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Uzun süredir 19 sistemini araştıran biri olarak ''Neden insanlar 19 sistemine önyargılı bakıyorlar?'' 

sorusuna cevap olarak 9/128-129 olmak üzere 3 adet sayı veririm. Kuran'da 19 sayısı üzerine kurulu 

matematiksel sistem günümüz mushaflarındaki 9. Surenin sonunda yer alan 2 hadisin/sözün (128-

129) Kuran'dan olmadığına tanıklık ediyordu. ''Bu 19 sistemi için bir sorun mu?'' diye soracak 

olursanız kesinlikle hayır derim. Allah bu 3 sayı ile münafıklar, nankörler, Allah yerine kelle 

sayılarından korkanlar ve geride kalanlar ile sadece Allah'ın kitabına güvenen gerçek müminleri 

ayırıyor. Bu sözlerin Kuran'dan olmadığını savunan ilk kişi Rashad Khalifa, yine tarihsel kaynaklara 

göre bu sözleri Kuran'a ekleten ise Huzeyme Bin Sabit'tir. 

Bu sözlerin Mekke'de inmiş olmasına rağmen SADECE Medineli biri olan Huzeyme'nin yanında 

bulunması, Huzeyme'nin şahitliğinin 2 kişiye bedel olması fakat bunun hakkında bir rivayet 

nakleden adamın şahitliğinin 2 kişiye bedel olmaması, Huzeyme'nin hiç şahit olmadığı bir olay sonucu 

peygamberin kendisine 2 şahitlik vermesi ve daha bir sürü çelişkiye girmeyeceğim. Sadece ilgili 

rivayetten kısa bir bölüm alıntılıyorum: 

''Senin bu atı Resulullah'a sattığına dair ben şahitlik ederim.'' 

Peygamberimiz Huzeyme'ye döndü ve ''Ya Huzeyme sen neye dayanarak şahitlik ediyorsun? 
Halbuki sen pazarlık esnasında hazır değildin (yanımızda değildin)'' dedi. 

Huzeyme şöyle cevap verdi: 

''Ya Resulullah ben seni getirmiş olduğun hakikatlerden dolayı tasdik ediyorum. Çünkü kesin 
olarak biliyorum ki sen haktan başka bir şey söylemezsin.'' 

Huzeyme'nin bu cesaretinden ve teslimiyetinden memnun olan peygamberimiz şöyle 
buyurdu: 

''Huzeyme kimin için şahitlik yaparsa onun şahitliği 2 KİŞİ yerine geçer.'' 

(Müsned, 5:215-216) 

Hiç şahit olmadığı bir olaya ZAN ile ŞAHİTLİK ederek Kuran ayetlerine İHANET eden bir adamı 

Muhammed Peygamber sözde övüyor ve şahitliğini 2 kişinin şahitliği sayıyor. Eğer bunu 

uydurmasalardı Tevbe Suresi 127. ayet ile mi biterdi sizce? Bunu bilemeyiz belki ama bu 2 sözü 

Kuran'a sokmak için daha orijinal bir yalan uydurabilirlerdi. Ayrıca ATEŞİN DUMANINDAN kafası 

dönen meşhur kelamcı Bakıllani 2 sözde ayet hakkında şunları belirtir ve bu rivayetlerin uydurma 

olduğunu savunmaya çalışır: ''Ashabın bu ayetleri BİLMEMESİ ve SADECE 2 kişinin ezberinde 

bulunması MUHALDİR.'' (Age. 331) 

Kuran'daki matematiksel sistem hakkında bir sürü spekülasyon olan bu 2 sözü nasıl ifşa ediyor 

dilerseniz onlara bakalım. ( Bu verilerden bazıları Edip Yüksel'in ''Üzerinde 19 Var'' adlı kitabında 

bulunmaktadır.) 

1. Tevbe/128-129 hariç Kuranda 6346 ayet vardır. Ayrıca; 6+3+4+6=19. Toplam ayet sayısının 

19'un katından 2 fazla çıkması bu sözlerin Kuran'dan olmadığına kuvvetli bir delil sunmaz tabii 

ki. Sizden ricam bu verileri birbirinden ayrı olarak değil de birbirini tamamlayan veriler olarak 

düşünüp yapbozun parçaları gibi kafanızda bunları birleştirmeniz. Şimdi biraz daha kompleks 

detaylara girelim. 



2. Tevbe-128'de fazladan 1 Rahim kelimesi, Tevbe-129'da ise fazladan 1 Allah kelimesi geçer. 

Eğer bunları da dahil edersek Rahim kelimelerinin toplamı 115'e, Allah kelimelerinin toplamı 

ise 2699'a çıkar. Yani 19'un tam katından 1'er fazla. Bu ise hem her yönü 19 ile ilişkili 

besmeledeki 4 kelimenin de 19'un katı olma özelliğini, hem katsayılarının toplamının 19 ile 

kilitlenmesini, hem de besmeledeki kelimelerin geçiş adetleri ile Allah'ın isimlerinin ebced 

değerlerinin 19'un katı olan 4 sayının (19,2698,57,114)  karşılıklı kilitlendiği tabloyu bozar. 

3. İlginç bir veri olarak; Kuran'ın koruma kodu olan besmele 9. Surenin başında bulunmuyor. 

Yani koruma kodu ile 9. Sure arasında dikkat çekilmiş. Nitekim günümüzde 19 sistemine tanık 

olan insanlara verilen ilk tepkinin "Tevbe suresinin son 2 ayeti?!?!" olması bu öngörüyü 

destekler nitelikte. 

4. Kuran'da iki adet numaralı besmele tartışılmaz bir öneme sahiptir. Bu basit gerçeği 19 

sistemini biraz olsun araştıran herkes bilir. Birinci numaralı besmele 1:1 ayetinde ikinci 

numaralı besmele ise 27:30 ayetinde bulunur. Besmelede bulunan İsim, Allah, Rahman, 

Rahim kelimelerinin Tevbe suresinin 129 ile bittiği mushafta numaralı besmeleler arası geçiş 

adetleri şöyledir:  

 Birinci numaralı besmeleden (1:1) ikinci numaralı besmeleye (27:30) kadar 9 adet 

İsim, 1815 adet Allah, 35 adet Rahman, 81 adet Rahim geçer. Toplamda 1940 

adet. (19’un katından 2 fazla) 

 İkinci numaralı besmeleden Kuran'ın sonuna kadar 10 adet İsim, 884 adet Allah, 

22 adet Rahman, 34 adet Rahim kelimesi geçer. Toplamda 950 adet. (19x50) 

Kuran’ın 9. Suresi olan Tevbe 1. ve 2. numaralı besmeleler arasında kalır. Yukarıda 19’un 

katından 2 fazla diye belirttiğimiz besmeledeki kelimeler Tevbe 128’deki Rahim ve 129’daki 

Allah kelimelerinin fazlalığından dolayı 19’un katından 2 fazla çıkıyor olmasın?  

Üstelik bu numaralı besmeleler (1:1 ve 27:30) Kuran ayetlerini 2 parçaya böler. Tevbe/128-

129'u katarsak: 

 Birinci numaralı besmeleden ikinci numaralı besmeleye kadar 3213 ayet vardır. 

(19'un katından 2 fazla) 

 İkinci numaralı besmeleden Kuran'ın sonuna kadar 3135 (19x165) ayet vardır. 

Numaralanmış bu iki besmele arasında kalan ve 9. surede bulunan bu 2 sözü çıkartırsak: 

 Birinci numaralı besmeleden ikinci numaralı besmeleye kadar 3211 (19x169) 

ayet  

 İkinci numaralı besmeleden Kuran'ın sonuna kadar 3135 (19x165) ayet olur.  

Numaralı besmelelerin Kuran ayetlerini 19'un katı olan 2 parçaya bölmesi ve bu parçalarda 

besmeledeki kelimelerin 19'un katı kadar geçmesi kendi arasında harika bir örgü oluşturur.  

5. Ondokuz sistemi için bir diğer önemli gruplandırma da başlangıç harfli ve başlangıç harfsiz 

surelere ait gruplandırmadır. Başlangıç harfli ilk sure 2:1 ile başlangıç harfli son sure 68:1 

arasında Tevbe/128-129’u katarsak 5265 numaralı ayet vardır. 19'un tam katından 2 fazla. 

Yine bu grupta Tevbe/128-129'u katarsak 2642 Allah kelimesi geçer. 19'un katından 1 fazla. 

Tevbe 129’da 1 adet Allah kelimesi bulunduğunu hatırlayın. 

6. Şimdi Kuran'da geçen tüm Allah kelimelerini SURE, AYET ve ADET numaralarına göre 

gruplandıralım. Yani şunu demek istiyorum: 



1. Surenin 1. Ayetinde 1 adet Allah kelimesi bulunur 
1. Surenin 2. Ayetinde 1 adet Allah kelimesi bulunur 
2. Surenin 7. Ayetinde 1 adet Allah kelimesi bulunur 
2. Surenin 8. Ayetinde 1 adet Allah kelimesi bulunur 
2. Surenin 9. Ayetinde 1 adet Allah kelimesi bulunur 
                                        ... 
112. Surenin 1. Ayetinde 1 adet Allah kelimesi bulunur 
112. Surenin 2. Ayetinde 1 adet Allah kelimesi bulunur 

Elinizde 9. Surenin 129. numara ile bittiği Kuran mushafına bu işlemi uygulayıp alt alta gelen 

SURE, AYET ve ADET numaralarını toplarsanız şu sonuçlarla karşılaşırsınız:  

 SURE numaraları toplamı 39054 (19'un katından 9 fazla) 

 AYET numaraları toplamı 118252 (19'un katından 129 fazla)  

 ADET numaraları toplamı 2699 (19'un katından 1 fazla) 

9 ve 129 sayıları size bir şey hatırlatıyor mu? :) Tevbe/129'u çıkartırsak bu sayılar şu şekilde 

olur: 

 39054 - 9 =   39045 (19x2055) 

 118252 - 129 =  118123 (19x6217) 

 2699 - 1 =   2698 (19x142) 

7. Ondokuz sistemi açısından 2 önemli olgunun (besmele ve başlangıç harfli/başlangıç harfsiz 
sureler) kesiştiği bir veriye bakalım şimdi de. Besmelenin içindeki 4 kelimenin EN AZ BİRİNİN 
GEÇTİĞİ AYET SAYISI Tevbe 128-129’u katarsak şu şekilde olur: 

 Başlangıç harfli surelerde 836 (19x44) 

 Başlangıç harfsiz surelerde 1085 (19'un katından 2 fazla, Tevbe suresinin 

başlangıç harfsiz bir sure olduğunu hatırlayın.)  

 Toplamda 1921 (19'un katından 2 fazla) 

19'un tam katından 2 birimlik bir sapma olması üstelik bu sapmanın başlangıç harfsiz bir 

sureden kaynaklanması ilginç değil mi?  

Tevbe 128'de fazladan bir Rahim, 129 da ise fazladan bir Allah kelimesi geçtiğini aklımızda 

tutarak eklenen bu sözleri çıkartırsak: 

 Başlangıç harfli surelerde 836 (19x44)  

 Başlangıç harfsiz surelerde 1083 (19x57) 

 Toplamda 1919 (19x101) adet besmeledeki kelimelerden en az birinin geçtiği 

ayet vardır. 

8. Her surenin toplam ayet sayısından sonra tek tek ayet numaralarını yazalım. Yani 7 ayete 
sahip ilk sure için 71234567 yazılacak, 286 ayete sahip ikinci sure için 1'den 286'ya kadar ayet 
numaraları yazılacak. Bu işlemi 114 sure için tekrarladığımızda başı ve sonu şu şekilde olan 
upuzuuunn bir sayı elde ederiz: 

 71234567......6123456 

 12692 basamaklı bu sayı 19'un tam katıdır. 

 Basamak sayısı olan 12692 de 19'un tam katıdır. 12692=19x668 

 12692 sayısı Kuran'daki toplam ayet sayısının 2 katıdır. 

 Bu sayıya Tevbe/128-129'u eklersek bu 3 matematiksel özellik de bozulur. 



Gördüğümüz gibi Kuran'daki matematiksel sistemin en önemli parametreleri farklı verilerle 9/128-

129'u iyot gibi açığa çıkarıp atmaktadır. Allah'ın bize verdiği en büyük miras olan aklımız ve en objektif 

bilim olan matematik Reşat'ın haklı Huzeyme'nin ise yalancı olduğunu ispat etmektedir. Mesajını 

insan gücünün çok ötesinde olan bir matematiksel sistemle koruyan Allah yalancıları REZİL ve İFŞA 

ediyor. Hala göremiyor musunuz?  

“Kuşkusuz zikri(mesajı) BİZ, evet BİZ indirdik ve onu koruyacak olan elbette yine BİZİZ.” (15:9)  

Birkaç soru; 

Kuran'ı kim koruyor? Kelle sayıları mı yoksa mesajının içine yerleştirdiği molekül yapısı niteliğinde 

olan matematiksel sistemle Allah mı? Kelle sayıları koruyor diyorsanız müzelerde binlerce yıldır 

korunan eserlerden Kuran'ın farkı ne? 

Matematiğin şahitliği mi yoksa Huzeyme'nin şahitliği mi daha güvenilir? 

Kuran'ın tanıklığı mı yoksa senedine değil sepetine baktığınız ve sepetinden sonra senet 

uydurduğunuz çelişkiler musakkası rivayetlerin tanıklığı mı? 

Allah'ın tanıklığı mı yoksa kelle sayılarının tanıklığı mı? 

Allah kuluna yetmez mi? (39:36)  

NOT: Makalede emeği geçen Cansu'ya sevgiler... 


