
Nun ve Fonetik Harfler

68. sure Nun (ن) başlangıç harfiyle başlar ve Nun harfi 68. surede 133 (19*7) adettir. 
Genellikle Kur’an’da bu başlangıç harfi tek Nun (ن) ile yazılır. Ancak bu hatalı. Muhammet 
Peygamberin ölümünden 19 yıl sonra iki sahte ayet Kur’an’a eklendi ve 68:1 ayeti bozulmaya 
uğradı. Kur’an derleyicileri bu harfin diğer başlangıçlar gibi olduğunu düşündü. Çünkü Nun hariç
tüm diğer başlangıçlar tek harfle yazılıyordu. Ama bu başlangıç için hata yaptılar ve TANRI bize 
doğru biçimin Nun(نون) olduğunu Noon(ن) ya da DblNoon (çift nun) ( ننن ) olmadığını gösterdi.

14 başlangıç bulunduğunu biliyoruz. 14 burada önemli bir sayı. Noon arap sayı düzeninde 14. 
sıradaki rakam ve ilginç bir şekilde 68:1 ayeti 14 başlangıç harflerinden 14 adet içeriyor.
Muhammet peygambere vahyedilen ilk ayet 96:1 ayetiydi ve bu ayette başlangıç harflerini 14
defa içeriyor. Ve 68. sure (6+8=14) Nun İle başlar. 

نونو نورطسي ام و ملقال 
[68:1] NuN, kaleme, ve (insanların) yazdıklarına. 

Biçimler
Nun’u iki grup halindeki harfler gibi düşünebiliriz.

N1 U2 N3
1: Normal harf 2: Fonetik harf 3: Normal harf 

Nun نون=örneğin "مومنون":
Noon ن=örnek "امنوا":

DblNoon نن=mesela "مننا":
DblExpressNoon= نن (boşluksuz) ya da ن ن (arada boşlukla) 

 misal "مننا" :ya da"لن نومن" 

DblX= DblAlef ya da DblBa ya da …. DblGhain (29 arapça harfin tümü için)
 Meselaغغ - ... - دد - بب :

Fonetik harfler = {Alef-Ya-Waw-Hamzah} ya da { ا- ي- و- ء } 
Waw dışındaki Fonetik harfler = {Alef-Ya-Hamzah} ya da { ا- ي- ء } 

Kur’an metni :http://www.sharemation.com/nunandpen/quran.zip?uniq=-brsele

Noon Biçimi

• 68. sure 133 (19*7) Noon harfi içerir.

• 114 sureden 19’unun ilk ayetleri Noon ile biter. 68:1 ayeti bunlardan 14. sıradakidir. 
Döküm:
[6:1],[8:1],[9:1],[12:1],[13:1],[15:1],[16:1],[21:1],[23:1],[24:1],[27:1],[55:1],[63:1], [68:1],
[78:1],[83:1],[95:1],[107:1],[109:1] 

• Sadece 2 surede, 53 ve 72. surelerde 114 adet Noon vardır. Ve bu surelerin arasında 19 sure 
bulunur. 

http://www.sharemation.com/nunandpen/quran.zip?uniq=-brsele


• Nun harfi Kur’anın mucizevi başlangıçları arasında, Kur’an’da kendine has ilgi çekici ve 
önemli bir rol oynar. 68:1 ayetinde başlangıçtır. Ve enteresan şekilde bu ayet (68:1) Noon
 .harfiyle başlayan Kur’an’ın başından itibaren 19. ayettir (ن)
Bu 19 ayet şunlardır:
[2:223],[3:3],[12:3],[15:49],[17:47],[18:13],[20:104],[23:56],[26:193],[28:3],[31:24],
[41:31],[41:32],[50:45],[54:35],[56:57],[56:60],[56:73], [68:1] 

• Kur’an’daki ilk 19 ayet olan 1:1’den 2:12 ayetleri ile belirlenen bölgede 57 (19 x 3) Noon
bulunur. Kur’an’daki son 19 ayet olan 112:2 ve 114:6 arası bölgede yine 19 tane Noon (ن)
 .bulunur (ن)
İlk 19 ayetin dökümü:
[1:1],[1:2],[1:3],[1:4],[1:5],[1:6],[1:7] ,[2:0],[2:2],[2:3],[2:4],[2:5],[2:6],[2:8],[2:9],[2:10],
[2:11],[2:12],[2:13]
Son 19 ayetin dökümü:
[114:6],[114:5],[114:4],[114:3],[114:2], [114:1],[114:0],[113:5],[113:4],[113:3], 
[113:2],[113:0],[112:4],[112:0],[111:5], [111:3],[111:2],[111:0],[110:3] 

• Noon harfinin yer aldığı ayetlerden sure numarası ve ayet numarası toplamının 19’un katı 
olduğu konumlardaki geçiş sayısı toplamı 1406 (19*74) defadır. Bu tarihlerin önemini 
biliyorsunuz, 19 Mekanizmasını keşfettiğimiz yıl.

• Waw veya Noon harfleriyle başlayan surelerden yalnızca 4’ünün ayet numarası 19’un 
katıdır. 9, 13, 17 ve 51 numaralı sureler. Waw veya Noon geçişleri sırasıyla 38 (19*2), 19, 
57 (19*3), 19 olarak toplamda (19*7) 133’tür. Kur’an’daki yeminleri incelediğimizde, 
örneğin 90:1 ayetinde cümlenin Waw ile başlamadığı bir yemin ifadesini görürüz. Kur’an’da
5 sure, sure numarasının katı 19 olarak Waw ile başlar. Bu sureler 9, 12, 13, 51 ve 54. 
surelerdir. Waw ile başlayan ayet sayıları sırasıyla 38 (19*2), 38 (19*2), 19, 19 ve 19’dur. 
Ayet sayılarının toplamı (19*7) 133’tür. Yeminlerin sayısal pozisyonları ile ilgili elde daha 
fazla veri bulunmaktadır ve yazardan temin edilebilir.

• İlk ayeti Noon harfiyle başlayan 132, Noon harfiyle biten 1 ayet vardır. 132+1=133 sayısının
önemini hatırlayın. 

Nun

• Kur’an’daki 228 (19*12) ayet Nun (نون) formunu bulundurur.
72:19 örneği: 

[ وانه لما قام عبد االله يدعوه آادوا يكونون عليه لبدا ٧٢:١٩]

Döküm:
[2:3], [2:4], [2:6], [2:38], [2:46], [2:62], [2:77], [2:78], [2:85], [2:88], [2:100], [2:112], 
[2:118], [2:121], [2:159], [2:187], [2:249], [2:262], [2:274], [2:277], [2:285], [3:28], 
[3:110], [3:114], [3:119], [3:122], [3:143], [3:154], [3:160], [3:170], [4:38], [4:46], 
[4:51], [4:59], [4:65], [4:89], [4:107], [4:155], [4:162], [5:11], [5:50], [5:69], [5:81], 
[5:88], [6:12], [6:20], [6:48], [6:54], [6:92], [6:99], [6:109], [6:113], [6:125], [6:150], 
[6:154], [7:27], [7:35], [7:49], [7:52], [7:75], [7:156], [7:185], [7:188], [7:203], [8:2], 
[8:4], [8:55], [8:74], [9:29], [9:44], [9:45],[9:51], [9:71], [9:93], [9:105], [9:122], 
[9:126], [10:33], [10:62], [10:96], [10:101], [11:5], [11:17], [11:121], [12:37], [12:48], 
[12:111], [13:1], [13:2], [13:4], [14:11], [14:21], [15:6], [15:13], [15:26], [15:28], 
[15:33], [16:19], [16:22], [16:23], [16:60], [16:64], [16:72], [16:79], [16:104], [16:105], 
[16:128], [17:10], [17:45], [17:52], [17:73], [18:46], [18:95], [18:104], [19:39], [19:82], 
[21:6], [21:30], [21:87], [23:1], [23:44], [23:58], [23:74], [24:2], [24:12], [24:31], 



[24:62], [25:68], [26:27], [26:88], [26:128], [26:201], [27:3], [27:4], [27:25], [27:47],
[27:74], [27:82], [27:86], [27:89], [28:3], [28:52], [28:69], [28:72], [29:2], [29:24], 
[29:47], [29:51], [29:67], [30:4], [30:37], [30:60], [31:4], [32:12], [32:24], [33:10], 
[33:11], [33:22], [34:8], [34:37], [34:41], [36:7], [36:10], [36:76], [37:36], [37:49], 
[37:53], [37:149], [39:45], [39:52], [39:61], [40:7], [40:47], [40:59], [41:8], [41:44], 
[42:18], [43:68], [43:88], [44:12], [44:14], [45:4], [45:6], [45:20], [45:24], [46:13], 
[48:12], [48:25], [49:10], [49:15],[49:17], [51:13], [51:39], [51:52], [52:24], [52:29], 
[52:30], [52:33], [52:36], [52:39], [53:27], [54:9], [56:23], [56:58], [56:78], [56:81], 
[57:8], [58:10], [58:22], [60:11], [61:11], [62:7], [64:4], [64:13], [68:1], [68:2], [68:3], 
[68:9], [68:18], [68:51], [69:41], [72:19], [74:31], [77:50], [81:22], [84:20], [84:25], 
[95:6] 

• 133 (19*7) ayet Nun kalıbıyla biter. Mesela 95:6: 
[ اال الذين ءامنوا وعملوا الصلحات فلهم اجر غير ممنون ٩۵:۶]

133 ayrıca Nun’un başlangıç harf kalıbı olduğu 68. suredeki geçiş sayısıdır.

Döküm:
[2:4], [2:6], [2:38], [2:62], [2:77], [2:78], [2:88], [2:100], [2:112], [2:118], [2:159], 
[2:262], [2:274], [2:277], [3:122], [3:160], [3:170], [5:11], [5:50], [5:69], [5:88], [6:12], 
[6:20], [6:48], [6:99], [6:109],[6:125], [6:154], [7:27], [7:35], [7:49], [7:52], [7:75], 
[7:156], [7:185], [7:188], [7:203], [8:55], [9:51], [10:33], [10:62], [10:96], [10:101], 
[11:17], [12:48], [12:111], [13:1], [13:2], [14:11], [15:6], [15:26], [15:28], [15:33], 
[16:19], [16:64], [16:79], [16:128], [19:39], [21:6], [21:30], [23:1], [23:44], [23:58], 
[26:27], [26:88], [27:3], [27:25], [27:47], [27:74], [27:82], [27:86], [27:89], [28:3], 
[28:52], [28:69], [29:2], [29:24], [29:51], [30:4], [30:37], [30:60], [31:4], [32:12], 
[32:24], [34:37], [34:41], [36:7], [36:10], [36:76], [37:36], [37:49], [37:53], [37:149], 
[39:52], [39:61], [40:59], [41:8], [43:68], [43:88], [44:12], [44:14], [45:4], [45:6], 
[45:20], [45:24], [46:13], [51:13], [51:39], [51:52], [52:24], [52:29], [52:30], [52:33], 
[52:36], [52:39], [56:23], [56:58], [56:78], [56:81], [58:10], [60:11], [64:13], [68:2], 
[68:3], [68:9], [68:18], [68:51], [69:41], [77:50], [81:22], [84:20], [84:25], [95:6] 

• Dökümü verilen 133 ayette 76 (19*4) ALLAH kelimesi bulunuyor.

• Bu 133 ayet şu harflerle başlıyor: ا، ب، ت، ث، ذ، ر، س، ع، ف، ق، ل، م، ه، و، ي
Bu harflerin ebced değerleri toplamı 2204 (19*16) eder.

• 152 (19*8) ayette 68:1’de dikkat çekilen kalemin harfleri olan ا ل ق م ve Nun birlikte yer 
alır. Kalem kelimesini oluşturan harflerin ebced değerleri toplamı 171 (19*9) olarak 
hesaplanır.

• Nun 68:1 ayetindeki başlangıç kalıbıdır. Kur’anın başından 68:1 ayetine kadar 228 (19*12) 
Nun geçişi vardır. 68:1 ayeti bu şekliyle Kur’an’da 228 sıradadır.

نون و القلم و ما يسطرون 

• TANRI Yunus peygamberi Zan-Nun olarak da adlandırmıştır. Çünkü Yunus peygamberin 
latince orijinalde ismi Yunaan, gönderildiği kentin ismi ise Nineveh olarak iki Noon içerir.
Bu bağlamda 21:87’deki Yunus kastı önemlidir: 

[ وذا النون اذ ذهب مغضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمت ان ال اله اال انت٢١:٨٧]
سبحنك اني آنت من

الظلمين 



[21:87] Ve Zan-Nun (“isminde -2- ‘N’ bulunan” Yunus), onu kontrol edemediğimizi 
düşünerek protesto etmek amacıyla görevini terk etmişti. Kendisini (büyük balığın 
karnındaki) karanlıkta şöyle yalvarırken buldu: “Senden başka tanrı yoktur. Yücelik Sana 
olsun. Ben büyük bir günah işledim.”

Zan-Nun lakabının yer aldığı 21:87 ayetinden, Nun’un 68:1’de başlangıç harfi konumunda 
buluduğu noktaya kadar 95 (19*5) ayet Nun (نون) formunu barındırır. 

• Nun’un başlangıç harfi olduğu 68. suredeki geçiş sayısı bildiğiniz gibi 133 defadır. 
Kur’an’ın ilk 133 ayetini ele aldığımızda 2:126 ayeti dahil olmak üzere, sadece 14 ayet Nun 
biçimini içerir. Ve Nun harfi aynı zamanda Arap sayı sisteminin 14. sayısıdır.
Döküm:
[2:3],[2:4],[2:6],[2:38],[2:46],[2:62],[2:77] ,[2:78],[2:85],[2:88],[2:100],[2:112],[2:118],
[2:121]

• Sure 68’deki Nun formu Noon-Waw-Noon ( iki Noon ve bir Waw = نون ) ile yazılır. Sadece
228 (19*12) ayet bu iki Noon ve bir Waw formunu içerir. 114 surede 2 harf aradığımızı 
(228=2*114) gözden kaçırmayın. 
111:2 örneğini inceleyin:  

[ ما اغنى عنه ماله وما آسب ١١١:٢]

Döküm:
[2:242],[3:196],[6:15],[6:76],[7:16],[7:121],[7:183],[10:32],[11:22],[11:75], [15:1],[15:12],
[15:32],[15:46][15:51],[15:72],[15:75],[16:109],[17:38],[18:61] ,[18:66],[18:69],[19:19],
[19:25],[19:57],[20:24],[20:27][20:37],[20:41],[20:43],[20:46],[20:52],[20:125],[21:15],
[21:62],[21:106],[21:107],[22:1],[23:2], [23:15][23:41],[23:56],[23:64],[23:67],[23:77],
[23:94],[25:28],[25:76],[26:47] ,[26:64],[26:75],[26:77],[26:78][26:81],[26:83],[26:84],
[26:90],[26:98], [26:107],[26:125],[26:137],[26:143],[26:162],[26:178],[26:193][26:200], 
[26:204],[26:209],[26:210],[26:214],[27:1],[27:9],[27:13],[27:79],[31:3], [36:17],[36:44],
[37:7][37:25],[37:48],[37:54],[37:65],[37:67],[37:69], [37:77],[37:78],[37:79],[37:83],
[37:92],[37:98],[37:99][37:108],[37:117], [37:119],[37:129],[37:159],[37:174],[37:176],
[37:180],[38:9],[38:32],[38:50] ,[38:55][38:56],[38:82],[38:87],[39:13],[40:72],[41:32],
[43:4],[43:56],[43:73] ,[44:6],[44:10],[44:23],[44:32],[44:40][44:42],[44:59],[47:9],[48:3],
[50:3], [50:10],[50:15],[50:31],[50:44],[51:9],[51:11],[51:34],[52:15],[52:40][52:41] 
,[52:43],[53:15],[53:42],[53:47],[53:58],[53:59],[54:4],[54:10],[54:11], [54:15],[54:16],
[54:18],[54:21][54:26],[54:30],[54:42],[54:47],[54:51], [55:17],[55:43],[55:48],[55:52],
[55:76],[56:13],[56:14],[56:27],[56:39] [56:40],[56:54],[56:56],[56:58],[56:66],[56:78],
[56:95],[57:11],[68:15] ,[68:21],[68:38],[68:45],[68:46],[68:47][69:36],[69:48],[69:50],
[69:51] ,[70:6],[70:14],[70:23],[70:28],[70:36],[71:9],[71:10],[73:5],[73:7],[74:6] ,[74:8]
[74:40],[75:28],[76:6],[76:31],[77:3],[77:16],[77:31],[78:11], [78:15],[78:17],[79:2],[79:17],
[79:35],[79:41][81:20],[81:26],[81:27], [82:9],[82:10],[82:16],[83:13],[83:17],[83:23],
[83:27],[83:28],[83:35], [84:7],[84:13][86:7],[86:15],[88:17],[92:11],[99:3],[101:6],[107:6],
[108:1] ,[108:3],[109:6],[111:2],[113:4] 

• Kur’an’daki bütün sureler Nun harfini içerir. Nun harfi Kur’an’ı ikiye böler. Nun harfinin 
başlangıç harfi olduğu 68. surede Noon (133) ve Waw (97) harfleri 230 defa geçer. Bütün 
surelerdeki Noon ve Wav geçişlerini tespit ettiğimiz Noon artı Wav geçişleri toplamı 68. 
sure ile ortadan bölünmektedir. Noon ve Wav geçişi toplamı 230’dan az olan surelerin sayısı
tam olarak 57 (19*3), 230 ve fazla sayıda geçişin sağlandığı sure sayısı yine tam olarak 
57’dir. Bu sureleri sıraladığımızda tablonun ortasında yer alan 68. sure 53 ve 50. surelerin 
arasındadır. 50 ve 53. surelerdeki geçişlerin toplamı 456 (19*24) kadardır.



230’dan az geçişlerin olduğu surelerin dökümü:
1,50,54,55,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,11
2,113,114 
Geçiş sayısına göre büyükten küçüğe sıralamanın dökümü:
2,4,7,3,6,5,9,16,11,10,12,26,17,33,28,18,8,24,21,23,22,40,27,29,20,39,37,25,43,19,34,30,41,
14,42,36,15,13,35,38,46,57,48,47,56,58,59,45,31,32,60,51,44,49,52,53,68,50,54,55,67,72,6
4,66,65,76,70,61,69,71,74,63,77,83,73,78,62,75,79,85,84,81,80,89,98,90,88,82,92,91,96,87,
86,95,101,102,100,93,107,109,114,103,1,99,94,110,97,104,113,108,106,111,112,105 

• Kur’an’da 76 (19*4) surede Noon ve Wav geçişleri toplamı 114’ten büyüktür.
Döküm:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,6
5,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,83 

• TANRI Kur’an’ı matematiksel olarak da sıradışı şekilde kurgulamıştır. Matematiksel 
bağlamda dikkat çekici kelimelerden biri de 78:1 ayetindeki Amma ( عم) kullanımıdır.
AnMaa (ما عن) formunun daha makul olduğu düşünülürken TANRI neden bir Noon 
silinmiş hali olan Amma (عم) kelimesini tercih etmiştir? Belki de Noon düzenini ve 
korumak için...

 DblNoon

• Kur’an’da 133 (19*7) ayet DblNoon (نن) formunu barındırır. Örneğin 89:16: 
[ واما اذا ما ابتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهنن ٨٩:١۶]

Döküm:
[2:106], [2:139], [2:147], [2:235], [2:259], [3:16], [3:64], [3:81], [3:137], [3:187], 
[3:193], [4:26], [4:103], [4:159], [5:25], [5:111], [6:14], [6:19], [6:35], [6:53], [6:63], 
[6:77], [6:109], [6:111], [6:114], [6:161], [7:23], [7:27], [7:51], [7:71], [7:87], [7:89], 
[7:134], [7:149], [7:150], [7:189], [9:75], [10:14], [10:22], [10:23], [10:29], [10:92], 
[10:94], [10:95], [10:103], [10:105], [11:2], [11:37], [11:62], [11:63], [12:13], [12:32], 
[12:33], [12:35], [12:66], [13:41], [14:9], [14:14], [15:8], [15:21], [15:39], [15:70], 
[16:81], [16:92], [17:82], [18:94], [18:103], [19:38], [19:69], [19:72], [20:14], [20:37], 
[20:45], [20:46], [20:58], [20:97], [21:43], [21:44], [21:90], [23:27], [24:55], [26:4], 
[26:116], [26:167], [27:27], [27:36], [27:41], [28:86], [28:87], [29:32], [31:23], [34:26], 
[34:33], [35:42], [36:68], [37:28], [37:114], [38:8], [38:22], [38:39], [39:65], [40:41], 
[40:42], [40:43], [40:51], [41:5], [41:22], [41:23], [41:33], [41:50], [42:15], [43:26], 
[43:49], [45:34], [46:17], [48:12], [48:15], [52:48], [54:14], [54:25], [56:61], [59:2], 
[59:10], [59:11], [60:4], [61:5], [64:6], [69:20], [72:5], [72:7], [72:12], [74:6], [89:16] 

133’ün Nun harfinin başlangıç harfi olduğu 68:1 ayetindeki geçiş sayısı olduğunu hatırlayın.

• Yukarıdaki 133 ayetten 57 (3*19) ayetin ayet numarası çift 76 (4*19) tanesinin ise tektir. 

• Eğer Kur’an’daki boşlukları siler ve kelimeleri bitiştirirsek 361 (19*19) DblNoon (نن) ve 
361 (19*19) DblExpressNoon tespit ederiz. 



Nun ve DblNoon

• Kur’an’da DblNoon (نن) ya da Nun (نون) içeren tüm ayetleri ele alalım. 358  ayette 2698 
(19*142) Noon harfi bulunur. 2698 Kur’an’daki ALLAH kelimeleri geçiş sayısıdır. 

• Bu 358 ayetin sure ve ayet numaraları toplamı 30229 (19*1591) olarak bulunur.
15:91 ayetine bakalım:

[15:91] Onlar Kuran’ı sadece kısmen kabul ediyorlar.
358 ayetin dökümü:
[2:3],[2:4],[2:6],[2:38],[2:46],[2:62],[2:77], [2:78],[2:85],[2:88],[2:100],[2:106],[2:112], 
[2:118],[2:121],[2:139],[2:147],[2:159],[2:187],[2:235],[2:249],[2:259],[2:262],[2:274],
[2:277] ,[2:285],[3:16],[3:28],[3:64],[3:81],[3:110], [3:114],[3:119],[3:122],[3:137],[3:143],
[3:154], [3:160],[3:170],[3:187],[3:193],[4:26],[4:38] ,[4:46],[4:51],[4:59],[4:65],[4:89],
[4:103],[4:10] [4:155],[4:159],[4:162],[5:11],[5:25],[5:50] ,[5:69],[5:81],[5:88],[5:111],
[6:12],[6:14],[6:19] ,[6:20],[6:35],[6:48],[6:53],[6:54],[6:63],[6:77] ,[6:92],[6:99],[6:109],
[6:111],[6:113],[6:114], [6:125],[6:150],[6:154],[6:161],[7:23],[7:27], [7:35],[7:49],[7:51],
[7:52],[7:71],[7:75],[7:87], [7:89],[7:134],[7:149],[7:150],[7:156],[7:185], [7:188],[7:189],
[7:203],[8:2],[8:4],[8:55],[8:74] ,[9:29],[9:44],[9:45],[9:51],[9:71],[9:75],[9:93], [9:105],
[9:122],[9:126],[10:14],[10:22],[10:23] ,[10:29],[10:33],[10:62],[10:92],[10:94],[10:95] 
,[10:96],[10:101],[10:103],[10:105],[11:2],[11:5] ,[11:17],[11:37],[11:62],[11:63],[11:121],
[12:13] ,[12:32],[12:33],[12:35],[12:37],[12:48],[12:66] ,[12:111],[13:1],[13:2],[13:4],
[13:41],[14:9], [14:11],[14:14],[14:21],[15:6],[15:8],[15:13], [15:21],[15:26],[15:28],15:33],
[15:39],[15:70] ,[16:19],[16:22],[16:23],[16:60],[16:64],[16:72] ,[16:79],[16:81],[16:92],
[16:104],[16:105], [16:128],[17:10],[17:45],[17:52],[17:73],[17:82] ,[18:46],[18:94],[18:95],
[18:103],[18:104], [19:38],[19:39],[19:69],[19:72],[19:82],[20:14] ,[20:37],[20:45],[20:46],
[20:58],[20:97],[21:6] ,[21:30],[21:43],[21:44],[21:87],[21:90],[23:1] ,[23:27],[23:44],
[23:58],[23:74],24:2],[24:12] ,[24:31],[24:55],[24:62],[25:68],[26:4],[26:27],[26:88],
[26:116],[26:128],[26:167],[26:201], [27:3],[27:4],[27:25],[27:27],[27:36],[27:41], [27:47],
[27:74],[27:82],[27:86],[27:89],[28:3], [28:52],[28:69],[28:72],[28:86],[28:87],[29:2], 
[29:24],[29:32],[29:47],[29:51],[29:67],[30:4], [30:37],[30:60],[31:4],[31:23],[32:12],
[32:24], [33:10],[33:11],[33:22],[34:8],[34:26],[34:33], [34:37],[34:41],[35:42],[36:7],
[36:10],[36:68], [36:76],[37:28],[37:36],[37:49],[37:53],[37:114] ,[37:149],[38:8],[38:22],
[38:39],[39:45],[39:52] ,[39:61],[39:65],[40:7],[40:41],[40:42],[40:43] ,[40:47],[40:51],
[40:59],[41:5],[41:8],[41:22], [41:23],[41:33],[41:44],[41:50],[42:15],[42:18] ,[43:26],
[43:49],[43:68],[43:88],[44:12],[44:14] ,[45:4],[45:6],[45:20],[45:24],[45:34],[46:13], 
[46:17],[48:12],[48:15],[48:25],[49:10],[49:15] ,[49:17],[51:13],[51:39],[51:52],[52:24],
[52:29] ,[52:30],[52:33],[52:36],[52:39],[52:48],[53:27] ,[54:9],[54:14],[54:25],[56:23],
[56:58],[56:61] ,[56:78],[56:81],[57:8],[58:10],[58:22],[59:2], [59:10],[59:11],[60:4],
[60:11],[61:5],[61:11], [62:7],[64:4],[64:6],[64:13],[68:1],[68:2],[68:3] ,[68:9],[68:18],
[68:51],[69:20],[69:41],[72:5], [72:7],[72:12],[72:19],[74:6],[74:31],[77:50],[81:22],[84:20],
[84:25],[89:16],[95:6] 

• Kur’an’da sadece 3 ayette Dblnoon (نن) ve Nun (نون) birlikte bulunur. Bu ayetler:
48:12 , 6:109 , 7:27 ayetleridir.
Bu ayetlerin sure ve ayet numaraları toplamına bakalım:

48 + 12 + 6 + 109 + 7 + 27 = 209 = 19 x 11 

Ve bu 3 ayette Noon formunun geçiş sayısının tam olarak 38 (19*2) olduğu görülür. 

• Kur’an’da Nun (33) ve DblNoon (100) ile biten 133 (19*7) ayet vardır.
100 ayetin dökümü:



[2:3],[2:4],[2:46],[2:85],[2:121],[2:187],[2:249],[2:285] ,[3:28],[3:110],[3:114],[3:119],
[3:143],[3:154],[4:38],[4:46],[4:51],[4:59],[4:65],[4:89],[4:107],[4:155],[4:162],[5:81],[6:
54],[6:92],[6:113],[6:150],[8:2],[8:4],[8:74],[9:29],[9:44],[9:45],[9:71],[9:105],[9:122],
[9:126],[11:5],[11:17],[11:121],[12:37],[13:4],[14:21],[15:13],[16:22],[16:23],[16:60],
[16:72],[16:104],[16:105],[17:10],[17:45],[17:52],[18:46],[18:104],[19:82],[21:87],[23:74],
[24:2],[24:12],[24:31],[24:62],[25:68],[26:128],[26:201],[27:4],[28:72],[29:47],[29:67],
[33:10],[33:11],[33:22],[34:8],[39:45],[40:7],[40:47],[41:44],[42:18],[48:12],[48:25],
[49:10],[49:15],[49:17],[53:27],[54:9],[57:8],[58:22],[61:11],[64:4],[72:19],[74:31] 

33 ayetin dökümü:
[2:147],[3:81],[3:137],[4:26],[4:159],[6:14],[6:35],[6:63],[6:77],[6:109],[6:114],[7:23],
[7:134],[7:149],[7:189],[9:75],[10:22],[10:94],[10:95],[10:105],[12:32],[15:39],[16:92],
[24:55],[26:116],[26:167],[27:36],[28:86],[28:87],[35:42],[38:39],[39:65],[74:6] 

Nun ve Fonetik Harfler

Bildiğiniz gibi Arapça’da bazı harfler fonetik harflerdir. Alef-Waw-Ya and Hamza.
Örneğin Türkçe’de bu görevi a-e-i-o-u gibi harfler görür.
Kur’an’da insan hataları da bu harflerden kaynaklanır. Örneğin birisi Alwah (الواح ) kelimesini Alef
ile, bir diğeri ise Elif olmadan (الو'ح) sadece bir sesli harfle yazar. 

• Kur’an’da Noon-Alef-Noon (نان)  8 kez, Noon-Waw-Noon (نون) 241 defa, Noon-Ya-Noon
.kalıbı geçmez (نءن)adet geçerken Noon-hamzah-Noon 264 (نين)
Toplama bakalım: 241+8+264+0=513(19*27)

Tüm Fonetik Harfleri Silersek

Örneğin Alef, Waw, Ya, Hamzah harflerini sildiğimizde:
"نون والقلم و ما يسطرون" 

ayeti şu hale dönüşür:
"ننلقلممسطرن"

Bu durumda;
• Kur’an’da en baştan 68:1 ayetine kadar 1444(19*19*4) DblNoon vardır.

• 68. surede 38(19*2) DblX vardır. DblX toplamı DblBa (2) + DblHa (1) + DblLam (14) + 
DblMeem (9) + DblNoon (11), Dblte (1) toplanarak bulunur. Diğer harfler bu formda 
geçmemektedir.

• Kur’an başından Zan-Noon lakabının zikredildiği 21:87 ayetine kadar DblNoon formunun 
tek kez geçtiği 532 (19*28) ayet vardır.

• Bahsedilen 21. surede 19 DblNoon bulunur.

Boşluklar olmadan Kur’an

Tüm metni boşluksuz şekilde bitişik ele alırsak, örneğin:
"نون والقلم و ما يسطرون" 

ayeti şu hale dönüşür:
"نونوالقلمومايسطرون" 



• Kur’anın başından TANRI’nın Zan-Nun ifadesini kullandığı 21:87 ayetine kadar boşluklar 
olmadan incelendiğinde 133 (19*7) Nun görülür. Nun ile özdeşleşen 68:1 ayetinde 133 Nun 
bulunduğunu hatırlayın. 

• Boşluksuz şekilde incelendiğinde 68:1 ayetinden Kur’an’ın sonuna kadar 14 Nun kalıbı 
bulunur. 

• 19 sisteminin açıklandığı 74:30 ayeti ile 68:1 ayeti arasında 19 Nun ve Dblnoon (8 Nun ve 
11 Dblnoon) bulunur.

Boşluklar ve Waw dışında fonetiklerin olmadığı Kur’an Metni

• Bu durumda Kur’an’da 1140 (19*60) DblNoon buluruz.

• Kur’anın başından 68:1 ayetine kadar 114 (19*6) ayette iki Dblnoon bulunur.

• Kur’an’ın başından, hadislerin sahte ayet olarak eklendiği 9. surenin başına kadar 38 (19*2) 
ayet iki Dblnoon bulundurur.

• 9. surenin başından 68:1 ayetine kadar 76 (19*4) ayette iki Dblnoon bulunur.

• 9:128 konumuna yerleştirlen hadiste 2 Dblnoon bulunuyor. Eğer bu hadis Kur’an’a dahil 
edilirse bu bölümde anlatılan yukarıdaki kurallar bozuluyor.

• Kuranın başından 68:1 ayetine kadar 76 (19*4) ayet Dblnoon (نن)  ve Nun (نون) formunu 
birlikte içerir. 

• Önemini bildiğiniz iki ayet, 21:87 ve 68:1 arasında 133 (19*7) Nun formu yer alır. 133 
sayısının önemini hatırlayın.

• 68. sure Nun formuyla biter. Kur’an’nın başından bu surenin sonuna kadar 133 Nun formu 
bulunur.

• Zan-nun ifadesinin yer aldığı 21:87 ayetinden 68. surenin sonuna kadar 114 (19*6) ayette 
Nun(نون) sayısı Dblnoon(نن) sayısından fazladır. 68:1 ayetinde 1 Nun, 0 Dblnoon bulunur. 
Bu da düzeltmeyi doğrulamaktadır.

• 21:87 ayetinden bir sonraki ayette Nonajee kelimesi "نجي " (tek Noon) olarak yazılır. "ننجي
" (DblNoon ile) değil. Bu durum 133 ayetin DblNoon içermesi özelliğini korur. 21:1 ve 
21:88 arasında tam olarak 19 Dblnoon bulunuyor.

[ فاستجبنا له ونجينه من الغم وآذلك نجي المؤمنين٢١:٨٨]

• Kur’an’ın başından 68:1 ayetine kadar 760 (19*40) ayette 1 DblNoon bulunur.

• 1:1 ve 68:1 ayetleri arasında 19 ayet Dblnoon (نن) formu ile başlar.

• 1:1 noktasından 21. surenin sonuna kadar 646 (19*34) Dblnoon bulunur.

• Kur’an’da 152 (19*8) ayet Dblnoon ile biter.



• 21:87 ayetinden 68. surenin sonuna kadar 76 (19*4) ayet DblNoon ile biter.

• 21. surenin başından Kur’an’ın sonuna kadar 152 (19*8) ayette Nun formu bulunur.

• 21. surede 19 ayet Nun(نون) ya da Dblnoon (نن) bulundurur.

Boşluklar ve Noon ile Waw dışında hiçbir harfin olmadığı Kur’an Metni

"نون والقلم و ما يسطرون" 
ayeti şu hale dönüşür:

"نونووون" 

• 68. surede 19 ayet Nun (نون) formunu 1 defa barındırır. 68:1 bunlardan biridir (نونووون). 
Eğer bu ifadeyi Nun ile değil, tek noon ile yazsaydık bu sağlanmazdı. 

• 1:1 ve 68:1 arasında 2128 (19*112) ayette Nun bulunmaz. 

• Eğer tekrar eden Noon ve Waw ifadelerini silersek;
Ayetteki "نون والقلم و ما يسطرون" ifadesi şuna dönüşmüşken "نننون" tekrarsız hali şuna 
dönüşür: "نون".
68. surede 19 ayette tek Nun (نون) bulunur. 68:1 ayetinde 2 Nun bulunur. Eğer bu ayetteki 
Nun formunu tek noon ile yazsaydık bu bölümdeki kurallar da bozulurdur.

Allah Kelimesi ve Nun

• 95 (19*5) ayet Nun (نون) formunu ve ALLAH kelimesini birlikte bulundurur. 

• 133 (19*7) ayette ALLAH kelimesi ve Noon formunun geçiş eşit sayıdadır. 98:2 ayeti 
bunda örnektir. tek ALLAH lafzı ve 1 Noon harfi bulunur. 133 sayısının önemini anımsayın.
9:129 konumuna eklenen hadise bakalım:

فان تولوا فقل حسبي االله ال اله اال هو عليه توآلت و هو رب العرش العظيم

Burda tek ALLAH kelimesi ve 1 Noon vardır. Bu hadisi Kur’an’a kabul edersek toplam 134
olacak ve 19 sistemine aykırı bir durum ortaya çıkacak.

Döküm:
[1:1],[1:2],[2:202],[2:205],[2:206],[2:225],[2:251],[2:268],[3:5],[3:18],[3:34],[3:51], 
[3:74],[3:98], [3:108],[3:129],[3:132],[3:163],[3:182],[4:39],[4:100],[4:106], 
[4:110],[5:38],[5:74],[5:96],[5:97],[5:98],[5:100],[5:120],[6:3],[6:62],[6:149], 
[7:140],[7:190],[8:13],[8:23],[8:51],[8:68],[8:69],[9:27],[9:39],[9:97],[9:106],
[10:25],[10:58],[10:64],[10:82],[10:109],[11:41],[11:123],[12:19],[12:92],[12:95], 
[13:15],[13:39],[14:39],[14:51],[15:69],[17:92],[18:1],[18:38],[18:44],[19:36],[20:8] 
,[20:61],[20:98],[22:10],[22:76],[24:14],[24:52],[26:89],[26:108],[26:110],[26:126], 
[26:131],[26:144],[26:150],[26:163],[26:179],[27:59],[28:70],[28:88],[30:11],[31:9], 
[31:22],[31:26],[33:27],[37:40],[37:74],[37:96],[37:126],[37:128],[37:160],[37:182], 
[39:4],[39:14],[39:44],[40:4],[40:44],[40:45],[42:10],[42:19],[42:24],[43:64],[45:8],[45:27] 
,[45:36],[47:21],[48:7],[48:9],[49:8],[49:18],[52:43],[59:4],[59:22],[59:24],[64:13],[64:17], 
[65:3],[65:10],[70:3],[71:13],[76:11],[79:25],[84:23],[85:20],[87:7],[95:8],[96:14],[98:2], 
[104:6],[110:1] 



• 95 (19*5) ayet tek ALLAH lafzı ve 1 Noon formunu beraber barındırır.
Döküm:
[1:1],[1:2],[2:202],[2:205],[2:206],[3:5],[3:18],[3:34],[3:51],[3:74],[3:132],[3:182],[5:96], 
[5:100],[5:120],[6:3],[6:62],[6:149],[7:140],[7:190],[8:23],[8:51],[8:68],[9:39],[10:25],
[10:58],[10:64],[10:82],[10:109],[11:41], [11:123],[12:19],[12:92],[12:95],[13:15], [13:39],
[14:39],[15:69],[17:92],[18:1],[18:38],[18:44],[19:36],[20:8],[20:61],[20:98],[22:10],
[22:76],[24:14],[26:89],[26:108],[26:110], [26:126],[26:131],[26:144],[26:150],[26:163], 
[26:179],[28:70],[28:88],[30:11],[31:9],[33:27],[37:40],[37:74],[37:96],[37:126],[37:128], 
[37:160],[37:182],[39:14],[39:44],[40:4],[40:45],[42:19],[43:64],[45:8],[45:27],[45:36],
[47:21],[48:9],[59:22],[59:24],[70:3],[71:13],[76:11],[79:25],[84:23],[85:20],[87:7],[95:8],
[96:14],[98:2],[104:6],[110:1]

• 76 (19*4) ayet tek ALLAH lafzı ve 1 Wav harfini beraber barındırır.
Döküm:
[2:181],[2:209],[2:242],[3:5],[3:9],[3:34],[3:59],[3:182],[4:28],[4:72],[4:105],[4:169],
[6:149],[7:105],[7:190],[7:200],[8:51],[8:68],[9:89], [10:29],[10:32],[10:35],[11:33],
[11:115],[12:52] ,[12:95],[14:20],[14:24],[16:37],[16:120],[17:96],[18:69],[19:30],[20:8],
[22:10],[22:15],[23:14],[23:116],[24:7],[24:9],[24:46],[26:213],[27:9],[27:26],[27:30],
[27:79],[28:27],[29:6],[31:31],[33:30],[33:64],[35:17],[37:102],[37:159], [37:182],[39:66],
[40:4],[40:48],[41:52],[44:42],[47:9],[47:29],[48:3],[51:50],[53:58],[57:11], [57:22],[67:26],
[69:33],[71:17],[71:19],[76:6], [87:7],[104:6],[110:1],[112:1] 

• 12 ayette tek ALLAH kelimesi bulunur ve bir Noon geçer ancak Wav bulunmaz. 7 ayette tek
ALLAH kelimesi bulunur, 1 Wav bulunur ancak Noon bulunmaz. Toplam 19’dur.
12 ayetin dökümü:
[1:1],[1:2],[26:89],[37:40],[37:74],[37:128] ,[37:160],[39:14],[45:8],[70:3],[95:8],[96:14] 
7 ayetin dökümü:
[14:20],[14:24],[23:116],[27:26],[35:17] ,[71:19],[112:1] 

Sonuç

Kur’an tarih boyunca pek çok defa toparlandı, yazıldı ve basıldı. Bu bağlamda yapılan hatalar ise 
çok büyük oranda fonetik harflerle ilgiliydi. Ancak Yüce TANRI Kur’an’ı fonetik harfler 
kullanıldığında da, hatalı veya eksik işlendiğinde de korudu. Nun, kalem ve (insanların) 
yazdıklarını. Nun mucizeleri de bize bunu ispatlayarak gösteriyor. Ve görüyoruz ki Antlaşma Elçisi 
Reşat Halife tarafından arındırılan elimizdeki Kur’an ciddi oranda orijinal yazmaya ve mükemmele 
yakındır. Belki birkaç Alef hatası söz konusu olabilir ancak bunlar epey minimal bir düzeyde 
kalacaktır.

Noon bağıntıları Hafs sürümün ayet numaralarını onaylar. Ve Warsh numaralandırmasının ilahi 
anlamda tam ve kesin olmadığını gösterir. Yukardaki bağıntıları kullanarak Hafs ve Warsh 
sürümlerinin arasındaki ortak doğru noktalara ulaşabiliyoruz.

Muhammet peygamberin ölümünden sonra Kur’an hafızları diğer kentlere dağıldı ve yeni kopyaları
elleriyle (kalemin yazdıkları) yazdılar. Ancak bu sürümler orijinal metinden farklıydı. Mesela birisi 
Alinsan kelimesini ALef (االنسان) ile, bir başlası ise Alef (االنسن) olmadan yazdı. Çünkü 
Kur’an’ın yazımın bu denli mucizevi ve detaylı bir şekilde belirlenmiş olduğunu bilmiyorlardı. Bu 
durum da ciddi problemler yarattı. Bunun sonucunda Kur’an komitesi orijinal metin dışındaki 
(Warsh gibi sürümler hariç) tüm kopyaların imha edilmesine karar verdi. Hafs sürümü ise çok 
yüksek oranda orijinal Kur’an’dır.
 



Sözü edilen bağıntılar Elçi tarafından dikte edilen 68:1 ayetinin Nun (نون) ile yazılması gerektiğini,
Noon(ن) ya da Dblnoon (نن) ile yazılmaması gerektiğini onaylar.
Bu durumda Waw ise başlangıç harflerinden biri değil, Nun’u oluşturan bir parçaçık, iki 
harfin arasında bulunan bir bağdır.
 
Muhammet peygamber Kur’an’ı kendi eliyle yazdı. Ve bu referans sürüm Emevi lideri Marvan ben 
Hakam tarafından 684 (19*36) yılında yok edildi. Ancak TANRI bu mucizenin yok olup gitmesine 
izin vermedi. Kur’an’ını 19 mucizesinin keşfedilebileceği haliyle korudu ve Antlaşma Elçisi Reşat 
Halife TANRI’nın iradesiyle arındırılmış orijinal Kur’an’ı TANRI’nın irade ettiği kadarıyla bize 
gösterecekti.
 
Sünni ve Şii çevreden birçok insan matematiksal mekanizmayı yanlış ve sadece Reşat Halife’nin bir
uydurması olarak görüyor. Şimdi bu insanları bu meseleden ders almaya davet etme zamanı. Eğer 
Reşat Halife 68:1 ayetinde Noon (ن) biçiminin Nun (نون) haline dönüştürülmesini dikte ettiyse, bu 
kendisinden değil, bu TANRI’dandı.
Reşat Halife’nin 9. suredeki sahte ayetleri kendi zevkine göre çıkardığını düşünüyorlar. Hayır, bu 
kendisinden değil, TANRI’dandı.
Bu durum özellikle Sünni ve Şii çevre için bir sınavdır. Onlar sanıyorlar mı ki, sadece inandık 
demekle bırakılacaklar?
Bu mucizelerin sorumluluğunu taşıyıp, bu iki hadisi Kur’an’dan çıkarmak onların için bir testtir. 
Eğer inananlar iseniz ve doğru sözlüyseniz 9:128, 129 sahte ayetlerini reddedin! 

[ احسب الناس ان يترآوا ان يقولوا ءامنا وهم ال يفتنون ٢٩:٢]
 

Kaynak: http://quranmessage.blogspot.com

19 çarpanının önemi ve 19 sistemi ile ilgili bilgi almak için lütfen Son Ahit, Ek-1 (Türkçe)
bölümünü inceleyin.
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