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Elhamdü lillâhi rabbi l'âlemiyn. Vessalâtu vesselâmu alâ 
rasulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeıyn. 
 
Bu kitapta bu güne kadar hiç bir yerde yazılmamış Kur’ân'ın 
düzenlenmesindeki sayısal mucize ile ilgili dikkat çekici bilgileri 
bulacaksınız. Bunların bir kısmını daha önce yazdığım "Kur’ân'ı 
Kerim'de 19 sayısından Altın Oran'a Sayımlar, Yorumlar" adlı 
kitabımdan aldım. İlk defa bu kitabı okuyanlar için anlayışta bir 
noksanlık olmaması bakımından önceki kitabımdaki bazı 
konuları da bu kitaba almak gerekti. Dolayısıyla iki kitapta az 
bir kısım tekrar edilmektedir. Onun haricinde birinci kitabın 
bitiminden sonra tespit ettiğim 19 sayısı ile ilgili pek çok yeni 
bilgiyi bu kitapta bulacaksınız.  
 

Günümüzde bir kısım insanlar Allah'ı tanımaktan çok uzak bir 
girdabda boğulup gitmekte. Bu girdaptan kurtulmanın tek 
yolunun Allah'ı tanımakla olacağına kesinlikle inanıyorum. Otuz 
küsur sene önce bazı arkadaşların da yardımı ile İngilizce dini 
bir mecmua çıkartmak gibi bazı faaliyetler içinde bulundum. Bu 
arada tanıştığım bazı kişilerden dinlerini bırakıp da 
müslümanlığı seçmelerine neden olan unsurun, Kur’ân'ı 
incelemeleri üzerine, onun gerek üslübu ve gerekse içeriği 
olduğunu kendilerinden dinledim. İşittiklerimin özü bu 
şahısların Müslüman olmalarının sebebinin Kur’ân'ı incelemeleri 
ve Kur’ân'da okuduğu birçok bilgilerin zamanımızdaki en son 
fenni bilgilerle uyumlu olduğunu görmeleri olarak özetlenebilir. 
Bunlar Kur’ân'da gördükleri bu bilgileri bir mantık süzgecinden 
geçirip bunların rastgele şeyler olamayacağını ve böylece de 
Kur’ân'ın yegâne ve tek yaratıcı olan Allah'ın sözü olması 
gerektiği sonucuna varmışlardır. Buradan şöyle bir sonuca 



vardım: Kur’ân'ı inceleyenler Kur’ân'da okuduklarını o zamana 
kadar olan kendi bilgi ve inançları ile karşılaştırıp bir mantık 
muhakemesi yapıyorlar. Bunlardan bazıları hayatlarını 
değiştirecek adımı atıp Müslüman olup hidâyete kavuşuyorlar. 
Daha hidâyet günü gelmeyenler ise yollarına devam ediyorlar. 
  
Allahü te'âlâ yarattığı mahlûkatın her türlü ihtiyacını 
karşılamaktadır. Kur’ân'ı Kerim'in kitaplaştırılmasındaki sayısal 
mucizelerden olduğunu düşündüğüm 19 sayısı ile ilgili tespit 
ettiğim dikkat çekici bilgilerin geçmişte değil de son nesilde 
ortaya çıkmış olması sanki Allahü te'âlâ'nın günümüz insanının 
manevi ihtiyaçlarını karşılamak için bir hediyesi gibi 
yorumlanabileceğini düşünüyorum.  
 
Bu kitapta 19 sayısı ile ilgili yazılan bilgiler rastgele olacak 
şeyler gibi gözükmüyor. Kur’ân'ı inceleyenler için bunların da 
yeni bir materyal oluşturabileceği düşüncesi ve belki bazılarının 
da hidâyetine vesile olabileceği ümidi bana gayret veren tek 
itici güç oldu. Hidâyeti veren ancak Allahü te'âlâ'dır. Kime ne 
zaman hidâyet vereceğini ancak o takdir eder. Bizlere düşen 
çalışmak ve hidâyete vesile olabilmek için çaba göstermektir. 
 
Burada öncelikle söylemek isterim ki 19 sayısı ile ilgili yaptığım 
çalışmanın İran’da ortaya çıkan ve 19 üzerine odaklanan 
Bahailer diye dinden sapmış bir grupla hiçbir ilişkisi yoktur. 
 
Diğer yandan benim bu kitapta sergilediğim sayımlarla Reşad 
Halife ve onu takip edenlerin konu edindikleri 19 arasında da  
hiçbir ilişki yoktur. Onların yazdıklarının içinde yanlışlıklar 
olduğu pek çok kişi tarafından ortaya konmuştur. Reşad Halife 
sayımlar tutsun diye Tevbe sûrenin son iki âyetinin Kur’ân'dan 
olmadığı iddia etmek gibi hiç affedilemeyecek büyük hataların 
içine düşmüştür. Ayrıca onun yolunda gidenler de bütün 
Kur’ân her harfine kadar 19 ile kodlanarak korunmuştur diye 



iddia etmekte ve hadislere hücum edip onları 
itibarsızlaştırmaya çalışmaktadırlar. Bunların bu tutumları sanki 
bu 19 işinin bir düşman projesi olduğu intibaını veriyor. Bu 
sebepten pek çok ilahiyatçı akademisyen bu 19 işine soğuk 
bakıyorlar. Bütün bunları söyledikten sonra ben yine de ilmin 
önünün kapanmaması taraftarıyım. Bütün bunları bilerek 
çalışmama devam ettim ve 19x Özün Özü adlı kitabımda  
anlattığım saymakla ilgili kelimeleri ve bu kitapta incelediğim 
data blokları altındaki kelimeleri ve içeriği benzer âyetleri 
tespit ettim.  
 
Reşad Halife'nin yazdığı kitabı aldım ve okudum. Onun 
kitabında verdiği örnekleri bağımsız olarak kendim de 
hesapladım. Bu arada onun 19 sayısını Kur’ân'ın mu'cizeliğine 
bir kanıt olarak gösterdiğini anladım. Kendi hesaplarımı 
yaparken onun yaptığı sayımlardaki hatalarını da tespit ettim. 
Onun hatasını başkaları da tespit etmişler. Reşat Halife Mısırda 
doğup büyüdüğü için Şafii mezhebinde olduğunu 
düşünüyorum. Şafii mezhebinde Besmele sûrelerden bir parça 
sayılmakta ve sûrenin birinci âyeti olarak kabul edilmektedir. 
Mısırda basılan Mushaf'larda Besmele Fâtiha Sûresi'nin birinci 
âyeti olarak numaralandırılmaktadır. Bu da Kur’ân'da 2699 
aded Allah lafzı celâlinin sayımının olmasına sebep olmaktadır. 
Bu da 142x19 artı bir'e denk gelmektedir. Eğer Reşat Halife 
Hanefi mezhebine göre Besmelenin sûrelerin başlık kısmına 
konulduğunu ve sûrenin birinci âyeti olarak 
numaralandırılmadığını bilseydi o zaman Allah lafzı celâlinin 
sayımı denk gelsin diye Tevbe Sûresinin son iki âyetini bu 
çalışmasına dayalı olarak çıkartmayı teklif etmezdi ve de 
öldürülmezdi. Sevgili okuyucular, gördüğünüz gibi bu konu bir 
insan hayatının kaybına sebep olmuş tehlikeli bir konu. Bunu 
bilen arkadaşlarımdan bazıları benim bu konuda araştırma 
yapmamı istemediler. Bir konuyla uzun süre uğraşılınca bazen 
o konu bir saplantı haline gelebiliyor. Reşat Halifenin başına 



gelenlerin bu saplantısı sonucu olduğunu zannediyorum. 
Allah'a sonsuz şükürler olsun ki beni bu tehlikeli sahada 
araştırma yaparken devamlı korudu. Bunun için rabbime ne 
kadar şükretsem azdır. 
 
Bir kaç yıl önce İnternette araştırırken uzak doğuda bir ülkede 
bir Kur’ân basıldığını ve bu Kur’ân'dan Reşad Halifenin dediği o 
iki âyetin çıkarıldığını okumuştum. Müslümanların uyanık 
olmaları lazım. İslam düşmanları hiç durmadan islamın içini 
oymak için çalışıyorlar. Bunlar çok uzun vadeli planlar 
yapıyorlar. Mesela yüz sene sonra diyecekler ki: bakın yüz 
sene önce basılmış bir Kur’ân bulduk. Bunda 9. Sûrenin son iki 
âyeti yok. Al sana kargaşa. Bunu bir üniversitede tefsir dersleri 
veren akademisyen bir arkadaşıma anlattığımda o da bana 
şunları söyledi: Bir çalışmam sırasında 1800'lü yıllarda 
Hindistan'da buna benzer bir hadisenin yaşandığını okudum. 
Orada islamı yanlış anlatan bir kitap yazmışlar. Sonraki yıllarda 
da yazılan o kitap sanki doğru imiş gibi onu referens gösteren 
başka kitaplar yazmışlar. Sevgili okuyucular kendimize dikkat 
edelim. Atalarımız su uyur düşman uyumaz demişlerdir. Bizler 
uyuyoruz. Bir kaç yüz yıldır uyuyoruz. Düşmanlar bizim bu 
uyumamızı fırsat bilip satın aldıkları adamları vasıtası ile yanlış 
bilgileri halkımıza satıyorlar. Kur’ân'a ve Peygambere hücüm 
ediyorlar. Yalnız Kur’ân diyorlar. Hadisleri inkar ediyorlar. Bu 
gün internete girip de Muhammed (s.a.s) diye yazarsanız on 
tane yazı çıkıyor ve bunların çoğu islam düşmanları tarafından 
bilgisiz gençleri kandırmak için hazırlanmış yazılar. Neyse bu 
konu çok derin bir mesele. Meramımı anlattığımı umuyorum. 
 
İlerideki sayfalarda detayını bulacağınız bir Kur’ân indeksi 
çalışması sırasında pek çok sayıda 19'un katsayısı kadar 
tekrarlanmış kelime ile karşılaştım. Bunlardan "külle" 
kelimesini sayarken, 19 âyette "külle şey'in"e (her şey) 
rastladım. Bunlardan üç adedinde Allahü te'âlâ'nın "Biz her 



şeyi saydık" dediğini gördüm. Bu arada saymak fiili ile ilgili 
bazı kelimelerin sûre başından 19'un katsayısı olduğunu 
gözlemledim. Bunun üzerine Mushaf'taki saymakla ilgili 
kelimelere dayalı araştırmalar yaptım. Ulaştığım sonuçlar beni 
heyecanlandırdı. Bu durum beni daha fazla araştırmaya 
sevketti. Bu çerçevede değişik sûrelerde geçen saymakla ilgili 
kelimeler arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık olup 
olmadığını tespit etmeyi düşündüm. Bunun için kâğıt üzerinde 
her sûredeki kelimeleri sayıp numaralandırdım. Bunlarla 
aylarca uğraştım. Neticede değişik sûrelerde geçen saymakla 
ilgili bazı kelimeler arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık 
olduğunu gözlemledim.  
 
Tespit ettiğim 19 sayısı ile ilgili bu sayımları ve hesapları 
herkese gösterebilmek için bilgisayar ortamında veri tabanı 
yöntemi ile hazırlamayı düşündüm. Veri bankasını nasıl 
hazırladığımı ilerdeki sayfalarda bulacaksınız. 
 

Allahü te'âlâ Kur’ân-ı Kerim'de çalışmakla ilgili olarak Necm 
Sûresi'nin 39. âyetinde (53:39) şöyle buyuruyor:  

Diyanet Vakfı Meali: 
Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. 

Allahü te'âlâ'ya böyle çok zor bir işi bize kolaylaştırdığı için 
sonsuz şükrediyorum. Çalışmak bizden muvaffakiyyet 
Allah'tandır. 
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