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Aşağıdaki sayfada yer alan iddia “Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize” adlı kitapta geçmektedir. Dr.
Cesar Adip Majul, 9:128-129 ayetleri inkar edilmeden önceki yıllarda bu iddiayı ilk ortaya atan
şahıstır. Edip Yüksel de bunu 80’li yıllarda çevirmenliğini yaptığı “Kuran En Büyük Mucize” adlı
kitabın ekler bölümüne yerleştirerek yayınlamıştır.
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İddiaya göre Allah’ı tanımlayan bu 4 isim sıfattan başka, Kuran’da buna benzer Allah’ın isim sıfatları
bulunmamaktadır. Bu iddianın doğruluğunu Kuran süzgecinden geçirmemiz gerekiyor.

Kuran’da Allah’ı tanımlayan 400’den fazla isim ve sıfat tamlaması vardır. Eğer bunlardan 1 tanesi 19k
olursa yukarıdaki sayfada belirtilen iddianın hiçbir geçerliği kalmayacaktır. İnceleme sonucunda Allah’ı
tanımlayan isim sıfatlardan toplamda 4 değil, en az 12-13 tanesinin matematiksel değerlerinin 19k
yaptığını gözlemliyoruz. Bunlardan 4 tanesi yukarıdaki alıntı sayfasında görünmektedir. Diğerlerinin hem
ebced değerleri hem Kuran’da geçiş yerleri ise şöyledir.
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1- Ahkem ül-Hakimin (Hakimlerin Hakimi): 228=19x12 (Elifsiz form)

۞ُوح َر َّب ُه فَقَا َل َر ِّب اِ َّن ا ْب ٖنى ِم ْن اَ ْه ٖلى َواِ َّن َو ْع َد َك الْ َح ُّق َواَنْ َت اَ ْح َك ُم الْ َح ِك ٖم َين
ٌ َونَا ٰدى ن
11:45 - Nuh, Rabbine seslendi. Dedi ki: "Rabbim, şüphesiz benim oğlum ailemdendir ve senin
va'din de haktır. Sen hakimlerin hakimisin."
Deri parşömenler üzerinde neşredilmiş Otantik Mushaflarda 11:45 ayetindeki “Ahkem ülHakimin” tamlamasındaki hakimin kelimesinde, Ha harfinden sonra elif harfi yazılmamıştır. Bu
haliyle tamlamanın matematiksel değeri 228, yani 19x12 yapmaktadır.

https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/11/vers/45?handschrift=645

https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/11/vers/45/handschrift/878
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https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/11/vers/45?handschrift=163

https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/11/vers/45?handschrift=56

۞ين
َ اَلَ ْي َس اللّٰ ُه ِباَ ْح َك ِم الْ َح ِك ٖم
95:8 - Allah hakimlerin hakimi değil midir?

https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/95/vers/8?handschrift=170
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2- Hayr ul Hakimin (Hakimlerin Hayırlısı): 969=19x51 (Elifsiz form)

اصبِ ُروا َحتّٰى َي ْح ُك َم
ْ ََواِ ْن كَا َن َطائِ َف ٌة ِم ْن ُك ْم ا ٰ َم ُنوا بِال َّ ٖذى اُ ْر ِسلْ ُت بِ ٖه َو َطائِ َف ٌة لَ ْم ُيؤ ِْم ُنوا ف
۞اللّٰ ُه َب ْي َن َنا َو ُه َو َخ ْي ُر الْ َح ِك ٖم َين
7:87 – Eğer sizden bir grup kendisiyle gönderildiğim şeye inanmışken, diğer bir grup hiç
inanmıyorsa, aramızda Allah hükmedene kadar sabredin. O hüküm verenlerin en
hayırlısıdır.

3- (El) Mühlik (Helak Eden): 95=19x5

۞الْ ُق ٰرى بِ ُظ ْل ٍم َواَ ْهلُ َها َغ ِافلُو َن

َٰذلِكَ اَ ْن لَ ْم َي ُك ْن َر ُّبكَ ُم ْهلِك

6:131 - Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulümle helak edici olmadığındandır.

4- Mutimmu Nurihi (Nurunu Tamamlayan): 741=19x39

۞ُي ٖريدُو َن لِ ُي ْط ِف ُؤا نُو َر اللّٰ ِه بِاَفْ َوا ِه ِه ْم َواللّٰ ُه ُمتِ ُّم نُو ِر ٖه َولَ ْو َك ِر َه الْ َك ِاف ُرو َن
61:8 - Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, nurunu
tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile.

5- Rabb ul Meşariq (Doğuların Rabbi): 874=19x46
Doğular ve batıların Rabbi şeklinde olduğu gibi, bağımsız olarak bir ayette “Doğuların
Rabbi” şeklinde bir tanımlama da var ve matematiksel değeri 19k’dır.

ِ الس ٰم َو
۞ض َو َما َب ْي َن ُه َما َو َر ُّب الْ َمشَ ار ِِق
ِ ات َوا ْلا َ ْر
َّ َر ُّب
37:5 - Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi'dir ve doğuların Rabbi'dir.

۞فَلَا اُ ْق ِس ُم بِ َر ِّب الْ َمشَ ار ِِق َوالْ َم َغار ِِب اِنَّا لَقَا ِد ُرو َن
70.40 - Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; Biz gerçekten güç yetireniz.
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6- Erhamu-r-Rahimin: (Rahimlerin Rahimi) 589=19x31 (Elifli form)
7:151, 12:64, 12:92, 21:83, 23:109 ve 23:118 ayetlerinde mevcuttur. Otantik deri parşömenlere
göre “Erham ur Rahimin”in “El-Rahimin” kelimesindeki R harfinden sonra elif harfinin olmaması
gerekiyordu. Ne hikmetse Allah’ın bu sıfat tamlaması elifli olarak da birçok otantik nüshada
ekseriyetle yer almaktadır. Bu haliyle bu sıfat isim de 589=19k’dır.

۞َواَنْ َت اَ ْر َح ُم ال َّر ِاح ٖم َين

ََقا َل َر ِّب ا ْغ ِف ْر ٖلى َولِا َ ٖخى َواَ ْد ِخ ْل َنا ٖفى َر ْح َمتِك

7:151 - (Musa yalvarıp) Dedi ki: "Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kat.
Sen rahmet edicilerin en rahmet edici olanısın."

Otantik sayfalarda 7:151 ayetindeki Erhamu-r-Rahimin ve tamlamadaki
Elif harfi

https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/7/vers/151?handschrift=45

https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/7/vers/151?handschrift=613
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https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/7/vers/151?handschrift=878

Bir nüshada da elifsiz “erhamer rahimin” yazılımı gözlemlenmiştir.

https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/7/vers/151?handschrift=620

7- Hayr ul Fasilin (Ayırd Edenlerin En Hayırlısı): 1102=19x58
(Elifli form)

ُص
ُّ قُ ْل اِ ٖنى َعلٰى َب ِّي َن ٍة ِم ْن َر ٖبى َو َك َّذ ْب ُت ْم بِ ٖه َما ِع ْن ٖدى َما َت ْس َت ْع ِجلُو َن بِ ٖه اِ ِن الْ ُح ْك ُم اِ َّلا لِلّٰ ِه َيق
ِ الْ َح َّق َو ُه َو َخ ْي ُر الْف
۞َاص ٖل َين
6:57 - De ki: "Ben, gerçekten Rabbimden kesin bir belge üzerindeyim, siz ise onu yalanladınız.
Sizin kendisine acele ettiğiniz (azab) yanımda değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, doğru
haberi verir ve O, ayırd edenlerin en hayırlısıdır."
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Eski nüshalarda” Hayr ül-Fasilin” tamlamasında; “El-Fasilin” kelimesindeki F harfinden sonra,
hem elifli hem elifsiz formları mevcuttur. Elifli form halindeki tamlamanın matematiksel değeri
19k’dır.

https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/6/vers/57?handschrift=626

8- Lem Yelid (Doğurmamış): 114=19x6
İhlas Suresinde 4 sıfat geçmektedir: Ahad – Samed – Lem Yelid – Lem Yuled. Bunlardan sadece
“Lem Yelid” (Asla doğurmamış olan) sıfatının matematiksel değeri 114’tür.

۞لَ ْم ُيولَ ْد

لَ ْم َي ِل ْد َو

۞الص َم ُد
َّ قُ ْل ُه َو اللّٰ ُه اَ َح ٌد۞ اَللّٰ ُه

112:1 - De ki: O Allah Tektir. 2 - Allah Samed'dir. 3 - Doğurmamıştır ve Doğurulmamıştır.
Burada “lem yelid” sıfatı “lem yuled” ile beraber alınmalıdır denirse, Kuranda tek olarak
geçmeyen “Cami” sıfatı neden tabloya alınmıştır. Oysa, 3:9 ve 4:140 ayetlerinde olmak üzere
iki defa Allah için kullanılan cami sıfatı tamlama şeklinde geçerler. Kaldı ki, lem yelid ile lem
yuled arasına “ve” ayıracı konmuştur.

Cami un Nas tamlamasının geçtiği ayet:

۞َج ِام ُع النَّا ِس لِ َي ْو ٍم َلا َر ْي َب ٖفي ِه اِ َّن اللّٰ َه َلا ُيخْ لِ ُف الْ ٖمي َعا َد

ََر َّب َنا اِنَّك

3:9 - Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde gerçekten insanları toplayıcı olan
sensin. Şüphesiz Allah, miadına muhalif olmaz.
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“Cami ul munafiqine wel Kafirin” tamlamasının geçtiği ayet

ِ اب اَ ْن اِ َذا َس ِم ْع ُت ْم ا ٰ َي
ِ َو َق ْد نَ َّز َل َع َل ْي ُك ْم ِفى الْ ِك َت
ات اللّٰ ِه ُي ْكف َُر بِ َها َو ُي ْس َت ْه َزاُ بِ َها َفلَا َت ْق ُعدُوا
ٍ وضوا ٖفى َح ٖد
ين
ُ َم َع ُه ْم َحتّٰى َي ُخ
َ ين َوالْ َك ِاف ٖر
َ يث َغ ْي ِر ٖه اِن َّ ُك ْم اِ ًذا ِم ْث ُل ُه ْم اِ َّن اللّٰ َه َج ِام ُع الْ ُم َن ِاف ٖق

۞ٖفى َج َه َّن َم َج ٖمي ًعا

4:140 - O, size Kitapta: "Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini
işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar
gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Allah, münafıkların ve kafirleri cehennemde hepsini
toplayacak olandır.
Zul Fadl il Azim ise bir tamlamadır ve bu şekilde ele alınması doğrudur. Ancak sıra cami sıfatına
gelince tamlama şeklinde ele alınmıyor. Amaç, yeter ki 19k çıksın da ne olursa olsun mantığı!

۞ص بِ َر ْح َمتِ ٖه َم ْن َيشَ ُاء َواللّٰ ُه ُذو الْفَضْ لِ الْ َع ٖظي ِم
ُّ َيخْ َت
3:74 - O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük fazl sahibidir.

9- Zu Fadlin Ale-l Alemin (Alemlere Fazıl Sahibi Olan) 1957=19x103

وت َواٰتٰی ُه اللّٰ ُه الْ ُم ْلكَ َوالْ ِح ْك َم َة َو َعلَّ َم ُه ِم َّما َيشَ ُاء َولَ ْو َلا َد ْف ُع
َ ُ َف َه َز ُمو ُه ْم بِ ِا ْذ ِن اللّٰ ِه َو َق َت َل َد ُاو ُد َجال
۞اللّٰ ِه ال َّن َاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍض لَف ََسد َِت ا ْلا َ ْر ُض َول ٰ ِك َّن اللّٰ َه ُذو َفضْ ٍل َع َلى الْ َع َل ٖم َين
2:251 - Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah da
ona mülkü ve hikmeti verdi; ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile
bir kısmını def etmesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Fakat Allah, alemler
üzerine fazl sahibidir.
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Sonuç Değerlendirme:

Wahid
Zu Fadlin Ala-l Alemin / Zu Fadlin Ala-n Nas
Mecid
Camiu-n Nas / Camiu-l Munafiqine we-l Kafirin







Tablodaki “Cami” sıfatı tek başına Kuran’da yer almaz. “Cami” sıfatı iki tamlama ile birlikte
geçer. Yani, “Cami” ismi Kuran’a göre her iki ayette de tek başına geçmediğinden tabloya
alınamaz. Çünkü bu toplama çay, fındık toplaması değildir. Eğer alınabilir denirse, 6:131
ayetinde matematiksel değeri 95 (19x5) olan “Muhlik” ismi de tabloya alınmalıydı.
“Zu-l Fadl-il Azim” tamlamasındaki “Azim” kelimesi ise Allah’ın ismi olarak değil, fadlın
büyüklüğünü tanımlamaktadır. “Azim” kelimesi “Fadl” kelimesi ile tamlama yapılmıştır.
Aynı şekilde bu tamlamada “Fadl” kelimesi de Allah’ın ismi olarak değerlendirilemez. Bu
nedenle tamlamada Allah, fadlın ve azimin kendisi değil, büyük fadlın sahibi olmakta, yani
nimetlerle büyük ihsanda bulunandır. Matematiksel değeri 1957 olan “Zu fadlin ala elalemin” tamlamasındaki “alemin” ile matematiksel değeri 2698 olan “Zu-l fadli-l azim”
tamlamasındaki “azim” kelimesi, tamlamanın birer parçası olduklarından her ikisi de “el”
ön takısı ile gelmek zorundadırlar. Yani ilkinin hükmü ne ise ikincinin hükmü de aynıdır ve
her iki tamlama da 19’un katıdırlar. Ancak biri tabloya alınmışken, diğeri alınmamıştır.
Matematiksel değeri 19k olan en az 9 adet Allah’ı tanımlayan isim ve tamlamalar tespit
edilmiştir. Başka tamlamaların da 19k olması mümkündür. Eğer tamlamalar kabul
edilmeyecekse tablolarına aldıkları “Zul Fadl il-Azim”in de bir tamlama olduğu
unutulmamalıdır.
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