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BÖLÜM III  
 

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI 
 

Birinci yazdığım kitabın muhteviyatının üçte birine yakın bir 
kısmı Besmele ve Allah lafz-ı Celâli'nin sayımlarını kapsıyor.  
Bu kitap daha basılmadığından içindeki bu konulara önemi 
bakımından burada hiç olmazsa biraz değinmeyi düşündüm.  

 

Çoğunluğu Hanefi Mezhebini takip eden bir toplumda 
Mushaf'ların birinci âyetinin Şafii Mezhebinin görüşüne göre 
basılmaları beni çok uzun zamandan beri rahatsız eden bir 
mesele. Müslümanların bütün dünya çapında içinde 
bulundukları bu geri kalmışlık, bu zavallılığın sorumlusu her 
halde sokaktaki adam değil. Bunun aydın denilen kesimlerin 
suçu olduğunu herhalde kimse inkar edemez. 
Aydın kesimini bir bütün olarak ele alıp değerlendirirsek 
ilahiyatçıların da diğerleri gibi bundan payını alacakları 
şüphesizdir.  
Cemiyetin her kesimini kolaycılık, işin kolayına kaçmak, köşeyi 
çabucak dönmek, kopyacılık gibi aşağılık değerler salgın 
hastalık gibi kasıp kavuruyor. Bunun Kur'ân yazım işlerinde de 
böyle olduğu göze batıyor. Para kazanmak gayesiyle Kur'ân 
yazmak, bastırıp satmak zengin olmak için bir ticaret vasıtası  
olarak görülüyorsa artık o cemiyetten bir hayr beklemek abes 
gibi görünüyor. Bu arada yukarıda kolaycılık ve kopyacılıktan 
bahsettim. Bu gün gidin Kabeden yapılan canlı yayınları 
izleyin. Kabe imamlarının Fâtihaya Türkiyedeki imamlar gibi 
"Elhamdü lillahi" diye okumaya başladığını göreceksiniz. Bunlar 
Besmelenin Fâtiha Sûresinin bir numaralı âyeti olmadığını 



bildiklerinden böyle yapıyorlar. E pek ala madem ki bütün bu 
imamlar bunu biliyordu iseler niye Türkiyede basılan 
Mushaf'larda Besmele Fâtiha Sûresinin birinci âyeti olarak 
numaralandırılıyor. Niye ilahiyatçı akademisyenler bu işin 
peşine düşüp bunu düzelttirmek için bir gayret göstermiyorlar. 
Hiçmi Allah için din gayreti kalmadı! Neden çoğunluğu Hanefi 
Mezhebinde olan müslüman bir kitleye Kur'ân'ları Hanefi 
Mezhebinin âlimlerinin görüşüne göre hazırlanmıyor! Neden! 

 

19 sayısı üzerinde yaptığım araştırmalarda bulduğum neticeler 
Besmelenin Fâtiha sûresinin bir numaralı âyeti olarak 
numaralandırılmaması gerektiğini göstermektedir. Bunları bu 
bölümde göreceğiz. Önce inceleyeceğimiz konuları bir görelim 
sonra da bunların detayına geçeriz. 

 

1) Hazırladığım Arapça-İngilizce Kur'ân indeksinde "e-l-h" kökü 
altında 2850=150x19 kelime vardır. Bu datayı internetteki 
corpus.quran.com web sitesinden de görebilirsiniz. Oradaki 
data Suudi Arabistan'da basılan Mushaf'lara bakarak 
hazırlandığından 2851 olarak gözükmektedir. Bu "bir" fazla 
Fâtiha Sûresindeki Besmelenin bir numaralı âyet olarak kabul 
edilmesinden ileri gelmektedir.    
2) Hazırladığım Arapça-İngilizce Kur'ân indeksinde "s-m-v"  
kökü altında 380=20x19 kelime vardır. Bu datayı da yine 
corpus.quran.com web sitesinden görebilirsiniz. Orada 381 
olarak gözükmektedir. Bu yine Fâtiha Sûresindeki Besmelenin 
bir numaralı âyet olarak kabul edilmesinden ileri gelmektedir 
çünkü Besmeledeki "Bismi" kelimesi s-m-v kökündendir. 
3) Allah lafz-ı Celâl'i Kur'ân'da 2698 defa geçmektedir. Bunları 
19x19=361 grupta topladım. Bunlar içinde ikişer kelimeden  
oluşan altı grubun varlığını tespit ettim. Detayını ilerde 
göreceksiniz.  
4) Allah Lafz-ı Celâli sûrelerin 19x âyetlerine toplam 133=7x19 
adedinde dağılmıştır. 



5) Rakamsal uyumluluk diye bir konsept icad ettim. Türkiyede 
basılan Mushaf'ların datasını buna göre karşılaştırdım. Hanefi 
Mezhebine göre Besmele bir numaralı âyet olarak 
sayılmadığında bu data daha güzel netice veriyor. 
6) Peygamber isimlerinden rakamsal uyumluluk gösterenler.   



KUR'AN'DA e-l-h KÖKÜ ALTINDAKİ 150X19=2850 KELİME 
 

1) Hazırladığım Kur’ân İndeksinde e-l-h kökü altında 2850 
kelime bulunmaktadır. Bunların içinde 2698 adet Allah kelimesi 
vardır. Bunların hepsini görelim. 
a) Besmele Fâtiha Sûresinin birinci âyeti olarak 
numaralandırılmazsa toplam 2698 Allah kelimesi vardır. 
b) İlah ve çoğulu olan âlihe kelimelerinden de 147 adet vardır. 
c) Allahümme kelimesinden de 5 adet vardır. 
Toplam: 2698+147+5=2850=150x19 
 
Burada görülen bu sayım Besmelenin Fâtiha Sûresinin bir 
numaralı âyeti olarak numaralandırılmaması ile 
gerçekleşmektedir.  
Kitapta incelediğimiz pek çok örnek 19x gerçeğini gözler 
önüne sermiş ve bunun inkar edilemez bir gerçek olduğu 
aşikar olmuştur. 
Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Eğer ki bazı sayımlar bir şeyin 
değişmesiyle oluyorsa bu bize o şeyin öyle değişmesi yönünde 
kuvvetli bir ip ucu veriyor demektir. 
Mesela bundan önceki 513 Peygamber isimleri sayımında 
gördüğümüz gibi Kur’ân'da geçen 20 Harun isminden biri  
düşünce geriye 19 Harun kalıyordu ve bu da 19 Harun 
Peygamber ismi oluyordu. Ve de toplam 513 Peygamber ismi 
oluyordu. Bu da 27x19'a denk geliyordu. Ve de Peygamber 
isimleri 27'ye yükseliyordu. 
Aynen bunun gibi Fâtihadaki Besmele Fâtiha Sûresinin bir 
numaralı âyeti olarak numaralandırılmayınca 2698 Allah 
kelimesi oluyor ve de e-l-h kökü altında toplam 2850=150x19 
kelime oluyor. 
Bu örneklere bir de s-m-v kökü altındaki 380 kelimeyi ilave 
edebiliriz. 
Aşağıya Kur’ân İndeksindeki s-m-v kökü altındaki datayı 
koyuyorım. 



KUR'AN'DA s-m-v KÖKÜ ALTINDAKİ 20X19=380 KELİME 
[s-m-v] KÖKÜNDE  

[761a- semmâ, yusemmiy] ALTINDA  
30 ADET KELİME VARDIR 

[s-m-v] KÖKÜNDE [761b- ism] ALTINDA  
2x19=38 ADET KELİME VARDIR 

[s-m-v] KÖKÜNDE [761c- semiyyen] ALTINDA  
2 ADET KELİME VARDIR 

[s-m-w] KÖKÜNDE [761d- semâu] ALTINDA  
310 ADET KELİME VARDIR (BUNLARDAN 
10X19=190 ADEDİ ÇOĞUL FORMDA OLAN  

SEMÂVÂT KELİMESİDİR) 
 

TOPLAM [s-m-v] KÖKÜNÜN ALTINDA 
20x19=380 ADET KELİME VARDIR 

 
2) Diğer Kur’ân indekslerine baktığımızda, mesela sayın Doç. 
Dr. Mahmut Çanga'nın hazırladığı Kur’ân-ı Kerîm Lugatı (Timaş 
Yayınları 1999) adlı eserinin 253. sayfasında 738 numarada  
[s-m-v] kökü altında 381 kelime olduğu görülür. 781-b başlığı 
altında isim ve çoğulu olan esmâ kelimeleri yer alır. Bu başlık 
altındaki kelimeleri saydığımızda 38 adet kelime olduğu 
görülür. Fakat 5:4 deki "isme" kelimesi yanlışlıkla atlanmıştır. 
Bunun da dahil edilmesiyle 781-b başlığı altında isim ve çoğulu 
olan esmâ kelimelerinin tamamı 39 olacaktır. 
 
Burada "ismillâh" kelimesi karşısında "1/1" yazıldığı görülür. Bu 
"1/1" Fâtiha Sûresi'nin birinci âyetinin birinci kelimesine işaret 
etmektedir. Bundan Bismillâhirrahmânirrahiym kelimesinin 
Fâtiha Sûresi'nin birinci âyeti olarak kabul edildiği 
anlaşılmaktadır. Buradaki "1/1" in sayıma katılmaması 
halinde (781-b) başlığı altındaki isim ve çoğulu olan 
esmâ kelimelerinin toplamı 38'e düşecektir. Bunun 



39'dan 38'e düşmesiyle [s-m-v] kökü altındaki 381 kelime 
sayısı da 380'e düşecektir. Yani iki yönlü olarak 19'un katsayısı 
ile uyum sağlayacaktır. Hem isim ve çoğulu olan esmâ 
kelimelerinin toplamı 2x19=38'e, hem de [s-m-v] kökü 
altında toplam 380=20x19 kelime olacaktır. Bu sayımlar da 
bizde Bismillâhirrahmânirrahiym kelimesinin Fâtiha Sûresi'nin 
birinci âyeti olarak numaralandırılmaması düşüncesini 
kuvvetlendirmektedir.  
 
[s-m-v] kökü altında yapılan sayımların 19 sayımları ile 
uyumlu olanları daha iyi sonuç vermektedir. Allah lafz-ı 
Celâlinin 142x19=2698 olması gerekliliği üzerine bu defa bir 
destek de bu s-m-v sayımlardan gelmekte ve 
Bismillâhirrahmânirrahiym kelimesinin Fâtiha Sûresi'nin birinci 
âyeti olarak numaralandırılmaması görüşünü iyice 
pekiştirmektedir.  
 
Bu sayımların bu şekilde olabileceklerini düşünebilmek 
bu gizli güzelliklerin ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır. 
 
Hattatların Mushaf'ları yazarken çoğunluğu Hanefi 
Mezhebinden oluşan bir kitleye hitap ettiklerini göz önünde 
bulunduracaklarını umuyorum. 
 

***** 


