arapçadaki ayrı ayrı harfleri göstermektedir.
Bunlar için kitabın arkasındaki çeviri yazı tablolarına bakınız.

[350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] Saymak
tuHSûhâ [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] 
ه


 [Siz
onları sayabilirsiniz] 14:34
tuHSûhâ [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] 
ه


 [Siz
onları sayabilirsiniz] 16:18
aHSâhâ [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] 
ه

أ
َ (O onu
saydı) 18:49
aHSâhum [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] #
ه


أ
َ (O onları
saydı) 19:94
aHSaynâhu [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] %
&
'(


( أBiz
onların sayısını bildik) 36:12
aHSâhu llâhu [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] +
ُ ا%


أ
َ
(Allah onu saydı) 58:6
aHSû l-'Iddete [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4][Impt]
ة
&4
36
ِ8
7ا ا

أ
َ (İddet zamanını doğruca sayınız) 65:1
aHSâ [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] 9

أ
َ (O saydı)
72:28
tuHSûhu [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] %



 [Siz
onları sayarsınız] 73:20
aHSaynâhu [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] %
&
'(


( أBiz
onları saydık) 78:29
[350b- aHSaa][H-S-y][MN][Comptv Adj] Sıfat-En iyi
hesaplanmış
aHSâ [350b- aHSaa][H-S-y][MN][Comptv Adj] 9

أ
َ (En iyi
hesaplanmış) 18:12

Bu fiillerden dört âyettekiler YEREL ON DOKUZ SAYIMLARI
içermektedirler. Bunlar:

1
aHSâhâ [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] 
ه

أ
َ (O
onu saydı) 18:49
2
aHSâhum [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] #
ه


أ
َ (O
onları saydı) 19:94
3
aHSâhu llâhu [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] +
ُا
%


أ
َ (Allah onu saydı) 58:6
4
aHSaynâhu [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] %
&
'(


أ
(Biz onları saydık) 78:29

kelimeleridir.

Şimdi bunları teker teker ele alıp özetleyelim. Bunların
detaylarını ilerideki sayfalarda yeri gelince bulacaksınız.
1) 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. En doğrusunu Allah sübhânehü ve te'âlâ bilir.
2) Meryem Sûresi'nin yani 19. sûrenin 94. âyetinin 2. kelimesi
"aHSâhüm"dür. Bu da yine 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. En doğrusunu
Allah sübhânehü ve te'âlâ bilir.
3) 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. En doğrusunu Allah
sübhânehü ve te'âlâ bilir.
4) 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. Ayrıca bazı sûre isimlerinin
sayımında ve pek çok kelimenin sayımlarında bu sondan
sayımlar göze çarpmaktadır. En doğrusunu Allah sübhânehü
ve te'âlâ bilir.
Yukarıda bahsettiğim dört sûrede olduğu gibi 74. sûrede de
Allah sübhânehü ve te'âlâ YEREL ve GLOBAL ON DOKUZ
SAYIMLARINI zahirde "Cehennemin üzerinde on dokuz"
mânâsının altına gizlemiş gibi görünmektedir. En doğrusunu
Allah sübhânehü ve te'âlâ bilir.
Ayrıca yukarıda izah ettiğim dört yerel sayımdan başka
"aHSâ" fiilinden türeyen bazı kelimeler arasında 19'un
katsayısı kadar uzaklıklar vardır. Bunlar eşit GA'lara sahip
olmakla tanınmaktadırlar.
Bu fiillerden üç tanesini veri bankasındaki gruplara göre
yeniden sıralayalım.
tuHSûhâ [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] 
ه


 [Siz
onları sayabilirsiniz] 14:34
aHSâhu llaahu [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4] %


أ
َ
(Allah onları saydı) 58:6
aHSû l-'Iddete [350a- aHSâ, yuHSiy][H-S-y][F4][Impt]
ة
&4
36
ِ8
7ا ا

أ
َ (İddet zamanını doğruca sayınız) 65:1

Bu üç âyette geçen saymak fiili ile ilgili kelimeler veri
bankasında aynı GA16 gurubundadırlar. Yani bu kelimeler
arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır. Bunların
detaylarını ilerdeki sayfalarda yeri gelince göreceksiniz. Burada
kısaca bahsediyorum.

SN1784#17; 14:34:11; (GN33437; 14GA16;) tuHSûhâ ->58:6:8 ve 65:1:9
SN5110#18; 58:6:8; (GN70278; 58GA16;) aHSâhu <->14:34:11 ve 65:1:9
SN5218#12; 65:1:9; (GN72273; 65GA16;) wa_aHSû <->14:34:11 ve 58:6:8

*****
"aHSâ" fiilinden başka saymak mânâsına gelen ikinci fiil de
"Adde" fiili ve bundan türeyen fiillerdir. Bunlardan Nahl
Sûresinin 18. âyetindeki "te'Uddû" saymak kelimesi ile Ahzâb
Sûresinin 49. âyetindeki "ta'Åteddûnehâ" saymak kelimesi
yerel 19 sayımı arz etmektedir yani sûre başından ve sûre
sonundan 19'un katsayısı uzaklıktadır. Bu kelimeler ile yerel 19
sayımı arz eden saymak fiil kelimeleri altı adet olmaktadır.
[1004a- Adde, ye'Uddu][A-d-d][F1] Saymak, birer birer
saymak.
te'Uddû [1004a- Adde, ye'Uddu][A-d-d][F1] واF
46

& (Siz
sayarsınız) 14:34
te'Uddû [1004a- Adde, ye'Uddu][A-d-d][F1] واF
46

& (Siz
sayarsınız) 16:18
ne'Uddu [1004a- Adde, ye'Uddu][A-d-d][F1]
4
F6
G
& (Biz
sayarız) 19:84
Addehum [1004a- Adde, ye'Uddu][A-d-d][F1] #
ه
4
3H
 (O
onları saydı) 19:94
te'Uddûne [1004a- Adde, ye'Uddu][A-d-d][F1] ن
&وF
46

& (Siz
sayarsınız) 22:47
te'Uddûne [1004a- Adde, ye'Uddu][A-d-d][F1] ن
&وF
46

& (Siz
sayarsınız) 32:5
ne'Udduhum [1004a- Adde, ye'Uddu][A-d-d][F1]
#
ه
4
F6
G
&
(Biz onları sayarız) 38:62
[1004b- Addede, yu'Addidu][A-d-d][F2][1] Saymak.
Addedehu [1004b- Addede, yu'Addidu][A-d-d][F2] %
د
&4
3H

(Onu sayıp durmuştur) 104:2
[1004d- i'Åtedde, ya'Åteddu][A-d-d][F8] Saymak.
ta'Åteddûnehâ [1004d- i'Åtedde, ya'Åteddu][A-d-d][F8]

MG
&وF
4N
&6

& (Onlar için sayacağınız) 33:49

*****

5) Nahl Sûresi'nin yani 16. sûrenin 18. âyetinin 2. kelimesi
"te'Uddû"dur. Bu sûrede de saymak fiili kelimesi yerel bir
sayım arz etmektedir. Bu sefer saymak kelimesi sûre
sonundan 1653. kelimedir. Bu da 19x87'ye eşittir.
*SN1919#19; 16:18:2;
(GN34522; 16GA18;) te'Uddû
SN2029#15; 16:128:8j; (GN36174; 16GA17;) muHsinûne

36174-34521=1653=87x19
Bu âyette mealen şöyle denmektedir:
Elmalılı 16:18 - Allah'ın nimetlerini teker teker saymaya
kalkışsanız, onları sayamazsınız. Muhakkak ki Allah çok
bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
Burada da Allah sübhânehü ve te'âlâ YEREL ON DOKUZ
SAYIMINI zahirde "teker teker saymaya kalkışsanız" mânâsının
altına gizlemiş gibi görünmektedir. En doğrusunu Allah
sübhânehü ve te'âlâ bilir.
6) Ahzab 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;) taÅteddûnehâ
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. En doğrusunu Allah sübhânehü ve te'âlâ bilir.
aHSâ ve Adde saymak fiilerinden başka bir de bu köklerden
türeyen kelimeler vardır. Bunların içinde Bakara Sûresindeki
"l_Iddete" kelimesi de yerel bir sayım arzetmektedir. Saymakla
ilgili bu kelime sûre sonundan 2755. kelimedir. Bu da 145x19'a
eşittir.
7) Bakara Sûresi'nin yani 2. sûrenin 185. âyetinin 37. kelimesi
"l_Iddete" saymakla ilgili isim kelimesidir ve sûre sonundan
2755. kelimedir. Bu da 145x19'a eşittir.
SN192#2;
SN293#8;

2:185:37; (GN3412);
2:286:49j; (GN6166;

2GA11;)
2GA10;)

l'Iddete
l'kâfiriyne

6166-3411=2755=145x19
Bunun datası çok uzun olduğundan verilmeyecektir.
8) Müddessir sûresindeki "Iddetehüm" kelimesi de sûre
sonundan 19'un katsayısı uzaklıktadır. Datayı görelim.
*74:31:9;
(GN74736; 74GA9;)
74:56:11j; (GN74887; 74GA8;)

Iddatahum
l'magfirati -son kelime

74887-74735=152
74:56:11 bir diye sayıp başlarsan 74:31:9 deki "Iddatahum"
kelimesi sondan 152. kelime olur.

152=8x19 kelime olur.
*****

