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SÛRELER ARASI 19'UN KATSAYISI UZAKLIKLARI 
 

33. Sûrenin dışındaki Adde fiili ile ilgili kelimelerin bazıları 
arasında 19'un katsayısı kadar uzaklıkta olanlar vardır. Mesela: 
 

SN1784#17; 14:34:7; (GN33433;  14GA12;) te'Uddû    
SN3508#12; 32:5:17j; (GN53687; 32GA12;) te'Uddûne  
 

14. sûrenin 34. âyetinin 7. kelimesi olan "te'Uddû" kelimesi 
ile 32. sûrenin 5. âyetinin 17. kelimesi olan "te'Uddûne" 
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır. 
Hesaplayalım. 
 

 (53687-33433)=20254=1066x19 
 

***** 

 

16. sûrenin 18. âyetinin 2. kelimesi olan "te'Uddû" kelimesi 
ile 22. sûrenin 47. âyetinin 14. kelimesi olan "te'Uddûne" 
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır. Ayrıca 
16:18:2 ve 22:47:14 ile 36. sûrenin 12. âyetinin 11. kelimesi 
olan "aHSaynâhu" kelimesi arasında da 19'un katsayısı kadar 
uzaklık vardır. Bunlar hepsinin GA18 gurubunda olmalarından 
anlaşılır. 
 

SN1919#19; 16:18:2;  (GN34522; 16GA18;) te'Uddû 
SN2642#1; 22:47:14j; (GN43604; 22GA18;) te'Uddûne 
SN3717#12; 36:12:11; (GN57037; 36GA18;) aHSaynâhu 
 

Hesaplayalım.  
(43604-34522)=9082=478x19 ve (57037-43604)=13433=707x19 
 



***** 



19. sûrenin 94. âyetinin 3. kelimesi olan "veAddehum" ile 38. 
sûrenin 62. âyetinin 8. kelimesi olan "neUdduhum" arasında 
19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Ayrıca 19:94:3, ve 38:62:8 ile 72. sûrenin 28. âyetinin 10. 
kelimesi olan "veaHSâ" arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık 
vardır. Bunlar hepsinin GA5 gurubunda olmasından anlaşılır. 
Hesaplayalım. 
 

SN2344#7;  19:94:3; (GN40247;  19GA5;) veAddehum  
SN4032#4;  38:62:8; (GN59114;  38GA5;) neUdduhum 
SN5475#3;  72:28:10; (GN74428; 72GA5;) veaHSâ 
 

 (59114-40247)=18867=993x19  ve (74428-59114)=15314=806x19 
 

***** 

 

Son olarak 19. sûrenin 84. âyetinin 5. kelimesi olan 
"ne'Uddu" kelimesine bakalım. Bu kelimenin global numarası 
40185 ve GA'sı da 19'dur. Bu demektir ki bu kelime en baştaki 
sıfır veya başlangıç noktasından 19'un katsayısı uzaklıktadır.  
Hesaplayalım: 40185/19=2115 
 

Ayrıca bu kelimenin bulunduğu sûre-âyet-kelime dizisinin 
rakamlarının toplamının sonucu ile global numarasının 
rakamlarının toplamının sonucu bir birlerine eşittir yani 
rakamsal uyumluluk arz etmektedir. 
 

SN2334#16;  19:84:5; (GN40185;  19GA19;)  naUddu 
    
19:84:5=1+9+8+4+5=27=2+7=9 ve GN40185=4+0+1+8+5=18=1+8=9 

  
                               ************************ 



Yukarıda bahsettiğim "aHSâ" saymak fiilinin kök harfleri  
(a-H-S)'dir. "Adde" saymak fiilinin kök harfleri ise (A-d-d)'dir. 
Bu fiillerden başka bir de bu (a-H-S) ve (A-d-d) kökü altındaki 
fiillerden türeyen isimler, fiilimsi isimler, ismi failler ve ismi 
mef'uller vardır. Bütün bu fiiller ve bunlardan türeyen 
kelimelerin tümü 40 kelimedir. Bunlardan 35 adedi arasında 
19'un katsayısı kadar uzaklık vardır. Bir adedi ise sıfır başlangıç 
noktasından 19'un katsayısı uzaklıktadır. Dört adedi arasında 
ise herhangibir 19 uzaklık ilişkisi yoktur.  
19 uzaklık ilişkisi olan 36 adedi 40'a bölersek yüzde oranını 
buluruz. 
36/40=0.9  
Yani aralarında 19 ilişkisi olan 36 kelime, toplam 40 kelimenin 
yüzde doksanını meydana getirmektedir. Bunun çok sıra dışı 
bir netice olduğunu düşünüyorum. 

Bu fiil ve fiillerden türeyen kelimeler arasındaki 19'un katsayısı 
kadar uzaklık olduğu GA gruplaşmalarından kolaylıkla 
görülebilmektedir. Mesela ilk iki satırdaki GA1 gurubundakileri 
inceleyelim. 

SN2162#15; 18:22:18; (GN38077; 18GA1;) bi'Iddetihim   
SN5495#4;  73:20:23; (GN74576; 73GA1;) tuHSûhu   

18. Sûrenin 22. âyetinin 18. kelimesi olan "bi'Iddetihim" ile 73. 
Sûrenin 20. âyetinin 23. kelimesi olan "tuHSûhu" arasında 
19'un katsayısı kadar uzaklık vardır. Hesaplayalım. 
 
74576-38077=36499=19x1921 
 
Diğer guruplardaki kelimeler arasında da hep 19'un katsayısı 
kadar uzaklık vardır. 
 
Bu 40 kelimenin global artık sıralamasına göre olan şeklini 
aşağıya koyuyorum.  
 



40ADET GLOBAL ARTIK GURUPLARINA GÖRE 

SAYMAK FİİLERİ İLE İLGİLİ KELİMELER 
 

SN2162#15; 18:22:18;   (GN38077;  18GA1;)  bi'Iddatihim   
SN2786#12; 23:113:8j;  (GN45088;  23GA1;)  l'AAddiyna 
SN5495#4;  73:20:23;   (GN74576;  73GA1;)  tuHSuuhu   
 
SN2152#5;  18:12:6;    (GN37850;  18GA2;)  aHSaa  
SN2334#16; 19:84:7j;   (GN40187;  19GA2;)  Addan  
SN5471#18; 72:24:11j;  (GN74387;  72GA2;)  Adadan  
 
SN1369#1;  10:5:11(8); (GN26508;  10GA3;)  Adada  
SN1919#19; 16:18:6;    (GN34526;  16GA3;)  tuHSuuhaa  
 
SN1271#17;  9:36:2;    (GN24571;  9GA4;)   Iddata  
SN2344#7;  19:94:2;    (GN40246;  19GA4;)  aHSaahum  
SN6181#6;  104:2:4j;   (GN77562;  104GA4;) waAddadahu  
 
SN2344#7;   19:94:3;   (GN40247;  19GA5;)  waAddahum  
SN4032#4;   38:62:8;   (GN59114;  38GA5;)  naUdduhum  
SN5475#3;   72:28:10;  (GN74428;  72GA5;)  wa_aHSaa  
 
SN191#1;     2:184:10; (GN3353;   2GA9;)   faIddatun  
SN5526#16;  74:31:9;   (GN74736;  74GA9;)  Iddatahum  
 
SN192#2;     2:185:37; (GN3412);  2GA11;)  l'Iddata  
SN2785#11;  23:112:6;  (GN45079;  23GA11;) Adada  
SN3582#10;  33:49:18;  (GN54826;  33GA11;) Iddatin  
SN5701#1;   78:29:3;   (GN75574;  78GA11;) aHSaynaahu   
 
SN1784#17;  14:34:7;   (GN33433;  14GA12;) taUdduu  
SN3508#12;  32:5:17j;  (GN53687;  32GA12;) taUdduuna  
SN3582#10;  33:49:19; (GN54827;  33GA12;) tactadduunahaa           
 
SN1272#18;   9:37:15;  (GN24620;  9GA15;)  Iddata  
SN2151#4;   18:11:7j;  (GN37844;  18GA15;) Adadan  
SN5218#12;  65:1:8;    (GN72272;  65GA15;) liIddatihinna  
 
SN1784#17;  14:34:11;  (GN33437;  14GA16;) tuHSuuhaa  
SN5110#18;  58:6:8;    (GN70278;  58GA16;) aHSaahu   
SN5218#12;  65:1:9;    (GN72273;  65GA16;) wa_aHSuu  
 
SN192#2;     2:185:24; (GN3399;   2GA17;)  faIddatun  
SN2189#4;   18:49:20;  (GN38511;  18GA17;) aHSaahaa   
SN5218#12;  65:1:10;   (GN72274;  65GA17;) l'Iddata  
 



SN1919#19;  16:18:2;   (GN34522;  16GA18;) taUdduu  
SN2642#1;   22:47:14j; (GN43604;  22GA18;) taUdduuna  
SN3717#12;  36:12:11;  (GN57037;  36GA18;) aHSaynaahu  
 

Saymak fiili ile ilgili toplam 40 kelimeden aşağıdaki dördü 
birbirlerine bağlanmamaktadır yani bunlara guruplaşmayanlar 
diyebiliriz. Diğer bir deyimle bu kelimelerle diğer saymak fiili ile 
ilgili kelimeler arasında 19'un katsayısı kadar mesafe yoktur. 
Bunlar değişik GA numaralarından anlaşılır. 
19:84:5'teki ise başka kelimeye bağlanmamakla beraber sıfır 
başlangıç noktasına 19'un katsayısı uzaklıktadır.  
 

GURUPLAŞMAYANLAR: 
 
SN2344#7; 19:94:4j;  (GN40248; 19GA6;)  Adden   
SN5475#3; 72:28:13j; (GN74431; 72GA8;)  Adeden    
SN2041#8; 17:12:17;  (GN36341; 17GA13;) Adede     
SN5221#15; 65:4:9;   (GN72366; 65GA14;) fe'Iddetuhunne     
SN2334#16; 19:84:5;  (GN40185; 19GA19;) na'Uddu  
 
                      ****************** 

İlk üç satırdaki dataya bir göz atalım. En sağda saymakla ilgili 
kelimeler yer almaktadır. Bunun solundaki kolonda ise grup 
bilgileri yer almaktadır. Mesela 18GA1, 23GA1 ve 73GA1 
bunların birinci grupta olduklarına işaret etmektedirler. 
Bunlardan GA'nın solundaki 18, 23 ve 73'ler sûre sıra 
numaralarını göstermektedir. Sûre sıra numaraları soldan ikinci 
kolonda da görülmektedir. Mesela soldan ikinci kolonda 
18:22:18 görülmektedir. Bu da 18. Sûreye işaret etmektedir.  
 
En soldaki kolonda ise en baştaki sıfır noktasından olan âyet 
sıra numaraları görülmektedir. 
 
Ortadaki kolonda GN ile başlayan rakamlar ise en sonda 
gösterilen saymak kelimesinin en baştaki sıfır noktasından olan 
Global Numarasını göstermektedir. Mesela birinci sıradaki 
"bi'Iddetihim" kelimesinin Global Numarasının 38077 olduğu 



görülmektedir. Bu da sıfır noktasından 38077. kelime 
olduğunu göstermektedir. 
İki Global Numara birbirinden çıkarılarak iki kelime arasındaki 
uzaklık hesaplanabilir. 
 

Mesela ilk iki satırdaki GA1 grubundakileri inceleyelim. 
 

SN2162#15; 18:22:18;   (GN38077;  18GA1;)  bi'Iddetihim   
SN2786#12; 23:113:8j;  (GN45088;  23GA1;)  l'Âddiyne  
SN5495#4;  73:20:23;   (GN74576;  73GA1;)  tuHSûhu   

 

18. Sûrenin 22. âyetinin 18. kelimesi olan "bi'Iddetihim" ile 23. 
Sûrenin 113. âyetinin 8. kelimesi olan "l-Âddiyne" arasında 
19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "bi'Iddetihim" saymak kelimesinin Global 
Numarası olan GN38077'yi "l-Âddiyne" saymak kelimesinin 
Global Numarası olan GN45088'den çıkartırsak bu bize iki 
kelime arasındaki uzaklığı verir. 
Hesaplayalım. 
 
45088-38077=7011 kelime. 
 
Bulunan 7011'i 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
7011/19=369 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x369 kelime uzaklık vardır. 
 
Diğerleri bu örnekteki gibi hesaplanır.  
 
 

******* 


