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Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet 

Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. 

Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin 

referans olarak verilmesi lazımdır. Aksi halde hak geçer.  
 

ÜÇLÜ KRİTERE GÖRE CENNET KELİMESİ 
 
3) Kur'ân'da acaba "Cennet" kelimeleri arasında 19'un 
katsayısı kadar uzaklık varmı diye araştırma yaparken Bakara 
Sûresi 35. âyetinin 7. kelimesi olan "l-cennete" kelimesi ile 
A'raf Sûresinin 19. âyetinin 7. kelimesi olan "l-cennete" 
kelimesi arasında ikili kritere göre hem kelime bazında (eşit 
GA14ler) hem de âyet bazında (eşit #4ler) 19'un katsayısı 
kadar uzaklık olduğunu gördüm. Ayrıca üçüncü kriter olarak 
7:19'daki "Cennet" kelimesinin sûre sonundan 19x uzaklıkta 
olduğunu tespit ettim. Şimdi data bankasının ilgili verisini 
görelim. Görüldüğü gibi iki âyetteki beş kelime arasında 19x 
uzaklık vardır. Bunlardan biri de Âdem kelimesidir.  
Kur’ân'da 25 adet Âdem kelimesi vardır. Bunların içinde yalnız 
aşağıda görülen 2:35 ve 7:19 âyettekiler mânâ bakımından da 
birbirlerinin aynısıdır. Diğer 23 adedinin içeriği değişiktir.  
 
 

Ben bu iki âyette geçen beş kelime arasında olan 19'un 
katsayısı kadar uzaklığı sıra dışı olarak nitelendiriyorum ve bu 
uzaklığı bir ölçüm kriteri olarak kabul ediyorum.  
 

SN42#4;  2:35:1;  (GN540; 2GA8;)    veKulnâ    

SN42#4;  2:35:2;  (GN541; 2GA9;)    yâ    

SN42#4;  2:35:3;  (GN542; 2GA10;)   âdemu         x    

SN42#4;  2:35:4;  (GN543; 2GA11;)   skun          x 

SN42#4;  2:35:5;  (GN544; 2GA12;)   ente          x 

SN42#4;  2:35:6;  (GN545; 2GA13;)   vezevcuke     x 

SN42#4;  2:35:7;  (GN546; 2GA14;)   l-cennete     x 

SN42#4;  2:35:8;  (GN547; 2GA15;)   vekulâ        

SN42#4;  2:35:9;  (GN548; 2GA16;)   minhâ    

SN42#4;  2:35:10; (GN549; 2GA17;)   ragaden    

SN42#4;  2:35:11; (GN550; 2GA18;)   Haysu    
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SN42#4;  2:35:12; (GN551; 2GA19;)   şi'tumâ    
 

Elmalılı 2:35 - Dedik ki: "Ey Âdem, sen ve eşin cennette oturun, 
ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, fakat şu ağaca 
yaklaşmayın, yoksa zâlimlerden olursunuz." 
 

-------------------------------------------------- 

SN973#4; 7:19:1;  (GN19503; 7GA9;)  veyâ    

SN973#4; 7:19:2;  (GN19504; 7GA10;) âdemu         x 

SN973#4; 7:19:3;  (GN19505; 7GA11;) skun          x 

SN973#4; 7:19:4;  (GN19506; 7GA12;) ente          x 

SN973#4; 7:19:5;  (GN19507; 7GA13;) vezevcuke     x 

SN973#4; 7:19:6;  (GN19508; 7GA14;) l-cennete     x 

SN973#4; 7:19:7;  (GN19509; 7GA15;) fekulâ        

SN973#4; 7:19:8;  (GN19510; 7GA16;) min      

SN973#4; 7:19:9;  (GN19511; 7GA17;) Haysu   

SN973#4; 7:19:10; (GN19512; 7GA18;) şi'tumâ   
 

SN1160#1; 7:206:11j; (GN22661; 7GA13;) yescudûne-son-kelime 
 

Elmalılı 7:19 - (Sonra Allah, Âdem'e hitab etti): "Ey Âdem! Sen ve 
eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin; fakat şu ağaca 
yaklaşmayın, yoksa zâlimlerden olursunuz." 
 

ÜÇÜNCÜ KRİTER:CENNET KELİMESİ SÛRE SONUNDAN 
19X UZAKLIKTA 

 
Bir kelimenin sûre sonundan 19x uzaklığında olduğunu tespit 
etme tekniğini burada kısaca ifade ediyorum: eğer kelimenin 
GA'sı sûre sonundaki kelimenin GA'sından bir büyükse o 
zaman kelime sûre sonundan 19x uzaklıktadır. Aşağıda 
görüldüğü üzere 7:19'daki "l-cennete" kelimesinin GA'sı 14'tür 
ve sûrenin en son kelimesi olan "yescudûne" kelimesinin GA'sı 
olan GA13'ten bir büyüktür ve dolayısıyla "l-cennete" kelimesi 
sûre sonundan 19x uzaklıktadır.   
   
SN973#4; 7:19:6;  (GN19508; 7GA14;) l-cennete     x 

SN973#4; 7:19:7;  (GN19509; 7GA15;) fekulâ        

SN973#4; 7:19:8;  (GN19510; 7GA16;) min      

SN973#4; 7:19:9;  (GN19511; 7GA17;) Haysu   

SN973#4; 7:19:10; (GN19512; 7GA18;) şi'tumâ   
 

SN1160#1; 7:206:11j; (GN22661; 7GA13;) yescudûne-son-kelime 
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İki Âdem kelimesi arasındaki kelime bazında  
19x uzaklığı 

 

2:35 ve 7:19'daki âyetlerde yukarıda sonda "x" işareti olan 
satırlardaki beş kelime arasında 19x uzaklık vardır. Bunlardan 
Âdem kelimesinin datasına bakalım. 

SN42#4;   2:35:3; (GN542;    2GA10;) âdemu  
SN973#4; 7:19:2; (GN19504; 7GA10;) âdemu   

Birinci satırdaki Âdem kelimesinin global numarası olan 
GN542'yi ikinci satırdaki Âdem kelimesinin global numarası 
olan GN19504'ten çıkarırsak bu bize iki kelime arasındaki 
uzaklığı verir. 

(19504-542)=18962 

Bulunan 18962'yi 19'a bölerek tam olarak bölünüp 
bölünmediğine bakalım. 

18962/19=998 

Görüldüğü gibi iki Âdem kelimesi arasında tamı tamına 998x19 
kelime uzaklık vardır. İki kelime arasındaki uzaklığı global 
numaraları birbirinden çıkartarak bulan metodu ben kelime 
bazında uzaklık hesaplaması diye tanımladım. 
 

İki Âdem kelimesi arasındaki âyet bazında 19x uzaklığı 
 

Yukarıdaki iki satırlık verinin satır başındaki birinci kolonunda 
görülenler en baştaki sıfır noktasından olan âyet sıra 
numaraları ve bu numaraların 19'a bölünmesiyle geriye kalan 
artıklarıdır. Eşit sayıdaki artıklar, mesela burada görülen 
#4'ler, bu iki satırda olan iki âyet arasında 19'un katsayısı 
kadar uzaklık olduğunu gösterir. Hesaplayalım.  
2:35'in en baştan sıra numarası 42'dir.  
7:19'un en baştan sıra numarası 973'tür.   
Birbirlerinden çıkaralım: 
973-42=931=49x19  
Görüldüğü gibi iki âyet arasında 49x19 sayıda âyet vardır. 
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Bu şekilde iki âyet sıra numarasını birbirinden çıkartarak elde 
edilen uzaklık hesaplarını ben âyet bazında uzaklık 
hesaplaması diye tanımladım. 
 

**** 


