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Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin 

referans olarak verilmesi lazımdır. Aksi halde hak geçer.  
 

MUSHAFLARDAKİ MU'CİZEVİ 

"YEBNEÜMME" YAZILIMI 
 

2) Türkiyede ve Suudi Arabistanda basılan Mushaf'larda 
19x19=361 adet nida veya ünlem "Yâ"sı vardır. Bunlardan 
20:94'teki nida "Yâ"sı her iki memlekette de basılan 
Mushaf'larda kendinden sonraki "ibne ümme" kelimelerine 
bitişik olarak "yebneümme" diye yazılmaktadır. Bunun 
haricinde kalan 360 nida "Yâ"sı Türkiyede basılan Mushaf'larda 
ayrı olarak yazılırken Suudi Arabistanda basılan Mushaf'larda 
kendinden sonraki kelimeye bitişik olarak yazılmaktadır.  
Suudi Arabistandaki Mushaf'larda (sûre başındaki Besmeleler 
sayılmazsa) hazırladığım data bankasından çıkan ikinci önemli 
sonuç şudur: 
İbrâhim ve Secde sûrelerinde olan saymakla ilgili kelimeler 
arasında hem Türkiyede hem de Suudi Arabistanda basılan 
Mushaf'larda 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır. Şimdi Suudi 
Arabistanda basılan Mushaf'lardaki bu dataya bir göz atalım. 
 

14:34:7;  (GN33251; GA1;)  te'Uddû            
32:5:17j;  (GN53429; GA1;)  te'Uddûne          
 

İkinci satıdaki saymak kelimesinin global numarasından birinci 
satırdaki saymak kelimesinin global numarasını çıkaralım. 
 

53429-33251=20178=1062x19 
 

Gördüğünüz gibi bu iki sûredeki saymakla ilgili kelimeler 
arasında 20178 kelime vardır. Bu da 1062x19 etmektedir. 
 



Şimdi bir de Türkiyede basılan Mushaf'lardaki bu dataya bir 
göz atalım. 
 
14:34:7;   (GN33433;  14GA12;) te'Uddû  
32:5:17j;  (GN53687;  32GA12;) te'Uddûne  
İkinci satırdaki saymak kelimesinin global numarasından birinci 
satırdaki saymak kelimesinin global numarasını çıkaralım. 
 

53687-33433=20254=1066x19 
 

Gördüğünüz gibi bu iki sûredeki saymakla ilgili kelimeler 
arasında 20254 kelime vardır. Bu da 1066x19 etmektedir. 
 

Yukarıdaki datadan anlaşılacağı üzere iki memlekette basılan 
bu Mushaf'lar arasında "yebneümme" hariç 4x19=76 kelime 
fark vardır. Eğer bu Mushaf'lardaki "yebneümme" kelimesi 
beraber olmayıp da ayrı ayrı yazılsalardı o zaman bu iki 
sûredeki saymakla ilgili kelimeler arasında 19'un katsayısı 
kadar uzaklık olmayacaktı. "yebneümme" kelimesinin beraber 
yazılması her iki memlekette basılan Mushaf'larda 14. ve 32. 
sûrelerdeki saymakla ilgili kelimeler arasında 19'un katsayısı 
kadar uzaklık olmasını sağlamaktadır.  
 

"Yebneümme"deki üç kelimenin bitiştirilerek bir kelime olarak 
yazılması, muhteşem data bloğu olarak tanımladığım 20. 
sûrenin başından başlayıp 38. sûrenin sonuna kadar devam 
eden 19 sûrede 19000 kelime olmasına sebep olmaktadır. 
"Yebneümme" kelimesi Mushaf'ın ortasına yakın bir 
konumdadır. Eğer üç kelime olarak yazılsaydı bu kelimeden 
önce ve sonra gelen kelimeler arasındaki 19x uzaklıklarının 
hesaplarının bozulmasına sebep olurdu. Mesela 74. sûredeki 
"tisAte Aşera=On dokuz"un tâ en baştan 19x olması 
bozulurdu. Çeşitli data bloklarının sayımları bozulurdu. Vs. vs. 
Dolayısıyla "tisAte Aşera" sıra dışı durumunu "yebneümme" 
yazılışına borçludur. Muhteşem data bloğu muhteşemliğini 
"yebneümme" yazılışına borçludur. Fâtiha ile Nâs Sûrelerindeki 



"mâliki" ve "meliki" kelimeleri arasındaki sıra dışı 19x sayımı 
sıra dışılığını "yebneümme" yazılışına borçludur. "Yebneümme" 
kelimesi ile diğer 360 nida Yâ'sı arasında 19x uzaklık vardır. 
Çok yaşa ey muhteşemin de muhteşemi "yebneümme" yazılışı.  
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