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 BAŞLANGIÇ: 

 AÇIKLAMALAR: 

 Amaç, kaynaklar ve hadisler: 

Bu belgede Kur'ân'ı ne açıdan inceliyorum? Şimdilik, Kur’ân’ın, bir insanın veya bâzı insanların yazdığı 
bir kitap olmayıp, Allâh Teâlâ kaynaklı olduğunu ispatlamaya yönelik inceliyorum. Bu belgede 
verdiğim bilgiler, Kur’ân’ı Allâh Teala’nın gönderdiğini kanıtlamaktadır. 

Bu belgeye aldığım bilgilerin bir kısmını faydalandığım kaynaklardan aldım, bir kısmını da ben 
keşfettim. Faydalandığım kaynaklardan aldığım bilgilerin bazılarını ise geliştirerek buraya koydum. 
Faydalandığım kaynaklardan aldığım bilgileri, incelemeden, doğruluğunu onaylamadan buraya 
almadım ve en çarpıcı olduğunu düşündüklerimi inceledim. 

Bu belgede hadislerle ilgili herhangi bir bilgi ve araştırma yok. 

 19 sayısı ve Kur’ân’ın kaynağı hakkında: 

Kur’ân’da 74. sûre olan Müddessir Sûresi’nin 30. âyeti “Üzerinde 19 vardır” şeklindedir. Aynı sûrenin 31. 
âyeti ise 19’un fonksiyonlarını anlatır. Böylece 19, Kur’ân’da fonksiyonlarına dikkat çekilen yegâne 
sayıdır. 

Bu belgedeki 19’la ilgili bulgular, sayıların 19’a tam olarak (kalansız) bölünmesi ile mûcize özellik 
taşımaktalar. Bir sayının 19’a kalansız bölünmesi, tabii ki tek başına mucize bir özellik oluşturmaz. Fakat 
19’a kalansız bölünme bir konu etrâfında bir sistem oluşturuyorsa, o zaman mûcize özellik taşıyabilir.  

 Şöyle ki, bir poşete 114 tâne, üzerine, 1’den 114’e kadar sayı yazılmış bilye atın. Bu 
bilyelerden, her seferinde çektiğimizi poşete geri atmak kaydıyla, üç tâne çekelim ve üçünün 
de 19’un tam katı gelmesi olasılığını hesaplayalım.  

 Birinci bilyenin 19’un tam katı gelme olasılığı 1/19’dur. Çünkü 19 sayıda bir 19’un katı 
tutturulur. İkinci bilyenin 19’un tam katı gelme olasılığı da 1/19’dur. Üçüncü bilyenin 
de 19’un tam katı gelme olasılığı 1/19’dur.  

 İlk bilye 19’un tam katı geldikten sonra, ikinci bilyenin de 19’un tam katı gelme 
olasılığı, ilk iki olasılığın çarpımına (1/19×1/19= 1/361) eşittir. İlk bilye 19’un tam katı 
geldikten sonra, ikinci bilyenin de 19’un tam katı gelmesi ve sonra üçüncü çektiğimiz 
bilyenin de 19’un tam katı gelme olasılığı, üç bilyenin teker teker 19’un katı gelme 
olasılıklarının çarpımına eşittir (1/19×1/19×1/19= 1/6859). Yâni 6859’da bir ihtimaldir. 

 Sonuç: Bir poşetteki, 1'den 114'e kadar sayı yazılmış, 114 tâne bilyeden, her seferinde 
çektiğimizi geri poşete atmak kaydıyla, üç bilye çektiğimizde, üçünün de 19'un tam 
katı gelme olasılığı 6859'da bir ihtimaldir. 

 6859’da bir ihtimâlin, tesâdüfen oluşmasının ne kadar düşük bir ihtimâl olduğunu ise şu 
şekilde açıklayabilirim Bir kamyonetin kasasına 6859 tâne bilye koyalım. Bu bilyelerden bir 
tânesi mâvi, diğer 6858 tânesi yeşil olsun. Kamyonetteki bilyeler karıştırılsın. Ve kamyonetin 
kasasının altından birer bilye aşağıya düşecek şekilde bir delik açılsın. 6859’da bir ihtimâl, bu 
delikten ilk düşen bilyenin mâvi bilye olması ihtimâli kadardır. 
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 Bu belgede, tesâdüfen gerçekleşme olasılığı, bu 6859’da bir ihtimâlden çok daha düşük 
ihtimâllerin gerçekleştiğine tanık olacaksınız. 

O halde, bu belgede bahsettiğim matematiksel sistemler tesâdüf değilse, geriye tek bir seçenek kalıyor, o 
da bunları Kur'ân'ın yazarının planlayarak yaptığıdır. Kur'ân'ın yazarı, müslümanlar nazarında Allâh 
Teâlâ'dır, müslüman olmayanlar nazarında Muhammed'dir (Müslüman olmayanlar Muhammed diye 
düşünür ve söyler, müslüman olanlar Hz. Muhammed diye düşünür ve söyler).  

 Bilgisayar gerekir Bu belgede bahsettiğim matematiksel sistemlerin bulunabilmesi için 
bilgisayar şarttır. Bu matematiksel sistemlerin oluşturulması ise, belki bilgisayar yardımıyla 
bile imkânsızdır. Hz. Muhammed zamânında bilgisayar yoktu, bilgisayarın tarihsel geçmişi 
50-100 sene arasındadır. Hz. Muhammed ise 1400 sene önce yaşamıştır.  

 Hz. Muhammed, niçin yaşarken bunları açıklamasın? Diyelim ki, Hz. Muhammed, yardım 
alarak veya almadan bunları Kur’ân’da oluşturdu, ki bu belgede bahsedilen matematiksel 
sistemlerin oluşturulmasının bilgisayar olmadan gerçekleştirilmesini imkânsız olarak 
görüyorum (bilgisayar yardımıyla bile oluşturulabileceğinden çok şüpheliyim) ve bu kitap 
Allâh Teâlâ’dan geliyor diye yalan söylüyor ve bir peygamber değil; niçin bu bulguları 
açıklamasın? Bu bulguları açıklasa, çok ama çok daha fazla kişiyi, müslüman yapabilirdi, 
taraftar olarak toplayabilirdi. Bu bulgular, kendisi vefât ettikten sonra ortaya çıksın diye mi, 
bunların oluşumunu planlayacak? Bir kişi, hele ki bu kişiyi kendini peygamber olarak lanse 
eden yalancı ve çok kötü niyetli bir kişi olarak tasavvur edeceksek, kendisinin faydasına 
olacak şeyleri niçin ortaya koymasın? 

‘Bölüm 4) Astronomi ve Ay’a gidiş’te ise gelecekten haber veren iki bulgu var ve bu iki bulgu matematiksel 
bir kodlamayla Kur’ân’a yerleştirilmiştir. Eğer Kur’ân’ın kaynağı Allâh Teâlâ değilse, o zaman şunu 
kabul etmek zorunda kalacağız: Hz. Muhammed veyâ tanıdığı birisi veyâ birileri, gelecekte oluşacak 
bâzı olayları biliyordu ve ayrıca bilgisayar gibi bir bilgi işlemcisi vardı ki, bunları Kur’ân’a matematiksel 
olarak kodlayarak yerleştirdi. O zaman, daha önceki soru gibi bir soru daha akla gelmesi lâzım: Hz. 
Muhammed’in, kendisi vefât ettikten sonra oluşacak olaylar hakkında gelecekten haber vermesi, 
yaşarken kendisine ne fayda veriyordu da bunları Kur’ân’da oluşturdu? 

19 asal bir sayıdır. Yani 19 sâdece kendisiyle ve 1 ile bölünebilen bir sayıdır (Güvenlik şifreleri 
oluşturulurken de -genelde- asal sayılar kullanılmaktadır.). Kompozit sayı ise, kendisinden ve 1’den 
başka bir sayıya da bölünebilen sayıya denmektedir. Örneğin 20 kompozit sayıdır, çünkü 20’ye ve 1’e 
bölünmesinin yanında 5’e ve 2’ye de bölünmektedir. Örneğin, 23 de, 19 gibi asal bir sayıdır; çünkü 
kendisinden (23) ve 1’den başka bir sayıya bölünmemektedir. Eğer Kur’ân’daki 19’un fonksiyonları bir 
kompozit sayı üzerine kurulu olsaydı, o zaman bu fonksiyonların, bu sayının mı yoksa çarpanlarının mı 
üzerine kurulu olduğu tartışmalı olacaktı. Örneğin 22 sayısı, çarpanları 11 ve 2 olan kompozit bir 
sayıdır. Kur’ân’daki 19’un fonksiyonları 22 sayısının üzerine kurulu olsaydı, 22’nin katı olan her sayı 
11’in ve 2’nin de katı olduğu için fonksiyonların bu sayılardan hangisinin üzerine kurulu olduğu 
anlaşılmayabilirdi. 

 9. sûrenin son iki âyeti (128. ve 129. âyetleri) hakkında: 

19 mucizesine inananların bir kısmı 9. sûrenin 128. ve 129. âyetlerinin Kur’ân’dan olmayıp, Kur’ân 
indirildikten sonra kötü niyetli kişilerce Kur’ân’a sonradan eklendiğine inanmaktadırlar. Bunu da, 
Kur’ân’da buldukları bâzı matematiksel özellikler veya sistemler ile ve bâzı hadis rivâyetleriyle 
açıklamakta ve savunmaktadırlar. Ben bir süre bu konu hakkında bir kanaate sahip değildim, bu 
konudan uzak durdum ve araştırmadım. Fakat bu belgedeki 1-2) Tüm Kur'ân'da Besmele ve 19 
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başlığınındaki c bulgu grubunu ve 2. bölümdeki b) Rakamların toplamı başlığındaki sistemi ve 4-2) Ay'ın 
eşelenmesi başlığındaki Kur'ân'ın başından 54/1. âyete kadar geçen âyet sayısının 19'un katı olduğunu 
öğrenince (bunların bir kısmı daha önceden bulunmuştu, bir kısmını ise ben buldum), 9. sûrenin 128. ve 
129. âyetlerinin Kur’ân’dan olmadığını kabul etmeye mecbur kaldım. Eğer 9. sûreyi 127 âyet değil de 129 
âyet kabûl edersem, bu üç bulgu da çöküyor. Bahsettiğim üç bulgunun, ayrı ayrı, tesâdüfen oluşma 
olasılıkları şunlardır (Detayları ilgili sayfalarda bulabilirsiniz): 

 1-2) Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 sisteminin c bulgu grubunun tesâdüfen oluşma olasılığı: Aşağı 
yukarı 23 milyonda bir. 

 2. bölümdeki b) Rakamların toplamı sisteminin tesâdüfen oluşma olasılığı: 1/6.859. 
 4-2) Ay’ın eşelenmesi başlığındaki, Kur’ân’ın başından 54/1. âyete kadar geçen âyet sayısının 

19’un katı olmasının tesâdüfen olma olasılığı: 1/19. 

1-2) Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 sisteminin c bulgu grubunun ve 2. bölümdeki b) Rakamların toplamı 
sisteminin, bu ikisinin birden tesâdüfen oluşma olasılığı bu iki sistemin olasılıklarının çarpımına eşittir, 
bu da 2/47.045.881 × 1/6859= Aşağı yukarı 161 milyarda bir ihtimâl eder.  

 ARAPÇA HARFLERİN YAZILIŞI:  

Kur’ân yazısı Arapçadır. Arapça sağdan sola doğru yazılmakta ve okunmaktadır. 
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 ARAP ALFÂBESİNİN SIRA VE SAYISAL DEĞERLERİ:  

 

ARAP ALFÂBESİNİN SIRA VE SAYISAL DEĞERLERİ 
Sıra 
değeri: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Arapça 
harfler: ن م ل  ك    ح ز و ه  د ج ب  ا 
Türkçe 
okunuşu: elif be cim dal he vav ze ha tı ye kef lam mim nun 

Sayısal 
değer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 

Sıra 
değeri: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Arapça 
harfler:  غ   ض ذ خ ث  ت  ش  ر ق  ص ف  ع س 
Türkçe 
okunuşu: sin ayn fe sad kaf re şin te se hı zel dad zı ğayn 

Sayısal 
değer: 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Arapçada bir harfin sayısal değeri (ebced değeri) ne demektir?: 
 Kur’ân’ın indiği dönemde (14 yüzyıl önce) bugünkü kullanılan Arapça numaralar, sayılar 

yoktu. Yerine, Arapça harflerin sayı olarak kullanıldığı bir sayı sistemi vardı. Her Arapça 
harfe atanan sayı, onun sayısal değerini (matematiksel değerini) oluşturuyordu. Yazıda 
kullanılan harflerin aynısı matematikte de kullanılıyordu. Böylece her harf, her kelime, her 
cümle matematiksel bir değere sahip olmaktaydı. Arap alfabesinin 28 harfi 1’den 9’a, 10’dan 
90’a ve 100’den 1000’e kadar bir sayıya karşılık gelmekteydi. Bu harflerin yazıya karışmasının 
engellenmesi için bazen kırmızı mürekkeple yazılma veya üzerine basitçe bir çizgi çekilme 
yöntemleri kullanılırdı. Sonuçta “ebced” ismiyle kullanılan Arapça matematiksel model, 
Hazreti Muhammed Peygamber’in döneminin kullanılan sistemidir; bugün kullanılan sayılar, 
sonraki dönemin îcâtlarıdır. 

 Hemen yukarıda, orjinal sırasıyla listelenen tablo, Arap alfabesindeki her harfin matematiksel 
değerini vermektedir. 

 ÇOK BÜYÜK SAYILARI BÖLEN İNTERNET SİTESİ: 

Böyle bir internet sitesi bulmak için, arama motoruna ‘big number calculator’ yazın. Çıkan sonuçlar 
arasında böyle bir internet sitesi bulabilirsiniz.  

Çok uzun sayıları bu belgeden kopyalayıp, internet sitesine yapıştırabilirsiniz. Benim kullandığım 
internet sitesinde, sayılar arasındaki boşluklar hesâba katılmıyor, sayı tek bir sayı olarak kabul ediliyor; 
yani boşlukları kaldırmak gerekmiyor. 

Böyle bir internet sitesinde, herhangi bir sayıyı 19’a böldüğümüzde kalanı bulmak için, işlemi yaptıktan 
sonra ‘MOD’ kısmına tıklıyoruz. 
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 BÖLÜM 1) BESMELE VE 19: 

 1-1) TEK BİLEŞİK KELİME OLARAK BESMELE VE 19: 

 Giriş: 

Kur’ân sûrelerden (bir anlamda bölüm) oluşmaktadır, sûreler ise âyetlerden oluşmaktadır. Kur’ân’da 
114 tane sûre vardır. Kur’ân’da, 9. sûre (Tevbe Sûresi) hariç, her sûrenin başında Besmele 
(Bismillâhirrahmânirrahîm) (Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle) yazısı bulunmaktadır. 

Besmele 4 kelimeden oluşan bir bileşik kelimedir. Besmele’deki 4 kelime sırasıyla şunlardır: 1) Bismi 
(Adıyla) 2) Allâhi (Allâh) 3) Errahmâni (Rahmân) 4) Errahîmi (Rahîm). Bu 4 kelime sırasıyla; 3, 4, 6 ve 6 
harften oluşmaktadır. 

 

BESMELE: 

 ِ ّٰ  ِ ْ ِ ِ ِ الَّٖح ٰ الَّْح  

 ِ ِ  الَّٖح ٰ ِّٰ  الَّْح   ِ ْ ِ 
el-rahîm(i) el-rahmâni Allâhi bismi 

Rahîm Rahmân Allâh'ın adıyla 

Bismillâhir rahmânir rahîm. 
Rahmân (Esirgeyen), Rahîm (Bağışlayan) 

Allah'ın adıyla. 

Besmele bileşik kelimesini kelime-kelime tablo şeklinde aşağıdaki gibi gösterebiliriz: 

 

Sıra 
n.: Kelime: Türkçe 

okunuşu: Mânası: Harfleri: 
Harflerin 

Türkçe 
okunuşu: 

Harf 
sayısı: 

1  ِ ْ ِ Bismi Adıyla ب  س  م  Be, Sin, Mim 3 

2  ِّٰ  Allâhi Allâh ا   ل  ل   ه Elif, Lam, Lam, 
He 

4 

3  ِ ٰ  ,Elif, Lam, Re ا   ل  ر ح  م  ن El-rahmâni Esirgeyen الَّْح
Ha, Mim, Nun 

6 

4  ِ  ,Elif, Lam, Re ا   ل   ر ح    م El-rahîmi Bağışlayan الَّٖح
Ha, Ye, Mim 

6 
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Biraz kısaltırsak ve matematiksel değerleri de eklersek, şöyle bir tablo halinde gösterebiliriz: 

 

 Kelimenin 
sıra numarası: 

Kelimedeki 
harf sayısı: 

Harflerin matematiksel 
değerleri: 

Kelimenin matematiksel 
değer toplamı: 

1 3 2, 60, 40 102 
2 4 1, 30, 30, 5 66 
3 6 1, 30, 200, 8, 40, 50 329 
4 6 1, 30, 200, 8, 10, 40 289 

TOPLAM: 4 kelime 19 harf - 786 

Aşağıda vereceğim bulgularda bu son tabloyu göz önünde bulundurun lütfen. 

 Bulgular: 

 a) 

1 Besmele 19 harftir. 

2 Besmele’nin Allâh Teâlâ’nın isimlerini (Allâh, Rahmân, Rahîm) oluşturan kısmının matematiksel 
değerlerinin toplamı 19’un tam katıdır. Not: Allâh Teâlâ’nın Kur’ân’da bu üç isminden başka birçok ismi 
(ya da sıfatı diyebiliriz) bulunmaktadır. 

 

Kelime: Matematiksel 
değer toplamı: 

Allâh 66 
El-rahmân 329 
El-rahîm 289 
Toplam: 684 (19×36) 

 b) 

3 Besmele 4 kelimeden oluşur. Besmele’deki harf sayısı 19’dur. Besmele’nin toplam matematiksel 
değeri 786’dır. Bu üç sayıyı yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan 6 rakamlı sayı 19’un tam katıdır. 

 4 19 786= 19×Tam sayı. 

4 Her kelimenin harf sayısı değerini, harflerinin matematiksel değerlerini ve kelimenin matematiksel 
değer toplamını yan yana yazarsak ve bu yazımları kelime sırasına göre yan yana koyarsak ortaya çıkan 
48 rakamlı sayı 19’un tam katıdır. 

 3 2 60 40 102    4 1 30 30 5 66    6 1 30 200 8 40 50 329    6 1 30 200 8 10 40 289= 19×Tam sayı. 

Bundan sonraki örneklerin tümünde, her kelimeyi temsil eden sayının veya sayıların önüne o 
kelimenin sıra numarası konulacak. 

 c)  



                        10/94 
 
5 Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimedeki harf sayısını yazarsak ve bunları 
yanyana koyarsak elde edeceğimiz 8 rakamlı sayı 19’un tam katıdır. 

 1 3   2 4   3 6   4 6= 19×Tam sayı 

6 Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimedeki harflerin matematiksel 
değerlerini sırayla yazarsak ve bu şekilde tümünü yan yana koyarsak elde edeceğimiz 37 rakamlı sayı 
19’un tam katıdır.  

 1 2 60 40   2 1 30 30 5   3 1 30 200 8 40 50   4 1 30 200 8 10 40 = 19×Tam sayı.  

7 Altıncı örnekte, her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimedeki harflerin matematiksel 
değerlerini sırasıyla koyduk. Şimdi bu maddede her matematiksel değerin önüne bir de onun ait olduğu 
kelimedeki harf sırasını koyalım. Ortaya çıkan 56 rakamlı sayı 19’un tam katıdır. 

 1 12 260 340   2 11 230 330 45   3 11 230 3200 48 540 650   4 11 230 3200 48 510 640= 19×Tam 
sayı. 

8 Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimenin toplam matematiksel değerini 
yazarsak ve bunları yanyana koyarsak elde edeceğimiz 15 rakamlı sayı 19’un tam katıdır. 

 1 102   2 66   3 329   4 289= 19 x Tam sayı. 

 ç) Simetrik toplamlar: 

9 Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimenin ilk harfinin ve son harfinin 
matematiksel değerlerinin toplamını koyarsak ve bunları yan yana yazarsak ortaya çıkan 11 rakamlı sayı 
19’un tam katıdır. Mesela ilk kelime olan Bism’in ilk harfinin matematiksel değeri 2, son harfinin 
matematiksel değeri ise 40, ikisinin toplamı 42’dir. 

 1 (2+40)   2 (1+5)   3 (1+50)   4 (1+40) 

 1 42   2 6   3 51   4 41= 19 × 748755339. 

 d) Kümülatif toplamlar: 

10 Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimenin harf sayısının kümülatif 
toplamını koyarsak ve bunları yan yana yazarsak ortaya çıkan 10 rakamlı sayı 19’un tam katıdır. 
Örneğin ikinci kelimenin harf sayısı olan 4 sayısı yerine, o kelimeyle birlikte baştan itibaren toplam harf 
sayısını, yâni kümülatif toplamını, yâni 7’yi (3+4) koyalım. Örneğin üçüncü kelimenin harf sayısı olan 6 
sayısı yerine, o kelimeyle birlikte baştan itibaren toplam harf sayısını, yâni kümülatif toplamını, yâni 
13’ü (3+4+6) koyalım. Ve devâm edelim. 

 1 3   2 (3+4)   3 (3+4+6)   4 (3+4+6+6) 

 1 3   2 7   3 13   4 19= 19 x 69858601. 
 Bu, bir matematiksel özellik değil. 9. madde üzerinde deneme yapayım. 

 1 42   2 (42+6)   3 (42+6+51)   4 (42+6+51+41) >>> 1 42   2 48   3 99   4 140≠ 19’un tam 
katı. 

 9. maddedeki sayı 19’a tam bölündüğü halde, ilgili sayıdaki kelime numaralarının 
yanındaki sayıların kümülatif toplamlarını alarak oluşturduğum sayı 19’a tam 
bölünmedi. Demek ki, bu bir matematiksel doğal-zorunlu bir özellik değilmiş. 
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11 Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimenin harflerinin matematiksel 
değerlerinin kümülatif toplamlarını koyarsak ve bunları yan yana yazarsak ortaya çıkan 58 rakamlı sayı 
19’un tam katıdır. 

 1 2 62 102   2 103 133 163 168   3 169 199 399 407 447 497   4 498 528 728 736 746 786= 19 × Tam 
sayı. 

12 Besmele’deki her kelimenin sıra numarasından sonra, o kelimenin toplam matematiksel değerinin 
kümülatif toplamını koyarsak ve bunları yan yana yazarsak ortaya çıkan 16 rakamlı sayı 19’un tam 
katıdır. 

 1 102   2 (102+66)   3 (102+66+329)   4 (102+66+329+289) 

 1 102   2 168   3 497   4 786= 19 x 58011412367094. 
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 Özet: 

 

 ِ ِ الَّٖح ٰ ِ الَّْح ّٰ  ِ ْ ِ 
 

 Kelimenin 
sıra numarası: 

Kelimedeki 
harf sayısı: 

Harflerin matematiksel 
değerleri: 

Kelimenin matematiksel 
değer toplamı: 

1 3 2, 60, 40 102 
2 4 1, 30, 30, 5 66 
3 6 1, 30, 200, 8, 40, 50 329 
4 6 1, 30, 200, 8, 10, 40 289 

TOPLAM: 4 kelime 19 harf - 786 

 

1 Besmele’nin harf sayısı = 19 
2 Besmele’nin Allâh’ın isimlerini oluşturan kısmının matematiksel değer toplamı: 66+329+289= 684 = 19 x Tam sayı 
3 4 19 786 = 19 x Tam sayı 
4 3 2 60 40 102    4 1 30 30 5 66    6 1 30 200 8 40 50 329    6 1 30 200 8 10 40 289 = 19 x Tam sayı 
5 1 3   2 4   3 6   4 6 = 19 x Tam sayı 

6 1 2 60 40   2 1 30 30 5   3 1 30 200 8 40 50   4 1 30 200 8 10 40 = 19 x Tam sayı 

7 1 12 260 340   2 11 230 330 45   3 11 230 3200 48 540 650   4 11 230 3200 48 510 640 = 19 x Tam sayı 

8 1 102   2 66   3 329   4 289 = 19 x Tam sayı 

9 1 (2+40)   2 (1+5)   3 (1+50)   4 (1+40) >>> 1 42   2 6   3 51   4 41 = 19 x Tam sayı 

10 1 (3)   2 (3+4)   3 (3+4+6)   4 (3+4+6+6) >>> 1 3   2 7   3 13   4 19 = 19 x Tam sayı 

11 1 2 62 102   2 103 133 163 168   3 169 199 399 407 447 497   4 498 528 728 736 746 786 = 19 x Tam sayı 

12 1 (102)   2 (102+66)   3 (102+66+329)   4 (102+66+329+289) >>> 1 102    2 168   3 497    4 786 = 19 x Tam sayı 
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 Tesâdüfen oluşma olasılığı: 

Bu 12 maddenin her birinin gerçekleşme olasılığı 1/19’dur. Çünkü her 19 sayıda bir 19’un katı tutturulur. 
12 maddenin hepsinin birden gerçekleşme olasılığı, her maddenin olasılığının birbiriyle çarpılmasıdır, 
yâni 1/19’un 12 defâ kendisiyle çarpımıdır, yâni [1/19] üzeri 12’dir. Bu da 1/2.213.314.919.066.161 yapar. 
Yâni tek bir bileşik kelime olarak Besmele’de böyle bir özelliğin tesâdüfen ortaya çıkma olasılığı 
ortalama 2 katrilyonda bir ihtimâldir. 

 Sayılar 3 basamaklı olarak şöyle artıyor: Bin, milyon, milyar, trilyon, katrilyon. 

 74. Sûre (Müddessir Sûresi)/30. âyet: 

Onun üzerinde 19 var. 

 1-2) TÜM KUR’ÂN’DA BESMELE VE 19: 

 Bulgular: 

 a bulgu grubu: 

 a-1) 

Kur’ân’da 114 (19×6) tâne sûre bulunmaktadır. 

Kur’ân’da 114 (19×6) tâne Besmele (Bismillâhirrâhmânirrâhim) bulunmaktadır. Açıklamalar: 
 Düşünülebilir ki; Kur’ân’da 114 tâne sûre var, her sûrenin başında da Besmele olduğu için, 

tabîi ki, Kur’ân’da 114 tâne de Besmele bulunacaktır. Öyle değil. Kur’ân’da bir sûrenin 
başında Besmele bulunmamaktadır, o da 9. sûre (Tevbe Sûresi)’dir. O zaman Kur’ân’da 
sûrelerin başında toplamda 113 tâne Besmele olur. 113 ise 19’un katı değil. Fakat Kur’ân’da, 
sûrenin başında değil de, sûrenin içinde olmak üzere, sâdece bir tâne (27. sûrenin 30. 
âyetinde) Besmele bulunmaktadır. Böylece bu âyetteki Besmele ile birlikte Kur’ân’da 114 
(19×6) tâne Besmele bulunmaktadır. 

 Ayrıca, 114 sûrenin hepsinin başında Besmele bulunsaydı ve sûre içinde hiç Besmele 
bulunmasaydı, o zaman Kur’ân’da 114 tâne Besmele bulunması sisteme dâhil edilemezdi. 
Çünkü 114 tâne sûre bulunurken, 114 tâne de Besmele bulunması matematiksel zorunlu bir 
sonuç olurdu ve Kur’ân’da 114 tâne sûre bulunması olasılık hesâbına katılırken, 114 tâne 
Besmele bulunması olasılık hesâbına katılamazdı. 

 a-2) 

Kur’ân’da başında Besmele barındırmayan tek sûre olan 9. sûreden sonraki 19. Besmele, sûre içinde 
bulunan tek Besmele’ye, yâni 27. sûrenin 30. âyetindeki Besmele’ye denk gelmektedir. 

Kur’ân’da başında Besmele barındırmayan tek sûre olan 9. sûreden sonra (yâni 10. sûreden itibâren) 27. 
sûrenin 30. âyetine kadar (bu âyet dâhil) 1843 (19×97) numarasız Besmele + numaralı âyet vardır. 
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9. SÛREDEN SONRA 27/30’A KADAR: 

Sıra 
numarası: Besmele: Sûre numarası: 

Numarasız Besmele 
+ numaralı âyet 

sayısı: 
1 10. sûrenin başında 10 110 
2 11. sûrenin başında 11 124 
3 12. sûrenin başında 12 112 
4 13. sûrenin başında 13 44 
5 14. sûrenin başında 14 53 
6 15. sûrenin başında 15 100 
7 16. sûrenin başında 16 129 
8 17. sûrenin başında 17 112 
9 18. sûrenin başında 18 111 
10 19. sûrenin başında 19 99 
11 20. sûrenin başında 20 136 
12 21. sûrenin başında 21 113 
13 22. sûrenin başında 22 79 
14 23. sûrenin başında 23 119 
15 24. sûrenin başında 24 65 
16 25. sûrenin başında 25 78 
17 26. sûrenin başında 26 228 
18 27. sûrenin başında 27 (30. âyete kadar) 31 
19 27. sûrenin 30. âyetinde TOPLAM: 1843 (19×97) 

 a-3) 

27. sûrenin başındaki numarasız Besmele’den, 27. sûrenin 30. âyetine kadar (numarasız Besmele ve 30. 
âyet dâhil olmak üzere) 361 (19×19) kelime bulunmaktadır. Not: 27. sûre, numarasız Besmele’den sonra 
Tâ Sîn başlangıç harfleriyle başlamaktadır ve bu başlangıç harfleri kelime olmadığı için sayıma dâhil 
edilmemiştir. 
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27. SÛRE / 30. ÂYETE KADAR: 
Âyet 

numarası: 
Kelime 
sayısı: 

Âyet 
numarası: 

Kelime 
sayısı: 

Besmele 4   
1 5 16 19 
2 3 17 9 
3 9 18 20 
4 10 19 24 
5 10 20 12 
6 7 21 9 
7 16 22 14 
8 14 23 11 
9 7 24 17 
10 20 25 14 
11 11 26 8 
12 19 27 7 
13 8 28 11 
14 11 29 9 
15 15 30 8 
Toplam kelime sayısı: 361 (19×19) 

 b bulgu grubu: 

 b-1) 

Kur’ân’daki 114 sûrenin, bir tânesi (9. sûre) hâriç olmak üzere hepsi Besmele (Bismillâhirrahmânirrâhîm) 
ile başlamaktadır; 9. sûre Besmele ile başlamayan yegâne sûredir. Bu 113 sûrenin başındaki Besmelelerin 
bir tânesi (1. sûre) hâriç olmak üzere hiçbirine bir âyet numarası atanmamıştır; 1. sûrenin başındaki 
Besmele ise 1. sûrenin 1. âyetini oluşturmaktadır. Bu 113 sûrenin başındaki Besmele’lerin hâricinde, 
Kur’ân’da sadece bir yerde Besmele geçmektedir; o da 27. sûrenin 30. âyetinde geçen Besmele’dir. 
Böylece Kur’ân’da 114 tâne Besmele bulunmaktadır: 113 tânesi sûrelerin başında ve bir tanesi ise 27. 
sûrenin 30. âyetinde (Sûrelerden sâdece 9. sûrenin başında ise Besmele yok). 

Fakat, numaralandırılmamış Besmele’ler de Kur’ân’ın bir parçasıdır. Gerçek şu ki, onların 
numaralandırılmaması da, Kur’an’ın matematiksel kompozisyonunun parçasıdır. Bu durumu 
göstermek için, her numaralandırılmamış Besmele’ye, bir âyet numarası olarak 0 (Sıfır)’ı atadık, böylece 
bunları çalışmamıza katabiliriz. 

b-1 fenomeninde her Besmele’yi temsîl eden sayı, Besmele’nin bulunduğu sûre numarası ile Besmele’nin 
âyet numarasının birleştirilmiş (yanyana getirilmiş) hâlidir. Birleştirilmiş sayılar, aşağıda, örneklerle 
açıklanacaktır. 

 Birinci Besmele, 1. sûrenin 1. âyetindedir. Bu Besmele için birleştirilmiş veya yanyana konmuş 
sayı olan 11, sûre numarası olan 1 ve Besmele’nin âyet numarası olan 1’in biraraya 
getirilmesiyle elde ediliyor.  



              16/94 
 

 İkinci Besmele, 2. sûrenin 0. âyetindedir (Buradaki Besmele numaralandırılmamış olduğu için, 
bu Besmele’nin bulunduğu yere 0. âyet dedik). Bu Besmele için birleştirilmiş sayı 20’dir.  

 Bu işlemi her sûre için devam ettiriyoruz.  
 9. sûreyi, Besmele içermediği için atlıyoruz.  
 Diğer taraftan, 27. sûrede, birincisi 0. âyette, diğeri ise 30. âyette olmak üzere iki tane Besmele 

olduğu için, bu sûreyi çalışmamıza iki kere katıyoruz. Bu sûre için birleştirilmiş sayılar, bu 
sûredeki iki Besmele’yi temsîl eden, 270 ve 2730’dur.  

 Son Besmele 114. sûre’nin 0. âyetindedir. Bu Besmele için birleştirilmiş sayı 1140’dır.  

114 Besmele için oluşturulmuş bu 114 birleştirilmiş sayının toplamı 19’un tam katını vermektedir: 
68.191= 19×3.589 

Aynı işlemi Kur’ân’ın başından, başında Besmele barındırmayan tek sûre olan ve bu tabloya girmeyen 
tek sûre olan 9. sûreye kadar tekrarlarsak, 19 tabanlı matematiksel bağlantı devam etmektedir. 9. sûreye 
kadar bu sayıların toplamı: 361 (19×19). 9. sûreden Kur’ân’ın sonuna kadar bu sayıların toplamı: 67.830 
(19×3.570) 

 Burada dikkat edilmesi gereken bir durum var. Burada, hem 9. sûreye kadarki toplamın 19’un 
tam katı olması, hem de 9. sûreden sonraki toplamın 19’un tam katı olması şeklinde iki özellik 
yoktur. Tek bir özellik vardır: Bu da 9. sûreye kadarki toplam ile 9. sûreden sonraki toplamın 
19’un tam katı olmasıdır. Çünkü tüm toplam 19’un katı olunca, bu toplamın bir bölümü de 
19’un katı olunca, bu toplamın geri kalan bölümünün de 19’un katı olması matematiksel 
zorunlu bir sonuçtur.  
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Sûre 
numarası: 

Sûre numarası, Besmele'nin 
âyet numarası: 

Tümü: 9. sûreye 
kadar: 

9. sûreden 
sonra: 

1 11 11 

 

2 20 20 
3 30 30 
4 40 40 
5 50 50 
6 60 60 
7 70 70 
8 80 80 

10 100 

  
  
  

100 
… … … 
26 260 260 
27 270 270 
27 2730 2730 
28 280 280 
… … … 
56 560 560 
57 570 570 
… … … 

113 1130 1130 
114 1140 1140 

TOPLAM: 68191 361 67830 
TOPLAM/19: 3589,00 19,00 3570,00 

 b-2) 

Kur’ân’da, sûrelerin başında 113 tâne Besmele var demiştim. Bu 113 Besmele’den 112 tânesine bir âyet 
numarası atanmamıştı. İşte bu 112 Besmele’ye numarasız âyet diyelim. Kendisine bir âyet numarası 
atanmış âyetlerin hepsine ise (1. sûrenin 1. âyetindeki Besmele de dâhil olmak üzere) numaralı âyet 
diyelim. 

Bir önceki fenomende, her Besmele’yi temsîl eden sayı, Sûre numarası ve Besmele’nin âyet numarasının 
birleştirilmiş (yanyana getirilmiş) hâliydi. Bu fenomende ise, her Besmele’yi temsîl eden sayı, 
Besmele’nin bulunduğu sûrenin numaralı âyet sayısı olacaktır. 

Başında Besmele bulunan sûreler 1-8. ve 10-114. sûreler idi. 1. sûrenin başındaki Besmele’yi temsîl eden 
sayı, 1. sûrenin numaralı âyet sayısı olan 7 olacaktır. 2. sûrenin başındaki Besmele’yi temsîl eden sayı, 2. 
sûrenin numaralı âyet sayısı olan 286 olacaktır. 27. sûrenin başındaki Besmele’yi temsîl eden sayı 27. 
sûrenin numaralı âyet sayısı olan 93 olacaktır. 114. sûrenin başındaki Besmele’yi temsîl eden sayı 114. 
sûrenin numaralı âyet sayısı olan 6 olacaktır. 
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b-1 bulgusundaki işlemde; 9. sûreyi Besmele içermediği için çalışmaya dâhil etmemiştik, 27. sûre ise iki 
tâne Besmele içerdiği için çalışmaya iki kere dâhil edilmişti. Bu çalışmada da 9. sûre Besmele içermediği 
çalışmaya dâhil edilmeyecek, 27. sûre ise iki tâne Besmele içerdiği için çalışmaya iki kere dâhil edilecek. 

Peki, 27. sûreyi çalışmaya iki kere nasıl dâhil edeceğiz?  
 27. sûrenin başındaki Besmeleyi temsil eden sayının, diğer sûrelerdeki gibi, 27. sûrenin 

numaralı âyet sayısı olacağını daha önce yazmıştım. 
 27. sûrenin 30. âyetindeki Besmeleyi temsîl eden sayı ise 30 olacak, çünkü şöyle düşünebiliriz: 

30. âyetteki Besmele kendisiyle berâber, kendinden önceki, 27. sûreye ait 29 numaralı âyeti 
temsîl ediyor; yâni toplamda 30 numaralı âyeti temsîl ediyor.  

 Bu 30. âyet için, bir tâne numaralı âyet var, bu âyeti temsîl eden sayı 1 olsun diyemeyiz, 
çünkü bu âyet 27. sûredeki ve diğer sûrelerdeki diğer numaralı âyetlerden farklı, çünkü 
içinde Besmele barındırıyor. O âyetlere 1 değeri atadığımız için 27/30’a 1 değeri 
atamamız mantıklı olmaz. 

 27/30 âyeti için, 27. sûredeki kendinden sonraki numaralı âyetleri (63 âyet) temsil 
ediyor veya 27. sûredeki kendisinden itibâren sûrenin sonuna kadarki numaralı 
âyetleri (64 âyet) temsîl ediyor diye düşünmemiz de mantıklı değil. Çünkü bu âyetteki 
Besmele kendinden sonraki âyetlerin başında bulunan bir Besmele değil, sûre içinde 
geçen bir Besmele. 

 Sûre içinde geçen Besmele olduğu için de, kendisiyle berâber 27. sûredeki kendinden 
önceki diğer numaralı âyetleri, yâni toplamda 30 numaralı âyeti temsîl ediyor diye 
düşünmemiz mantıklı olacaktır. 

Böylece elimizde 114 Besmele’yi temsîl eden 114 sayı oldu: Sûre başlarında bulunan 113 Besmele’yi 
temsîl eden, ilgili sûrelerin numaralı âyet sayıları ve 27. sûrenin 30. âyetindeki Besmele’yi temsîl eden 30 
sayısı. 9. sûre ise, Besmele içermediği için çalışmaya dâhil edilmedi. 

Bu 114 sayıyı topladığımızda, sonuç: 6137 (19×323). Başında veyâ içinde herhangi bir Besmele 
barındırmayan ve bu nedenle bu çalışmaya dâhil edilmeyen tek sûre olan 9. sûreye kadar bu sayıları 
toplarsak, sonuç: 1235 (19×65). 9. sûreden Kur’ân’ın sonuna kadar bu sayıları toplarsak, sonuç: 4902 
(19×258). 

b-1 fenomeninin benzeri bir fenomen. 
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Sûre 
numarası: 

Besmelelere göre numaralı 
âyet sayısı: 

Tümü: 9. sûreye 
kadar: 

9. sûreden 
sonra: 

1 7 7 

  

2 286 286 
3 200 200 
4 176 176 
5 120 120 
6 165 165 
7 206 206 
8 75 75 

10 109 

  

109 
… … … 
26 227 227 
27 93 93 
27 30 30 
28 88 88 
… … … 
56 96 96 
57 29 29 
… … … 

113 5 5 
114 6 6 

TOPLAM: 6137 1235 4902 
TOPLAM/19: 323,00 65,00 258,00 
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 b-1 ve b-2 bulgularının tek bir tabloda gösterimi: 

 

Sûre 
numarası: 

Sûre numarası, Besmele'nin 
âyet numarası: 

Besmelelere göre numaralı 
âyet sayısı: 

Tümü: 9. sûreye 
kadar: 

9. sûreden 
sonra: Tümü: 9. sûreye 

kadar: 
9. sûreden 

sonra: 

1 11 11   7 7   
2 20 20   286 286   
3 30 30   200 200   
4 40 40   176 176   
5 50 50   120 120   
6 60 60   165 165   
7 70 70   206 206   
8 80 80   75 75   

10 100   100 109   109 
11 110   110 123   123 
… …   … …   … 
26 260   260 227   227 
27 270   270 93   93 
27 2730   2730 30   30 
28 280   280 88   88 
… …   … …   … 

114 1140   1140 6   6 
TOPLAM: 68191 361 67830 6137 1235 4902 
TOPLAM/19: 3589,00 19,00 3570,00 323,00 65,00 258,00 

 c bulgu grubu: 

Ben, 9. sûrenin son iki âyetinin (128. ve 129. âyetler) Kur’ân’dan olmadığına, kötü niyetli kişilerce 
Kur’ân’a sonradan eklendiğine inanmaktayım. Buna inanmamın en önemli sebebi, burada, c bulgu 
grubunda yazacağım maddelerdir. c bulgu grubundaki bulgular, benim, 9. sûrenin son iki âyetinin 
Kur’ân’dan olmadığına inanmamın çok önemli bir sebebidir. Çünkü: c bulgu grubunun gerçekleşme 
olasılığı aşağı yukarı 23 milyonda bir ihtimâldir ve 9. sûreyi 129 âyet kabûl edince c bulgu grubundaki 
bu büyük ve olasılığı ise çok düşük (23 milyonda bir) alt sistem (Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 sisteminin 
alt sistemi) çökmektedir. 

c bulgu grubunda yazacaklarımda 9. sûre 127 âyet olarak kabûl edilecektir. 9. sûrenin 128. ve 129. 
âyetleri (yâni son iki âyeti) hesâba katılmayacaktır. Bütün matematiksel hesaplama sonuçlarımda 9. 
sûreyi 127 âyet olarak kabûl ettim, fakat Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 başlığındaki a ve b bulgu 
gruplarında olduğu gibi bâzı matematiksel hesaplama sonuçlarımda, 9. sûreyi 129 âyet veyâ 127 âyet 
kabûl etmem sonuçları değiştirmiyor, c bulgu grubunda ise sonuçları değiştiriyor. 

 c-1) 
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1. sûrenin başında âyet numaralı Besmele var, 9. sûrenin başında Besmele yok, geri kalan 112 sûrenin 
başında âyet numarasız Besmele var. Kendisine bir âyet numarası atanmamış bu 112 Besmele’ye 
numarasız âyet, Kur’ân’daki diğer metinlere numaralı âyet diyebileceğimizi daha önce yazmıştım. 

Kendisine bir âyet numarası atanmamış bu 112 Besmele’ye numarasız âyet, Kur’ân’daki diğer metinlere 
numaralı âyet dersek; Kur’ân’da, 9. sûrenin son iki âyetini katmayarak, 6234 adet numaralı âyet vardır. 
Bu numaralı âyetlere 1. sûrenin 1. âyeti olan Besmele de tabîi ki dâhildir. Numarasız Besmeleleri (112 
tânedir) de katarsak Kur’ân’da 6234+112= 6.346 (19×334) âyet vardır. 

 

Sûre 
numarası: 

Numaralı 
âyet 

sayısı: 

Numarasız Besmele 
+ numaralı âyet 

sayısı: 
1 7 7 
2 286 287 
3 200 201 
4 176 177 
5 120 121 
6 165 166 
7 206 207 
8 75 76 
9 127 127 

… … … 
… … … 
12 111 112 
13 43 44 
14 52 53 
… … … 
… … … 

114 6 7 
TOPLAM: 6346,00 
TOPLAM/19: 334,00 

Kur’ân’da, sûre başında değil de sûre içinde geçen sâdece bir tâne Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm) 
(Rahmân, Rahîm olan Allâh’ın ismiyle) vardı. Bu da 27/30’da cümle içinde geçen Besmele idi. Besmele, 

içinde Bismillâh ( ّٰ  ِ ْ ِ)  (Allâh’ın ismiyle) lafzı geçen bir bileşik kelimedir. Sûrelerin başında değil 

de, içinde, Bismillâh lafzı, 27/30 dışında sâdece bir yerde geçmektedir. Bu da 11/41’de cümle içinde 
geçen Bismillâh lafzıdır. Bu âyetteki Bismillâh lafzı, Bismillâhirrahmânirrahîm’in bir kısmı olarak değil, 
bağımsız olarak geçmektedir. 

 Böylece tüm Kur’ân’da Bismillâh lafzı, sûre başında değil de sûre içinde, sâdece iki âyette 
geçmektedir: 11/41 ve 27/30. 
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KUR’ÂN’DA SÛRE İÇİNDE BİSMİLLÂH LAFZININ GEÇTİĞİ ÂYETLER: 

Sûre 
n.: 

Âyet 
n.: Arapçası: Arapça okunuşu: Türkçe manası: 

11 41 
َها  ا ٖف ِ  َوَقاَل اْرَكُ ّٰ  ِ ْ ِ

َها ـ ـ ـ  ٰس ْ َها َوُم ٰ ْ  َم
Ve gâlerkebû fîhâ 

bismillâhi mecrêhâ ve 
mursâhâ, … 

Dedi ki: "Ona binin. 
Onun yüzmesi de, demir 

atması (durması) da 
Allah'ın ismiyledir. … 

27 30 
َ َوِانَُّه   ٰ ْ ُسَلْ ِ ِانَُّه ِم ْ ِ   ِ ّٰ

 ِ ِ الَّٖح ٰ  الَّْح
İnnehû min suleymâne 
ve innehû bismillâhi-

rrahmânirrahîm. 

Gerçek şu ki, bu, 
Süleyman'dandır ve 

'Şüphesiz Rahman ve 
Rahim Olan Allah'ın 

İsmiyle' (başlamakta)dır. 

9. sûrenin son iki âyetini katmayarak ve numarasız Besmeleleri numarasız âyet olarak sayarak, 
Kur’ân’da 6346 (19×334) âyet bulunduğunu yazmıştım. Yine 9. sûrenin son iki âyetini katmayarak ve 
numarasız Besmeleleri numarasız âyet olarak sayarak, Kur’ân’da: 

 Kur’ân’ın başından 11/40’a kadar toplam âyet sayısı: 1.520 (19×80) 
 11/41’den 27/29’a kadar toplam âyet sayısı: 1.691 (19×89) 
 27/30’dan Kur’ân’ın sonuna kadar toplam âyet sayısı: 3.135 (19×165) 
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Sûre 
numarası: 

Numarasız 
Besmele + 
numaralı 

âyet sayısı:  
1 7  
2 287  
3 201  
4 177  
5 121  
6 166  
7 207  
8 76  
9 127  

10 110  
11 41  

TOPLAM: 1520,00 » Kur'ân'ın 
başından 11/40'a 
kadar 

TOPLAM/19: 80,00 
11 83 
12 112  
13 44  
… …  
… …  
24 65  
25 78  
26 228  
27 30  

TOPLAM: 1691,00 » 11/41'den 27/29'a 
kadar TOPLAM/19: 89,00 

27 64 
 

28 89  
29 70  
… …  
… …  

113 6  
114 7  

TOPLAM: 3135,00 » 27/30'dan 
Kur'ân'ın sonuna 
kadar 

TOPLAM/19: 165,00 

  

 c-2) 

c-2 bulgusunda yine 9. sûrenin son iki âyeti Kur’ân’dan sayılmayacak ve âyet sayıları numarasız 
Besmeleleri de katarak varsayılacaktır.  
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Sûre numaralarını ve ilgili sûrelerin toplam âyet sayılarını yanyana yazalım ve bu şekilde 114 tâne sayı 
oluşturalım. Şöyle ki:  

 1. sûre, başındaki Besmele, numaralı âyeti (1. âyeti) oluşturduğu için, herhangi bir ekleme 
yapmadan 7 âyettir, 1. sûrenin sûre numarası olan 1 ve âyet sayısı olan 7’nin yanyana 
getirilmiş şekli 17’dir. 

 2. sûre’de 286 numaralı âyet vardır. 2. sûre, başındaki âyet numarası olmayan Besmele ile 
birlikte 287 âyettir. Sûre numarası olan 2’nin ve toplam âyet sayısı olan 287’nin yanyana 
getirilmiş şekli 2287’dir. 

 9. sûre, başında Besmele barındırmadığı için ve son iki âyeti kabûl edilmediği için 127 âyettir 
>> 9127. 

 114. sûre’de 6 âyet vardır. 114. sûre, başındaki âyet numarası olmayan Besmele ile birlikte 7 
âyettir >> 1147, vb.  

Bu şekilde her sûre için bir sayı oluşturarak 114 tâne sayı oluşturuyoruz. Bu sayıların tümünü 
topladığımızda, sonuç: 737.086 (19×38.794) 

 

Sûre 
numarası: 

Numaralı 
âyet 

sayısı: 

Numarasız 
Besmele + 
numaralı 

âyet sayısı: 

Sûre 
numarası, 

toplam âyet 
sayısı: 

1 7 7 17 
2 286 287 2287 
3 200 201 3201 
4 176 177 4177 
5 120 121 5121 
6 165 166 6166 
7 206 207 7207 
8 75 76 876 
9 127 127 9127 

… … … … 
… … … … 

114 6 7 1147 
TOPLAM: 737086,00 
TOPLAM/19: 38794,00 

c-1 bulgusunda, toplamın 19’a tam bölünmesi ile buradaki toplamın 19’a tam bölünmesi matematiksel 
doğal-zorunlu bir sonuç değil. Bunu, işlemlerin kümülatif toplamlarına bakarak ve iki şekilde test ettim:  

 1) c-1 bulgusundaki işlemde, tümünün toplamı dışında 19’a bölünen üç yer daha var, bu üç 
yerin hiçbirisinde buradaki işlem 19’a tam bölünmüyor.  

 2) Acaba c-1 bulgusundaki, 114. (19×6) sıra gibi (114. sûre), başka bir 19’un katı olan yerdeki 
19’a tam bölünen yer, buradaki işlemde de tam bölünüyor mu? Bunu da denedim.  

 19. sûreyi 99 âyetten 92 âyete çevirdiğim zaman 19. sûreye kadar olan âyet sayılarının 
toplamı, c-1 bulgusundaki işlemde 19’a tam bölündüğünde, evet buradaki işlemde de 
19. yer 19’a tam bölündü; fakat bu durumda c-1 bulgusu işlemindeki 38. sıra da 19’a 
tam bölündü ve buradaki işlemdeki 38. sıra 19’a tam bölünmedi.  
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 Ayrıca 19’uncu sırayı eski hâline çevirdikten sonra, 57. sûreyi 30 âyetten 41 âyete 
çevirdim, bu durumda c-1 bulgusu işlemindeki 57. sıra 19’a tam bölündü, fakat 
buradaki işlemdeki 57. sıra 19’a tam bölünmedi.  

 Ayrıca c-1 bulgusu işleminde 75. sûrenin âyet sayısını 41’den 47’ye çevirdiğimde ve bu 
şekilde c-1 bulgusundaki 76. sûrenin bulunduğu yer 19’a tam bölündüğünde, buradaki 
işlemde 76. sûrenin bulunduğu yer 19’a tam bölünmedi.  

 95. sûrede de benzer şeyi denedim, c-1 bulgusundaki işlemde kümülatif toplam 19’a 
tam bölündüğünde, buradaki işlemde kümülatif toplam 19’a tam bölünmedi.  

 114. sûrede de benzer şeyi denedim. c-1 bulgusundaki işlemde kümülatf toplam 19’a 
tam bölündü ve buradaki işlemde de bölündü. 

 Yâni, 19’un katı olan sıralardan, sâdece 19. sûrede ve 114. sûrede tutuyor, 38., 57., 76. ve 
95. sûrelerde tutmuyor. Dolayısıyla, 19’un katı olan tüm yerlerde tutmadığı için bunu 
matematiksel doğal-zorunlu bir sonuç olarak kabul edemeyiz. 

c-1 bulgusunda, Bismillâh lafzı sûre başında değil de, sûre içinde sâdece şu iki yerde geçiyor demiştim: 
11/41 ve 27/30. Yâni şu iki sûrede geçiyor: 11. sûre ve 27. sûre. c-1 bulgusu işlemindeki fenomen burada 
da tekrarlanıyor. Tekrarlanıyor, şu şekilde  Biraz önce, sûre numaralarını ve yanına ilgili sûrenin 
toplam âyet sayılarını yazıp, tümünün toplamıştık. Aynı işlemde:  

 Kur’ân’ın başından 11. sûreye kadar (11. sûre dâhil olmak üzere) toplam: 59.413= 19×3.127 
 12. sûreden 27. sûreye kadar (27. sûre dâhil olmak üzere) toplam: 184.072= 19×9.688 
 28. sûreden Kur’ân’ın sonuna kadar toplam: 493.601= 19×25.979 

Düşünülebilir ki; c-1 bulgusunda 11/41 ve 27/30 baz alınmıştı, c-2 bulgusunda niçin bu âyetler değil de 
âyetlerin âit oldukları sûreler baz alınıyor? Bunu şu şekilde yorumluyorum:  

 c-1 bulgusunda sâdece âyet sayıları incelenmişti, c-2 bulgusunda ise sûre numarası-toplam 
âyet sayısı incelendi. c-2 bulgusunda âyet sayılarının soluna sûre numaraları konulduğu için, 
şu şekilde düşünülebilir: Bu sûre numaraları kendilerine âit âyetlerin hepsini kapsıyor, 
dolayısıyla sûrelere âit âyetleri bölemeyiz. 
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Sûre 
numarası: 

Sûre numarası, 
toplam âyet sayısı: 

 

1 17  

2 2287  

3 3201  

4 4177  

5 5121  

6 6166  

7 7207  

8 876  

9 9127  

10 10110  

11 11124  

TOPLAM: 59413,00 » Kur'ân'ın 
başından 11. sûreye 
kadar (11. sûre 
dâhil) 

TOPLAM/19: 3127,00 
12 12112 
13 1344 
… …  

… …  

26 26228  

27 2794  

TOPLAM: 184072,00 » 12. sûreden, 27. 
sûreye kadar (27. 
sûre dâhil) 

TOPLAM/19: 9688,00 
28 2889 
29 2970  

… …  

… …  

113 1136  

114 1147  

TOPLAM: 493601,00 » 28. sûreden 
Kur'ân'ın sonuna 
kadar 

TOPLAM/19: 25979,00 

  

 Olasılık hesâbı: 

 a bulgu grubu: 

 a-1) 

Tüm Kur’ân’da 114 (19×6) tâne sûre vardır. 
 Olasılık: 1/19. 

Tüm Kur’ân’da 114 (19×6) tâne Besmele vardır. 
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 Olasılık: 1/19. 

a-1 bulgusunun olasılığı iki olasılığın çarpımına eşittir: 1/19 × 1/19= 1/361. 

 a-2) 

Başında Besmele barındırmayan tek sûre olan 9. sûreden sonraki 19. Besmele, sûre içinde bulunan tek 
Besmele’ye (27/30’daki Besmele’ye) denk gelmektedir. 

 Kur’ân’da 114 tâne Besmele vardı. 9. sûreden önce 8 Besmele var, 9. sûreden sonra 114-8= 106 
Besmele var.  

 Sûre içindeki Besmele 9. sûreden sonraki 19. Besmele değil de 19’un katları kadar sonra olan, 
yâni 38., 57., 76. veya 95. Besmele olsaydı, yine bu maddeyi olasılık hesâbına katardım. Ama 
tabii bu maddede gerçekleşen kadar değerli olmazdı, çünkü bu maddede gerçekleşen, tam da 
19. Besmele’dir. Ama yine de 19 ve 19’un katları aynı değerdeymiş gibi olasılık hesâbını 
yapayım.  

 O halde olasılık hesâbına katmamız için elimizde 5 tâne ihtimâl var: 9. sûreden sonraki 19. 
Besmele, 38. Besmele, 57., 76. ve 95. Besmele. Elimizde 5 tâne ortaya çıkma ihtimâli var, kaç 
seçenek arasından?: 114 seçenek arasından. 114 seçenek arasından, çünkü sûre içinde bulunan 
Besmele 114 tâne Besmele’den herhangi biri olabilirdi. O halde 3. maddedeki olasılık 
hesâbımız 5/114 olur. 

Kur’ân’da başında Besmele barındırmayan tek sûre olan 9. sûreden sonra (yâni 10. sûreden itibâren) 27. 
sûrenin 30. âyetine kadar (bu âyet dâhil) 1843 (19×97) Besmele + numaralı âyet vardır. 

 Olasılık: 1/19. 

a-2 bulgusunun olasılığı yukarıdaki iki olasılığın çarpımına eşittir: 5/114 × 1/19= 5/2166. 

 a-3) 

27. sûrenin başındaki numarasız Besmele’den, 27. sûrenin 30. âyetine kadar (numarasız Besmele ve 30. 
âyet dâhil olmak üzere) 316 (19×19) kelime bulunmaktadır. 

 Olasılık: 1/19. 
 Bu bulgu açısından baktığımda, başka hangi durumlar 19’un katı olsaydı, onları da kabûl 

ederdim?: 
 a bulgu grubundaki incelemelerimde, hep, numarasız Besmeleleri de hesâba kattım. Bu 

nedenle bu bulguda numarasız Besmele’yi katmamam uygun olmazdı. Böylece, 
numarasız Besmele’den sonra bir sayım gerçekleştirmek te uygun olmazdı. 

 a bulgu grubundaki incelemelerimde, hep, 27/30. âyete kadar (27/30 dâhil olmak üzere) 
diye bir durum ortaya koydum. Bu nedenle bu bulguda 27/30. âyeti katmamam uygun 
olmazdı. Böylece 27/30’a kadar (27/30 dâhil değil) şeklinde bir sayım gerçekleştirmek te 
uygun olmazdı. 

 Bu bulgudaki 27. sûrenin başındaki numarasız Besmele’den 27. sûrenin 30. âyetine 
kadar (numarasız Besmele ve 30. âyet dâhil olmak üzere) şeklindeki durumdan başka 
bir durumda 19’un katı çıksaydı, bunu bir özellik olarak sunamazdım. Böylece 
olasılığım 1/19’dan daha büyümedi ve 1/19’da kaldı. 

 a bulgu grubunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli: 
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a bulgu grubunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli, a-1, a-2 ve a-3 bulgularının olasılıklarının çarpımına 
eşittir: 1/361 × 5/2166 × 1/19= 5/14.856.594 Bu olasılık ta aşağı yukarı 1/2.971.318 ihtimâl yapar. Yâni aşağı 
yukarı 2,5 milyonda bir ihtimâl. 

 b bulgu grubu: 

 b-1) 

b-1 bulgusunda her Besmele’yi temsîl eden sayı, Besmele’nin bulunduğu sûre numarasının ve 
Besmele’nin âyet numarasının yanyana getirilmiş hâliydi. 114 Besmele için oluşturulan, bu 114 sayının 
toplamı 19’un tam katını vermekteydi, 9. sûreye kadarkilerin toplamı ile 9. sûreden sonrakilerin 
toplamları da 19’un tam katlarını vermekteydi. 

 Tüm toplamın 19’un katı olma olasılığı 1/19’dur. 9. sûreye kadarkilerin toplamının 19’un katı 
olma olasılığı 1/19’dur. 9. sûreden sonrakilerin toplamının 19’un katı olmasını olasılığa 
katamayız, çünkü tüm toplam 19’un katı olunca ve toplamın bir bölümü 19’un katı olunca, 
toplamın diğer bölümünün de 19’un katı olması matematiksel zorunlu bir sonuçtur. 

 b-1 bulgusunun olasılığı iki olasılığın çarpımına eşittir: 1/19 × 1/19= 1/361. 

 b-2) 

b-2 bulgusunda, sûrelerin başındaki 113 Besmele’yi temsîl eden sayılar, ilgili sûrelerin numaralı âyet 
sayıları idi, 9. sûre Besmele içermediği için çalışmaya dâhil edilmemişti, 27. sûrenin 30. âyetindeki 
Besmele’yi temsîl eden sayı ise 30 idi. Bu 114 sayıyı topladığımızda toplam 19’un tam katını 
vermekteydi, 9. sûreye kadarkilerin toplamı ile 9. sûreden sonrakilerin toplamları da 19’un tam katlarını 
vermekteydi. 

 Tüm toplamın 19’un katı olma olasılığı 1/19’dur. 9. sûreye kadarkilerin toplamının 19’un katı 
olma olasılığı 1/19’dur. 

 b-2 bulgusunun olasılığı iki olasılığın çarpımına eşittir: 1/19 × 1/19= 1/361. 

 b bulgu grubunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli: 

b bulgu grubunun tesâdüfen oluşmasının ihtimâli, yâni, b-1 bulgusunun ve b-2 bulgusunun, ikisinin 
birlikte gerçekleşme olasılığı, iki bulgunun olasılığının çarpımına eşittir >>> 1/361 × 1/361= 1/130.321’dir. 
Yâni aşağı yukarı 130 binde bir ihtimâldir. 

 c bulgu grubu: 

 c-1) 

Numarasız Besmeleleri de katarak, Kur’ân’daki toplam âyet sayısının 19’un tam katı olma ihtimâli 
1/19’dur. 

Numarasız Besmeleleri de katarak, Kur’ân’ın başından 11/40’a kadar toplam âyet sayısının 19’un tam 
katı olma ihtimâli 1/19’dur. Numarasız Besmeleleri de katarak, 11/41’den 27/29’a kadar toplam âyet 
sayısının 19’un tam katı olma ihtimâli 1/19’dur. Bu durumda olasılığımız, iki olasılığın çarpımına eşit 
oluyor: 1/19 × 1/19= 1/361. 
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 Fakat eğer Kur’ân’ın başından 11/41’e, 11/42’den 27/30’a, 27/31’den Kur’ân’ın sonuna kadar 
olan toplamlar 19’un katı gelseydi, bu da olurdu. Bunun da ihtimâli 1/361’dir. 

 İlk durumun veyâ ikinci durumun gerçekleşme ihtimâli iki ihtimâlin toplamına eşittir: 1/361 + 
1/361= 2/361. Bu durumda c-2 bulgusunun olasılık hesâbı 2/361 oluyor. 

c-1 bulgusunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli Bu olasılık, yukarıdaki 2 olasılığın çarpımına eşittir: 
1/19 × 2/361= 2/6859. 

 c-2) 

Sûre numaraları ve Besmeleleri de katarak toplam âyet sayılarını yanyana yazdığımızda ve ortaya çıkan 
114 tâne sayıyı topladığımızda, sonucun 19’un tam katını verme olasılığı 1/19’dur. 

Aynı işlemi Kur’ân’ın başından 11. sûreye kadar (11. sûre dâhil olmak üzere) yaptığımızda çıkan 
sonucun 19’un tam katını verme olasılığı 1/19’dur. Aynı işlemi 12. sûreden 27. sûreye kadar (27. sûre 
dâhil olmak üzere) yaptığımızda çıkan sonucun 19’un tam katını verme olasılığı 1/19’dur. Bu 
paragraftaki olasılığımız bu iki olasılığın çarpımına eşittir: 1/19 × 1/19= 1/361. 

c-2 bulgusunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli Bu olasılık, yukarıdaki 2 olasılığın çarpımına eşittir: 
1/19 × 1/361= 1/6859. 

 c bulgu grubunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli: 

c bulgu grubunun tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli, c-1 bulgusunun ve c-2 bulgusunun olasılıklarının 
çarpımına eşittir: 2/6859 × 1/6859= 2/47.045.881 

 Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 sisteminin olasılık hesâbı: 

Bu sistemin olasılığı, bu sistemdeki tüm bulgu gruplarının olasılıklarının çarpımına eşittir. Bulgu 
gruplarının olasılıkları: 

 a bulgu grubu: 5/14.856.594 
 b bulgu grubu: 1/130.321 
 c bulgu grubu: 2/47.045.881 

5/14.856.594 × 1/130.321 × 2/47.045.881= 10/91.086.762.179.248.789.794 Bu da aşağı yukarı 
1/9.108.676.217.924.878.979 yapar. 

Yâni Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 sisteminin tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli aşağı yukarı 9 kentilyonda 
bir ihtimâldir. 

 Sayılar 3 basamaklı olarak şöyle artıyor: Bin, milyon, milyar, trilyon, katrilyon, kentilyon. 
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 Özet: 

 

a BULGU GRUBU 
Bulgu 

n.: Özellik: Sonuç: Olasılık 
hesâbı: 

a-1) 
Kur’ân’da bulunan sûre sayısı:  114 (19×6) 

1/361 
Kur’ân’da bulunan Besmele sayısı:  114 (19×6) 

a-2) 

Başında Besmele olmayan tek sûre olan 9. sûreden sonraki kaçıncı 
Besmele, Kur’ân’da sûre içinde geçen tek Besmele’dir?:  

19. 

5/2166 Kur’ân’da başında Besmele barındırmayan tek sûre olan 9. 
sûreden sonra (yâni 10. sûreden itibâren) 27. sûrenin 30. âyetine 
kadar (bu âyet dâhil) numarasız Besmele + numaralı âyet sayısı: 

1843 
(19×97) 

a-3) 
27. sûrenin başındaki numarasız Besmele’den, 27. sûrenin 30. 
âyetine kadar (numarasız Besmele ve 30. âyet dâhil olmak üzere) 
kelime sayısı: 

361 
(19×19) 

1/19 

NİHÂÎ OLASILIK HESÂBI: 5/14.856.594 
 

b BULGU GRUBU 
Bulgu 

n.: Özellik: Sonuç: Olasılık 
hesâbı: 

b-1) 

Her Besmele’yi temsîl eden sayı, Besmele’nin bulunduğu sûre 
numarası ve Besmele’nin âyet numarasının yanyana yazılımıyla 
oluşturulup, bu 114 sayı toplandığında, sonuç:  

68.191 
(19×3.589) 

1/361 Hemen yukarı satırdaki işlemi, Kur’ân’ın başından 9. sûreye kadar 
yaptığımızda, sonuç:  

361 
(19×19) 

İki yukarı satırdaki işlemi, 9. sûreden Kur’ân’ın sonuna kadar 
yaptığımızda, sonuç:  

67.830 
(19×3.570) 

b-2) 

Her Besmele’yi temsîl eden sayı, Besmele’nin bulunduğu sûrenin 
numaralı âyet sayısı şeklinde oluşturulup, bu 114 sayı toplandığında, 
sonuç: 

6.137 
(19×323) 

1/361 Hemen yukarı satırdaki işlemi, Kur’ân’ın başından 9. sûreye kadar 
yaptığımızda, sonuç:  

1.235 
(19×65) 

İki yukarı satırdaki işlemi, 9. sûreden Kur’ân’ın sonuna kadar 
yaptığımızda, sonuç:  

4.902 
(19×258) 

NİHÂÎ OLASILIK HESÂBI: 1/130.321 
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c BULGU GRUBU 
Bulgu 

n.: Özellik: Sonuç: Olasılık 
hesâbı: 

c-1) 

Numarasız Besmeleleri de katarak,   

 

Kur’ân’daki toplam âyet sayısı: 6.346 (19×334) 

2/6859 
Kur’ân’ın başından 11/40’a kadar toplam âyet sayısı: 1520 (19×80) 
11/41’den 27/29’a kadar toplam âyet sayısı: 1.691 (19×89) 
27/30’dan Kur’ân’ın sonuna kadar toplam âyet sayısı: 3.135 (19×165) 

c-2) 

Sûre numaraları ve Besmeleleri de katarak toplam âyet 
sayılarını yanyana yazdığımızda ve ortaya çıkan 114 tâne 
sayıyı topladığımızda, sonuç:  

737.086 
(19×38.794) 

1/6859 
c-2 bulgusundaki ilk işlemi Kur’ân’ın başından 11. sûreye 
kadar (11. sûre dâhil olmak üzere) yaptığımızda, sonuç:  

59.413 
(19×3.127) 

c-2 bulgusundaki ilk işlemi, 12. sûreden 27. sûreye kadar (27. 
sûre dâhil olmak üzere) yaptığımızda, sonuç:  

184.072 
(19×9.688) 

c-2 bulgusundaki ilk işlemi, 28. sûreden Kur’ân’ın sonuna 
kadar yaptığımızda, sonuç:  

493.601 
(19×25.979) 

NİHÂÎ OLASILIK HESÂBI: 2/47.045.881 

Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 sisteminin tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli, tüm bulgu gruplarının 
olasılıklarının çarpımına eşittir: 5/14.856.594 × 1/130.321 × 2/47.045.881= 10/91.086.762.179.248.789.794 

 Yâni Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 sisteminin tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli aşağı yukarı 9 
kentilyonda bir ihtimâldir. 

Bu belgede bahsettiğim diğer sistemlerin hepsinden daha düşük olasılıklı bir sistem. Diğer sistemlerin 
olasılıkları: 

 Tek Bileşik Kelime olarak Besmele ve 19’un olasılık hesâbı: 2 katrilyonda bir. 
 Sûre numaraları ve âyet sayıları/Sayıların toplamı’nın olasılık hesâbı: 320 trilyonda bir. 
 Hâ Mîm başlangıçları’nın olasılık hesâbı: 1,5 trilyonda bir. 
 Tâ Sîn başlangıçları’nın olasılık hesâbı: 21 milyonda bir. 
 Kaf Başlangıç Harfi/Kaf Harfi Sayısı’nın olasılık hesâbı: 2 milyon 470 binde bir. 
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 BÖLÜM 2) SÛRE NUMARALARI VE ÂYET SAYILARI:  

 BAŞLANGIÇ: 

2) Sûre numaraları ve âyet sayıları bölümü ve 1-2) Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 başlığı, Kuran’ın sûre 
numaralarından âyet numaralarına kadar mükemmel bir şekilde düzenlendiğini ispatlamaktadır. 2. 
bölüm ve 1-2) başlığı altındaki incelemeler Kuran’ın dünyada yaygın olan Hafs versiyonuna göre 
yapılmıştır; evinizde olan Kuran’dan bu sonuçları siz de kontrol edebilirsiniz. Sonuçta burada ortaya 
konanlar Kuran’ın dünyadaki yaygın versiyonu olan Hafs’ın doğruluğunu onaylamaktadır. 

Bölüm 2’yi iki başlık altında gerçekleştireceğim: a) Sayıların toplamı, b) Rakamların toplamı.  
 Sayıların toplamı başlığında, sûre numaralarının ve âyet sayılarının toplamı baz alınacaktır.  
 Rakamların toplamı alt başlığında ise, sûre numaralarının ve âyet sayılarının rakamlarının toplamı 

baz alınacaktır. 

9. sûrenin son iki âyetinin (128. ve 129. âyetleri) Kur’ân’dan olmadığına ve Kur’ân’a sonradan kötü 
niyetli kişilerce eklendiğine inanıyorum. Bu belgedeki bütün matematiksel hesaplamalarımda 9. sûreyi 
129 âyet değil, 127 âyet olarak kabûl ediyorum, fakat 9. sûreyi 129 âyet olarak değil de 127 âyet olarak 
kabûl etmem bâzı durumlarda sonucu değiştirmiyor, bâzı durumlarda ise değiştiriyor. Bununla ilgili 
daha fazla bilgiyi ‘Başlangıç/Açıklamalar/9. sûrenin son iki âyeti (128. ve 129. âyetleri) hakkında’ kısmında 
verdim. 

 Sayıların toplamı alt sisteminde de, rakamların toplamı alt sisteminde de, her zaman olduğu gibi, 
9. sûreyi 129 âyet değil, 127 âyet olarak kabûl ettim. 9. sûreyi 129 âyet olarak kabûl etsem de 
127 âyet olarak kabûl etsem de sayıların toplamı alt sisteminin sonucu değişmiyor. Fakat 9. 
sûreyi 127 âyet olarak kabûl ettiğimde vâr olan rakamların toplamı alt sistemi, 9. sûreyi 129 âyet 
olarak kabûl ettiğimde vâr olmuyor, çöküyor. 

 1-2) Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 başlığında ise, 9. sûreyi 129 âyet değil de 127 âyet olarak 
kabûl etmem, bâzı matematiksel bulgularda sonucu değiştiriyor, bâzı matematiksel 
bulgularda ise sonucu değiştirmiyor. 

 BULGULAR: 

 a) Sayıların toplamı: 

Fecr Sûresi (89. sûre)/1-5. âyetler: 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Ve şafak, 
 2) ve on gece, 
 3) ve çift ve tek, 
 4) ve geçiyor iken gece. 
 5) Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin yok mudur? 
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Gördüğünüz gibi Kuran’ın 89. sûresinin 3. âyeti “Çift’e ve Tek’e”dikkat çekmiştir. Kuran’da, birçok yerde, 
başa getirilen “Ve”, kendisinden sonra gelen sözcükleri vurgulamak için kullanılmıştır. Bu vurguyu 
belirtmek için çevirmenler birçok zaman böyle “ve” ifadelerini “andolsun, yemin ederim” gibi ifadelerle 
çevirmişlerdir.  

Bu başlık (a) Sayıların toplamı) altında incelenen sistem; sûrelerin numaraları ve bu sûrelerin âyet sayılarının 
toplamı temelinde kurulmuştur (Sûre numarası + âyet sayısı) ve bu temel üzerine yapılan binâda şu üç 
malzeme kullanılmıştır: 1) Çift veya tek olma, 2) simetri 3) 19 sayısı. 

 Aşağıdaki tabloda göreceğiniz gibi, sol sütunda sûre numaraları bulunmaktadır, ortadaki 
sütunda sûrelerin âyet sayıları bulunmaktadır, sağ sütunda ise sûre numaralarının ve âyet 
sayılarının toplamı bulunmaktadır. 

 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: Toplam: 

1 7 8 
2 286 288 
3 200 203 
4 176 180 
5 120 125 
6 165 171 
7 206 213 
8 75 83 
9 127 136 

… … … 
… … … 

110 3 113 
111 5 116 
112 4 116 
113 5 118 
114 6 120 

Sayıların toplamı başlığını, iki alt başlık altında gerçekleştireceğim: 
 a-1) Tüm Kur’ân’da sayıların toplamı. 
 a-2) Sayıların toplamı 19’un katı olanlar. 

 a-1) Tüm Kur’ân’da sayıların toplamı: 

 1. bulgu: 

 1. bulgu / 1. madde: 
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Her sûrenin sûre numarasını ve âyet sayısını toplayacağız. Toplam çiftse bunu çift sütununa, tekse tek 
sütununa yazacağız. Örneğin: 1. sûre olan Fatiha Sûresi için 1 ve 7’yi toplayıp 8’i bulacağız ve 8 çift sayı 
olduğu için çift hanesine yazacağız; 3. sûre olan Ali İmran Sûresi için sûre numarası 3’ü ve âyet sayısı 
200’ü toplayıp 203’ü bulacağız ve bu sayı tek olduğu için sayıyı tek hanesine yazacağız. Aynı yöntemi 
Kuran’ın tüm sûreleri ve tüm âyetlerine uygulayacağız. Aşağıdaki tablodan izleyin. 

 

 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: Toplam: Çift: Tek: 

 1 7 8 8   

 2 286 288 288   

 3 200 203   203 

 4 176 180 180   

 5 120 125   125 
 6 165 171   171 
 7 206 213   213 
 8 75 83   83 
 9 127 136 136   
 … … …  … … 
 … … …  … … 

 110 3 113   113 

 111 5 116 116   

 112 4 116 116   

 113 5 118 118   

 114 6 120 120   

Toplam: 6555 6234   6234 6555 

Çift hânesine yazdığımız sayıların toplamı, âyet sayılarının toplamı olan 6234’ü veriyor ve tek hânesine 
yazdığımız sayıların toplamı, sûre numaralarının toplamı olan 6555’i veriyor. Bunun olması için hiçbir 
neden yoktur, yâni bu bir matematiksel doğal-zorunlu bir özellik değildir.  

 Ama şu önemli ki, çift hanesindeki sayıların toplamı 6234 çıkınca, tek hânesindeki sayıların 
toplamının da 6555 çıkması matematiksel bir özelliktir; ya da tek hânesindeki sayıların 
toplamı 6555 çıkınca çift hânesindeki sayıların toplamının 6234 çıkması matematiksel bir 
özelliktir. Çünkü genel toplam aynıdır. Dolayısıyla burada çift hânesinin toplamı ile âyet 
sayılarının toplamının aynı olması ve tek hânesinin toplamı ile sûre numaralarının toplamının 
aynı olması şeklinde 2 tâne özellik yoktur. Sâdece bir özellik vardır: O da, çift hânesinin 
toplamı ile tek hânesinin toplamının, sırasıyla âyet sayılarının toplamını ve sûre 
numaralarının toplamını vermesidir. Tek bir özellik olsa bile, bu özellik çok çarpıcı. 

 1. bulgu / 2. madde: 

Çift olanlar ve tek olanlar 57’şer tâne olmak üzere eşit sayıdadırlar. 
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Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: Toplam: Çift: Tek: 

 1 7 8 8   

 2 286 288 288   

 3 200 203   203 

 4 176 180 180   

 5 120 125   125 
 6 165 171   171 
 7 206 213   213 
 8 75 83   83 
 9 127 136 136   
 … … …  … … 
 … … …  … … 

 110 3 113   113 

 111 5 116 116   

 112 4 116 116   

 113 5 118 118   

 114 6 120 120   

Toplam: 6555 6234   6234 6555 

Sayı: 114 114  57 57 

 2. bulgu: 

Kur’ân’daki sûreleri âyet sayılarının büyüklüklerine, en küçükten en büyüğe doğru sıralayalım. 
Örneğin: 

 En küçük âyet sayısına sâhip sûreler, üçer âyet sayısına sâhip olan 103., 108. ve 110. sûrelerdir. 
Bu sûreler sıralamamızda en üstte olacaklardır. 

 Dördüncü ve beşinci en küçük âyet sayısına sâhip olan sûreler, dörder âyet sayısına sâhip 
olan 106. ve 112. sûrelerdir. Bu sûreler sıralamamızda üstten dördüncü ve beşinci sırada 
olacaklardır. 

 En küçük âyet sayısına sâhip olan elli yedinci sûre 38 âyet sayısına sâhip olan 47. sûredir ve 
bu sûre elli yedinci sırada olacaktır. 

 En küçük âyet sayısına sâhip olan elli sekizinci sûre ve elli dokuzuncu sûre, 40’ar âyet sayısına 
sâhip olan 75. ve 78. sûrelerdir. Bu sûreler elli sekizinci ve elli dokuzuncu sıralarda 
olacaklardır. 

 En büyük âyet sayısına sâhip olan sûre 286 âyete sâhip olan 2. sûredir ve bunu en sona 
koyacağız. 

Kur’ân’daki sûreleri bu şekilde küçükten büyüğe doğru sıraladıktan sonra, sûreleri tam ortadan iki 
gruba ayıralım. Toplamda 114 sûre vardı. 114/2= 57. Elimizde iki grup olacak: İlk 57 tâne (İlk yarı) ve 
ikinci 57 tâne (İkinci yarı) şeklinde. 
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Sıra 
numarası: 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: 

Toplam: 

1 103 3 113 
2 108 3 111 
3 110 3 106 
4 106 4 116 
5 112 4 110 

… … … … 
56 45 37 82 
57 47 38 85 

58 75 40 118 
59 78 40 115 
60 80 42 122 
61 13 43 56 
62 70 44 114 
… … … … 

113 26 227 253 
114 2 286 288 

Bu iki grubun toplamlarını (‘sûre numarası+âyet sayıları’nı) çift-tek diye ayırırsak, bu iki grup arasında, 
çift-tek adetleri açısından, ‘en yakın iki çapraz simetriden biri’ olduğunu görüyoruz: 

 İlk grupta çift-tek sayısı: 28-29. 
 İkinci grupta çift-tek sayısı: 29-28. 

 

 Âyet sayılarına göre Kur’ân’ın ilk yarısı: 

 Sıra 
n.: 

Sûre 
n.: 

Âyet 
sayısı: Toplam: Çift: Tek: 

 1 103 3 106 106  
 2 108 3 111 111  
 3 110 3 113  113 
 4 106 4 110 110  
 5 112 4 116 116  
 … … … … … … 
 56 45 37 82 82  
 57 47 38 85  85 

Sayı: 57:    28 29 
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 Âyet sayılarına göre Kur’ân’ın ikinci yarısı: 

 Sıra 
n.: 

Sûre 
n.: 

Âyet 
sayısı: Toplam: Çift: Tek: 

 58 75 40 115  115  
 59 78 40 118 118  
 60 80 42 122 122  
 61 13 43 56 56  
 62 70 44 114 114  
 … … … … … … 
 113 26 227 253  253 
 114 2 286 288 288  

Sayı: 57    29 28 

 Açıklamalar: 

Eşitlik: 
 Kur’ân’ın ilk yarısında ve ikinci yarısında eşit sayıda çift ve tek sayı bulunamaz. Çünkü her 

iki yarıda 57’şer tane sûre var. 57 tek sayı olduğu için ikiye bölünemez. 

Düz simetri: 
 Kur’ân’ın ilk yarısında çift-tek açısından 28-29 adetler ve ikinci yarısında çift-tek açısından 28-

29 adetler bulunabilir mi? Ya da 29-28 ile 29-28 şeklinde bulunabilir mi? Yâni simetri 
bulunabilir mi? Bulunamaz. Çünkü; bu durumda ilk varsayımda tüm Kur’ân’da çift sayıların 
adedi 56, tek sayıların adedi 58 olur; ikinci varsayımda tüm Kur’ân’da çift sayıların adedi 58, 
tek sayıların adedi 56 olur. Halbuki çift sayıların ve tek sayıların adetleri 57’şerdir.  

Çapraz simetri: 
 Kur’ân’ın ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında mutlaka çapraz simetri bulunacaktır. Örnek:  

 Kur’ân’ın ilk yarısında örneğin 20 çift sayı geldi. İlk yarıda 57 sûre bulunduğu için 37 
de tek sayı gelecektir. Toplam çift sayı adedi 57 olduğu için ilk yarıda 20 çift sayı 
gelince ikinci yarıda 37 çift sayı gelecektir. İkinci yarıda 57 sayı bulunduğu için, ikinci 
yarıda 37 çift sayı gelince 20 de tek sayı gelecektir. Sonuç olarak çift-tek açısından 
sonuçlar, Kur’ân’ın ilk yarısında 20-37, ikinci yarısında 37-20 olacaktır.  

 Peki en yakın çapraz simetriler ne olurdu? Çift-tek açısından şöyle olurdu: 1) Kur’ân’ın ilk 
yarısında 28-29, ikinci yarısında 29-28; 2) Kur’ân’ın ilk yarısında 29-28, ikinci yarısında 28-29. 

Sonuç: 
 O halde Kur’ân’ın ilk yarısı ve ikinci yarısında bu konuda eşitlik de olamaz, düz simetri de 

olamaz, ancak ve mutlaka çapraz simetri olur ve en yakın sayılar olarak çapraz simetri de, 
çift-tek olarak, [28-29, 29-28] olabilir ya da [29-28, 28-29] olabilir. Nitekim Kur’ân’ın ilk yarısı 
ve ikinci yarısı arasında bu konuda en yakın iki çapraz simetriden biri olan [28-29, 29-28] 
çapraz simetrisi olmuş. 
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 a-2) Sayıların toplamı 19’un katı olanlar: 

 1. bulgu: 

Tüm Kur’ân’da, sûre numarası ve âyet sayısının toplamı 19’un katı olan 12 tane sûre vardır. Bu 
toplamların 19 çarpanlarının toplamı 76 (19×4) olarak 19’un tam katıdır.  

 

Sıra 
sayısı: 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: Toplam: 19'un kaç 

katı?: 
1 6 165 171 9 
2 15 99 114 6 
3 21 112 133 7 
4 39 75 114 6 
5 41 54 95 5 
6 42 53 95 5 
7 50 45 95 5 
8 55 78 133 7 
9 56 96 152 8 
10 70 44 114 6 
11 88 26 114 6 
12 107 7 114 6 

TOPLAM: 76 (19×4) 

 2. bulgu: 

 2. bulgu / 1. madde: 

Sûre numarası + âyet sayısı toplamlarını çift ve tek sayılar olarak ayırırsak; çift olanlar ve tek olanların 19 
çarpanlarının toplamı 38’er olmak üzere eşittir, ayrıca çift olanlar ve tek olanlar 6’şar tâne olmak üzere 
eşit sayıdadırlar. İki grubun 19 çarpanlarının toplamları eşit ve iki grup eşit sayıda. 

Aşağıdaki tabloda, çift olan sûre numaralarını ve âyet sayılarını turkuaz dolgu renginde biçimlendirdim. 
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Özellik: Sıra 
sayısı: 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: Toplam: 19'un kaç 

katı?: TOPLAM: 

TOPLAMI 
ÇİFT 

OLANLAR 
(6 tane) 

1 15 99 114 6 

38 

2 39 75 114 6 
3 56 96 152 8 
4 70 44 114 6 
5 88 26 114 6 
6 107 7 114 6 

TOPLAMI 
TEK 

OLANLAR 
(6 tane) 

1 6 165 171 9 

38 

2 21 112 133 7 
3 41 54 95 5 
4 42 53 95 5 
5 50 45 95 5 
6 55 78 133 7 

TOPLAM: 76 (19×4)  

 2. bulgu / 2. madde: 

Bu 12 sûrede, sûre numarası ve âyet sayısı açısından elimizde 4 grup olabilir: 
 Toplamı çift olanlar: 

 a) Tek sûre numarası-tek âyet sayısı. 
 b) Çift sûre numarası-çift âyet sayısı. 

 Toplamı tek olanlar: 
 c) Tek sûre numarası-çift âyet sayısı. 
 ç) Çift sûre numarası-tek âyet sayısı. 

Bu herbiri 3 tâne olan 4 grubun 19 çarpanlarının toplamları şöyle: 
 Toplamı çift olanlar: 

 Tek sûre numarası-tek âyet sayısı: 18. 
 Çift sûre numarası-çift âyet sayısı: 20. 

 Toplamı tek olanlar: 
 Tek sûre numarası-çift âyet sayısı: 19. 
 Çift sûre numarası-tek âyet sayısı: 19. 

Toplamı çift olan iki grubun (tek-tek grubu ve çift-çift grubu) toplamları 19 ve 19 olamazdı, çünkü 
toplamı çift olan gruptaki her maddenin 19 çarpanı çift olmak zorunda ve 3 tâne çift sayının toplamı çift 
sayı olur. Halbuki 19 tek sayıdır. Bu iki gruptaki birbirine en yakın çift sayılar 18 ve 20 olabilirdi ve öyle 
de olmuş. 

Bu 4 gruptan bu 12 sûrede kaç tâne var diye bakarsak sonuç şu!: 
 Toplamı çift olanlar: 

 Tek sûre numarası-Tek âyet sayısı: 3 tane. 
 Çift sûre numarası-Çift âyet sayısı: 3 tane. 

 Toplamı tek olanlar: 
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 Tek sûre numarası-Çift âyet sayısı: 3 tane. 
 Çift sûre numarası-Tek âyet sayısı: 3 tane. 

Yani hepsi eşit sayıda! 

Aşağıdaki tabloda, bir önceki tablodaki gibi, yine, çift olan sûre numaralarını ve âyet sayılarını turkuaz 
dolgu renginde biçimlendirdim. 

 

Özellik: Sıra 
n.: 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: Toplam: 19'un kaç 

katı?: TOPLAM: 

TOPLAMI 
ÇİFT 

OLANLAR 
(6 tane) 

TEK-TEK   
(3 tane) 

1 15 99 114 6 
18 

38 

2 39 75 114 6 
3 107 7 114 6 

ÇİFT-ÇİFT  
(3 tane) 

1 56 96 152 8 
20 2 70 44 114 6 

3 88 26 114 6 

TOPLAMI 
TEK 

OLANLAR 
(6 tane) 

TEK-ÇİFT 
(3 tane) 

1 21 112 133 7 
19 

38 

2 41 54 95 5 
3 55 78 133 7 

ÇİFT-TEK 
(3 tane) 

1 6 165 171 9 
19 2 42 53 95 5 

3 50 45 95 5 
TOPLAM: 76 (19×4)  

 3. bulgu: 

‘a-1) Tüm Kur’ân’da sayıların toplamı’ alt başlığında Kur’ân’daki sûreleri âyet sayılarının büyüklüğüne 
göre, küçükten büyüğe doğru sıralayıp, Kur’ân’ı ilk yarı ve ikinci yarı şeklinde ikiye bölmüştük. Şimdi, 
aynı işlemi ‘sayıların toplamı 19’un katı olan sûreler’e uygulayalım. ‘Sayıların toplamı 19’un katı olan’ 12 
sûreyi, âyet sayılarının büyüklüğüne göre küçükten büyüğe doğru sıralayalım ve 12 sûreyi ilk 6 tâne (ilk 
yarı) ve ikinci 6 tâne (ikinci yarı) şeklinde ikiye bölelim. Aşağıdaki tablodan izleyin. 
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Sıra 
numarası: 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: 

Toplam: Toplam/19: 
 

1 107 7 114 6 
2 88 26 114 6 
3 70 44 114 6 
4 50 45 95 5 
5 42 53 95 5 
6 41 54 95 5 

7 39 75 114 6 
8 55 78 133 7 
9 56 96 152 8 

10 15 99 114 6 
11 21 112 133 7 
12 6 165 171 9 

Sayıların toplamı 19’un katı olan sûreleri, âyet sayılarının büyüklüğüne göre, küçükten büyüğe doğru 
sıraladığımızda, ilk yarı ile ikinci yarı arasında, ‘toplamların 19 çarpanları’nın çift veyâ tek olması 
açısından adet olarak eşitlik vardır: 

 İlk 6 tânesinde (İlk yarıda): 
 Çift: 3 adet. 
 Tek: 3 adet. 

 İkinci 6 tânesinde (İkinci yarıda): 
 Çift: 3 adet. 
 Tek: 3 adet. 

 

Sıra 
numarası: 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: 

Toplam: Toplam/19: 
 

Çift: Tek: 

 1 107 7 114 6 6  
 2 88 26 114 6 6  
 3 70 44 114 6 6  
 4 50 45 95 5  5 
 5 42 53 95 5  5 
 6 41 54 95 5  5 

Sayı: 6     3 3 

 

 Sıra 
numarası: 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: 

Toplam: Toplam/19: 
 

Çift: Tek: 

 7 39 75 114 6 6  
 8 55 78 133 7  7 
 9 56 96 152 8 8  
 10 15 99 114 6 6  
 11 21 112 133 7  7 
 12 6 165 171 9  9 
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Sayı: 6     3 3 

 b) Rakamların toplamı: 

Sayıların toplamı alt sisteminde sûre numaraları+âyet sayıları üzerinden bir sistem vardı. Rakamların toplamı 
alt sisteminde ise sûre numaralarının ve âyet sayılarının rakamlarının toplamı üzerinden bir sistem var. Her 
sûre için, sûre numarasının ve âyet sayısının rakamlarını toplayalım ve bu şekilde 114 sûre için 114 tâne 
sayı oluşturalım. Şu şekilde:  

 1. sûre 7 âyettir >>> 1+7= 8. 
 2. sûre 286 âyettir >>> 2+2+8+6= 18. 
 9. sûre 127 âyettir >>> 9+1+2+7= 19. 
 114. sûre 6 âyettir >>> 1+1+4+6= 12. 

 b-1) Sûrelerin tümü: 

Bu 114 sayıyı topladığımızda sonuç 19’un tam katıdır: 1881 (19×99). 

 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: 

Rakamların 
toplamı: 

1 7 8 
2 286 18 
3 200 5 
4 176 18 
5 120 8 
6 165 18 
7 206 15 
8 75 20 
9 127 19 

… … … 
114 6 12 

TOPLAM: 1881 (19×99) 

 b-2) Âyet sayılarının büyüklüğüne göre ilk yarı ve ikinci yarı: 

‘Sayıların toplamı’ sistemindeki a-1) bulgusunda ve a-2) bulgusunda, sûreleri âyet sayılarının 
büyüklüğüne göre küçükten büyüğe doğru sıraladıktan sonra, sûreleri ilk yarı ve ikinci yarı şeklinde 
ikiye bölmüştük. Burada da aynı şeyi yapalım. Sûreleri âyet sayılarının büyüklüğüne göre, küçükten 
büyüğe doğru sıralayalım ve ilk yarı (ilk 57 tâne) ve ikinci yarı (ikinci 57 tâne) şeklinde ikiye bölelim.  
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Sıra 
numarası: 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: 

Rakamların 
toplamı: 

1 103 3 7 
2 108 3 12 
3 110 3 5 
4 106 4 11 
5 112 4 8 

… … … … 
56 45 37 19 
57 47 38 22 

58 75 40 16 
59 78 40 19 
60 80 42 14 
61 13 43 11 
62 70 44 15 
… … … … 

113 26 227 19 
114 2 286 18 

İlk yarının ve ikinci yarının rakamlarının toplamı 19’un tam katlarını vermekteler:  
 İlk yarının rakamlarının toplamı: 893 (19×47).  
 İkinci yarının rakamlarının toplamı: 988 (19×52). 

 

Âyet sayılarının büyüklüğüne göre ilk yarı: 
Sıra 

numarası: 
Sûre 

numarası: 
Âyet 

sayısı: 
Rakamların 

toplamı: 
1 103 3 7 
2 108 3 12 
3 110 3 5 
4 106 4 11 
5 112 4 8 

… … … … 
56 45 37 19 
57 47 38 22 

TOPLAM: 893 (19×47) 

MKMKMÜ  
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KMM   

Âyet sayılarının büyüklüğüne göre ikinci yarı: 
Sıra 

numarası: 
Sûre 

numarası: 
Âyet 

sayısı: 
Rakamların 

toplamı: 
58 75 40 16 
59 78 40 19 
60 80 42 14 
61 13 43 11 
62 70 44 15 
… … … … 

113 26 227 19 
114 2 286 18 

TOPLAM: 988 (19×52) 

 b-3) Rakamların toplamı 19 olanlar: 

Sûre-âyet kombinasyonlarında rakamların toplamı en fazla 27 oluyor, en düşük 3 oluyor. 3 ile 27 
arasında 19’un katı olan sayı olarak sâdece 19 var. Sûre numarası ve âyet sayısı rakamlarının toplamı 19 olan 
10 tâne sûre-âyet kombinasyonu var. Rakamların toplamı 19 olan kombinasyonların tümünün sûre 
numaralarını ve âyet sayılarını topladığımızda sonuç 19’un tam katıdır: 1216 (19×64). 

 

 Rakamların toplamı 19 olan sûre-
âyet kombinasyonları 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: 

Rakamların 
toplamı: 

9 127 19 
22 78 19 
26 227 19 
45 37 19 
54 55 19 
64 18 19 
72 28 19 
77 50 19 
78 40 19 
84 25 19 

TOPLAM: 1216 (19×64)  

 OLASILIK HESÂBI: 

 a) Sayıların toplamı: 

 a-1) Tüm Kur’ân’da sayıların toplamı: 

 1. bulgu: 
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 1. bulgu / 1. madde: 

114 sûre ve 6234 âyetten, 6555-6234 / 6234-6555 simetrisinin ortaya çıkmasının olasılığını hesaplayayım. 
Aynı sayıda sûre ve aynı sayıda âyetle, âyetlerin bu sûrelere rastgele dağıtılmaları durumunda kaç 
değişik olasılık çıkacağının kümesini hesaplayabilirsem, bu tablonun ortaya çıkma olasılığını 
görebilirim.  

 Çift sayıların toplamı, ister tek adette, ister çift adette gelsin çift olmak zorundadır. Tek 
sayıların toplamı, tek sayılar tek adette ise tek gelir, tek sayılar çift adette ise çift gelir. 

 Tüm toplam olan 6555 + 6234= 12.789 tek sayıdır. Çift sayıların toplamı çift olunca, toplam da 
tek olduğuna göre, tek sayıların toplamı tek sayı olmak zorundadır; çünkü tek sayıdan çift 
sayıyı çıkardığımız zaman (Toplamdan çift sayıların toplamını çıkardığımız zaman) sonuç tek 
sayı gelir.  

 Sonuç: Çift sayıların toplamının çift gelmesi zorunludur ve tek sayıların toplamının tek 
gelmesi zorunludur. 

Kümenin elemanları (ilk eleman çift sayıların toplamını, ikinci eleman tek sayıların toplamını 
göstermektedir);  0-12789, 4-12.785, 6-12.783.......6232-6557, 6234-6555, 6236-6553.......12.780-9, 12.782-7, 
12.784-5 şeklindedir.  

 Hemen yukarıdaki çift-tek sayıların oluşturduğu elemanların bulunduğu kümede çift 
sayıların toplamı 0 olabilir, yâni tümü tek sayı gelebilir. Fakat çift sayıların toplamını 2 
yapmadım, çünkü en düşük sûre numarası 1 ve en düşük âyet numarası ise 3, 1+3= 4. Sâdece 
bir tâne çift gelmiş olsa onun en düşük toplamı 4 olur.  

 Tek sayıların en düşük toplamı ne olabilir? 1. sûrede 4 âyet olur ve toplam 5 olur. O halde en 
düşük tek gelen sayı 5 olur. Hiç tek gelmeyebilir, diye bir olasılık hesâba katmadım; çünkü 
çift-tek ikilisi olarak 12.788-1 olmak üzere, tek hânesine en düşük 0 değil, 1 yazabilirim. Zâten, 
hiç tek gelmeyebilirin mânâsı olan 0 tek sayı değildir, çift sayıdır. 

 İşte bu nedenlerle 2-12787 ikilisini hesâba katmadım ve tek gelen sayıların toplamı olarak ta 
en düşük 5’i seçtim. 

4’ten 12.784’e kaç sayı var? 4’ü saymazsak, 12.784-4= 12.780 sayı var. 2’şer 2’şer arttığına göre elimizde 
12.780/2= 6.390 eleman var. 4’ü de sayarsak 6.391 eleman var. 0-12.789 ikilisini de sayarsak 6.392 eleman 
var. Bu 6.392 elemandan, sâdece “6234-6555” ikilisi tablodaki simetrik durumu açığa çıkaracağı için 
olasılık 1/6.392’dir. 

Çift-tek durumu 6234-6555 dışında başka ne çıksaydı bunu da kabûl edecektik?  
 6394-6395 olsaydı kabûl ederdik. Bu durumda en yakın sayılar gelmiş olacaktı. Bunun ihtimâli 

de 1/6.392’dir. Bu durumda olasılığımız 1/6392 + 1/6392= 2/6392= 1/3196 oluyor. 
 Çiftlerin toplamı da, teklerin toplamı da 19’un katı gelseydi, bunu da kabûl ederdik. Fakat 

hem çiftlerin toplamı, hem teklerin toplamı 19’un katı gelemezdi, çünkü tüm toplam olan 
12789, 19’un katı değil. 

O halde 1. bulgu / 1. madde’deki olasılığımız 1/3196 oluyor. 

 1. bulgu / 2. madde: 

Tüm Kur’ân’da sûre numarası+âyet sayısı çift çıkanların ve tek çıkanların eşit sayıda (57’şer tâne) olma 
ihtimâlini hesaplayayım. 
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Çift sayıların toplamı 6234 idi, tek sayıların toplamı 6555 idi. Çift sayılar, tek adette olsa da, çift adette 
olsa da, çift sayıların toplamı mutlaka çift olmak zorundadır. Tek sayıların toplamının tek (6555) gelmesi 
için tek sayıların adedi tek olmak zorundadır, çünkü tek adette tek sayının toplamı tek sayı gelir, çift 
adette tek sayının toplamı çift sayı gelir. Toplamda 114 (çift sayı) sûre vardı. 114’ten, tek sayıların adedi 
olan tek sayıyı çıkardığımızda, yâni çift sayıdan tek sayıyı çıkardığımızda tek sayı gelir. Çiftlerin 
toplamının tek gelmesi için çift sayıların adedi de tek olmak zorundadır. Sonuçta: Tek sayıların ve çift 
sayıların tek adette olmaları zorunludur. 

Çift-tek olarak elimizde kaç tâne eleman olabilir diye bakarsak: 1-113, 3-111, …,57-57, 59-55, …, 111-3, 
113-1. Fakat çift hânesinin toplamı 6234 idi ve tek hânesinin toplamı 6555 idi. İki grubun toplamı 
birbirine uzak olmadığı için, iki grup adet olarak ta birbirine uzak olmamalıdır. O halde 39-75’ten 
başlatıp, 75-39’da bitireyim.  

39-75’ten 75-39’a elimizde kaç eleman olabilir? 39-75, 41-73, …, 57-57, …, 73-41, 75-39. Hesaplama: 75-39= 
36, 36/2= 18. 39’u da katarsak, elimizde 19 eleman olabilir. 19 elemandan 57-57 elemanının gelme ihtimâli 
1/19’dur. 

Başka ne olsaydı bunu da olasılığa katardık? Çift sayıların ve tek sayıların adetleri 19’un katı gelseydi, 
bunu da olasılığa katardık. Şu ihtimaller olabilir: 19-95, 38-76, 57-57, 76-38, 95-19. Fakat çift sayılar ve tek 
sayılar tek addette gelmeleri gerekirdi. Bu nedenle 38-76 ve 76-38 ihtimalleri devre dışı kalır. Sayı 
aralığımızı 39-75’ten başlayıp 75-39’da bitirmiştik. Bu nedenle 19-95 ve 95-19 elemanları da devre dışı 
kalır. 57-57 ihtimâlini ise zâten kullanmıştık. Bu nedenle çift sayıların ve tek sayıların adetlerinin 19’un 
katı gelme durumunu hesâba katmayacağım. 

Sonuç olarak 1. bulgu / 2. maddenin olasılığı 1/19 oldu. 

 1. bulgunun nihâî olasılık hesâbı: 

1. bulgunun tesâdüfen oluşmasının olasılığı, 1. bulgunun 1. maddesinin ve 2. maddesinin birarada 
görülme ihtimâli kadardır. 1. bulgunun 1. maddesinin ve 2. maddesinin birarada görülme ihtimâli, 1. 
maddenin ve 2. maddenin olasılıklarının çarpımına eşittir: [1/3196]×[1/19]= 1/60.724’tür. Yâni aşağı 
yukarı 60 binde bir ihtimâldir. 

 2. bulgu: 

‘a) Tüm Kur’ân’da sayıların toplamı’ alt başlığındaki 2. bulguda sûreleri âyet sayılarının büyüklüğüne göre 
sıralayıp, Kur’ân’ı iki yarıya bölmüştük. Toplamların çift-tek olması açısından, adet olarak, ilk yarıda 28-
29, ikinci yarıda 29-28 şeklinde en yakın çapraz simetrilerden biri gelmişti. Bunun olasılığını 
hesaplayayım.  

En yakın çapraz simetriler olarak: İlk yarıda 28 çift sayı gelirse [28-29, 29-28] çapraz simetrisi gelir, ilk 
yarıda 29 çift sayı gelirse [29-28, 28-29] çapraz simetrisi gelir. Çünkü: İlk yarıda 28 çift sayı gelirse, ilk 
yarıda 57 sûre bulunduğu için 29 da tek sayı gelecektir, toplamda çift sayıların adedi 57 olduğu için 
ikinci yarıda da 29 çift sayı gelecektir; ikinci yarıda 29 çift sayı gelince, ikinci yarıda 57 sûre bulunduğu 
için, 28 de tek sayı gelecektir; sonucumuz çift tek açısından [28-29, 29-28] olacaktır. 

 O halde, ilk yarıda 28 veyâ 29 çift sayı gelme ihtimâlini hesaplarsak, 2. bulgunun olasılığını 
hesaplamış oluruz.  
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İlk yarıda 57 sûre vardı. Bu 57 sûrenin ‘sûre numarası + âyet sayısı’ toplamları açısından, çift olarak 0 (hiç 
gelmeyebilir) ile 57 adet arasında çift sayı gelebilir. 0 ile 57 arasında, 0 ve 57 dâhil olmak üzere 58 sayı 
vardır. Bu 58 sayıdan ikisi olan 28 veyâ 29 ‘un gelme ihtimâli 2/58= 1/29’dur. İhtimâlimiz: 1/29. 

 Tüm Kur’ân’da sayıların toplamı / Nihâi olasılık hesâbı: 

Bunun olasılık hesâbı, 1. bulgunun ve 2. bulgunun olasılıklarının çarpımına eşittir: 1/60.724 × 1/29= 
1/1.760.996 Yâni aşağı yukarı 1,5 milyonda bir ihtimâldir. 

 a-2) Sayıların toplamı 19’un katı olanlar: 

 1. bulgu: 

Tüm Kur’ân’da, sûre numarası+âyet sayısı 19’un katı olan 12 sûrenin 19 çarpanlarının toplamının 19’un 
katı (76= 19×4) gelme olasılığı 1/19’dur. 

 2. bulgu: 

 2. bulgu / 1. madde 

Toplamı çift olanların ve toplamı tek olanların 19 çarpanlarının toplamının eşit (38’er) olma ihtimâli: 
 Çift olanların 19 çarpanlarının toplamı 38 olunca, tek olanların 19 çarpanlarının toplamı da 38 

oluyor. Çünkü tüm toplam 76. Dolayısıyla iki grubun da toplamının eşit olma ihtimali, çift 
olanların toplamının 38 olma ihtimali kadardır. Çift olanların 19 çarpanlarının toplamının 38 
olma ihtimâli ne?: 

 19 çarpanlarının tüm toplamı 76 idi. Toplamı her çift olanın 19 çarpanı çift olmak 
zorundadır, çünkü 19 tek sayıdır ve tek sayıyla tek sayının çarpım sonucu tek sayı 
gelir, tek sayıyla çift sayının çarpım sonucu çift sayı gelir. Çift sayıların toplamı 
(buradaki işlemde, 19 çarpanlarının toplamı) ise her zaman çift sayıyı verir. O zaman 
toplamı çift olanların 19 çarpanlarının toplamı çift olmak durumundadır.  

 Hiç çift gelmeyip çiftlerin 19 çarpanlarının toplamı 0 olabilir, ya da bütün sayılar çift 
gelip çiftlerin 19 çarpanlarının toplamı 76 olabilir. 0 ile 76 arasında, 0 ve 76 dâhil olmak 
üzere 39 tâne çift sayı var. Bu 39 tâne çift sayıdan 38 sayısının gelme ihtimâli 1/39’dur. 

Toplamı çift olanların ve toplamı tek olanların, 6’şar tâne olmak üzere eşit sayıda olma ihtimalleri: 
 Çift-tek açısından şu aralıkta bir ihtimal aralığı olabilir: 0-12, 1-11, 2-10, … 6-6, 7-5, …, 11-1, 12-

0.  
 Fakat 19 çarpanlarının toplamı eşit gelmişti. Bu durumda 0-12 ve 12-0 elemanlarını ekarte 

ederiz. Ayrıca, iki grubun toplamı eşit olduğu için iki grup adet olarak birbirine uzak 
olmamak durumundadır. Bu durumda da 1-11, 2-10, 3-9 ve 11-1, 10-2, 9-3 elemanlarını ekarte 
edebiliriz. Geriye şu elemanlar kaldı: 4-8, 5-7, 6-6, 7-5, 8-4. Bu 5 elemandan 6-6 elemanının 
gelme ihtimâli 1/5’tir. 

Toplamı çift olanların ve toplamı tek olanların 19 çarpanlarının, toplam olarak 38-38 şeklinde eşit 
gelmesinin ve adet olarak ta 6-6 şeklinde eşit gelmesinin olasılığı yukarıdaki iki olasılığın çarpımına 
eşittir: 1/39 × 1/5= 1/195’tir. 
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 2. bulgu / 2. madde: 

Toplamı çift olan iki grubun 19 çarpanlarının toplamının 18-20 şeklinde en yakın çift sayılar ve toplamı 
tek olan iki grubun ise 19-19 şeklinde eşit gelme ihtimâli ne?: 

 Toplamı çift olan iki grup 18-20 şeklinde değil de 20-18 şeklinde gelseydi bu da sisteme dâhil 
olurdu. Toplamı çift olan iki grubun 18-20 veyâ 20-18 gelme ihtimâli: 

 Toplamı çift olanları iki grup oluşturuyordu: Tek-tek grubu ve çift-çift grubu. Toplamı 
çift olanların 19 çarpanlarının toplamı 38 idi. Tek-tek grubu 18 gelirse, çift-çift grubu 20 
gelir; tek-tek grubu 20 gelirse, çift çift grubu 18 gelir. Böylece tek-tek grubunun 18 veyâ 
20 gelme ihtimâlini bulursak, istediğimiz ihtimâli bulmuş oluruz.  

 Toplamı çift olan gruptaki her 19 çarpanı çift olmak zorundadır. Çünkü 19 (tek sayı) ile 
tek sayının çarpımı tek sayı verir, çift sayının çarpımı çift sayı verir. Tek-tek grubunun 
toplamı çift sayı gelmek zorundadır, çünkü çift sayıların (19 çarpanları) toplamı çift 
sayıyı verir. 

 Tek-tek grubu en düşük hiç gelmeyebilir, en yüksek ise 38 gelebilir. 0 ile 38 arasında, 0 
ve 38 dâhil olmak üzere, 20 tâne çift sayı vardır. Bu 20 çift sayıdan, iki tânesi olan 18’in 
veyâ 20’nin gelme ihtimâli 2/20= 1/10’dur. 

 Toplamı tek olan iki grubun 19 çarpanlarının toplamının 19-19 şeklinde eşit gelme ihtimâli: 
 Toplamı tek olanlarda iki grup vardı: Tek-çift grubu ve çift-tek grubu. Tek-çift grubu 19 

olunca, çift-tek grubu da 19 olmak zorunda kalıyor. Çünkü toplam 38. Tek-çift 
grubunun 19 olma ihtimâlini bulursak, bu ihtimâli buluruz.  

 Toplamı tek olanların 19 çarpanları tek sayı olmak zorundadır ve öyle de olmuştur. Tek 
adette tek sayının toplamı tek sayı verir, çift adette tek sayının toplamı çift sayı verir. 
Tek-çift grubunun kaç tâne olduğunu henüz bilmediğimiz için (çünkü, sonraki olasılık 
hesâbında ele alınacak), tek-çift grubunun toplamı tek sayı da olabilir, çift sayı da 
olabilir. 

 Toplamı tek olanların 19 çarpanlarının toplamı 38 idi. Tek-çift grubunun 19 
çarpanlarının toplamı en düşük olarak 0, en yüksek olarak 38 gelebilir. 0 ile 38 
arasında, 0 ve 38 dâhil olmak üzere 39 sayı vardır. Bu 39 sayıdan 19’un tutma olasılığı 
1/39’dur. İhtimâlimiz: 1/39. 

 Toplamı çift olan iki grubun 19 çarpanlarının toplamının 18-20 şeklinde en yakın çift 
sayılardan biri ve toplamı tek olan iki grubun ise 19-19 şeklinde eşit gelme ihtimâli iki 
olasılığın çarpımına eşittir: 1/10 × 1/39= 1/390. 

Toplamı çift olanların ve toplamı tek olanların alt gruplarının hepsinin eşit sayıda olma (3’er tâne 4 alt 
grup) ihtimali ne?: 

 Toplamı çift olan iki grubun, 3-3 şeklinde iki eşit gruba ayrılma ihtimâli Elimizde kaç 
eleman olabilir?: 0-6, 1-5, …, 3-3,…., 5-1, 6-0. Elimizde 7 eleman var. Fakat toplamı çift olan iki 
grubun toplamları 18 ve 20 idi. Dolayısıyla 0-6 ve 6-0 elemanlarını ekarte ederiz. Toplamlar 
birbirine uzak sayılar olmadığı için, adetler de birbirine uzak sayılar olmamalıdır. Bu nedenle 
1-5 ve 5-1 elemanlarını da ekarte edebiliriz. Elimizde 2-4, 3-3, 4-2 elemanları kaldı. Bu üç 
elemandan 3-3 elemanının tutma ihtimâli 1/3’tür. 

 Toplamı tek olan iki grubun, 3-3 şeklinde iki eşit gruba ayrılma ihtimâli Aynı bir önceki 
ihtimâl gibi hesaplarız ve sonucumuz da aynı olur: 1/3. 

 İki grubunda iki eşit gruba ayrılma ihtimali: 1/3 × 1/3= 1/9. 
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Toplamı çift olan iki grubun ve toplamı tek olan iki grubun, 19 çarpanlarının toplamlarının ve 
adetlerinin sırasıyla 18-20 ile 19-19 ve 3-3 ile 3-3 gelmesinin ihtimâli yukarıdaki iki ihtimâlin çarpımına 
eşittir: 1/390 × 1/9= 1/3510. 

 2. bulgunun nihâi olasılık hesâbı: 

2. bulgu’nun tesâdüfen gerçekleşme olasılığı, 2. bulgudaki iki olasılığının çarpımına eşittir >>> 1/195 × 
1/3510= 1/684.450 

 3. bulgu: 

‘Toplamları 19’un katı olan’ bu 12 sûreyi âyet sayılarına göre küçükten büyüğe doğru sıralayıp, ilk 6 tâne 
ve ikinci 6 tâne şeklinde iki gruba bölmüştük. ‘Toplamların 19 çarpanları’ açısından, çift-tek olarak, ilk 
yarıda, 3-3 adetler ve ikinci yarıda da 3-3 adetler vardı. 

İlk yarıda, ‘toplamların 19 çarpanları’ açısından, 3 adet çift sayı gelince, ilk yarıda 6 sûre bulunduğu için, 3 
adet te tek sayı gelir. İlk yarıda 3 adet çift sayı gelince, toplamda 6 adet çift olduğu için, ikinci yarıda da 
3 adet çift sayı gelir. İkinci yarıda 3 adet çift sayı gelince, ikinci yarıda 6 sûre olduğu için, 3 adet te tek 
sayı gelir. Ve sonuç, çift-tek olarak, ilk yarı ile ikinci yarı arasında [3-3, 3-3] olur. Bu nedenle sonucun 
böyle olmasının ihtimâli, ilk yarıda 3 adet çift gelmesi ihtimâli kadardır. 

İlk yarıda 3 adet çift gelmesinin ihtimâli: 
 Elimizde kaç eleman var? 0 (hiç çift gelmeyebilir) ile 6 (hepsi çift gelebilir) arasında 7 eleman 

var. Bu 7 elemandan adet olarak 3’ün tutturulma olasılığı 1/7’dir. İhtimâlimiz: 1/7. 

Böylece 3. bulgunun ihtimâli 1/7 oluyor.  

 Sayıların toplamı 19’un katı olanlar / Nihâî olasılık hesâbı: 

Bunun olasılık hesâbı, 3 bulgunun olasılık hesâbının çarpımına eşittir: 1/19 × 1/684.450 × 1/7= 
1/91.031.850 Yâni aşağı yukarı 90 milyonda bir ihtimâl. 

 Sayıların toplamı sisteminin olasılık hesâbı sonucu: 

‘a) Tüm Kur’ân’da sayıların toplamı’ ve ‘b) Sayıların toplamı 19’un katı olanlar’ başlıklarının ikisi de 
Kur’ân’ın sûre numaralarının ve âyet sayılarının toplamı temeli üzerinde binâ edilmiştir ve ‘çift veya tek 
olma, simetri ve 19 sayısı’ tuğlalarıyla örülmüştür. Bu nedenle 2-1) Sayıların toplamı alt bölümünün 
altındaki tüm maddeler birlikte bir sistem oluşturmaktadırlar. Bu sistemin olasılık hesâbı, iki alt sistemin 
olasılık hesâbının çarpımına eşittir. 

 ‘a) Tüm Kur’ân’da sayıların toplamı’nın olasılık hesâbı: 1/1.760.996 
 ‘b) Sayıların toplamı 19’un katı olanlar’ın olasılık hesâbı: 1/91.031.850 
 ‘Sayıların toplamı’ sisteminin olasılık hesâbı: 1/1.760.996 × 1/91.031.850= 1/160.306.723.722.600 

Yâni aşağı yukarı 160 trilyonda bir ihtimâl. 

 b) Rakamların toplamı: 
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Tüm Kur’ân’da sûre numaralarının ve âyet sayılarının rakamlarının toplamının 19’un katı olma olasılığı: 
1/19. 

Âyet sayılarının büyüklüğüne göre, sûreleri küçükten büyüğe sıraladığımızda, ilk 57 sûrede ve ikinci 57 
sûrede, rakamların toplamının 19’un katı olma olasılığı: 1/19. 

Sûre numarası ve âyet sayısının rakamlarının toplamı 19 olan sûrelerin, sûre numaralarının ve âyet 
sayılarının toplamının 19’un katı olma olasılığı: 1/19. 

b) Rakamların toplamı alt sisteminin tesâdüfen ortaya çıkma olasılığı, hemen yukarıdaki üç olasılığın 
çarpımına eşittir. Bu da 1/19 × 1/19 × 1/19= 1/6.859 yapar. 

 SÛRE NUMARALARI VE ÂYET SAYILARI BÖLÜMÜNÜN ÖZETİ: 

 a) Sayıların toplamı: 

 

a-1) TÜM KUR’ÂN’DA SAYILARIN TOPLAMI: 
Başlık: Özellik: Olasılık: 

1. 
bulgu: 

Tüm Kur’ân’daki sûre numarası+âyet sayısı çift olanların toplamı ile tek 
olanların toplamı sırasıyla tüm Kur’ân’daki âyet sayılarının toplamı ile sûre 
numaralarının toplamını, yâni sırasıyla 6234 ile 6555’i vermektedir. 1/60.724 
Tüm Kur’ân’daki; sûre numarası+âyet sayısı çift olanlar ve tek olanlar 57’şer 
tâne olmak üzere eşit sayıdadırlar. 

2. 
bulgu: 

Tüm Kur’ân’daki sûreleri, âyet sayılarının büyüklüklerine göre küçükten 
büyüğe doğru sıraladığımızda, ilk 57 sûre ile ikinci 57 sûre arasında, çift-tek 
açısından en yakın iki çapraz simetriden biri vardır: 
               # İlk 57 sûre >>> Çift: 28. Tek: 29. 
               # İkinci 57 sûre >>> Çift: 29. Tek: 28. 

1/29 

NİHÂÎ OLASILIK HESÂBI: 1/1.760.996 
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a-2) SAYILARIN TOPLAMI 19’UN KATI OLANLAR: 
Başlık: Özellik: Olasılık: 

1. 
bulgu: 

Kur’ân’da sûre numarası+âyet sayısı 19’un katı olan 12 tane sûre vardır. 
Bunların sûre numarası+âyet sayılarının 19 çarpanlarının toplamı 76 (19×4) 
olmak üzere 19’un tam katıdır. 

1/19 

2. 
bulgu: 

Kur’ân’da sûre numarası+âyet sayısı 19’un katı olan 12 sûrenin, sûre 
numarası+âyet sayısı çift olanlar ve tek olanlar, 19 çarpanlarının toplamı 
açısından ve adet açısından eşit şekilde dağılım göstermektedirler: 
                # Toplamı çift olanlar >>> Toplam: 38. Adet: 6. 
                # Toplamı tek olanlar >>> Toplam: 38. Adet: 6. 

1/684.450 Kur’ân’daki sûre numarası+âyet sayısı 19’un katı olan sûreler, daha da 
detaylı olarak, 19 çarpanlarının toplamı açısından ve adet açısından şu 
şekilde dağılım göstermektedirler: 
                 # Tek sûre numarası - Tek âyet sayısı >>> Toplam: 18. Adet: 3. 
                 # Çift sûre numarası - Çift âyet sayısı >>> Toplam: 20. Adet: 3.                 
                 # Tek sûre numarası - Çift âyet sayısı >>> Toplam: 19. Adet: 3. 
                 # Çift sûre numarası - Tek âyet sayısı >>> Toplam: 19. Adet: 3. 

3. 
bulgu: 

Kur’ân’daki sûre numarası+âyet sayısı 19’un katı olan sûreleri, âyet 
sayılarının büyüklüğüne göre, küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda ve 
sûreleri ilk 6 tâne ile ikinci 6 tâne şeklinde iki gruba ayırdığımızda, iki grup 
arasında, toplamların 19 çarpanlarının çift veyâ tek olması açısından adet 
olarak eşitlik vardır: 
                 # İlk 6 sûre >>> Çift: 3. Tek: 3. 
                 # İkinci 6 sûre >>> Çift: 3. Tek: 3. 

1/7 

NİHÂÎ OLASILIK HESÂBI: 1/91.031.850 

Sayıların toplamı sisteminin tesâdüfen ortaya çıkmasının ihtimâli iki ihtimâlin çarpımına eşittir: 
1/1.760.996 × 1/91.031.850= 1/160.306.723.722.600 Yâni aşağı yukarı 160 trilyonda bir ihtimâl. 

 b) Rakamların toplamı: 

 

Başlık: Özellik: Sonuç: Olasılık: 

b-1) Sûrelerin tümü 
Tüm Kur’ân’da sûre numaralarının ve âyet sayılarının 
rakamlarının toplamı: 

1.881 
(19×99) 

1/19 

b-2) Âyet sayılarının 
büyüklüğüne göre 
ilk 57 sûre ve ikinci 
57 sûre 

İlk 57 sûrede sûre numaralarının ve âyet sayılarının 
rakamlarının toplamı: 

893 
(19×47) 

1/19 
İkinci 57 sûrede sûre numaralarının ve âyet sayılarının 
rakamlarının toplamı:  

988 
(19×52) 

b-3) Rakamların 
toplamı 19 olanlar 

Sûre numarası ve âyet sayısının rakamlarının toplamı 19 
olan sûrelerin sûre numaralarının ve âyet sayılarının 
toplamı: 

1.216 
(19×64) 

1/19 

NİHÂÎ OLASILIK HESÂBI: 1/6.859 
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 BÖLÜM 3) BAŞLANGIÇ HARFLİ SÛRELER VE 19: 

 3. BÖLÜMÜN BAŞLANGICI: 

Kur’ân’da 29 sûre “Elif-Lam-Mîm” veya “Kaf” gibi harflerle başlar ve sonra sûre devam eder. Bâzı 
bölümleri harflerle başlayan, bildiğimiz tek kitap Kur’ân’dır. Bu harflere başlangıç harfleri denir. 
Kur’ân’daki 19 kodu ortaya konana kadar bu sûrelerin böyle başlatılmasının hikmeti merak edildi. 19 
kodu açığa çıkınca anlaşıldı ki başlangıç harfleri 19 sistemi açısından önemli bir konuma sahiptir.  

Kur’ân’da başlangıç harflerinin geçtiği sûreleri ve âyetleri şu tablodan görebilirsiniz: 

 

Sıra 
numarası: 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: Başlangıç harfleri: Başlangıç harflerinin 

geçtiği âyet numarası: 
1 2 286 Elif, Lâm, Mîm 1 
2 3 200 Elif, Lâm, Mîm 1 
3 7 206 Elif, Lâm, Mîm, Sâd 1 
4 10 109 Elif, Lâm, Râ 1 
5 11 123 Elif, Lâm, Râ 1 
6 12 111 Elif, Lâm, Râ 1 
7 13 43 Elif, Lâm, Mîm, Râ 1 
8 14 52 Elif, Lâm, Râ 1 
9 15 99 Elif, Lâm, Râ 1 

10 19 98 Kef, He, Yâ, Âyn, Sâd 1 
11 20 135 Tâ, He 1 
12 26 227 Tâ, Sîn, Mîm 1 
13 27 93 Tâ, Sîn 1 
14 28 88 Tâ, Sîn, Mîm 1 
15 29 69 Elif, Lâm, Mîm 1 
16 30 60 Elif, Lâm, Mîm 1 
17 31 34 Elif, Lâm, Mîm 1 
18 32 30 Elif, Lâm, Mîm 1 
19 36 83 Yâ, Sîn 1 
20 38 88 Sâd 1 
21 40 85 Hâ, Mîm 1 
22 41 54 Hâ, Mîm 1 
23 42 53 Hâ, Mîm; Ayn, Sîn, Kaf 1; 2 
24 43 89 Hâ, Mîm 1 
25 44 59 Hâ, Mîm 1 
26 45 37 Hâ, Mîm 1 
27 46 35 Hâ, Mîm 1 
28 50 45 Kaf 1 
29 68 52 Nûn 1 

 3-1) HÂ-MÎM BAŞLANGIÇ HARFLERİYLE BAŞLAYAN SÛRELER: 
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 Giriş: 

Kuran’da birbirini izleyen 7 sûre “Hâ-Mîm” başlangıcıyla başlamaktadır. Bu sûreler 40, 41, 42, 43, 44, 45 
ve 46. sûrelerdir. Tüm bu sûrelerin birinci âyetleri iki harften oluşur: “Hâ- Mîm.”  

Bu 7 sûreden bir tanesi istisnâi bir durum oluşturarak, ikinci âyetinde de başlangıç harfi bulundurur; bu 
sûre 42. sûredir; birinci âyetinde Hâ, Mîm başlangıç harfleri bulunur, ikinci âyetinde ise Ayn, Sîn, Kaf 
başlangıç harfleri bulunur. 42. sûre bu özelliğiyle sadece Hâ, Mîm sûrelerinin arasında istisnâi bir 
durum oluşturmakla kalmamakta, tüm başlangıç harfleriyle başlayan sûrelerin arasında da istisnâi bir 
durum oluşturmaktadır; çünkü, bu sûreden başka hiçbir başlangıç harfli sûrenin ikinci âyetinde 
başlangıç harfi bulunmamaktadır. Bu sûrenin dışındaki bütün başlangıç harfli sûrelerin başlangıç 
harfleri, bu sûrelerin sâdece birinci âyetlerinde bulunmaktadır. 

Hâ-Mîm başlangıçları, bulundukları sûrelerin 1. âyetlerini tek başına oluşturmaktadırlar. “Ayn-Sîn-Kaf” 
başlangıcı da Şura Sûresi’nin 2. âyetini tek başına oluşturmaktadır. Yâni başlangıç harflerinden sonra 
herhangi bir metin gelmemektedir. 

 Bulgular: 

 a) Ayn-Sîn-Kaf başlangıcı: 

42. sûrenin 2. âyetinde geçen Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harfleri geçtikleri sûrenin içinde toplam 209 (19×11) 
kez geçerek, 19’un tam katını vermektedir. Ayrıca bu geçiş sayılarının rakamlarının toplamı 38 (19×2) 
olarak 19’un tam katıdır. 

 42. sûrede geçen “Ayn-Sîn-Kaf” harflerinin sayısı >>> Ayn: 98. Sin: 54. Kaf: 57.  
 98+54+57= 209 (19×11). 

 Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harflerinin bu sûredeki geçiş sayılarının rakamlarının toplamı >>> 
9+8+5+4+5+7= 38 (19×2). 

 

 Ayn harfi: Sîn harfi: Kaf harfi: TOPLAM: 
Sûredeki toplam sayı: 98 54 57 209 (19×11) 
Rakamların toplamı: 17 9 12 38 (19×2) 

Not: Sûre içinde başlangıç harflerinin sayıldığı tüm durumlarda, ilgili sûrenin baş tarafında bulunan 
Besmele’deki harfler de sayılıyor. 

 b) Hâ-Mîm başlangıçları: 

 b-1) Hâ-Mîm başlangıçları / Tümü: 

Arka arkaya geçen Hâ Mîm başlangıç harfli 7 sûrede geçen “Hâ” ve “Mîm” harflerinin toplam sayısı 
2147 (19x113) olup 19’un tam katıdır. Ayrıca, “Hâ-Mîm” harflerinin sayılarını bildiren rakamların her 
birini topladığımızda, 19’un çarpanı olarak bulduğumuz 113 sayısını elde ederiz. Tablodan izleyin: 
  



              54/94 
 
 

Sûre 
numarası: 

Hâ harfi 
sayısı: 

Mîm harfi 
sayısı: 

Rakamların 
toplamı: 

Rakamların 
toplamı: 

40 64 380 6+4+3+8+0= 21 
41 48 276 4+8+2+7+6= 27 
42 53 300 5+3+3+0+0= 11 
43 44 324 4+4+3+2+4= 17 
44 16 150 1+6+1+5+0= 13 
45 31 200 3+1+2+0+0= 6 
46 36 225 3+6+2+2+5= 18 

Toplam: 2147 (19×113)  113 

Ayn-Sîn-Kaf başlangıcıyla beraber, Hâ-Mîm başlangıçlarını şu şekilde gösterilebilir: 

 

  1. âyetler: 2. âyet: 
 Sûre: Hâ: Mîm: Ayn: Sîn: Kaf: 
 40 64 380    
 41 48 276    
 42 53 300 98 54 57 
 43 44 324    
 44 16 150    
 45 31 200    
 46 36 225    

Toplam: 2147 (19×113) 209 (19×11) 

 b-2) Hâ-Mîm başlangıçları / Ayırma: 

Tablodaki formül bununla kalmaz. 40, 41, 42. sûrelerde “Hâ-Mîm” başlangıçları arka arkaya geçerken, 
42. sûre 2. âyetteki “Ayn-Sîn-Kaf” başlangıcının, “Hâ-Mîm” ile başlayan sûreleri arka arkaya geçen üç 
sûre (40, 41, 42) ve arka arkaya geçen dört sûre (43, 44, 45, 46) olarak böldüğünü düşünebiliriz. Bunu 
tabloyla şu şekilde gösterebilirim: 

 

  1. harf: 2. harf: 3. harf: 
 

Sûre: 
Hâ: Mîm:  

 Ayn: Sîn: Kaf: 
 40 64 380  
 41 48 276  
 

42 
53 300  

 98 54 57 
 43 44 324  
 44 16 150  
 45 31 200  
 46 36 225  

Toplam: 2299 (19×121) 57 (19×3) 
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Eğer böyle yaparsak, yâni bu 7 sûreyi iki gruba ayırırsak, ilk gruptaki sûrelerde “Hâ-Mîm” harfleri 1121 
(19x59) kez olarak ve ikinci grupta da “Hâ-Mîm” harfleri 1026 (19x54) olarak 19’un tam katı kadar 
geçmektedirler. Üstelik ilk gruptaki Hâ ve Mîm sayılarının rakamlarının toplamı ilk gruptaki 19’un 
çarpanını (59’u) ve ikinci gruptaki Hâ ve Mîm sayılarının rakamlarının toplamı ikinci gruptaki 19’un 
çarpanını (54’ü) vererek âdetâ matematiksel bir kilitleme oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloları inceleyin 
lütfen: 

 

Sûre 
numarası: 

Hâ harfi 
sayısı: 

Mîm harfi 
sayısı: 

Rakamların 
toplamı: 

Rakamların 
toplamı: 

40 64 380 6+4+3+8+0= 21 
41 48 276 4+8+2+7+6= 27 
42 53 300 5+3+3+0+0= 11 

Toplam: 1121 (19×59)  59 

 

Sûre 
numarası: 

Hâ harfi 
sayısı: 

Mîm harfi 
sayısı: 

Rakamların 
toplamı: 

Rakamların 
toplamı: 

43 44 324 4+4+3+2+4= 17 
44 16 150 1+6+1+5+0= 13 
45 31 200 3+1+2+0+0= 6 
46 36 225 3+6+2+2+5= 18 

Toplam: 1026 (19×54)  54 

 b-3) Hâ-Mîm başlangıçları / Birleştirme: 

Tablonun sunduğu muhteşem formül hâlâ bitmemektedir. Bir önceki örnekte, Ayn-Sîn-Kaf 
başlangıcının Hâ-Mîm’leri ikiye böldüğünü düşünmüştük. Bu sefer de, Hâ-Mîm ve Ayn-Sîn-Kaf 
başlangıçlarını şu şekilde bir tablo olarak düşünebiliriz: 
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  1. âyetler: 2. âyet: 
  

  
Ayn: 

  Sîn: 
 Sûre: Hâ: Mîm: Kaf: 
 40 64 380  
 41 48 276 98 
 42 53 300 54 
 43 44 324 57 
 44 16 150  
 45 31 200  
 46 36 225  

Toplam: 2147 (19×113) 209 (19×11) 

Yukarıdâki tabloda, Ayn-Sîn-Kaf başlangıcını, ait olduğu sûre olan 42. sûreye ortalayarak dikey olarak 
yerleştiriyorum. Bu şekilde düşündüğümüzde, Ayn-Sîn-Kaf başlangıçlarının, Hâ-Mîm başlangıçlı 
sûrelerden 41, 42 ve 43. sûreleri birleştirdiğini farz edebiliriz. Bir önceki durumda ayırıyordu, bu sefer 
de birleştiriyor. Bu durumda Hâ-Mîm başlangıçlı sûreleri, 1) Ayn-Sîn-Kaf başlangıcının birleştirdikleri ve 2) 
diğerleri şeklinde iki gruba ayırabiliriz.  

Hâ-Mîm başlangıçlı sûreleri, bu şekilde 41-42-43 ve 40-44-45-46 şeklinde 2 gruba ayırırsak yine bir 
önceki özelliklerle karşılaşmaktayız. 41-42-43. sûrelerde “Hâ-Mîm” harfleri 1045 (19×55) kez ve 40-44-45-
46. sûrelerde “Hâ-Mîm” harfleri 1102 (19×58) kez geçerek 19’un tam katını vermektedirler. Ayrıca ilk 
gruptaki Hâ ve Mîm sayılarının rakamların toplamı bu gruptaki sayıların toplamının 19 çarpanı olan 
55’i, ikinci gruptaki Hâ ve Mîm sayılarının rakamlarının toplamı bu gruptaki sayıların toplamının 19 
çarpanı olan 58’i vererek âdetâ sistemi bir daha, bir daha, bir daha kilitlemektedirler. 

 

Sûre 
numarası: 

Hâ harfi 
sayısı: 

Mîm harfi 
sayısı: 

Rakamların 
toplamı: 

Rakamların 
toplamı: 

41 48 276 4+8+2+7+6= 27 
42 53 300 5+3+3+0+0= 11 
43 44 324 4+4+3+2+4= 17 

Toplam: 1045 (19×55)  55 

 

Sûre 
numarası: 

Hâ harfi 
sayısı: 

Mîm harfi 
sayısı: 

Rakamların 
toplamı: 

Rakamların 
toplamı: 

40 64 380 6+4+3+8+0= 21 
44 16 150 1+6+1+5+0= 13 
45 31 200 3+1+2+0+0= 6 
46 36 225 3+6+2+2+5= 18 

Toplam: 1102 (19×58)  58 

Sonuç, bir önceki fenomenle aynı! Süper!  
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Müddessir Sûresi (74)/30. âyet: Onun üzerinde 19 var. 

 Açıklamalar: 

 Rakamların toplamlarının farklı kategoride olması hakkında: 

42. sûredeki Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harflerinin rakamlarının toplamı 19’un tam katını veriyor, fakat Hâ-
Mîm sûrelerinin birinci âyetlerinde geçen Hâ-Mîm harflerinin rakamlarının toplamı, harflerin geçiş 
sayılarının toplamının 19 çarpanını veriyor. ‘İkisi aynı kategoride değil’ diye itiraz gelebilir. 

Cevaplar:  
 1) İkisi aynı kategoride değil, fakat sonuçta, ikisi de 19 ile bağlantılı. 
 2) İkisinin aynı kategoride olması zâten beklenmez. Çünkü Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harfleri ile 

Hâ-Mîm başlangıç harfleri aynı kategoride değil. Ayn-Sîn-Kaf başlangıcı 2. âyette geçen 
başlangıç harfleri, Hâ-Mîm başlangıç harfleri ise 1. âyette geçen başlangıç harfleri. Ayrıca 
Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harfleri sistemde dinamik, Hâ Mîm başlangıç harfleri ise durağan. 
Ayn-Sîn-Kaf harfleri ile Hâ-Mîm harflerinin geçiş sayılarının rakamlarının toplamı bulguları 
aynı kategoride olsaydı, bu kadar değerli olmazdı. 

 Hâ Mîm sûrelerini ikiye bölme hakkında: 

Hâ Mîm sûrelerinin hangi mantıkla ikiye bölündüğünü yukarıdaki yazımda açıkladım. Düşünülebilir ki: 
“Başka bir sürü ikiye bölme şekli olabilir. Bunlardan bâzısında da toplam 19’un katı bulunabilir. Bu gâyet 
doğaldır.” Cevaplar: 

 1) Belli bir mantığa dayanarak başka ikiye bölme şekli olabileceğini hiç sanmıyorum. 
 2) Bütün ikiye bölme durumlarını ortaya koyduğumuzda göreceğiz ki, sâdece bu iki tâne ikiye 

bölmede toplamlar 19’un tam katını veriyor. 

7 sûrede ikiye bölme anlamında 56 tâne kombinasyon olabilir. Aşağıdaki tabloda hangi 
kombinasyonların olabileceğini belirttim, inceleyin lütfen. Bu tabloda B sütunu kombinasyonu 
vermekte, şöyle ki: Kombinasyondaki her rakam, sûre numaralarının ikinci rakamı olarak yazılmıştır; 40 
için 0, 41 için 1, 42 için 2, ..; yâni 0 40. sûreyi temsil etmekte, 4 44. sûreyi temsil etmekte, 5 45. sûreyi 
temsîl etmekte. 01 dediğimde 40. sûre ve 41. sûre anlaşılmalı, 124 dediğimde 41. sûre, 42. sûre ve 44. sûre 
anlaşılmalı, … Bu tablodaki A) sütunu sıra numarasını vermekte, C) sütunu birleştirilen iki sûrenin Hâ 
ve Mîm harflerinin sayılarının toplamını vermekte, Ç) sütunu ise Hâ ve Mîm harflerinin sayılarının 
toplamının 19’a bölümünü vermekte. 

 Bu tabloda ikiye ayrılmış iki kombinasyonun sâdece bir yarılarını verdim. Çünkü toplamda 7 
sûredeki Hâ ve Mîm harflerinin toplamı 19’un katı olduğu için, ikiye ayrılmış iki 
kombinasyonun birindeki toplam 19’un katı olmazsa, diğerinin toplamı da 19’un katı olmaz. 

 Tablodan göreceğimiz gibi 56 kombinasyonun sâdece ikisinde toplam 19’a tam bölünüyor. Bu 
iki kombinasyon ise Hâ Mîm’li sûrelerin yukarıda anlattığım sistemindeki iki tane ikiye 
bölünme kısımları. Diğer 54 kombinasyonun hiçbirinde toplam 19’a tam bölünmüyor. Bu da, 
Hâ Mîm sûrelerindeki ikiye bölme sisteminin bir anlamda nokta atışı olduğunu gösteriyor. 

  



              58/94 
 
 

Hâ Mîm sûrelerinin tüm ikiye bölünmüş halleri: 
A) B) C) Ç) A) B) C) Ç) 

1 01 768 40,42105263 29 025 1028 54,10526316 
2 02 797 41,94736842 30 026 1058 55,68421053 
3 03 812 42,73684211 31 034 978 51,47368421 
4 04 610 32,10526316 32 035 1043 54,89473684 
5 05 675 35,52631579 33 036 1073 56,47368421 
6 06 705 37,10526316 34 045 841 44,26315789 
7 12 677 35,63157895 35 046 871 45,84210526 
8 13 692 36,42105263 36 056 936 49,26315789 
9 14 490 25,78947368 37 123 1045 55 

10 15 555 29,21052632 38 124 843 44,36842105 
11 16 585 30,78947368 39 125 908 47,78947368 
12 23 721 37,94736842 40 126 938 49,36842105 
13 24 519 27,31578947 41 134 858 45,15789474 
14 25 584 30,73684211 42 135 923 48,57894737 
15 26 614 32,31578947 43 136 953 50,15789474 
16 34 534 28,10526316 44 145 721 37,94736842 
17 35 599 31,52631579 45 146 751 39,52631579 
18 36 629 33,10526316 46 156 816 42,94736842 
19 45 397 20,89473684 47 234 887 46,68421053 
20 46 427 22,47368421 48 235 952 50,10526316 
21 56 492 25,89473684 49 236 982 51,68421053 
22 012 1121 59 50 245 750 39,47368421 
23 013 1136 59,78947368 51 246 780 41,05263158 
24 014 934 49,15789474 52 256 845 44,47368421 
25 015 999 52,57894737 53 345 765 40,26315789 
26 016 1029 54,15789474 54 346 795 41,84210526 
27 023 1165 61,31578947 55 356 860 45,26315789 
28 024 963 50,68421053 56 456 658 34,63157895 

Bir de şunu söyleyeyim. İlk ikiye bölmede toplamlar 19’un katı olmasaydı, ikinci ikiye bölmeyi sisteme 
katmazdım. Ayrıca, bu iki ikiye bölme dışında başka herhangi bir ikiye bölmede de 19’un katı 
bulunsaydı, ne yapardım bilmiyorum. Ama bu şekilde, yâni 56 kombinasyondan, hem bahsettiğim iki 
kombinasyonun ikisinin de toplamının 19’un katı olması ve hem de bu iki kombinasyon hâricinde başka 
hiçbir kombinasyonun toplamının 19’un katı olmaması, bunu Allâh Teâla’nın planlı bir şekilde 
yaptığına işarettir. 

 Olasılık hesâbı hakkında:  

19’un katını veren 7 sûredeki Hâ harfinin ve Mîm harfinin geçiş adetlerini oluşturan sayıları oluşturan 
rakamların toplamının 19’un çarpanı 113’ü vermesi için matematiksel doğal bir sebep var mı? 

Bâzı sayıların toplamı 19’un katını verdiği zaman, 19’un çarpanı (bundan sonra buna X diyeceğim) ile, 
bu sayıların rakamlarının toplamı (bundan sonra buna Y diyeceğim) arasında şöyle bir ilişki var: X’in 
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rakamlarını tek basamaklı sayıya ulaşana kadar kendi aralarında toplarsak, Y’ye de aynı şeyi yaparsak, 
sonuçta elde edilen iki taraftaki tek basamaklı sayı aynı oluyor.  

 Örneğin: 380= 19×20.  3+8+0= 11.   
 Burada 20, X oluyor; 11, Y oluyor.    
 20’nin rakamlarının toplamı 2+0=2.    
 380’in rakamlarının toplamı 3+8+0= 11 >>> 1+1= 2.                     
 X ile Y eşit çıkmadı, fakat tek basamaklı sayıya ulaşıncaya kadar bunların rakamlarını 

kendi aralarında toplayınca ikisinde de 2 rakamına ulaşıldı. 
 Başka bir örnek: 456= 19×24.  4+5+6= 15.          X=24. Y= 15   

 24 >>> 2+4=6.   
 4+5+6= 15 >>> 5+1= 6.  
 X ile Y eşit çıkmadı, fakat tek basamaklı sayıya ulaşıncaya kadar bunların rakamlarını 

kendi aralarında toplayınca ikisinde de 6 rakamına ulaşıldı. 
 X ile Y’nin eşit olduğu bir örnek:  

 114= 19×6 1+1+4= 6.               
 X 6 çıktı. Y de 6 çıktı. 

Fakat bu sayılar, yâni X ile Y aynı olacak diye bir şart, bir matematiksel kural yok. Bu iki sayı, aynı da 
olabilir, birbirinden çok uzak rakamlar da olabilir. Şöyle bir örnek vereyim: 6346, 19’un 334 katıdır. 6346 
sayısına kadar tüm 19’un katlarını yazalım. 
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19: 
19’un 

çarpanı 
(X): 

19 ile 
çarpımın 
sonucu: 

Sonucun 
rakamlarının 
toplamı (Y): 

19 1 19 10 
19 2 38 11 
19 3 57 12 
19 4 76 13 
19 5 95 14 
19 6 114 6 
19 7 133 7 
19 8 152 8 
19 9 171 9 
19 10 190 10 
19 11 209 11 
19 12 228 12 
19 13 247 13 
19 14 266 14 
19 15 285 15 
19 16 304 7 
19 17 323 8 
19 18 342 9 
19 19 361 10 
19 20 380 11 
19 21 399 21 
19 22 418 13 
19 23 437 14 
19 24 456 15 
19 25 475 16 
19 26 494 17 
19 27 513 9 
19 28 532 10 
… … … … 
19 334 6346 19 

Yukarıdaki tabloda X ile Y eşit çıkanları sarı dolgu renginde biçimlendirdim. Bunların tümünde X ile 
(6346 örneğinde 19’un çarpanı 334) Y’nin (6346 örneğinde 6+3+4+6= 19) tek basamaklı sayıya ulaşana 
kadar, kendi içinde rakamlarını topladığımız zaman aynı tek basamaklı sayıya ulaşırız.  

6346 (19×334) örneğinde:  
 X=334. Y=6+3+4+6=19. X ile Y birbirine eşit değil. 
 334 >>> 3+3+4= 10 >>> 1+0= 1; 
 19 >>> 1+9= 10 >>> 1+0= 1. 

Sonuçta iki tarafta da 1 sayısına ulaştık. 334’ün rakamlarını tek basamaklı sayıya ulaşana kadar birbiriyle 
topladığımızda çıkan sonuç, 19’un rakamlarını tek basamaklı sayıya ulaşana kadar topladığımızda çıkan 
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sonuçla aynı: 1. Fakat 334 ile 19 eşit değiller, hattâ birbirinden çok uzak rakamlar. Bu 334 sayıdan, X ile Y 
aynı olan sayı miktarı, yukarıdaki tablodan görebileceğimiz gibi 11’dir. Aynı olma ihtimâli 11/334 
oluyor, yâni 1/30 ihtimal, yâni 30’da bir ihtimal. Sayının miktarını ne kadar arttırırsanız artırın, yâni 
19’un 1000 katı da olsa eşit olan miktar yine 11 olarak kalır. Çünkü 28. çarpandan sonra artık 
hesaplamaya gerek yoktur, nitekim, sayıların rakamlarının toplamı, sayı 4 basamaklı sayıya ulaşıncaya 
kadar en fazla 27 olur (999 >>> 9+9+9= 27) ve X 27’den sonra giderek artmaya devâm eder. Diyeceğim 
odur ki, X ile Y’nin aynı olması, ilgili başlangıç harfinin sûrelerdeki sayısına bağlı olduğu gibi sûrelerin 
âyet sayılarına da bağlıdır, aynı zamanda kaç sûrenin hesâba katıldığına bağlıdır, ayrıca hesâba 
katılacak başlangıç harfinin kaç çeşit olduğuna da bağlıdır; yâni çok değişkendir. 

Örneğin, Hâ Mîm sistemini 40. sûrenin başından itibâren, Hâ Mîm sistemindeki gibi kümülatif 
toplayarak, bu sistemde, âyet aralarında da olmak üzere kaç tâne 19’a tam bölünen sayı var diye baktım. 
Toplamda 26 tâne 19’a tam bölünebilen sayı çıktı. Yâni, 40. sûreden itibâren başlayarak Hâ ve Mîm 
harflerini, 46. sûrenin sonuna kadar kümülatif olarak topladığımız zaman, sâdece sûre aralarında değil, 
âyet aralarında da bölerek, toplamda 26 tâne 19’a bölünebilen sayı buluyoruz. Bu 26 sayıdan 6 tânesinde 
Hâ ve Mîm harflerinin sayılarının toplamının 19 çarpanı ile bu harflerin sayılarının rakamlarının toplamı 
eşit çıkıyor (Bunlardan iki tânesi: 1) Hâ Mîm sistemindeki tüm toplam. 2) Hâ Mîm sistemindeki 40-42 
toplamı.) 6/26= 1/13 ihtimal. Pek de düşük bir ihtimâl değil.  

 Fakat 40. sûreyi 69. âyetten başlattım, yâni 69. âyeti 1. âyet kabul ettim, 69. âyetten itibâren 40. 
sûrenin sonuna kadar 17 âyet oluyor. Yâni 40. sûre toplam 17 âyet oluyor. Diğer 6 sûre aynı 
kalıyor. Böyle yaptığımda ve Hâ Mîm sistemini bu şekilde uyguladığımda 24 tâne 19’a tam 
bölünebilen sayı çıktı ve bunlardan hiçbirinin rakamlarının toplamı ile 19 çarpanı aynı değildi, 
ihtimal 0 idi.  

 Hâ Mîm sisteminin tümünü, bu sefer 40. sûreyi 39. âyetten itibâren gerisini sisteme dâhil 
etmeyerek denedim. Yâni 40. sûreyi ilk 38 âyet olmak üzere 38 âyet olarak kabûl ederek 
denedim (Diğer sûreler tamâmen aynı). Toplam 11 tâne 19’a tam bölünen çıktı, bunlardan 
hiçbirinde X ile Y birbirine eşit değildi. İhtimâl: 0.  

 Hâ Mîm sistemini Tâ Sîn sûrelerine (26-28. sûreler) uyguladım. Bu denememde Tâ Sîn 
sûrelerindeki ilgili başlangıç harflerini (Tâ, Sîn ve Mîm) aldım. Toplamda 19 yer 19’a tam 
bölündü, bunlardan sâdece bir tânesinde X ile Y birbirine eşitti. İhtimâl 1/19. 

Hâ Mîm sistemini ilk ikiye bölünme durumu açısından (40-42. sûreler) incelediğimde 12 yerden 2 
tânesinde eşit çıkmıştı, ihtimâl 1/6 oluyor.  

 Fakat yukarıda bahsettiğim gibi 40. sûreyi 17 âyet kabûl ettiğimde, yâni 40. sûreyi 69. âyetten 
itibâren başlattığımda ve 40-42 ile 43-46 bölünmesini yaptığımda, yine ihtimal 0 çıkıyor. 
Çünkü 40. sûreden başlayarak ve 40. sûreyi 69. âyetten itibâren kabûl ettiğimde ve tüm 
sûrelerin katıldığı sistemde toplam ihtimâl 0 idi.  

 Hemen yukarıdaki paragraftaki söylediğim, 40. sûreyi ilk 38 âyet olarak kabul ettiğimde de 
geçerli, çünkü onda da ihtimal 0 idi, 40-42’de de ihtimal 0 olur. 

Hâ Mîm sistemini 41-43 bölünmesi açısından inceledim. Toplamda 12 yer 19’a tam bölündü, bunlardan 
2 tânesinde X ile Y eşit çıkmıştı. İhtimâl 40-42 ihtimâlindeki gibi 1/6 idi.  

 41-43. sûrelerde ufak bir değişiklik yaptım. Sâdece 41/12’deki Hâ harfi sayısını 3’ten 1’e 
çevirdim ve sistemi tekrar denedim. Sonuçta 8 yer 19’a tam bölündü, bunlardan hiçbirinde X 
ile Y birbirine eşit değildi. İhtimâl 0 idi.  

Sonuçta, tekrar söyleyeyim, X ile Y’nin aynı olması, ilgili başlangıç harfinin sûrelerdeki sayısına bağlı 
olduğu gibi sûrelerin âyet sayılarına da bağlıdır, aynı zamanda kaç sûrenin hesâba katıldığına bağlıdır, 
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ayrıca hesâba katılacak başlangıç harfinin kaç çeşit olduğuna da bağlıdır; yâni çok değişkendir. 
Dolayısıyla X ile Y’nin aynı olmasını matematiksel açıdan genel bir olasılık hesâbına bağlayamayız. 

Bu nedenle rakamların toplamını ihtimâl hesaplamasına katarken, bu sistemdeki kümülatif toplamların 
19’a tam bölünenleri üzerinden ihtimâl hesaplamasını yapmamam gerekir. Yâni Hâ Mîm sistemi olsun, 
Tâ Sîn sistemi olsun, rakamların toplandığı bu sistemlerde, 19’a tam bölünen sayıların, rakamlarının 
toplamının 19’un çarpımını verme olasılığı nedir diye olasılık hesaplamasını yapmamam lazım. 
Yapmam gereken rakamların toplamının hangi aralıkta olabileceğini tahmîn etmeye çalışıp, ihtimâl 
hesaplamasını ona göre yapmaya çalışmamdır. 

Ayrıca Hâ Mîm sisteminin olasılık hesâbı konusunda da göreceğiniz gibi, rakamlarının toplamının, 
toplamın 19 çarpanını verme olasılığı, rakamların toplamının 19’un katı gelme olasılığından çok daha 
küçüktür, yâni çok daha zor bir ihtimâldir. Rakamların toplamının 19’un katı gelme olasılığı 1/19’dur. 
Fakat rakamların toplamının, toplamın 19 çarpanını verme olasılıkları, aşağıdaki hesaplamalarda şu üç 
sonucu vermiştir: 1/153, 1/63 ve 1/63. 

 Hâ-Mîm sisteminin tesâdüfen ortaya çıkmasının ihtimâli: 

 Ayn-Sîn-Kaf başlangıcı: 

42. sûrede geçen Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harflerinin, bu sûredeki geçiş sayılarının toplamının 19’un tam 
katını verme olasılığı 1/19’dur. 

42. sûrede geçen Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harflerinin, bu sûredeki geçiş sayılarının rakamlarının 
toplamının 19’un tam katını verme olasılığı da 1/19’dur.  

Yukarıdaki iki durumun da gerçekleşme ihtimâli iki ihtimâlin çarpımına eşittir: 1/19 × 1/19= 1/361. Yâni, 
Ayn Sîn Kaf başlangıcındaki durumun tesâdüfen gerçekleşme olasılığı 1/361’dir. 

 Hâ-Mîm başlangıçları: 

 1. hesaplama: 

Ha-Mim başlangıçlı, arka arkaya geçen 7 sûrede, “Ha” ve “Mim” harfleri 2147 (19x113) kez geçmektedir. 
Bu sayının 19’un katı gelme olasılığı 1/19’dur. 

 2. hesaplama: 

19’un katını veren 7 sûredeki “Hâ” harfinin ve “Mîm” harfinin geçiş adetlerini oluşturan rakamların 
toplamının 19’un katsayısı 113’ü vermişti. Bu sayının, hangi aralıkta gerçekleşmesi olası bir sayı 
olduğunu bulmam gerekmektedir ki, bu sayının ortaya çıkma olasılığını hesaplayabileyim. Bu 7 sûrede, 
“Hâ” ve “Mîm” harfleri toplamda 2147 âdet geçiyordu. “Hâ” ve “Mîm” harfleri sûrelere nasıl 
dağılırlarsa dağılsınlar, 2147 (19×113) bozulmayacak ve sayının 19’un katsayısı olmasının olasılığı 1/19 
olacaktı. Fakat “Hâ” ve “Mîm” harflerinin adetlerini ifâde eden rakamların toplamı 113’ü 
tutturamayabilir, bu sayıdan daha büyük veya daha küçük olabilirdi. Ben, hayâlî iki tablo hazırlayıp, 
“Hâ” ve “Mîm” harflerinin toplam sayısının 2147 olurken, “Hâ” ve “Mîm” harflerinin geçiş adedini 
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gösteren sayıları oluşturan rakamların toplamının ne kadar büyük veya ne kadar küçük olabileceklerini 
göstermeye çalıştım. Böylece 113 sayısının hangi aralık içinde gerçekleştiğini anlayıp, olasılık hesâbını 
gerçekleştireceğim. Bu hayâlî tabloları hazırlarken iki şeye dikkat ettim: 

 1) Nasıl ki, Türkçe’de a harfi ile ş harfi bir metinde yakın sayılarda geçmiyorsa, a harfi ş 
harfinden çok daha fazla geçiyorsa, Arapça metinlerde de Hâ Mîm sûrelerinden anladığım 
kadarıyla Mîm harfi de Hâ harfinden aşağı yukarı 6 kat daha fazla geçiyor. Hazırladığım 
hayâli tablolarda bu orana dikkat ettim. 

 2) Sûrelerin aynı uzunlukta olmasına dikkat etmem gerekmiyordu. Çünkü sûreler, eğer bu Hâ 
Mîm sistemi rastgele olarak oluşmuş olsaydı, çok daha kısa veya çok daha uzun da 
olabilirlerdi. Ama yine de ben sûre uzunluklarını, yâni o sûrelerde bulunan Hâ ve Mîm harfi 
sayısını gözetmeye, orjinal tablolarda olan Hâ ve Mîm harfi sayısından çok sapmamaya 
çalıştım. 

 

ORJİNAL TABLO: 

Sûre: Hâ: Mîm: Mîm/Hâ: Rakamların 
toplamı: 

40 64 380 5,9375 21 
41 48 276 5,7500 27 
42 53 300 5,6604 11 
43 44 324 7,3636 17 
44 16 150 9,3750 13 
45 31 200 6,4516 6 
46 36 225 6,2500 18 

TOPLAM: 2147 46,7881 113 

Hâ Mîm sûrelerinin tümünü içeren yukarıdâki orjinal tabloda Mîm Hâ oranı, toplam Mîm/Hâ oranının 
toplam sûre sayısına bölümüdür, yâni ortalamasıdır, 46,7881/7’dir, yâni, 6,6840’tır. 

 

KÜÇÜK SAYI OLUŞTURAN ÖRNEK: 

Sûre: Hâ: Mîm: Mîm/Hâ: Rakamların 
toplamı: 

40 60 400 6,6667 10 
41 41 302 7,3659 10 
42 50 310 6,2000 9 
43 51 301 5,9020 10 
44 20 140 7,0000 7 
45 31 201 6,4839 7 
46 30 210 7,0000 6 

TOPLAM: 2147 46,6184 59 

Mîm Hâ oranı yukarıdâki tabloda 6,6598’dir. 
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BÜYÜK SAYI OLUŞTURAN ÖRNEK: 

Sûre: Hâ: Mîm: Mîm/Hâ: Rakamların 
toplamı: 

40 59 399 6,7627 35 
41 39 279 7,1538 30 
42 49 299 6,1020 33 
43 59 395 6,6949 31 
44 16 99 6,1875 25 
45 29 199 6,8621 30 
46 28 198 7,0714 28 

TOPLAM: 2147 46,8345 212 

Mîm Hâ oranı yukarıdâki tabloda 6,6906’dır. 

Yukarıdaki hayâli tablolardan anlayabiliriz ki, 113 sayısı en küçüğü 59 civârında, en büyüğü 212 
civârında olan tam sayıların oluşturduğu bir aralığın içindeki bir tam sayıdır. Bu aralık 212-59= 153 tam 
sayı içerir. 15 tam sayı arasından 113’ün tutturulmasının olasılığı 1/153’tür. 

 3. hesaplama: 

42. sûrenin 2. âyetinin “Hâ” ve “Mîm”li sûreleri ikiye böldüğünü göz önünde bulundurup 40, 41 ve 42. 
sûrelerdeki “Hâ” ve “Mîm”lerin sayısını incelediğimizde karşımıza çıkan toplamda 1121 (19x59) sayısı 
da 19”un tam katıdır. Bunun oluşma olasılığı da 1/19’dur. 

Bir noktada dikkatli olun, ilk üç sûrelik grupta “Hâ” ve “Mîm”lerin geçiş adedinin 19’un katı olması için 
1/19’luk olasılığı hesaplıyoruz. Fakat ikinci gruptaki (43, 44, 45, 46. sûreler) “Hâ” ve “Mîm” harflerinin 
toplamının 19”un katı olmasını olasılık hesabına katmamalıyız. Çünkü bir bütün eğer 19’un katıysa ve 
ondan ayırdığımız bir bölüm de 19’un katıysa, o bütünün geri kalan bölümünün 19’un katı olması 
matematiğin bir özelliğidir. Biz hem bütünün (7 sûre incelemesi), hem bütünün ilk parçasının (ilk üç 
sûre) 19’un katı olmasını olasılığa aldığımız için, ikinci parça için (son dört sûre) olasılığa bir şey 
katmamalıyız.  

 4. hesaplama: 

İncelediğimiz ilk gruptaki “Hâ” ve “Mîm” harflerinin tekrarlanma sayılarını oluşturan rakamların 
toplamlarının bu gruptaki 19’un çarpanı olan 59 değerinin olasılığını hesaplamaya çalışayım. 2. 
hesaplamadaki gibi, küçük sayı oluşturan örnek ve büyük sayı oluşturan örnek şeklinde iki hayâli tablo 
hazırladım. 
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ORJİNAL TABLO: 

Sûre: Hâ: Mîm: Mîm/Hâ: Rakamların 
toplamı: 

40 64 380 5,9375 21 
41 48 276 5,7500 27 
42 53 300 5,6604 11 

TOPLAM: 1121 17,3479 59 

Mîm/Hâ oranı yukarıdâki orjinal tabloda 17,3479/3’tür, yâni 5,7826’dır. 

 

KÜÇÜK SAYI OLUŞTURAN ÖRNEK: 

Sûre: Hâ: Mîm: Mîm/Hâ: Rakamların 
toplamı: 

40 70 400 5,7143 11 
41 40 240 6,0000 10 
42 51 320 6,2745 11 

TOPLAM: 1121 17,9888 32 

Mîm/Hâ oranı yukarıdâki tabloda 5,9963’tür. 

 

BÜYÜK SAYI OLUŞTURAN ÖRNEK: 

Sûre: Hâ: Mîm: Mîm/Hâ: Rakamların 
toplamı: 

40 68 379 5,5735 33 
41 48 288 6,0000 30 
42 49 289 5,8980 32 

TOPLAM: 1121 17,4715 95 

Mîm/Hâ oranı yukarıdâki tabloda 5,8238’dir. 

Bu hayâlî tablolardan anlıyoruz ki, 59 sayısı, en küçüğü 32 civârında, en büyüğü ise 95 civârında olan bir 
tam sayı aralığındaki bir sayıdır. Bu aralıkta 95-32= 63 sayı bulunmaktadır. Bu 63 sayıdan 59 sayısının 
tutturulma olasılığı 1/63’tür. 

Bir önceki hesaplamada bahsettiğim gibi, bu hesaplamada da ikinci gruptaki (43, 44, 45, 46) sûrelerin Hâ 
ve Mîm sayılarını oluşturan rakamlarının toplamının toplam sayısının 19 çarpanı ile aynı olmasını 
hesâba katmamalıyız. Çünkü bir bütünde aynı özellik görününce, bütünü ikiye böldüğümüzde bunun 
bir parçasında aynı özellik görünürse, diğer parçada da aynı özelliğin görünmesi matematiksel doğal bir 
özelliktir. Şöyle ki: 

 2147 (19×113). Rakamların toplamı 113. 
 Bir yarısı: 1121 (19×59). Rakamların toplamı 59. 
 İlk yarısı 19×59 çıktığı için diğer yarısı da otamatikman 19×(113-59)= 19×54 çıkacaktır. 
 İlk yarısında rakamların toplamı 59 çıkınca, ikinci yarısında da rakamların toplamı 

otomatikman 113-59= 54 çıkacaktır. 
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 5. hesaplama: 

İkinci ikiye bölme işleminde de toplamın 19’un katı bulunması olasılığı 1/19’dur. 

 6. ve son hesaplama: 

İkinci ikiye bölme işleminde, toplamın 19 çarpanıyla, Hâ ve Mîm harflerinin geçiş adetlerini oluşturan 
sayıların rakamların toplamının eşit gelme olasılığını hesaplamak için yine hayâli iki tablo hazırladım. 

 

ORJİNAL TABLO: 

Sûre: Hâ: Mîm: Mîm/Hâ: Rakamların 
toplamı: 

41 48 276 5,7500 27 
42 53 300 5,6604 11 
43 44 324 7,3636 17 

TOPLAM: 1045 18,7740 55 

Yukarıdâki orjinal tablonun Mîm/Hâ oranı 18,7740/3= 6,2580’dir. 

 

KÜÇÜK SAYI OLUŞTURAN ÖRNEK: 

Sûre: Hâ: Mîm: Mîm/Hâ: Rakamların 
toplamı: 

41 50 300 6,0000 8 
42 51 301 5,9020 10 
43 41 302 7,3659 10 

TOPLAM: 1045 19,2678 28 

Yukarıdâki tablonun Mîm/Hâ oranı 6,4226’dır. 

 

BÜYÜK SAYI OLUŞTURAN ÖRNEK: 

Sûre: Hâ: Mîm: Mîm/Hâ: Rakamların 
toplamı: 

41 29 199 6,8621 30 
42 50 299 5,9800 25 
43 69 399 5,7826 36 

TOPLAM: 1045 18,6247 91 

Yukarıdâki tablonun Mîm/Hâ oranı 6,2082’dir. 

Yukarıdaki hayâli tablolardan da göreceğimiz gibi, 55 sayısı, en küçüğü 28 civârında, en büyüğü 91 
civârında olan tam sayıların oluşturduğu bir aralıkta bulunmaktadır. Bu aralıkta 91-28= 63 tam sayı 
bulunmaktadır. O zaman, bu aralıktaki sayılardan 55 sayısının gelme olasılığı 1/63’tür. 
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 Hâ Mîm başlangıçlarının olasılık hesâbı: 

Hâ Mîm başlangıçlarının olasılık hesâbı tüm bulgularının görülme ihtimâli kadardır. Tüm bulgularının 
görülme ihtimâli tüm bulgularının olasılıklarının birbiriyle çarpımına eşittir: [1/19]3 × 1/153 × [1/63]2= 
1/4.165.175.763 Yâni aşağı yukarı 4 milyarda bir ihtimal. 

 Hâ-Mîm sisteminin olasılık hesâbı:  

Hâ Mîm sisteminin olasılık hesâbı, hem Ayn Sîn Kaf başlangıcının, hem de Hâ Mîm başlangıçlarının 
görülme ihtimâli kadardır. Bu ihtimâl ise iki ihtimâlin çarpımına eşittir: 1/361 × 1/4.165.175.763= 
1/1.503.628.405.443 Yâni aşağı yukarı 1,5 trilyonda bir ihtimâl. 

Bu belgedeki 19 kodunun oluşturduğu birçok tablo içinden teki için bile durum böyledir. Eğer tüm 
tabloların hepsinin birden tesadüfen oluşma olasılığını hesaplayacak olsak sonucu siz düşünün! 

 Hâ-Mîm sisteminin özeti: 

 

a) AYN SÎN KAF BAŞLANGICI: 

Özellik: Sonuç: Olasılık 
hesâbı: 

Ayn Sîn Kaf harflerinin, başlangıç harfi olarak bulunduğu 42. sûrede geçiş 
sayılarının toplamı: 

209 (19×11) 1/19 

Ayn Sîn Kaf harflerinin, başlangıç harfi olarak bulunduğu 42. sûrede geçiş 
sayılarının rakamlarının toplamı: 

38 (19×2) 1/19 

 

b-1) HÂ MÎM BAŞLANGIÇLARI: 

Başlık: Özellik: Sonuç: Olasılık 
hesâbı: 

Tü
m

ü:
 Sûrelerin tümünde Hâ ve Mîm harflerinin geçiş sayısı: 2.147 (19×113) 1/19 

Sûrelerin tümündeki Hâ ve Mîm harflerinin geçiş sayılarının 
rakamlarının toplamı: 

113 1/153 

A
yı

rm
a:

 

40-41-42. sûrelerdeki Hâ ve Mîm harflerinin geçiş sayısı: 1.121 (19×59) 
1/19 

43-44-45-46. sûrelerdeki Hâ ve Mîm harflerinin geçiş sayısı: 1.026 (19×54) 
40-41-42. sûrelerdeki Hâ ve Mîm harflerinin geçiş sayılarının 
rakamlarının toplamı: 

59 
1/63 

43-44-45-46. sûrelerdeki Hâ ve Mîm harflerinin geçiş 
sayılarının rakamlarının toplamı: 54 

Bi
rl

eş
tir

m
e:

 41-42-43. sûrelerdeki Hâ ve Mîm harflerinin geçiş sayısı: 1.045 (19×55) 
1/19 

40-44-45-46. sûrelerdeki Hâ ve Mîm harflerinin geçiş sayısı: 1.102 (19×58) 
41-42-43. sûrelerdeki Hâ ve Mîm harflerinin geçiş sayılarının 
rakamlarının toplamı: 55 

1/63 
40-44-45-46. sûrelerdeki Hâ ve Mîm harflerinin geçiş 
sayılarının rakamlarının toplamı: 

58 

 Hâ-Mîm sistemi hakkında birkaç söz: 
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“Hâ-Mîm”li sûrelerdeki matematiksel sistem muhteşemdir. Yaptığım olasılık hesabı da bu muhteşemliği 
matematiksel veriyle onaylamaktadır. 1400 yıldır sûrelerin başında neden başlangıç harflerinin 
bulunduğu merak edilmiştir. 19 kodunun çözülmesiyle bunun önemli bir hikmetinin anlaşıldığı 
kanaatindeyim. Allah’a yaklaşmak, dini daha iyi anlamak isteyenler için 19 kodu; kuşkuları giderici, 
kesin bilgiyle inanmayı sağlayıcı, Allâh Teâlâ’nın bir yardımıdır. 

 Hâ-Mîm sûreleri ve Kur’ân: 

Bu 7 sûrenin diğer bir ortak noktası da şu ki, bu 7 sûrenin her birisinde başlangıç harflerinden sonra 
gelen âyetlerde Kur’ân’dan bahsedilmektedir. Bu 7 sûrenin, başlangıç harflerinden itibaren Kur’an’dan 
bahseden âyetlerini içeren kısımları şöyledir. 

40. Sûre (Mü’min Sûresi): 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Hâ mîm. 
 2) Kitâbın indirilişi, güçlü, bilen Allah'tandır. 
 … 

41. Sûre (Fussilet Sûresi): 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Hâ mîm. 
 2) Rahman (esirgeyen), Rahim (merhametli)’den indirilmiştir. 
 3) Âyetleri açıklanmış bir kitaptır, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’ân’dır. 
 4) Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Artık, onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. 
 … 

42. Sûre (Şûrâ Sûresi): 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Hâ mîm. 
 2) Ayn sîn kaf. 
 3) Güçlü, bilge Allâh, sana ve senden öncekilere böyle vahyeder. 
 … 

43. Sûre (Zuhruf Sûresi): 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Hâ mîm. 
 2) Ve apaçık kitâp. 
 3) Kesinlikle biz onu Arapça bir Kur’ân kıldık, umulur ki düşünüp anlarsınız. 
 4) Kesinlikle o, katımızdaki ana kitaptadır, elbette yücedir, hikmetlidir. 
 5) Artık siz haddi aşan bir toplum oldunuz diye, umursamayarak, zikri (Kur’ân’ı) sizden uzak 

mı tutalım? 
 … 

44. Sûre (Duhân Sûresi): 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Hâ mîm. 
 2) Ve apaçık kitâp. 
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 3) Kesinlikle biz onu mübârek bir gecede indirdik. Kesinlikle biz uyarıcılar olduk. 
 … 

45. Sûre (Câsiye Sûresi): 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Hâ mîm. 
 2) Kitâbın indirilmesi, güçlü, bilge Allâh’tandır. 
 … 

46. Sûre (Ahkâf Sûresi): 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Hâ mîm. 
 2) Kitâbın indirilmesi, güçlü, bilge Allâh’tandır. 
 3) Biz gökleri ve yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri, gerçek ve belli bir süre olması dışında 

yaratmadık. Ve inkâr eden kimseler uyarıldıklarından yüz çeviricidirler. 
 … 

 3-2) TÂ-SÎN BAŞLANGIÇ HARFLERİYLE BAŞLAYAN SÛRELER: 

 Giriş: 

3. bölümün başlangıcı’ndaki, başlangıç harfli sûrelerin gösterildiği tablodan da göreceğiniz gibi, 26, 27 
ve 28. sûreler sırasıyla Tâ-Sîn-Mîm, Tâ-Sîn ve Tâ-Sîn-Mîm başlangıç harfleriyle başlamaktadırlar. Bu 3 
sûrenin ilk âyetleri şöyledir. 

26. sûre (Şu’arâ Sûresi): 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Tâ Sîn Mîm. 
 2) Bunlar, apaçık Kitâbın âyetleridir. 
 3) Onlar inananlar olmuyorlar diye neredeyse kendini kahredeceksin. 
 4) Eğer dilesek gökten onların üzerine bir âyet indiririz ve boyunları ona tevâzû içinde eğilir. 
 5) Ondan yüzçevirici olmaları dışında, onlara Rahman’dan hiçbir yeni zikir gelmez. 
 6) Mutlaka yalanladılar. Kendisiyle alay ediyor olduklarının haberleri kendilerine gelecektir. 
 … 

27. sûre (Neml Sûresi): 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Tâ Sîn. Bunlar Kur'ân'ın ve apaçık Kitâbın âyetleridir. 
 2) İnananlar için bir kılavuzdur ve bir müjdedir. 
 3) Onlar ki namazı kılarlar ve zekâtı verirler ve âhirete kesin olarak inanırlar. 
 … 

28. sûre (Kasas Sûresi): 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Tâ Sîn Mîm. 
 2) Bunlar, apaçık Kitâbın âyetleridir. 
 … 
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Bu âyetlerden görüyoruz ki, Allâh Teâlâ bu sûrelerdeki başlangıç harflerini Kur’ân’ın âyetleri (delilleri) 
olarak nitelemektedir. 

 Bulgular: 

 a) Tâ-Sîn sûrelerinin tümü: 

Bu sûrelerdeki ilgili başlangıç harflerinin geçiş sayıları şöyledir (Besmelelerdeki harfleri de katarak. Tüm 
başlangıç harfleri sayımlarında Besmelelerdeki harfleri de katıyoruz.): 

 

Sûre 
numarası: 

Âyet 
sayısı: 

Tâ harfi 
sayısı: 

Sîn harfi 
sayısı: 

Mîm harfi 
sayısı: 

İlgili harf 
sayısı toplamı: 

26 227 33 94 484 611 
27 93 27 94   121 
28 88 19 102 460 581 

Bu tabloyu şu şekle dönüştürüyorum: 

 

Sûre 
numarası: 

Besmeleyi de katarak 
toplam âyet sayısı: 

İlgili harf 
sayısı toplamı: 

26 228 611 
27 94 121 
28 89 581 

Hemen yukarıdaki, en son verdiğim tablodaki sayılar şunlardır: 1) Sûre numarası, 2) Besmeleyi de 
katarak toplam âyet sayısı, 3) İlgili harf sayısı toplamı. Bu sayıların 

 Toplamı: 1805 (19×19×5). 
 Rakamlarının toplamı: 95 (19×5). 

Peki niçin toplam âyet sayısına Besmele de katılıyor, diye düşünülürse: Çünkü harf sayımında 
Besmele’deki harfler de sayılıyor.  

 

 

Sûre 
numarası: 

Besmeleyi de 
katarak toplam 

âyet sayısı: 

İlgili başlangıç 
harflerinin geçiş 

sayısı: 

Sayıların rakamlarının 
toplamı: 

26 228 611 2+6+2+2+8+6+1+1 28 
27 94 121 2+7+9+4+1+2+1 26 
28 89 581 2+8+8+9+5+8+1 41 

TOPLAM: 1805 (19×19×5)  95 (19×5) 

 b) Tâ-Sîn sûrelerinin 27/82’den öncesi: 

Şimdi 27. sûrenin 82-85. âyetlerinin meâlini yazacağım: 
 82) Ve onların üzerine söz vuk’u bulduğu zaman, onlara yeryüzünden bir yaratık çıkarırız. O 
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onlara, insanların âyetlerimize yakînen inanmıyor olduklarını söyler.  
 83) Ve her ümmetten âyetlerimizi yalanlayanlardan bir topluluk toplayacağımız gün, artık 

onlar sevk edilirler. 
 84) Nihâyet geldikleri zaman, der ki, “Benim âyetlerimi, onları ilmen kuşatmadığınız halde 

yalanladınız mı? Yoksa yapmakta olduğunuz ne idi?” 
 85) Ve zulmetmeleri sebebiyle, onların üzerine söz vuk’u bulmuştur. Artık onlar konuşmazlar. 

Yeryüzünden çıkarılan yaratığın bilgisayar olma ihtimâlini çok yüksek görüyorum. Bilgisayar vesîlesiyle 
Kur’ân’daki 19 mûcizesi bulunmuştur.  

 19 mûcizesi; Allâh’ın âyetlerine yakînen inananlarla, inanmış gibi görünenleri ayırt ediyor; ya 
da yakînen inanmaya niyeti olanlarla, bu niyeti olmayanları ayırt ediyor.  

 Allâh’ın âyetlerine yakînen inananlar ve inanmaya niyeti olanlar 19 mûcizesini araştırıyorlar 
ve öğrenmeye, anlamaya çalışıyorlar. Allâh’ın âyetlerine inanmış gibi görünenler ve yakînen 
inanmaya niyeti olmayanlar ise 19 mûcizesi ile ilgili bulguları, onları ilmen kuşatmadıkları 
halde, onları araştırmadan, öğrenmeden, anlamadan yalanlıyorlar. Böylece Allâh’ın çok 
önemli bir âyet sistemi olan 19 mûcizesi onlar için, Allâh tarafından bir deneme oluyor. Onlar 
19 mûcizesini yalanlamakla Allâh’ın âyetlerini yalanlamış oluyorlar. 

a bulgusunda yaptığım şuydu: 1) Sûre numaralarını, 2) Besmeleyle birlikte âyet sayılarını ve 3) ilgili 
başlangıç harflerinin geçiş sayılarını toplamıştım ve bu sayıların rakamlarını toplamıştım. Bu 
uygulamayı 27. sûrenin 82. âyetine kadar, 27/82 dâhil olmayarak yapalım:  

 Toplam: 1083 (19×19×3).  
 Rakamların toplamı: 57 (19×3). 

 

27/82'YE KADAR (27/82 DÂHİL DEĞİL): 
Sûre 

numarası: 
Âyet 

sayısı: 
Tâ harfi 
sayısı: 

Sîn harfi 
sayısı: 

Mîm harfi 
sayısı: 

İlgili harf 
sayısı toplamı: 

26 227 33 94 484 611 
27 81 25 84   109 

Hemen yukarıdaki tabloyu aşağıdaki şekle dönüştürüyorum. 
 27. sûrenin 82. âyetine kadar geçen (82. âyet dâhil değil), Besmeleyi de katarak toplam âyet 

sayısı 82’dir, çünkü Besmeleyi de katıyorum. 

 

27/82’YE KADAR (27/82 DÂHİL DEĞİL) 
Sûre 

numarası: 
Besmeleyi de katarak 

toplam âyet sayısı: 
İlgili harf sayısı 

toplamı: 
26 228 611 
27 82 109 

Aşağıda ise sonuç tablosunu veriyorum. 
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27/82'YE KADAR (27/82 DÂHİL DEĞİL) 

Sûre 
numarası: 

Besmeleyi de 
katarak toplam 

âyet sayısı: 

İlgili başlangıç 
harflerinin geçiş 

sayısı: 

Sayıların rakamlarının 
toplamı: 

26 228 611 2+6+2+2+8+6+1+1 28 
27 82 109 2+7+8+2+1+0+9 29 

TOPLAM: 1083 (19×19×3)  57 (19×3) 

 Açıklama: 

Allâh Teâlâ, niçin Hâ Mîm sisteminde sâdece başlangıç harfi sayılarıyla bir sistem oluşturmuş ta, Tâ Sîn 
sisteminde sûre numaraları-âyet sayıları-başlangıç harfi sayıları ile bir sistem oluşturmuştur? Bunu şöyle 
yorumluyorum: 

 Allâh Teâlâ, Tâ Sîn sisteminde bir sûrenin bir âyet grubuna dikkat çekmek istemiş: 27. sûrenin 
82-85. âyetleri. Fakat Hâ Mîm sisteminde böyle bir isteği-amacı yok. Allâh Teâlâ Tâ Sîn 
sisteminde bir sûrenin bir âyet grubuna dikkat çekmek istediği için, bu sistemde başlangıç 
harfi sayılarıyla birlikte, sûre numaralarını ve âyet sayılarını da kullanmış. 

 Tâ-Sîn sisteminin tesâdüfen oluşmasının ihtimâli: 

Bu sistemin olasılık hesâbını okumadan önce, eğer okumadıysanız, Hâ Mîm sisteminin olasılık hesâbını 
okumanızı öneriyorum. Bu şekilde bu sistemin olasılık hesâbını daha iyi anlarsınız. 

 1. hesaplama: 

Sûrelerin tümünün ele alındığı ilk çalışmada toplam 1085= 19×95= 19×19×5 gelmişti. Toplamın, 19’un 
karesinin tam katı gelme olasılığı 1/19’un karesi kadardır. Yani 1/19 × 1/19= 1/361’dir. 

 2. hesaplama: 

Toplam 1805=19×95= 19×19×5 idi. Toplamın 19 çarpanı 95 idi. Sayıların rakamlarının toplamı ise 19’un 
çarpanı olan 95 gelmişti. Sayıların rakamlarının toplamının 19’un çarpanı ile aynı gelmesi ihtimâlini 
hesaplayabilmek için Hâ Mîm sisteminde yaptığım gibi hayâli tablo hazırlayacağım. Bu tabloda 
sayıların rakamlarının ne kadar küçük olabileceğini tahmin etmeye çalışacağım küçük sayı oluşturan 
örnek, ayrıca sayıların rakamlarının ne kadar büyük olabileceğini tahmin etmeye çalışacağım büyük sayı 
oluşturan örnek olacak. 

Orjinal tabloyu hatırlayalım. Burada ‘sûre numaraları’ değişmez, ‘Besmeleyi de katarak toplam âyet 
sayıları’ da değişmez. Değişebilecek olan sayılar, ilgili başlangıç harflerinin geçiş sayısıdır. 
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ORJİNAL TABLO 
 

Sûre 
numarası: 

Besmeleyi de 
katarak toplam 

âyet sayısı: 

İlgili başlangıç 
harflerinin geçiş 

sayısı: 

Sayıların rakamlarının 
toplamı: 

26 228 611 2+6+2+2+8+6+1+1 28 
27 94 121 2+7+9+4+1+2+1 26 
28 89 581 2+8+8+9+5+8+1 41 

TOPLAM: 1805 (19×19×5)  95 (19×5) 

 

  

Sûre 
numarası: 

İlgili başlangıç 
harflerinin geçiş 

sayısı: 

Küçük sayı 
oluşturan 

örnek: 

Büyük sayı 
oluşturan 

örnek: 
26 611 610 599 
27 121 202 195 
28 581 501 519 

TOPLAM: 1313 1313 1313 
RAKAMLARIN TOPLAMI: 26 17 53 

Son tablodan göreceğimiz gibi ilgili başlangıç harflerinin geçiş sayılarının toplamı, orjinal olarak 
1313’tür. İlgili başlangıç harflerinin toplam sayısı aynı kaldığı sürece, bunları sûrelere nasıl dağıtırsak 
dağıtalım, toplam olan 1313 sayısı değişmez. O halde toplam aynı kalması koşuluyla bu sayıların küçük 
rakamlardan ve büyük rakamlardan oluşan örneklerini vermeye çalıştım. Orjinal olarak ilgili başlangıç 
harflerinin rakamlarının toplamı 26’dır; küçük sayı oluşturan örnekte 17, büyük sayı oluşturan örnekte 
ise 53’tür. Demek ki, rakamların toplamı en küçüğü 17 civârında, en büyüğü 53 civârında olan bir 
aralıkta olabilir. 53-17= 36, 36+1= 37 Bu aralık 37 tam sayı barındırır. Bu 37 tâne tam sayıdan 26’nın 
tutturulma olasılığı 1/37’dir. 

Bir önceki hesaplamadan hatırlayacağımız gibi, oradaki olasılık 1/19 idi. İki durumun birden, yâni hem 
toplamın 19’un karesinin tam katı gelmesi hem de rakamların toplamının, toplamın 19 çarpanı olan 95 
gelmesinin olasılığı, iki olasılığın çarpımına eşittir. Bu da 1/361 × 1/37= 1/13.357 yapar. 

 3. hesaplama: 

Hâ Mîm sûrelerindeki gibi Tâ Sîn sûrelerinin de bir bölünme durumu var mıydı acaba? Yukarıda da 
bahsettiğim gibi, Kur’ân’da 19 ile alakalı, mâna açısından en anlamlı gördüğüm yer 74. sûre, ikinci en 
anlamlı gördüğüm yer 27. sûrenin 82-85 ve 93. âyetleri idi. Şuralardan bölebilirdim: 

 1) 27/82’den önce. 
 2) 27/85’ten sonra. 
 3) 27/93’ten önce. 
 4) 29/93’ten sonra. 
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27/82-85, bu 4 âyet birbirleriyle anlam bütünlüğü içinde olduğu için bu 4 âyetin arasından bölmek 
mantıklı olmazdı. Yukarıdaki 4 ihtimâl vardı. 27/82’den öncesi oldu. Sâdece 19’un katı olduğu için bunu 
sisteme dâhil etmedim, 19’un karesinin katıydı. 19’un karesinin katı bulunması ihtimâli 1/19 × 1/19= 
1/361’dir. Fakat elimde 4 ihtimâl olduğu ve bunlardan biri tuttuğu için bu ihtimâli 4 ile çarpmam 
lazımdı. Bu da 4/361 yapıyor. Şimdiye kadarki olasılık hesabımız 1/13.357 × 4/361= 1/1.205.469 oldu. 

 4. ve son hesaplama: 

3 sûreyi 27/82’den önce olmak üzere iki ayrı kısıma böldüğüm zaman ilk kısmın sayılarının toplamı 1083 
(19×19×3)= 19×57 gelmişti. Sayıların rakamlarının toplamı da, sayıların toplamının 19 çarpanı ile aynı, 
yâni 57 gelmişti. Sayıların rakamlarının toplamının, 1083’ün 19 çarpanıyla aynı gelme ihtimâlini 
hesaplayabilmek için, 2. hesaplamada yaptığım gibi, yine hayâli bir tablo hazırlayacağım. Bu tabloda, 
yine, küçük sayı oluşturan örnek ve büyük sayı oluşturan örnek olacak. Önce orjinal tabloyu 
hatırlayalım. Sonra da hayâli tabloya bakalım. 

 

ORJİNAL TABLO 

 

27/82'YE KADAR (27/82 DÂHİL DEĞİL) 

Sûre 
numarası: 

Besmeleyi de 
katarak toplam 

âyet sayısı: 

İlgili başlangıç 
harflerinin geçiş 

sayısı: 

Sayıların rakamlarının 
toplamı: 

26 228 611 2+6+2+2+8+6+1+1 28 
27 82 109 2+7+8+2+1+0+9 29 

TOPLAM: 1083 (19×19×3)  57 (19×3) 

 

  

Sûre 
numarası: 

İlgili başlangıç 
harflerinin geçiş 

sayısı: 

Küçük sayı 
oluşturan 

örnek: 

Büyük sayı 
oluşturan 

örnek: 
26 611 610 599 
27 109 110 121 

TOPLAM: 720 720 720 
RAKAMLARIN TOPLAMI: 18 9 27 

Orjinal tabloda, ilgili başlangıç harflerinin geçiş sayılarını oluşturan sayıların rakamlarının toplamı 18 
idi. İkinci, yâni hayâli tablodan da göreceğimiz gibi küçük sayı oluşturan örnekte rakamların toplamı 9 
geldi, büyük sayı oluşturan örnekte ise rakamların toplamı 27 geldi. Bu demektir ki, 18 sayısı en küçüğü 
9 civârında olan, en büyüğü ise 27 civârında olan tam sayıların oluşturduğu bir aralıktaki bir sayıdır. Bu 
aralıkta 27-9= 18, 18+1= 19 tam sayı bulunmaktadır. Bu 19 tam sayıdan 18 sayısının tutturulmasının 
olasılığı 1/19’dur. 4. hesaplamanın tek başına olasılık hesâbı budur. O zaman, şimdiye kadar ki ve son 
olasılık hesâbımız 1/1.205.469 × 1/19= 1/22.903.911 oldu. Yâni aşağı yukarı 22 milyonda bir ihtimal. 

Tâ Sîn sisteminin tesâdüfen ortaya çıkmasının olasılığı 22 MİLYONDA BİR İHTİMALDİR!  

 Tâ-Sîn sisteminin özeti: 
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1) Sûre numaraları, 2) Besmeleyi de katarak toplam âyet sayıları, 3) ilgili başlangıç 
harflerinin ilgili sûrede geçiş sayıları 

Özellik: Sonuç: Olasılık 
hesâbı: 

Tâ Sîn sûrelerinde ilk satırdaki sayıların toplamı: 1805 (19×19×5) 1/361 
Tâ Sîn sûrelerinde ilk satırdaki sayıların rakamlarının toplamı: 95 (19×5) 1/37 
Tâ Sîn sûrelerinde 27/82’ye kadar (27/82 dâhil değil) ilk 
satırdaki sayıların toplamı: 

1083 (19×19×3) 4/361 

Tâ Sîn sûrelerinde 27/82’ye kadar (27/82 dâhil değil) ilk 
satırdaki sayıların rakamlarının toplamı: 

57 (19×3) 1/19 

Bu sistemin tesâdüfen oluşmasının olasılığı: 1/22.903.911 

 3-3) KÂF BAŞLANGIÇ HARFİ: 

 Giriş: 

Şu açılardan olmak üzere, kâf harfinin, Arapça’daki diğer harflere göre özel bir yeri olduğunu 
söyleyebiliriz: 

 Kâf harfi Arap alfâbesinin matematiksel değer sıralamasında 19. harftir (Arap alfâbesinin 
matematiksel değerleri hakkında bilgiyi, bu belgede, ‘Başlangıç/Arap alfâbesinin sıra ve sayısal 
değerleri’ kısmında bulabilirsiniz). 

 Arapça’da Kur’ân kelimesi kâf harfi ile başlamaktadır. 

“Kâf” harfi, başlangıç harfi olarak sadece 2 sûrede geçmektedir:  
 1) 42. sûrenin 2. âyetinde Ayn-Sîn-Kâf başlangıç kalıbının içinde;  
 2) 50. Sûrenin 1. âyetinde tek başına başlangıç harfi olarak.  

42. Sûre (Şûrâ Sûresi): 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Hâ Mîm. 
 2) Ayn Sîn Kâf. 
 3) Güçlü, bilge Allâh, sana ve senden öncekilere böyle vahyeder. 
 … 

50. Sûre (Kâf Sûresi): 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Kâf ve şânı yüce (mecîd) Kur’ân. 
 … 

 Bulgular: 

 a) Sûre numarası + âyet …: 

1) Kâf başlangıç harfinin geçtiği sûrelerden biri olan Şûrâ sûresi 42. sûredir ve 53 âyeti vardır. Sûre 
numarasının ve âyet sayısının toplamı 19’un tam katıdır >>> 42+53= 95 (19×5).  
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2) Kâf başlangıç harfinin geçtiği diğer sûre olan Kâf sûresi 50. sûredir ve 45 âyeti vardır. Sûre 
numarasının ve âyet sayısının toplamı hem 19’un tam katıdır, hem de Şûrâ sûresindekiyle aynıdır >>> 
50+45= 95 (19×5).  

3) Kâf başlangıç harfi; 42. sûrenin 2. âyetinde geçmektedir ve 50. sûrenin 1. âyetinde geçmektedir. Sûre 
numaralarının ve âyet numaralarının toplamı hem 19’un tam katıdır, hem de önceki iki sonuçla aynıdır 
>>> 42+2+50+1= 95 (19×5). 

 

Sûre 
numarası: Âyet sayısı: Toplam: 

42 53 95 (19×5) 
50 45 95 (19×5) 

Sûre 
numarası: 

Başlangıç harfinin 
geçtiği âyet numarası: Toplam: 

42 2 
95 (19×5) 

50 1 

 b) Kâf harfi sayısı: 

 b-1) İlgili sûrelerdeki kâf harfi sayısı: 

42. sûredeki ve 50. sûredeki kâf harflerinin sayılarına bakalım. Başlangıç harflerini ilgili sûrede sayarken, 
her zaman, Besmelelerdeki harfleri de hesâba katıyoruz. 

1) 42. sûredeki kâf harflerinin toplam sayısı 57 (19×3) olmak üzere 19’un tam katı olarak geçer.  

2) 50. sûrede de kâf harflerinin toplam sayısı 57 (19×3) olmak üzere hem 19’un tam katıdır, hem de 42. 
sûredekiyle aynıdır. 

 b-2) Tüm Kur’ân’da 19’un katı olan âyetlerdeki ve sûrelerdeki kâf harfi sayıları: 

1) Tüm Kur’an’da, 19’un katı olan âyetlerde (19. âyet, 38. âyet, 57. âyet, …) geçen kâf harflerinin toplam 
sayısı 19’un tam katıdır >>> 323 (19×17). 

2) Tüm Kur’an’da 19’un katı olan sûrelerde (19. sûre, 38. sûre vs) geçen kâf harflerinin toplam sayısı da 
19’un tam katıdır >>> 228 (19×12). 
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Tablosal gösterimler: 

 

Tüm Kur’ân’da numarası 19’un 
katı olan âyetlerde geçen kâf harfi 

sayısı: 

Âyet numarası: Kâf harfi sayısı: 
19 76 
38 75 
57 37 
76 43 
95 29 

114 17 
133 10 
152 8 
171 13 
190 3 
209 0 
228 4 
247 5 
266 1 
285 2 

TOPLAM: 323 (19×17) 

 

Tüm Kur’ân’da numarası 19’un katı 
olan sûrelerde geçen kâf harfi sayısı: 

Sûre numarası: Kâf harfi sayısı: 

19 86 
38 74 
57 49 
76 15 
95 3 

114 1 
TOPLAM: 228 (19×12) 

 Kâf başlangıç harfi sisteminin tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli: 

 a) Sûre numarası + âyet …: 

İki sûrenin de sûre numaralarının + âyet sayılarının ayrı ayrı toplamının 19’un katı ve eşit gelme ihtimâli 
ne? 

 İki toplamın da 19’un katı gelme olasılığı 42. sûrenin sûre numarası+âyet sayısının 19’un katı 
gelme olasılığı 1/19’dur. 50. sûrenin sûre numarası+âyet sayısının 19’un katı gelme olasılığı da 
1/19’dur. İkisinin birden 19’un katı gelme olasılığı 1/19 × 1/19= 1/361’dir. 
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 İki toplamın eşit gelme olasılığı Kur’ân’daki tüm sûrelerin sûre numarası+âyet sayısı değerleri 
8’den 288’e kadar uzanan bir sayı aralığında bulunmaktadır. Yani 281 sayılık bir aralık 
bulunmakta. İki değer de 19’un katı gelmişti. 8 ile 288 sayıları arasında 15 tâne 19’un katı sayı 
bulunmakta. 42. sûrenin değeri herhangi bir 19’un katı sayı olarak 95 gelsin. 50. sûrenin de 95 
gelme ihtimâli, toplamda 19’un katı olan 15 sayı bulunduğu için 1/15’tir. 

 Böylece 2 sûrenin de değerinin 19’un katı ve eşit gelme ihtimali: 1/361 × 1/15’tir. Bu da 1/5.415 
yapar. 

Bir önceki ihtimâl hesaplamasını şöyle de yapabiliriz: 
 42. sûrenin sûre numarası+âyet sayısının 19’un katı gelme olasılığı 1/19’dur. 
 50. sûrenin 42. sûreyle aynı toplama, yâni 95’e sâhip olma olasılığı Kur’ân’daki tüm 

sûrelerin sûre numarası+âyet sayısının 8 ile 288 arasında 281 sayılık bir aralıkta bulunduğunu 
hemen yukarıda yazmıştım. 281 sayıdan 95’in tutma olasılığı 1/281’dir. 

 Böylece 2 sûrenin de değerinin 95 gelme olasılığı bu iki olasılığın çarpımına eşit oluyor: 1/19 × 
1/281= 1/5339. Bu olasılık, hemen yukarıdaki olasılıkla birbirine çok yakın; bu, olasılık 
hesaplarımın doğru olduğunu gösteriyor. Ben bu iki olasılıktan, daha yüksek olan olasılığı, 
yâni 1/5339’u seçeyim. 

Sûre numaraları + başlangıç harfinin geçtiği âyet numaralarının tam olarak 95 gelme ihtimâli ne? 
 Toplamda 114 tâne sûre var. Başlangıç harfleri bu 114 sûrenin bâzılarında ilk âyetlerinde, 

bâzılarında hem ilk âyetlerinde, hem de ikinci âyetlerinde bulunsun.  
 İki sûrenin de, sûre numarası + âyet sayısı toplamı 95 olduğuna göre ve Kur’ân’daki âyet sayısı 

en düşük 3 olduğuna göre, en yüksek sûre numarası 92 olacak. Ama âyet sayısı 3 olduğunda o 
sûredeki kâf harfi sayısının 57 gelme ihtimâli neredeyse 0. O hâlde en düşük âyet numarası 25 
olsun, bu durumda en yüksek sûre numarası 70 olur. Bu durumda, sûre numarası + kâf 
başlangıç harfinin geçtiği âyet numarası olarak en yüksek toplam 70+2= 72 olur, en yüksek ikinci 
toplam farklı sûrede olmak üzere 69+2= 71 olur. İki sûrenin en yüksek toplamı 72+71= 143 
olur. 

 En düşük sûre numarası 1 olabilir ve en düşük ikinci sûre numarası 2 olabilir. Böylece en 
düşük sûre numarası + başlangıç harfinin geçtiği âyet numarası toplamı 1+1= 2 olur. En düşük 
ikinci toplam farklı sûrede olmak üzere 2+1= 3 olur. İki sûrenin en düşük toplamı 2+3= 5 olur. 

 O halde sûre numaraları + o sûrelerdeki kaf başlangıç harfinin geçtiği âyet numarası, en yüksek aşağı 
yukarı 143 olur, en düşük 5 olur. Bu 5 ile 143 arasındaki 139 sayı aralığından 95 gelmesinin 
ihtimâli 1/139’dur. 

a) Sûre numarası + âyet … sisteminin ortaya çıkma ihtimâli iki ihtimâlin çarpımına eşittir: 1/5.339 × 1/139= 
1/742.121 Yâni bu sistemin tesâdüfen ortaya çıkma olasılığı aşağı yukarı 740 binde bir ihtimâldir. 

 b) Kâf harfi sayısı: 

42. sûredeki kâf harflerinin sayısının 19’un katı olma olasılığı 1/19’dur. 50. sûredeki kâf harflerinin 
sayısının 19’un katı olma olasılığı da 1/19’dur. İkisinin de 19’un katı olma olasılığı 1/19 × 1/19= 1/361’dir.  

 İkisinin de eşit gelme ihtimali ne? 42. sûredeki kâf harflerinin sayısı 19’un katı bir sayı 
olarak 57 gelsin. 50. sûrenin âyet sayısı 45 olduğuna göre, 50. sûredeki kâf harflerinin sayısı 
57’den çok düşük veyâ çok büyük olamaz. 50. sûredeki kâf harflerinin sayısı 32 ile 82 
arasındaki bir sayı aralığında gelebilir. 32 ile 82 arasında, 38, 57, 76 olmak üzere 3 tâne 19’un 
katı olan sayı var. Bu 3 sayıdan 57’nin gelme ihtimâli 1/3’tür. 
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 Olasılığımız 1/3 × 1/361= 1/1083’tür. 

Hemen yukarıdaki ihtimâli şöyle de hesaplayabiliriz 42. sûredeki kâf harflerinin sayısının 19’un katı 
gelme olasılığı 1/19’dur. 42. sûredeki kâf harfi sayısı 19’un katı olan bir sayı olarak 57 gelsin. 50 sûredeki 
kâf harflerinin sayısının da 57 gelme ihtimâli ne? 50. sûrede 32 ile 82 arasında kâf harfi gelebileceğini 
biraz önce yazmıştım. 32 ile 82 arasında 51 sayı vardır. Bu 51 sayıdan 57’nin gelme ihtimâli 1/51’dir. 
Olasılığımız 1/19 × 1/51= 1/969’dur. 

 1/969 ile 1/1083 birbirine çok yakın olasılıklar olduğu için, demek ki, olasılık hesaplarım 
doğru. Ben daha yüksek olasılık olan 1/969’u seçeyim. O halde b-1) İlgili sûrelerdeki kâf harfi 
sayısı başlığının olasılığı 1/969 oluyor. 

19’un katı âyetlerde geçen kâf harflerinin sayısının 19’un katı gelme olasılığı 1/19’dur. 19’un katı olan 
sûrelerde geçen kâf harflerinin sayısının 19’un katı gelme olasılığı da 1/19’dur. b-2) Tüm Kur’ân’da 19’un 
katı olan yerlerdeki … başlığındaki olasılığımız bu iki olasılığın çarpımına eşittir: 1/19 × 1/19= 1/361. 

Kâf harfi sayısı sisteminin tesâdüfen ortaya çıkma ihtimâli, yukarıdaki 2 ihtimâlin çarpımına eşittir: 
1/969 × 1/361= 1/349.809 Yâni aşağı yukarı 340 binde bir ihtimâl. 

 Kâf başlangıç harfi sistemi: 

Kâf başlangıç harfi sisteminin ortaya çıkma ihtimâli, a) Sûre numarası + âyet …’in olasılığının ve b) Kâf harfi 
sayısı’nın olasılığının çarpımına eşittir. 1/742.121 × 1/349.809= 1/259.600.604.889 Yâni aşağı yukarı 250 
milyarda bir ihtimaldir. 

 ‘Kâf başlangıç harfi’ sisteminin özeti: 

 

BAŞLIK ÖZELLİK OLASILIK 

a) Sûre 
numarası 
+ âyet … 

Kâf harfinin başlangıç harfi olarak geçtiği iki sûreden biri 
olan Şûrâ Sûresi’nin sûre numarası + âyet sayısı: 42+53= 

95 (19×5) 

1/742.121 
Kâf harfinin başlangıç harfi olarak geçtiği iki sûreden 
diğeri olan Kâf Sûresi’nin sûre numarası + âyet sayısı: 
50+45= 

95 (19×5) 

Kâf başlangıç harfi; 42. sûrenin 2. âyetinde ve 50. sûrenin 1. 
âyetinde geçmektedir >>> 42+2+50+1=  

95 (19×5) 

b) Kâf 
harfi 
sayısı 

42. Sûre (Şûrâ Sûresi)’ndeki kâf harflerinin sayısı: 57 (19×3) 

1/349.809 

50. Sûre (Kâf Sûresi)’ndeki kâf harflerinin sayısı: 57 (19×3) 
Tüm Kur’an’da sıra numarası 19’un katı olan âyetlerde 
geçen kâf harflerinin toplam sayısı: 

323 
(19×17) 

Tüm Kur’an’da sıra numarası 19’un katı olan sûrelerde 
geçen kâf harflerinin toplam sayısı: 

228 
(19×12) 

NİHÂÎ OLASILIK HESÂBI: 1/259.600.604.889 

 3-4) YASİN SÛRESİ (36. SÛRE) VE 19: 

 Bulgu: 
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Yasin Sûresi “Ye-Sin” başlangıç harfleriyle başlamaktadır. Bu başlangıç harflerinin bu sûrede geçiş 
sayıları şunlardır: “Ye” harfi 237 defa “Sin” harfi 48 defa. Bu iki harfin geçiş adetlerini toplarsak, ortaya 
çıkan sayı 19’un tam katıdır: 237+48= 285 (19x15). 

Bilgisayarda arattığımızda Ye harfinin, 3 çeşit yazımı olduğunu bilmemiz lazım. Bu yazımlar ve 
bilgisayarda Yasin Sûresi’nde arattığımda bilgisayarın bulduğu sayılar şunlardır: 

 (Yeşil dolgu renginde biçimlendirdim) .174 :ي
 (Pembe dolgu renginde biçimlendirdim) .55 :ى
 (Gri dolgu renginde biçimlendirdim) .4 :ئ

 Not: 

174+55+4= 233 ediyor. Fakat ben Yasin Sûresindeki her Ye ve Sîn harfini aynı zamanda kendim birkaç 
kez saydım (Bütün diğer harf sayımlarımda olduğu gibi). Sîn harfini, bilgisayarın saydığı gibi buldum. 
Ye harfinden 4 tânesini ise bilgisayarın saymadığını farkettim. 
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 BÖLÜM 4) ASTRONOMİ VE AY’A GİDİŞ: 

 4-1) BİNİP TABAKADAN TABAKAYA GEÇMEK: 

 Giriş: 

84. Sûre (İnşikak Sûresi)/16-19. âyetler: 
 Elmalılı Hamdi Yazır Meali: 

 16 İmdi kasem ederim o şefaka 
 17 Ve geceye ve derlediğine 
 18 Ve derlendiği zaman o Aya 
 19 Ki sizler binip binip geçeceksiniz elbette tabakadan tabakaya. 

 Yukarıdaki âyetlerin sadeleştirilmiş hâli: 
 16 Şimdi yemin ederim, o şafağa, 
 17 ve geceye ve derlediğine, 
 18 ve dolunay haline geldiğinde o Ay’a, 
 19 ki sizler elbette binip binip geçeceksiniz tabakadan tabakaya. 

Birçoğumuzun hafıza kayıtlarında Ay, unutulmaz anıların, güzel manzaraların bir sembolüdür. Diğer 
taraftan Ay, Ay takvimini kullananlar için şaşmaz bir hesap aletidir. Gel-gitleriyle de, Dünyamız’a 
uyguladığı çekimle de Ay, her zaman insanlar için merak unsuru olmuş, insanlığın ilgisini çekmiştir. O, 
kimimiz için matematiği, kimimiz için astronomiyi, kimimiz için sanatı, kimimiz için romantizmi ifade 
etmektedir.  

Tarih boyunca Ay, insanlar için ulaşılmazlığı da ifade etmiştir. Nitekim Peygamberimiz’e Kuran-ı 
Kerim’in vahyedildiği dönemde de bu hiç şüphesiz böyleydi. Bu nedenle 1400 yıla yakın bir süre 
yukarıdaki âyetlerde Ay’a gidileceğine işaret olduğu anlaşılamadı. Bu sûrede Ay’a dikkat çekildikten 
bir âyet sonra “binip, tabakadan tabakaya geçileceği” söylenmiştir. Daha önceden Kuran’ı anlamaya 
çalışanlar 18. âyetle 19. âyeti ayrı düşünmüşler ve “tabakadan tabakaya geçişi” başka türlü 
değerlendirmeye çalışmışlardır. Çünkü onların zihninde Ay ulaşılmazdı, Ay’a gitmek hayal bile 
edilemezdi, hayal edilse bile bu ancak romantik bir düş olarak mümkündü. 

 Bu düşüncelerin etkisiyle tabakadan tabakaya geçişin manevi yükselişi ifade ettiği, dünyadan 
ahirete geçişi anlattığı, insanın spermden gençliğe, gençlikten yaşlılığa kadar geçirdiği halleri 
mecâzî bir ifadeyle dile getirdiği düşünüldü. Oysa âyette insanların gelecekte tabakadan 
tabakaya geçeceği söylenmektedir. Manevi yükseliş veya çocukluktan yaşlılığa geçiş gibi 
süreçler Kuran’ın inişinden önce de vardı, indiği zaman da vardı, indikten sonra da var 
olmuştur. Bu nedenle âyet hakkında geçmişte yapılan bu yorumların gerçeği yansıtmadığını 
düşünüyoruz. Bununla birlikte ölümü 1942 yılı (Ay’a gidilmesinden önce) olan Elmalılı 
Hamdi Yazır, hemen yukarıdaki meâlinden de görüyoruz ki, âyeti doğru mânâsıyla tercüme 
etmiştir. 

Ay’a gidişte açılışı 12 Eylül 1959’da Rusların yaptığı Luna 2 insansız uzay aracı gerçekleştirdi. Aynı yıl 
Luna 3 insansız uzay aracı Ay’ın gizli yüzünün fotoğrafını çekti.  
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Ay’dan Dünyâ’nın görüntüsü: 

 

84. Sûre/19. âyet: 

 

 ٍ َ َ  ْ ًَقا َع َ  َّ َكُ َْ  َل

 ٍ َ َ   ْ ًَقا َع َ   َّ َكُ َْ  َل
tabak(in) ‘an tabekan leterkebunne 

tabaka- -dan tabakaya 
siz elbette binip 

geçeceksiniz 
Leterkebunne tabegan an tabag. 

Siz elbette binip tabakadan tabakaya geçeceksiniz. 

Âyette geçen “tabaka” kelimesi Kuran’ın diğer yerlerinde, örneğin 67-Mülk Sûresi 3. âyette ve 71-Nuh 
Sûresi 15. âyette maddî tabakaları ifade etmekte; fakat mânevî bir tabakayı veya halleri ifâde 
etmemektedir. Âyette “binip geçilmesinden” bahsedilmesi de, Ay’a gidilmesine işaret edildiği görüşünü 
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desteklemektedir; Âyette “binme” anlamında çevrilen “terkebunne” ifadesi, Kuran’ın başka yerlerinde 
de hayvanlara binmeyi olduğu gibi gemi gibi araçlara da binmeyi ifade etmek için kullanılmıştır. 
(Örneğin bakınız: 43-Zuhruf Sûresi 12. âyet.).  

19. âyeti bu şekilde değerlendirdikten sonra 18. âyete baktığımızda Ay’a dikkat çekilmesi, 19. âyette 
bahsedilen “binerek tabakadan tabakaya geçişin” Dünya’dan Ay’a bir araçla geçiş olduğu fikrini 
doğrulamaktadır.  

18. âyette Ay’ın dolunay şekline dikkat çekilir. Ay’ın gerçek şekli dolunaydaki halidir. Ay’ın dolunay 
hali Ay’ın bütününü, Ay’ın diğer halleri ise kendisini değil ancak bir bölümünü ifade eder. Ay’ın 
özellikle dolunay hâline dikkat çekilmesi, bu nedenle olabilir. 

 Binmek kelimesi: 

 40 (Mü’min Sûresi)/79. âyet: 

 

ُُ  اْالَْنَعامَ  ۪ َجَعلَ  َل ُّٰ  الَّ َ 
l-en’âme lekumu ce’ale lleżî (A)llâhu 

hayvanları sizin için meydana getir- -endir Allâh 

 
نَۘ  ا  ِمَْها  َوِمَْها  َتْأُكُل َكُ َْ  ِل

te/kulûn(e) ve minhâ minhâ li-terkebû 

yemeniz ve onları onlara binmeniz için 

Allâhullezî ceale lekumul en'âme literkebû minhâ ve minhâ teé'kulûn. 
Allâh, sizin için, onlara binmeniz ve onları yemeniz için hayvanları 

meydana getirendir. 

Ali Bulaç Meâli: Allah O'dur ki, kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size (bir yarar olmak üzere) 
davarları var etti. 

Süleyman Ateş Meâli: Allah'tır ki kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size hayvanları yarattı. 

Diyanet Meâli: Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları 
yaratandır. 

 43 (Zuhruf Sûresi)/12. âyet: 
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 َ ُْ  ِم  … َوَجَعلَ  َل
mine lekum ve ce’ale … 

-den sizin için ve meydana getirdi … 

نَۙ  َكُ ِ  َواْالَْنَعامِ  َما َتْ  اْلُفْل
terkebûn(e) mâ vel-en’âmi l-fulki 

binmek- -te olduklarınızı ve hayvanlar gemiler- 

… ve ceale lekum minel fulki vel en'âmi mâ terkebûn. 

… ve sizin için, gemilerden ve hayvanlardan binmekte 
olduklarınızı meydana getirdi. 

Yaşar Nuri Öztürk Meâli: Ve O, sizin için gemilerden ve hayvanlardan binmekte olduğunuz şeylere de 
vücut verdi. 

Elmalılı Hamdi Yazır Meâli: Ve sizin için gemilerden ve yumuşak hayvanlardan bineceğiniz şeyler 
yaptı. 

Hasan Basri Çantay Meâli: Sizin için gemilerden, hayvanlardan bineceğiniz şeyleri meydana getirmiştir. 

Ali Bulaç Meâli: Ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti. 

 Tabaka kelimesi: 

Tabaka kelimesi Kur’ân’da sadece şu üç âyette geçiyor:  
 1) 67. sûre/3. âyet,  
 2) 71. sûre/15. âyet,  
 3) Bu konuda bahsetmiş olduğum 84. sûre/19. âyet 

 67 (Mülk Sûresi)/3. âyet: 

 

َاًقا  … ِ َاتٍ   ٰ َ  َسْعَ  َس ٖ  َخَل  َالَّ
… tibâkâ(n) semâvâtin seb’a ḣaleka elleżî 

… tabaka tabaka göğü yedi yarat- -andır 

Ellezî halega seb'a semâvâtin tıbâgâ, … 

Yedi göğü tabaka tabaka yaratandır, … 

Diyanet Meâli: O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. 
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Ömer Nasuhi Bilmen Meâli: O'dur ki, yedi göğü tabaka tabaka olarak yarattı. 

Süleyman Ateş Meâli: O, yedi göğü, birbiri üzerinde tabaka tabaka yarattı. 

Fizilalil Kuran Meâli: Yedi göğü tabakalar halinde yaratan O'dur. 

Kelime Meâli (Hayrat Neşriyat): O ki, yedi göğü tabaka tabaka olarak yarattı. 

 71 (Nûh Sûresi)/15. âyet: 
 

َاًقا  ِ َاتٍ   ٰ ُّٰ  َسْعَ  َس   َ ْوا  َكْفَ  َخَل  َاَلْ  َتَ
tibâkâ(n) semâvâtin seb’a (A)llâhu ḣaleka keyfe terav elem 

tabaka tabaka göğü yedi Allâh yaratmıştır nasıl gör- -mediniz mi? 

Elem terav keyfe halegallâhu seb'a semâvâtin tıbâgâ. 

Görmediniz mi, Allâh yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? 

Diyanet Meâli: ‘Görmediniz mi, Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?' 

Elmalılı Hamdi Yazır Meâli: Görmediniz mi nasıl yaratmış Allah yedi Semayı uygun tabaka tabaka? 

Ömer Nasuhi Bilmen Meâli: Görmediniz mi ki, yedi semayı nasıl tabaka tabaka yaratmıştır? 

Ali Fikri Yavuz Meâli: Görmediniz mi, Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmış? 

Şaban Piriş Meâli: Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını görmüyor musun? 

Kelime Meâli (Hayrat Neşriyat): Görmediniz mi, Allah yedi göğü nasıl tabaka tabaka yaratmıştır! 

 Tabaka kelimesinin geçtiği diğer iki âyetten şu iki çıkarımı yapabiliriz: 

1) Tabaka kelimesi maddî tabakaları ifâde etmekte, fakat mânevî bir tabakayı veya mânevî halleri ifâde 
etmemektedir. 

2) İncelediğimiz 84. Sûre/19. âyetteki, ‘binerek tabakadan tabakaya geçilmesi’nde bahsedilen tabaka, 
göklerin tabakasıdır ve gökler yedi tabakadır. 

 Yedi kat gök ve yedi kat yer: 

65. sûre/12. âyet: Allâh yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. 

Bu âyetten de anlıyoruz ki, gökler yedi tabaka olduğu gibi yer (Yâni yeryüzü) de yedi tabakadır.  
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 Kur’ân’daki mûcize bulgular: 

 Ay (Arapçası: Kamer) kelimesinin tüm Kur’ân’da geçiş sayısı: 

Dünyâ’nın uydusu olarak Ay (Arapçası: Kamer) kelimesi tüm Kur’ân’da 27 defâ geçmektedir. 

Ay, sürekli, kendi etrâfında, ayrıca Dünyâ’nın etrâfında, ayrıca Dünyâ ile birlikte (Dünyâ’nın uydusu 
olarak) Güneş’in etrâfında döner. Ay kendi etrâfındaki bir tam dönüşünü aşağı yukarı 27 (27,3) günde 
tamamlamaktadır. Ay Dünyâ etrafındaki bir tam dönüşünü de aşağı yukarı 27 günde tamamlamaktadır. 
İkisi eşit (27 gün) olduğu için Dünyâ’dan baktığımızda Ay’ın hep aynı yüzünü görürüz, diğer yüzünü 
hiç görmeyiz.  

Peki Ay’ın fazları niçin 27 günde bir değil de, 29,5 günde bir tekrarlanır? Çünkü: 
 Ay’ın fazları, biz Dünyâ’dan bakarken, Ay’ın Güneş’e göre pozisyonuna göre oluşur. Ay 

Dünyâ etrâfındaki bir tam dönüşünü tamamlayana kadar, Dünyâ Güneş’in etrâfında 
dönmeye devâm ettiği için, yâni Dünyâ’daki bir insana göre Güneş’in de pozisyonu değiştiği 
için, Ay’ın Dünyâ ve Güneş’e göre aynı pozisyona gelmesi için, Dünyâ etrâfında 2,5 günlük 
bir dönme daha yapması gerekir. 

 

AY (KAMER) KELİMESİNİN TÜM KUR'ÂN'DA 
GEÇTİĞİ ÂYETLER: 

Sıra no: Sûre no: Âyet no: Sıra no: Sûre no: Âyet no: 
1 6 77 15 36 39 
2 6 96 16 36 40 
3 7 54 17 39 5 
4 10 5 18 41 37 
5 12 4 19 41 37 
6 13 2 20 54 1 
7 14 33 21 55 5 
8 16 12 22 71 16 
9 21 33 23 74 32 

10 22 18 24 75 8 
11 25 61 25 75 9 
12 29 61 26 84 18 
13 31 29 27 91 2 
14 35 13    

 Gökler (Arapçası: Semâvât) kelimesi: 

1) Gökler (Semâvât) kelimesi tüm Kur’ân’da 190 (19×10) kere, yâni 19’un tam katı kadar geçmektedir. 

2) ‘Yedi gök’ (yâni ‘yedi gökler’) kelime grubu tüm Kur’ân’da 7 kere geçmektedir. Açıklama:  
 Türkçede bir kelimenin önüne 1’den büyük bir sayı geldiği zaman o kelime çoğul eki olan -ler 

veya -lar almaz. Fakat Arapça ve İngilizce gibi bâzı dillerde çoğul eki alır. Örneğin, Türkçede 
“beş kitap” denir, fakat İngilizce’de “five books” (beş kitaplar) denir. 
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‘YEDİ GÖK’ KELİME 

GRUBUNUN TÜM 
KUR’ÂN’DA GEÇTİĞİ 

ÂYETLER: 
Sıra no: Sûre n.: Âyet n.: 

1 2 29 
2 17 44 
3 23 86 
4 41 12 
5 65 12 
6 67 3 
7 71 15 

3) Gökler de, yer de 7 tabaka demiştim. “Gökler ve yer”  َِات ٰ َّ َواْالَْرضِ  ال  (Es semâvâti vel ard) 

kelime grubu tüm Kur’ân’da 133 (19×7) kere, yâni hem 19’un tam katı, hem de 7’nin tam katı kadar 
geçmektedir. Yâni katmerli özellik. Tüm Kur’ân’da ‘Gökler ve yer’ kelime grubuna katmadığım, iki 
yerde ‘Yer ve gökler’ kelime grubu şeklinde geçiş var: 

 14/48’de, gökler ve yer şeklinde değil de, yer ve gökler şeklinde bir geçiş var, fakat bu geçişte 
yer ve gökler kelimeleri mânâ olarak bağlı değil ayrık, şöyle ki: Mânâsı: “O gün, yer başka 
yere ve gökler dönüştürülür ve tek olan, kahredici olan Allâh için ortaya çıkarlar.” 

 20/4’te de, gökler ve yer şeklinde değil de, yer ve gökler şeklinde bir geçiş var. 20/4: 

  ًال ٖ ْ  َتْ َّ َ  ِم َاتِ  اْالَْرَض  َخَل ٰ َّ اْلُعٰلى َوال  

 Tenzîlem mimmen halegal arda ves semâvâtil ulâ. 
 Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir. 

4) “Gökler ve yer” kelime grubu, tüm Kur’ân’da 7’nin katı sûrelerde (7. sûre, 14. sûre, 21. sûre, …) 19 
kere geçmektedir. 

 

‘GÖKLER VE YER’ KELİME GRUBUNUN TÜM 
KUR’ÂN’DA 7’NİN KATI OLAN SÛRELERDE GEÇTİĞİ 

ÂYETLER: 
Sıra no: Sûre n.: Âyet n.: Sıra no: Sûre n.: Âyet n.: 

1 7 54 11 35 1 
2 7 158 12 35 38 
3 7 185 13 35 41 
4 7 187 14 42 11 
5 14 10 15 42 12 
6 14 19 16 42 29 
7 14 32 17 42 49 
8 21 19 18 49 18 
9 21 30 19 63 7 
10 21 56    
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5) Gökler (Semâvât) kelimesi tüm Kur’ân’da 7’nin katı olan sûrelerde 27 kere geçmektedir. Gökler 
kelimesinin 27 kere geçmesi tek başına bir mâna ifâde etmiyor gibi. Ay kelimesi de tüm Kur’ân’da 27 
kere geçiyordu. Gökler kelimesinin 27 kere geçmesi, Ay (Kamer)’e bir atıf olabilir mi acaba? Gökler 
kelimesinin 7’nin katı sûrelerde geçtiği bu 27 âyetin, sûre numaralarını ve âyet numaralarını 
topladığımızda, sonuç: 1959! (Yâni, Ay’a ilk insansız uzay aracının indiği târih). Muhteşem! 

 Ne diyordu Allâh Teâlâ 84/18-19’da?: 
 Ve dolunay hâline geldiği zaman Ay.  
 Siz elbette binip tabakadan tabakaya geçeceksiniz. 

 Bu tabakalar göklerin tabakasıydı ve gökler 7 tabakaydı. 

 

GÖKLER KELİMESİNİN 
TÜM KUR’ÂN’DA 7’NİN 
KATI OLAN SÛRELERDE 

GEÇTİĞİ ÂYETLER: 
Sıra no: Sûre n.: Âyet n.: 

1 7 54 
2 7 158 
3 7 185 
4 7 187 
5 14 2 
6 14 10 
7 14 19 
8 14 32 
9 14 48 

10 21 19 
11 21 30 
12 21 56 
13 35 1 
14 35 38 
15 35 40 
16 35 41 
17 35 44 
18 42 4 
19 42 5 
20 42 11 
21 42 12 
22 42 29 
23 42 49 
24 42 53 
25 49 16 
26 49 18 
27 63 7 

TOPLAM: 1959 

 Neden îmân etmezler?: 

Ay’a gidileceğine işaret eden 18. ve 19. âyetlerden sonra 20. âyette “O halde onlara ne oluyor ki iman 
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etmiyorlar” diye sorulması çok mânidardır. 

84 (İnşikak Sûresi)/16-25. âyetler: 
 Elmalılı Hamdi Yazır Meâli (Sâdeleştirilmiş): 

 16) Şimdi yemîn ederim o şafağa. 
 17) Ve geceye ve derlediğine. 
 18) Ve dolunay hâline geldiği zaman o Ay’a. 
 19) Ki sizler elbette binip binip tabakadan tabakaya geçeceksiniz. 
 20) O halde onlara ne oluyor ki, imân etmezler? 
 21) Ve karşılarında Kur’ân okunduğu vakit secde etmezler. 
 22) Hatta o inkâr edenler yalanlarlar. 
 23) Halbuki Allâh içlerindekini biliyor. 
 24) Onun için onlara acıklı bir azâp müjdele. 
 25) Ancak îmân edip sâlih işler yapanlar başka, onlara tükenmez bir ecir var. 

 4-2) AY’IN EŞELENMESİ: 

 Başlangıç: 

Kuran’da Ay’a gidilmesi ile ilgili ikinci bir işaret daha vardır. O da 54. Sûre’nin (Kamer Sûresi’nin) 1. 
âyetindedir. 

54. Sûre/1. ve 2. âyetler: 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Saat yaklaştı ve Ay yarıldı. 
 2) Ve eğer bir âyet görseler yüz çevirirler ve «Süregelen bir sihirdir» derler. 

54 (Kamer Sûresi)/1. âyet: 

 

 ُ َ َّ اْلَق َ اَعُة َواْن َّ ِ ال َ  ِاْقََ
 ُ َ َّ  اْلَق َ اَعةُ  َواْن َّ ِ  ال َ  ِاْقََ

l-kamer(u) ve-nşakka ssâ’atu ikterabeti 
ay ve yarıldı saat yaklaştı 

Igterabetis sâatu venşaggal gamer. 
Saat yaklaştı ve Ay yarıldı. 

Bu işareti daha iyi anlamak için “yarıldı” diye tercüme ettiğimiz “şakka” kelimesini incelemek yerinde 
olacaktır. “Şakka” kelimesi Arapça’da “ikiye ayrılma” anlamının yanı sıra “toprağın kazılması, 
sürülmesi” gibi anlamlara da gelmektedir.  

Abese Sûresi’nin 26. âyetinde göreceğimiz gibi suyun toprakta açtığı yollar, toprakta yaptığı 
değişiklikler de “şakka” kelimesiyle açıklanmıştır. 80 (Abese Sûresi)/25-26. âyetler: 

 Yaşar Nuri Öztürk Meâli: 
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 25 Biz suyu döktük de döktük. 
 26 Sonra yeryüzünü yardık da yardık. 

 Ali Bulaç Meâli: 
 25 Biz şüphesiz, suyu akıttıkça akıttık, 
 26 Sonra yeri yardıkça yardık; 

 

ا  َاَء َص َْا اْل  َانَّا َصَ

80/25 
 
ۙ
ا َٓاءَ  َص َْا  اْل  َانَّا َصَ

sabbâ(n) l-mâe sabebnâ ennâ 
döktükçe suyu döktük kesinlikle 

Ennâ sabebnel mâe sabbâ. 
Kesinlikle suyu döktükçe döktük. 

 ُثَّ َشَقْقَا اْالَْرَض َشقا

80/26 
 
ۙ
 ُثَّ  َشَقْقَا اْالَْرَض  َشقا

şakkâ(n) l-arda şekaknâ śumme
yardıkça yeryüzünü yardık sonra 

Summe şagagnel arda şaggâ. 
Sonra yeryüzünü yardıkça yardık. 

Ay’a gidişte açılışı 12 Eylül 1959’da Rusların yaptığı Luna 2 insansız uzay aracı gerçekleştirdi. Aynı yıl 
Luna 3 insansız uzay aracı Ay’ın gizli yüzünün fotoğrafını çekti. Fakat insanlık açısından asıl önemli an 
21 Temmuz 1969’da Neil Armstrong ve arkadaşlarının Apollo 11 ile Ay’a (Dünyâ dışındaki bir yere ilk 
kez) ayak basmalarıdır. Fakat insanlık açısından asıl önemli an 21 Temmuz 1969’da Neil Armstrong ve 
arkadaşlarının Apollo 11 ile Ay’a (Dünya dışındaki bir yere ilk kez) ayak basmalarıdır. Cızırtılı 
televizyon görüntülerinden izlenen bu olayın sahneleri insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri 
olarak kabul edilir. İnsanlık tarihinde imkansız olarak kabul edilen bir olay böylelikle gerçekleşti. 

 Ay’a insanlı olarak ilk gidildiğinde gerçekleşen en önemli olaylardan biri Ay’ın zemininden 
örneklerin alınıp Dünya’ya getirilmesidir. Ay’a gidilmesini anlatan tüm yazılarda, 
astronotların, Ay’ın zemininden örnek parçalar alıp geri geldikleri vurgulanır. Astronotlar bu 
ilk Ay ziyâreti sırasında kaya ve toprak olarak 20 kg madde toplayıp Dünyâ’ya getirdiler. Bu 
olayla Ay’ın zemini insanlık tarihinde ilk defa eşelenmiştir, yani “şakka” kelimesiyle 
Kuran’da vurgulanan olay gerçekleşmiştir. 1969-1976 târihleri arasında Ay’a başka insanlı 
inişler de yapılmıştır ve ilk inişle birlikte bu inişlerde kaya ve toprak olarak toplamda 382 kg 
örnek Dünyâ’ya getirilmiştir. 
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Dünyâ tarihinde ilk defâ bir insanın Ay’a ayak basması: 

 

 Bulgular: 

54. sûre (Kamer Sûresi)/1. âyet: Saat yaklaştı ve Ay yarıldı. 

54/1 âyetinde saat denilen, Dünyâ’nın sonu’dur. O halde, 54/1 âyetinden Kur’ân’ın sonuna kadar kaç 
âyet bulunduğuna bakmak isâbetli olacaktır. İncelediğimiz 54- Kamer Sûresi 1. âyetten Kuran’ın sonuna 
kadar 1389 âyet geçmektedir (Bu sayım 54/1. âyetten sonra olarak yapılmaktadır, yani 54/1. âyet sayıma 
katılmamaktadır). Hicri takvime göre 1389 yılı, miladi 1969 yılına karşılık gelmektedir ve bu tarih Ay’a 
bir insanın ilk ayak bastığı ve Ay zemininin bir insan tarafından ilk olarak eşelendiği tarihtir.  

Burada Allâh Teâla’nın bir 19 imzâsını da görüyoruz. 9. sûrenin 128. ve 129. âyetlerini katmadan, 
Kur’ân’ın başından 54. sûrenin 1. âyetine kadar (54/1 dâhil) 4845 (19×255) âyet, yâni 19’un tam katı kadar 
âyet bulunmaktadır. 

 9. sûrenin 128. ve 129. âyetlerini, sâdece burada değil, hiçbir hesaplamamda katmıyorum. 
Çünkü bu âyetlerin Kur’ân’dan olmadığına, Kur’ân’a sonradan, kötü niyetli kişilerce 
eklendiğine inanıyorum. Buradaki bulgu da 9. sûrenin 128. ve  129. âyetlerinin Kur’ân’dan 
olmadığına ait işâretlerden biridir. 
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Tablo şeklinde gösterim: 

 

Sûre: Âyet sayısı: 
1 7 
2 286 

… … 
9 127 

10 109 
… … 
53 62 
54 1 

TOPLAM: 4845 (19×255) 
54 54 
55 78 
… … 

113 5 
114 6 

TOPLAM: 1389 

 Yüz çevirirler, yalanladılar, hevâlarına uydular: 

54/1. âyeti tâkip eden âyetlerde, bir âyet (delil) gördüklerinde yüz çevirenlerden, bu âyeti 
yalanlayanlardan, hevâlarına uyanlardan, caydırıcılık olan haberlerden, doruk noktaya çıkmış 
bilgelikten bahsedilmesi çok mânidardır. Şimdi, 54/1. âyeti tâkip eden birkaç âyete bakalım.  

54. Sûre/1-5. âyetler: 
 Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 1) Saat yaklaştı ve Ay yarıldı. 
 2) Ve eğer bir âyet (delil) görseler yüz çevirirler ve «Süregelen bir sihirdir» derler. 
 3) Ve yalanladılar ve hevâlarına uydular ve her iş yerini bulacaktır. 
 4) Ve andolsun onlara, içinde caydırıcılık olan haberlerden geldi. 
 5) Doruk noktaya çıkmış bilgeliktir, ama uyarılar fayda vermiyor. 

 ASTRONOMİ VE AY’A GİDİŞ BAŞLIĞININ ÖZETİ: 

 Binip tabakadan tabakaya geçmek: 

84. Sûre/18. ve 19. âyetler: 
 18) Ve dolunay hâline geldiğinde Ay. 
 19) Siz elbette binip tabakadan tabakaya geçeceksiniz. 

Kur’ân’dan anlıyoruz ki, 84/19’da bahsedilen tabaka göklerin tabakasıdır ve gökler 7 tabakadır ve yer 
(yeryüzü) de 7 tabakadır. 
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Ay (Kamer) kelimesi tüm Kur’ân’da 27 kere geçmektedir. 
 Ay kendi etrafında bir tam dönüşünü 27 günde tamamlamaktadır. Ay Dünyâ etrafındaki bir 

tam dönüşünü de 27 günde tamamlamaktadır. 

Gökler (Semâvât) kelimesi tüm Kur’ân’da 190 (19×10) kere geçmektedir. 

‘Yedi gök’ kelime grubu tüm Kur’ân’da 7 kere geçmektedir. 

‘Gökler ve yer’ kelime grubu tüm Kur’ân’da 133 (19×7) kere geçmektedir. 
 Hem 19’un hem de 7’nin katı kadar. 

‘Gökler ve yer’ kelime grubu tüm Kur’ân’da, 7’nin katı olan sûrelerde toplamda 19 kere geçmektedir. 

Gökler (Semâvât) kelimesi tüm Kur’ân’da, 7’nin katı olan sûrelerde toplamda 27 kere geçmektedir (Tüm 
Kur’ân’da Ay kelimesinin geçiş sayısı kadar). Bu 27 geçişin sûre numaralarını ve âyet numaralarını 
topladığımızda, sonuç: 1959 (1959: Ay’a ilk insansız uzay aracının vardığı târih). 

 Ay’ın eşelenmesi: 

54. Sûre/1. âyet: Saat yaklaştı ve Ay eşelendi. 

İnsanlık târihinde Ay, insanlar tarafından ilk olarak 1969 yılında eşelenmiştir. Çünkü Ay’a insanın gidişi 
ilk olarak 1969 yılında gerçekleşmiştir ve bu gidişte incelemek için Ay zemininden kaya ve toprak 
parçası olarak 20 kg örnek Dünyâ’ya getirilmiştir. 

54/1 âyetinde saat denilen, Dünyâ’nın sonu’dur. O halde, 54/1 âyetinden Kur’ân’ın sonuna kadar kaç 
âyet bulunduğuna bakmak isâbetli olacaktır. 54. Sûre/1. âyetten sonra (itibâren değil, sonra) Kur’ân’ın 
sonuna kadar 1389 âyet geçmektedir. 1389’u hicrî takvim olarak kabul edip, bunu milâdî takvime 
çevirirsek 1969 yapar. 

Kur’ân’ın başından 54. Sûre/1. âyete kadar (Bu âyet dâhil) olmak üzere 4845 (19×255) âyet 
bulunmaktadır, yâni 19’un tam katı kadar âyet. 

 9. sûrenin 128. ve 129. âyetlerini katmayarak. Bu iki âyeti sâdece bu hesaplamamda değil, 
hiçbir hesaplamamda katmıyorum. Çünkü bu iki âyetin, Kur'ân'dan olmadığına, Kur'ân'a 
sonradan kötü niyetli kişilerce konulduğuna inanıyorum. 
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