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Kur'an-ı Kerim'de 190 kere "Semâvât" kelimesi geçmektedir. 
Bu kelime önüne gelen kelimelerle birlikte  ilginç bilgileri 
içermektedir. "Semâvât" kelimelerinden bir birlerine 19'un 
katsayısı kadar uzaklıkta olanları data bankasındaki 
gruplaşmalarından çıkardım. Aşağıda bu kelimenin içinde 
geçtiği ayetlerin datasını bu gruplaşmalara göre veriyorum. 
Ayrıca ilgili ayatin mealini de veriyorum. Bu ayetlerin 
meallerini okumanın faydalı olacağını umuyorum. 
 

GA2 Grubunda, 31:10'daki "khalaqa s-samaawaati = Gökleri 
yarattık" kelimeleri 27:60'daki "khalaqa s-samaawaati vel-arDa= 
Gökleri ve yeri yarattık" kelimelerine 19'un katsayısı  kadar 
uzaklıktadırlar. 
İki âyetteki "Semâvât" kelimelerinin Global Numaralarını bir 
birinden çıkarıp sonra 19'a bölüp tam olarak bölünüp 
bölünmediğine bakalım: 
 
53145-49402=3743 
3743/19=197  
 
Görüldüğü gibi tam olarak bölünüyor. Öyleyse bu iki âyette 
aşağıda altı çizilen kelimeler arasında 19'un katsayısı kadar 
uzaklık olduğu ispatlanmış olur. 
 
 
SN3219#8;  27:60:3;  (GN49402; 27GA2;)  khalaqa s-samaawaati      
 
SN3219#8;  27:60:1;  (GN49400;  27GA19;)   amman  
SN3219#8;  27:60:2;  (GN49401;  27GA1;)   khalaqa       
SN3219#8;  27:60:3;  (GN49402;  27GA2;)   ssamaawaati   
SN3219#8;  27:60:4;  (GN49403;  27GA3;)   wal'arDa      
SN3219#8;  27:60:5;  (GN49404;  27GA4;)   wa_anzala     
SN3219#8;  27:60:6;  (GN49405;  27GA5;)   lakum  
SN3219#8;  27:60:7;  (GN49406;  27GA6;)   mina 
SN3219#8;  27:60:8;  (GN49407;  27GA7;)   ssamaai       
SN3219#8;  27:60:9;  (GN49408;  27GA8;)   maa'an 
 

(Onlar mı hayırlı) yoksa, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su 
indiren mi?  
 
-------------------------------------- 
 



 
 
SN3479#2;  31:10:2;  (GN53145;  31GA2;) khalaqa s-samaawaati 
 
SN3479#2;  31:10:1;  (GN53144;  31GA1;)   khalaqa  
SN3479#2;  31:10:2;  (GN53145;  31GA2;)   ssamaawaati     
SN3479#2;  31:10:3;  (GN53146;  31GA3;)   bigayri  
SN3479#2;  31:10:4;  (GN53147;  31GA4;)   Amadin 
SN3479#2;  31:10:5;  (GN53148;  31GA5;)   tarawnahaa      
 

O, gökleri direksiz yarattı, onları görüyorsunuz.  
 
--------------------------------------- 

30:22'deki kelimeler de aynı GA grubunda olduklarından 
bunların da diğer ayetlerdeki kelimelere 19'un katsayısı  kadar 
uzaklıkta olduğu aşikardır. Arzu edenler hesabını yukarıdaki 
gibi yapabilirler.   
 
SN3431#11;  30:22:4;  (GN52480;  30GA2;) khalqu ssamaawaati 
 
SN3431#11;  30:22:1;  (GN52477;  30GA18;)  wamin  
SN3431#11;  30:22:2;  (GN52478;  30GA19;)  aayaatihii      
SN3431#11;  30:22:3;  (GN52479;  30GA1;)   khalqu 
SN3431#11;  30:22:4;  (GN52480;  30GA2;)   ssamaawaati     
SN3431#11;  30:22:5;  (GN52481;  30GA3;)   wal'arDi 
SN3431#11;  30:22:6;  (GN52482;  30GA4;)   wakhtilaafu     
SN3431#11;  30:22:7;  (GN52483;  30GA5;)   alsinatikum     
 

30:22 Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin 
farklı oluşu da O'nun âyetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için 
nice ibretler vardır. 
 
=========================================================== 

GA3 Grubunda 50:38 deki "Gökleri ve yeri yarattık"  kelimeleri 
ile 39:46'daki "Gökleri ve yeri Yaratan" kelimeleri bir birlerine 
19'un katsayısı uzaklıktadırlar. 
İki âyetteki "Semâvât" kelimelerinin Global Numaralarını bir 
birinden çıkarıp sonra 19'a bölüp tam olarak bölünüp 
bölünmediğine bakalım: 
 
67415-60024=7391 
7391/19=389  
 



Görüldüğü gibi tam olarak bölünüyor. Öyleyse bu iki âyette 
aşağıda altı çizilen kelimeler arasında 19'un katsayısı kadar 
uzaklık olduğu anlaşılır.   
 
 
SN4104#19;  39:46:3;  (GN60023;  39GA2;)   faaTira 
SN4104#19;  39:46:4;  (GN60024;  39GA3;)   ssamaawaati    
SN4104#19;  39:46:5;  (GN60025;  39GA4;)   wal'arDi       
SN4104#19;  39:46:6;  (GN60026;  39GA5;)   AAlima  
SN4104#19;  39:46:7;  (GN60027;  39GA6;)   l'gaybi 
SN4104#19;  39:46:8;  (GN60028;  39GA7;)   wash-shahaadati  
SN4104#19;  39:46:9;  (GN60029;  39GA8;)   anta  
SN4104#19;  39:46:10;  (GN60030;  39GA9;)   taHkumu 
SN4104#19;  39:46:11;  (GN60031;  39GA10;)  bayna 
SN4104#19;  39:46:12;  (GN60032;  39GA11;)  Ibaadika       
SN4104#19;  39:46:13;  (GN60033;  39GA12;)  fiymaa  
SN4104#19;  39:46:14;  (GN60034;  39GA13;)  kaanuu  
SN4104#19;  39:46:15;  (GN60035;  39GA14;)  fiyhi 
SN4104#19;  39:46:16j;  (GN60036;  39GA15;)  yakhtalifuuna 
  

De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, görüleni ve görülmeyeni bilen 
Allah'ım! Kulların arasında, o ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında 
sen hüküm vereceksin." 
 
---------------------------------------- 
SN4668#13;  50:38:2;  (GN67414;  50GA2;)   khalaqnaa      
SN4668#13;  50:38:3;  (GN67415;  50GA3;)   ssamaawaati    
SN4668#13;  50:38:4;  (GN67416;  50GA4;)   wal'arDa       
SN4668#13;  50:38:5;  (GN67417;  50GA5;)   wamaa 
SN4668#13;  50:38:6;  (GN67418;  50GA6;)   baynahumaa     
SN4668#13;  50:38:7;  (GN67419;  50GA7;)   fiy   
SN4668#13;  50:38:8;  (GN67420;  50GA8;)   sittati 
SN4668#13;  50:38:9;  (GN67421;  50GA9;)   ayyaamin 
 

Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık, 
Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.       
 

============================================================ 

Aşağıda GA4 grubundaki üç âyette altı çizilen kelimeler 
arasında 19'un katsayısı kadar uzaklıklar vardır. Örnek olarak 
12:101 ile 42:11 arasındaki hesabı yukarıdakiler gibi yapalım: 
 
62609-31829=30780 
30780/19=1620 
 
SN1697#6;  12:101:10;  (GN31828;  12GA3;)   faaTira    
SN1697#6;  12:101:11;  (GN31829;  12GA4;)   ssamaawaati  



 

Ey göklerin ve yerin yaradanı! Dünya ve ahirette işlerimi yoluna 
koyan sensin; benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat. 
 
--------------------------------------- 
 
SN4283#8;  42:11:1;  (GN62608;  42GA3;)   faaTiru     
SN4283#8;  42:11:2;  (GN62609;  42GA4;)   ssamaawaati 

 

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler 
ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde 
üretip çoğaltıyor. O'nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O, her şeyi 
işitir ve görür. 
 
--------------------------------------- 

46:3'teki de GA4 grubunda olduğundan bunun da 
yukarıdakilerle  arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık olduğu 
aşikardır. 
 
SN4513#10;  46:3:2;  (GN65021;  46GA3;)   khalaqnaa      
SN4513#10;  46:3:3;  (GN65022;  46GA4;)   ssamaawaati    
SN4513#10;  46:3:4;  (GN65023;  46GA5;)   wal'arDa       
SN4513#10;  46:3:5;  (GN65024;  46GA6;)   wamaa 
SN4513#10;  46:3:6;  (GN65025;  46GA7;)   baynahumaa     
 

Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre 
için yarattık. İnkâr edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. 
 
 
======================================================== 

GA8 Grubunda 17:99 ve 43:9'daki "Gökleri ve yeri yarattı"  
kelimeleri bir birlerine 19'un katsayısı kadar  uzaklıktadırlar. 
İki âyetteki "Semâvât" kelimelerinin Global Numaralarını bir 
birinden çıkarıp sonra 19'a bölüp tam olarak bölünüp 
bölünmediğine bakalım: 
 
63392-37552=25840 
25840/19=1360 
 
SN2128#19;  17:99:7;  (GN37552; 17GA8;) khalaqa s-samaawaati     
 
SN2128#19;  17:99:1;  (GN37546;  17GA2;)   a_wa_lam     
SN2128#19;  17:99:2;  (GN37547;  17GA3;)   yaraw 
SN2128#19;  17:99:3;  (GN37548;  17GA4;)   anna  
SN2128#19;  17:99:4;  (GN37549;  17GA5;)   llaaha       



SN2128#19;  17:99:5;  (GN37550;  17GA6;)   lladhiy      
SN2128#19;  17:99:6;  (GN37551;  17GA7;)   khalaqa      
SN2128#19;  17:99:7;  (GN37552;  17GA8;)   ssamaawaati  
SN2128#19;  17:99:8;  (GN37553;  17GA9;)   wal'arDa     
SN2128#19;  17:99:9;  (GN37554;  17GA10;)  qaadirun     
SN2128#19;  17:99:10; (GN37555;  17GA11;)  Alaa  
SN2128#19;  17:99:11; (GN37556;  17GA12;)  an  
SN2128#19;  17:99:12; (GN37557;  17GA13;)  yakhluqa     
SN2128#19;  17:99:13; (GN37558;  17GA14;)  mithlahum    

Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerlerini de tekrar 
yaratmaya Kadir olduğunu görmezler mi? Onlar için şüphe 
götürmeyen bir süre tayin etmiştir. Öyleyken, zalimler, inkarcılıkta 
hala direnirler. 
 
-------------------------------------- 
SN4334#2;  43:9:5;  (GN63392;  43GA8;)  khalaqa s-samaawaati 
 
SN4334#2;  43:9:1;  (GN63388;  43GA4;)   wa_lain       
SN4334#2;  43:9:2;  (GN63389;  43GA5;)   sa-altahum   
SN4334#2;  43:9:3;  (GN63390;  43GA6;)   man 
SN4334#2;  43:9:4;  (GN63391;  43GA7;)   khalaqa      
SN4334#2;  43:9:5;  (GN63392;  43GA8;)   ssamaawaati  
SN4334#2;  43:9:6;  (GN63393;  43GA9;)   wal'arDa     
SN4334#2;  43:9:7;  (GN63394;  43GA10;)   layaquulunna 
SN4334#2;  43:9:8;  (GN63395;  43GA11;)   khalaqahunna 
SN4334#2;  43:9:9;  (GN63396;  43GA12;)   l'Aziyzu     
SN4334#2;  43:9:10j;  (GN63397;  43GA13;)   l'Aliymu     
 

Eğer sen onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan elbette: 
"Onları çok güçlü ve herşeyi bilen Allah yarattı." derler. 
 
========================================================== 

GA10 Grubunda 6:73 ve 25:59'daki "Gökleri ve yeri yarattı"  
kelimeleri bir birlerine 19'un katsayısı kadar  uzaklıktadırlar. 
İki âyetteki "Semâvât" kelimelerinin Global Numaralarını bir 
birinden çıkarıp sonra 19'a bölüp tam olarak bölünüp 
bölünmediğine bakalım: 
 
47149-17490=29659 
29659/19=1561 
 
SN862#7;  6:73:4;   (GN17490; 6GA10;) khalaqa s-samaawaati 
 
SN862#7;  6:73:1;   (GN17487; 6GA7;)    wa_huwa    
SN862#7;  6:73:2;   (GN17488; 6GA8;)    lladhiy   
SN862#7;  6:73:3;   (GN17489; 6GA9;)    khalaqa   
SN862#7;  6:73:4;   (GN17490; 6GA10;)   ssamaawaati   



SN862#7;  6:73:5;   (GN17491; 6GA11;)   wal'arDa   
SN862#7;  6:73:6;   (GN17492; 6GA12;)   bil'Haqqi  
SN862#7;  6:73:7;   (GN17493; 6GA13;)   wayawma    
SN862#7;  6:73:8;   (GN17494; 6GA14;)   yaquulu    
SN862#7;  6:73:9;   (GN17495; 6GA15;)   kun      
SN862#7;  6:73:10;  (GN17496; 6GA16;)   fa_yakuunu    
 

Gökleri ve yeri, yerli yerince yaratan O'dur. Bir şeye "ol" dediği gün 
hemen oluverir. O'nun sözü haktır. "Sûr"a üfürüldüğü gün de mülk 
ancak O'nundur. O, gizliyi ve açığı bilendir. O, hikmet sahibi, her 
şeyden haberdardır. 
 
------------------------------------ 
SN2914#7;  25:59:3; (GN47149; 25GA10;) khalaqa s-samaawaati 
 
SN2914#7;  25:59:1;  (GN47147;  25GA8;)   alladhiy       
SN2914#7;  25:59:2;  (GN47148;  25GA9;)   khalaqa 
SN2914#7;  25:59:3;  (GN47149;  25GA10;)  ssamaawaati    
SN2914#7;  25:59:4;  (GN47150;  25GA11;)  wal'arDa       
SN2914#7;  25:59:5;  (GN47151;  25GA12;)  wamaa 
SN2914#7;  25:59:6;  (GN47152;  25GA13;)  baynahumaa     
SN2914#7;  25:59:7;  (GN47153;  25GA14;)  fiy   
SN2914#7;  25:59:8;  (GN47154;  25GA15;)  sittati 
SN2914#7;  25:59:9;  (GN47155;  25GA16;)  ayyaamin       
 

Gökleri yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a 
hükmeden Rahmân'dır. Haydi ne dileyeceksen o her şeyden 
haberdar olan (Rahmân)dan dile. 
 
-------------------------------------- 

Ayrıca GA10 Grubunda 2:164 ve 3:191'deki "Göklerin ve yerin 
yaratılışı"  kelimeleri de bir birlerine 19'un katsayısı kadar  
uzaklıktadırlar. 
İki âyetteki "Semâvât" kelimelerinin Global Numaralarını bir 
birinden çıkarıp sonra 19'a bölüp tam olarak bölünüp 
bölünmediğine bakalım: 
 
9491-2917=6574 
6574/19=346 
 
 
SN171#19;  2:164:4;   (GN2917; 2GA10;)  khalqi ssamaawaati    
 
SN171#19;  2:164:1;   (GN2914; 2GA7;)   inna   
SN171#19;  2:164:2;   (GN2915; 2GA8;)   fiy   
SN171#19;  2:164:3;   (GN2916; 2GA9;)   khalqi   
SN171#19;  2:164:4;   (GN2917; 2GA10;)  ssamaawaati   



SN171#19;  2:164:5;   (GN2918; 2GA11;)  wal'arDi   
SN171#19;  2:164:6;   (GN2919; 2GA12;)  wakhtilaafi   
SN171#19;  2:164:7;   (GN2920; 2GA13;)  l'layli   
 

Elmalılı 2:164 - Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 
gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde 
akıp giden gemide, Allah'ın yukarıdan bir su indirip de onunla yeri 
ölümünden sonra diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprenen 
hayvanları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde, gök ile yer 
arasında emre hazır olan bulutta şüphesiz akıllı olan bir topluluk için 
elbette Allah'ın birliğine deliller vardır. 
 
-------------------------------------- 
SN484#9;  3:191:11;  (GN9491; 3GA10;) khalqi ssamaawaati 
 
SN484#9;  3:191:1;   (GN9481; 3GA19;)  alladhiyna   
SN484#9;  3:191:2;   (GN9482; 3GA1;)   yadhkuruuna  
SN484#9;  3:191:3;   (GN9483; 3GA2;)   llaaha    
SN484#9;  3:191:4;   (GN9484; 3GA3;)   qiyaaman  
SN484#9;  3:191:5;   (GN9485; 3GA4;)   waquUUdan    
SN484#9;  3:191:6;   (GN9486; 3GA5;)   waAlaa    
SN484#9;  3:191:7;   (GN9487; 3GA6;)   junuubihim   
SN484#9;  3:191:8;   (GN9488; 3GA7;)   wayatafakkaruuna   
SN484#9;  3:191:9;   (GN9489; 3GA8;)   fiy    
SN484#9;  3:191:10;  (GN9490; 3GA9;)   khalqi    
SN484#9;  3:191:11;  (GN9491; 3GA10;)  ssamaawaati   
SN484#9;  3:191:12;  (GN9492; 3GA11;)  wal'arDi   
SN484#9;  3:191:13;  (GN9493; 3GA12;)  rabbanaa   
SN484#9;  3:191:14;  (GN9494; 3GA13;)  maa     
SN484#9;  3:191:15;  (GN9495; 3GA14;)  khalaqta   
SN484#9;  3:191:16;  (GN9496; 3GA15;)  haadhaa    
SN484#9;  3:191:17;  (GN9497; 3GA16;)  baaTilan   
SN484#9;  3:191:18;  (GN9498; 3GA17;)  subHaanaka    
SN484#9;  3:191:19;  (GN9499; 3GA18;)  faqinaa    
SN484#9;  3:191:20;  (GN9500; 3GA19;)  Adhaaba   
SN484#9;  3:191:21j;  (GN9501; 3GA1;)  nnaari    
 

Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı 
anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve 
"Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin 
azabından koru." derler. 
 
=========================================================== 

GA13 Grubunda dört âyetteki  "Gökleri ve yeri yarattı"  
kelimeleri bir birlerine 19'un katsayısı kadar  uzaklıktadırlar. 
Bunlardan 7:54 ve 32:4'dakiler arasındaki hesabı aşağıda 
veriyorum. Diğerlerini arzulayanlar kendileri hesaplayabilirler. 



İki âyetteki "Semâvât" kelimelerinin Global Numaralarını bir 
birinden çıkarıp sonra 19'a bölüp tam olarak bölünüp 
bölünmediğine bakalım: 
 
53650-20191=33459 
33459/19=1761 
 
SN1008#1;  7:54:6;   (GN20191;  7GA13;) khalaqa s-samaawaati 
 
SN1008#1;  7:54:1;   (GN20186;  7GA8;)    inna     
SN1008#1;  7:54:2;   (GN20187;  7GA9;)    rabbakumu  
SN1008#1;  7:54:3;   (GN20188;  7GA10;)   llaahu   
SN1008#1;  7:54:4;   (GN20189;  7GA11;)   lladhiy  
SN1008#1;  7:54:5;   (GN20190;  7GA12;)   khalaqa  
SN1008#1;  7:54:6;   (GN20191;  7GA13;)   ssamaawaati    
SN1008#1;  7:54:7;   (GN20192;  7GA14;)   wal'arDa    
SN1008#1;  7:54:8;   (GN20193;  7GA15;)   fiy      
SN1008#1;  7:54:9;   (GN20194;  7GA16;)   sittati  
SN1008#1;  7:54:10;  (GN20195;  7GA17;)   ayyaamin    

Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş 
üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze 
bürüyüp örter; güneş, ay ve yıldızlar emrine âmâdedir. İyi biliniz ki 
yaratma ve emir O'nundur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. 
 
-------------------------------------- 
 
SN3507#11;  32:4:4; (GN53650; 32GA13;) khalaqa s-samaawaati 
 
SN3507#11;  32:4:1;  (GN53647;  32GA10;)   allaahu 
SN3507#11;  32:4:2;  (GN53648;  32GA11;)   lladhiy 
SN3507#11;  32:4:3;  (GN53649;  32GA12;)   khalaqa 
SN3507#11;  32:4:4;  (GN53650;  32GA13;)   ssamaawaati    
SN3507#11;  32:4:5;  (GN53651;  32GA14;)   wal'arDa       
SN3507#11;  32:4:6;  (GN53652;  32GA15;)   wamaa 
SN3507#11;  32:4:7;  (GN53653;  32GA16;)   baynahumaa     
SN3507#11;  32:4:8;  (GN53654;  32GA17;)   fiy   
SN3507#11;  32:4:9;  (GN53655;  32GA18;)   sittati 
SN3507#11;  32:4:10; (GN53656;  32GA19;)   ayyaamin       

Allah O'dur ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, 
sonra Arş üzerine istivâ buyurmuştur (hakim olmuştur). Sizin için 
O'ndan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi! Artık 
düşünmeyecek misiniz. 
 
---------------------------------------- 
SN1782#15;  14:32:4; (GN33396; 14GA13;) khalaqa s-samaawaati 
 
SN1782#15;  14:32:1;  (GN33393;  14GA10;)   allaahu    



SN1782#15;  14:32:2;  (GN33394;  14GA11;)   lladhiy    
SN1782#15;  14:32:3;  (GN33395;  14GA12;)   khalaqa    
SN1782#15;  14:32:4;  (GN33396;  14GA13;)   ssamaawaati  
SN1782#15;  14:32:5;  (GN33397;  14GA14;)   wal'arDa   
SN1782#15;  14:32:6;  (GN33398;  14GA15;)   wa_anzala  
SN1782#15;  14:32:7;  (GN33399;  14GA16;)   mina       
SN1782#15;  14:32:8;  (GN33400;  14GA17;)   ssamaai    
SN1782#15;  14:32:9;  (GN33401;  14GA18;)   maa'an     
 

Allah öyle bir Allah'tır ki; gökleri ve yeri yarattı, gökten su indirdi, 
onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkardı; emri gereğince 
denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi, ırmakları da 
emrinize verdi. 
 
---------------------------------------- 
SN3786#5;  36:81:4; (GN57659; 36GA13;) khalaqa s-samaawaati 
 
SN3786#5;  36:81:1;  (GN57656;  36GA10;)   awalaysa       
SN3786#5;  36:81:2;  (GN57657;  36GA11;)   lladhiy 
SN3786#5;  36:81:3;  (GN57658;  36GA12;)   khalaqa 
SN3786#5;  36:81:4;  (GN57659;  36GA13;)   ssamaawaati    
SN3786#5;  36:81:5;  (GN57660;  36GA14;)   wal'arDa       
SN3786#5;  36:81:6;  (GN57661;  36GA15;)   biqaadirin     
SN3786#5;  36:81:7;  (GN57662;  36GA16;)   Alaa  
SN3786#5;  36:81:8;  (GN57663;  36GA17;)   an    
SN3786#5;  36:81:9;  (GN57664;  36GA18;)   yakhluqa       
SN3786#5;  36:81:10; (GN57665;  36GA19;)   mithlahum      
SN3786#5;  36:81:11; (GN57666;  36GA1;)    balaa 
SN3786#5;  36:81:12; (GN57667;  36GA2;)    wa_huwa  
SN3786#5;  36:81:13; (GN57668;  36GA3;)    l'khallaaqu    
SN3786#5;  36:81:14j; (GN57669; 36GA4;)    l'Aliymu       
 

Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? 
Elbette kâdirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. 
 
=========================================================== 

GA16 Grubunda 9:36 ve 39:5'deki "Gökleri ve yeri yarattı"  
kelimeleri bir birlerine 19'un katsayısı kadar  uzaklıktadırlar. 
İki âyetteki "Semâvât" kelimelerinin Global Numaralarını bir 
birinden çıkarıp sonra 19'a bölüp tam olarak bölünüp 
bölünmediğine bakalım: 
 
59353-24583=34770 
34770/19=1830 
 
SN1271#17;  9:36:14; (GN24583; 9GA16;) khalaqa s-samaawaati  
 



SN1271#17;  9:36:1;  (GN24570;  9GA3;)   inna     
SN1271#17;  9:36:2;  (GN24571;  9GA4;)   Iddata   
SN1271#17;  9:36:3;  (GN24572;  9GA5;)   sh-shuhuuri   
SN1271#17;  9:36:4;  (GN24573;  9GA6;)   Inda     
SN1271#17;  9:36:5;  (GN24574;  9GA7;)   llaah    
SN1271#17;  9:36:6;  (GN24575;  9GA8;)   ithnaa   
SN1271#17;  9:36:7;  (GN24576;  9GA9;)   Ashara   
SN1271#17;  9:36:8;  (GN24577;  9GA10;)  shahran   
SN1271#17;  9:36:9;  (GN24578;  9GA11;)  fiy      
SN1271#17;  9:36:10; (GN24579;  9GA12;)  kitaabi   
SN1271#17;  9:36:11; (GN24580;  9GA13;)  llaahi    
SN1271#17;  9:36:12; (GN24581;  9GA14;)  yawma     
SN1271#17;  9:36:13; (GN24582;  9GA15;)  khalaqa   
SN1271#17;  9:36:14; (GN24583;  9GA16;)  ssamaawaati   
SN1271#17;  9:36:15; (GN24584;  9GA17;)  wal'arDa   
 

Doğrusu, Allah katında ayların sayısı oniki aydır. Gökleri ve yeri 
yarattığı günkü Allah yazısında (böyle yazılmıştır). 
 
-------------------------------------- 
SN4063#16;  39:5:2; (GN59353; 39GA16;)  khalaqa s-samaawaati 
 
SN4063#16;  39:5:1;  (GN59352;  39GA15;)  khalaqa 
SN4063#16;  39:5:2;  (GN59353;  39GA16;)  ssamaawaati    
SN4063#16;  39:5:3;  (GN59354;  39GA17;)  wal'arDa       
SN4063#16;  39:5:4;  (GN59355;  39GA18;)  bil'Haqqi      
SN4063#16;  39:5:5;  (GN59356;  39GA19;)  yukawwiru      
SN4063#16;  39:5:6;  (GN59357;  39GA1;)   l'layla 
SN4063#16;  39:5:7;  (GN59358;  39GA2;)   Alaa  
SN4063#16;  39:5:8;  (GN59359;  39GA3;)   nnahaari       
SN4063#16;  39:5:9;  (GN59360;  39GA4;)   wayukawwiru    
SN4063#16;  39:5:10; (GN59361;  39GA5;)   nnahaara       
SN4063#16;  39:5:11; (GN59362;  39GA6;)   Alaa  
SN4063#16;  39:5:12;  (GN59363;  39GA7;)   l'layli 

O, gökleri ve yeri hak ile yarattı, geceyi gündüzün üstüne sarıyor, 
gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ay'ı emrine âmade 
kılmış, her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki, çok 
güçlü ve çok bağışlayıcı olan ancak O'dur. 
 
============================================================ 

 
GA17 Grubunda 18:51'deki "Göklerin ve yerin yaratılışı" ve 
44:38'deki "Biz gökleri ...yarattık" kelimeleri bir birlerine 19'un 
katsayısı kadar  uzaklıktadırlar. 
İki âyetteki "Semâvât" kelimelerinin Global Numaralarını bir 
birinden çıkarıp sonra 19'a bölüp tam olarak bölünüp 
bölünmediğine bakalım: 



 
64408-38549=25859 
25859/19=1361 
 
SN2191#6;  18:51:4;  (GN38549;  18GA17;) khalqa ssamaawaati    

 

Ben, onları (İblis ve soyunu) ne göklerin ve yerin yaratılışında, ne de 
kendilerinin yaratılışında şahit tutmadım ve hiçbir zaman doğru 
yoldan çıkanları yardımcı edinmiş değilim. 
--------------------------------------- 

SN4452#6;  44:38:3; (GN64408; 44GA17;) khalaqnaa ssamaawaati   

 

Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye 
yaratmadık. 
 
============================================================ 

GA19 Grubunda 15:85'teki "Biz Gökleri ve yeri yarattık" ve 
35:1'deki "Göklerin ve yerin yaratıcısı"  kelimeleri bir birlerine 
19'un katsayısı kadar  uzaklıktadırlar. 
İki âyetteki "Semâvât" kelimelerinin Global Numaralarını bir 
birinden çıkarıp sonra 19'a bölüp tam olarak bölünüp 
bölünmediğine bakalım: 
 
56183-34238=21945 
21945/19=1155 
 
SN1887#6;  15:85:2;  (GN34237;  15GA18;)  khalaqnaa 
SN1887#6;  15:85:3;  (GN34238;  15GA19;)  ssamaawaati      
SN1887#6;  15:85:4;  (GN34239;  15GA1;)   wal'arDa       
SN1887#6;  15:85:5;  (GN34240;  15GA2;)   wamaa 
SN1887#6;  15:85:6;  (GN34241;  15GA3;)   baynahumaa     
SN1887#6;  15:85:7;  (GN34242;  15GA4;)   illaa 
SN1887#6;  15:85:8;  (GN34243;  15GA5;)   bil'Haqqi      
SN1887#6;  15:85:9;  (GN34244;  15GA6;)   wa_inna  
SN1887#6;  15:85:10; (GN34245;  15GA7;)   ssaaAta 
SN1887#6;  15:85:11; (GN34246;  15GA8;)   la_aatiyatun   
SN1887#6;  15:85:12; (GN34247;  15GA9;)   faSfaHi 
SN1887#6;  15:85:13; (GN34248;  15GA10;)  SSafHa  
SN1887#6;  15:85:14j;(GN34249;  15GA11;)  l'jamiyla 
 

Biz gökleri, yeri ve aralarındaki varlıkları ancak hak ve hikmetle 
yarattık ve elbette ki, kıyamet kopacaktır. (Ey Peygamber!) Şimdi 
sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et. 



 
---------------------------------------- 
SN3661#13;  35:1:3;  (GN56182;  35GA18;)  faaTiri 
SN3661#13;  35:1:4;  (GN56183;  35GA19;)  ssamaawaati    
SN3661#13;  35:1:5;  (GN56184;  35GA1;)   wal'arDi       
SN3661#13;  35:1:6;  (GN56185;  35GA2;)   jaaIli  
SN3661#13;  35:1:7;  (GN56186;  35GA3;)   l'malaaikati   
SN3661#13;  35:1:8;  (GN56187;  35GA4;)   rusulan 
SN3661#13;  35:1:9;  (GN56188;  35GA5;)   uliy  
SN3661#13;  35:1:10; (GN56189;  35GA6;)   ajniHatin      
SN3661#13;  35:1:11; (GN56190;  35GA7;)   mathnaa 
SN3661#13;  35:1:12;  (GN56191;  35GA8;)  wathulaatha    
SN3661#13;  35:1:13;  (GN56192;  35GA9;)  warubaaA       
SN3661#13;  35:1:14;  (GN56193;  35GA10;) yaziydu 
SN3661#13;  35:1:15;  (GN56194;  35GA11;) fiy   
SN3661#13;  35:1:16;  (GN56195;  35GA12;) l'khalqi       
SN3661#13;  35:1:17;  (GN56196;  35GA13;) maa   
SN3661#13;  35:1:18;  (GN56197;  35GA14;) yashaau 
SN3661#13;  35:1:19;  (GN56198;  35GA15;) inna  
SN3661#13;  35:1:20;  (GN56199;  35GA16;) llaaha  
SN3661#13;  35:1:21;  (GN56200;  35GA17;) Alaa  
SN3661#13;  35:1:22;  (GN56201;  35GA18;) kulli 
SN3661#13;  35:1:23;  (GN56202;  35GA19;) shay'in 
SN3661#13;  35:1:24j; (GN56203;  35GA1;)  qadiyrun       

 

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı 
elçiler kılan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediği kadar artırır. 
Gerçekten Allah her şeye kâdirdir. 
 
============================================================ 
============================================================ 
 

 

Yukarıda gördüğümüz yaratmakla ilgili âyetlerden başka 
"Semâvât" kelimesinin önüne gelen mülk, rabb gibi kelimelerle 
meydana gelen bileşik kelimeleri içeren âyetleri aşağıda özet 
olarak veriyorum. Bunlar arasında 19'un katsayısı kadar 
uzaklık olduğu aynı GA grubunda olmalarından 
anlaşılmaktadır.  
Arzu edenler kendi hesaplarını yapabilirler.  
--------------------------------------------- 

GA1 GRUBU 
 
SN124#10;  2:117:2;  (GN2072; 2GA1;) badiyU ssamaawaati    

 

O, göklerin ve yerin yoktan var edicisidir ve O, bir işin olmasını 
murad edince, ona yalnızca "ol!" der, o da hemen oluverir. 



 
------------------------------------- 
SN1760#12;  14:10:7;  (GN33023;  14GA1;) faaTiri ssamaawaati 
 

Peygamberleri dedi ki: "Gökleri ve yeri yaratan, Allah hakkında da 
şüphe mi var? O, sizi günahlarınızı bağışlamak için çağırıyor ve 
belirlenmiş bir süreye kadar size müsade ediyor." Onlar da: "Siz 
sadece bizim gibi bir insansınız, bizi babalarımızın taptıklarından 
alıkoymak istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin!" dediler. 
 
------------------------------------- 

&4509#6;  45:36:4;  (GN65000;  45GA1;)   rabbu ssamaawaati  

 

Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a 
mahsustur. 
 
-------------------------------------- 
&5709#9;  78:37:2;   (GN75602; 78GA1;)   rabbi ssamaawaati 
 

O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rahmân'dır. 
Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz. 
 
============================================================ 

GA3 GRUBU 
 

&3980#9;  38:10:4;  (GN58637;  38GA3;)   mülkü ssamaawaati 

 

Yoksa bütün o göklerin, yerin ve aralarındakilerin mülkü onların mı? 
Öyle ise bütün imkanlarını seferber ederek yükselsinler de görelim! 
 

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

&5080#7;  57:5:3;  (GN69657;  57GA3;)    mülkü ssamaawaati 

 

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler O'na döndürülecektir. 
 
-------------------------------------- 
&5918#9;  85:9:4;   (GN76459; 85GA3;)    mülkü ssamaawaati 
 

O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye 
şahittir. 
 
============================================================ 

GA4 GRUBU 
 

&4321#8;  42:49:3;  (GN63255;  42GA4;)   mülkü ssamaawaati 



 

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini 
yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder. 
 
-------------------------------------- 
 
&5077#4;  57:2:3;  (GN69601;  57GA4;)    mülkü  ssamaawaati 
 

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, diriltir, öldürür, O, her şeye 
kadirdir. 
 
============================================================ 

GA10 GRUBU 
 
&4410#2;  43:85:5;  (GN64135;  43GA10;)  mülkü ssamaawaati  
 

Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait 
olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyâmet saatinin bilgisi de yalnız onun 
yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz. 
 
--------------------------------------- 
&4500#16; 45:27:3;  (GN64876;  45GA10;)  mülkü ssamaawaati   
 

Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır. Kıyâmetin kapacağı gün 
varya, işte o gün batıla sapanlar hep hüsrana düşecekler. 
 
--------------------------------------- 
&4597#18; 48:14:3;  (GN66396;  48GA10;)  mülkü ssamaawaati 
 

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini 
azaplandırır. Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir. 
 
============================================================ 

G11 GRUBU 
 

SN483#8;  3:190:4;   (GN9473; 3GA11;) khalqi ssamaawaati 

 

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip 
gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır. 
 
---------------------------------------- 
&709#6;    5:40:7;   (GN14413; 5GA11;)   mülkü ssamaawaati  
 

Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu, dilediğine azap edip 
dilediğini de bağışladığını bilmedin mi? Allah herşeye kâdirdir. 
 



-------------------------------------- 
&789#10;   5:120:3;  (GN16256; 5GA11;)   mülkü ssamaawaati 
 

Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan herşeyin mülkü Allah'ındır. O 
herşeye kâdirdir. 
 

---------------------------------------------------------------------- 
SN4934#13;  55:33:11; (GN69000; 55GA11;) aqTaari ssamaawaati 

 

Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye 
gücünüz yeterse geçin gidin. Allah'ın verdiği bir güç olmadan 
geçemezsiniz. 
 
-------------------------------------- 

G12 GRUBU 
 
SN1709#18;  13:2:4;  (GN32008;  13GA12;)   rafaA ssamaawaati 
 

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş 
üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli 
bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O 
açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. 
 

---------------------------------------------------------------------- 
SN4301#7;  42:29:4;  (GN62978;  42GA12;) khalqu ssamaawaati 

 

Gökleri yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın 
kudretinin delillerindendir. O'nun dilediği zaman onları biraraya 
toplamaya da gücü yeter. 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
SN4590#11;  48:7:3;  (GN66284;  48GA12;) junuudu ssamaawaati 
 

Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve 
hikmet sahibidir. 
 
============================================================ 

GA14 GRUBU 
 
SN4771#2;  52:36:3; (GN68053; 52GA14;) khalaquu ssamaawaati    

 

Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar düşünüp 
hakikati anlamazlar. 
 

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



SN4190#10;  40:57:2; (GN61289; 40GA14;) lakhalqu ssamaawaati     

 

Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha 
büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. 
 
=============================================================== 

GA15 GRUBU 
 
&687#3;    5:18:25;   (GN13999; 5GA15;)  mülkü ssamaawaati 
 

Yahudiler ve hıristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz" 
dediler. De ki: " O halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah ) size 
azab ediyor?" Hayır, siz de O'nun yaratıklarından birer insansınız. O 
dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Göklerin, yerin ve ikisi 
arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Nihâyet dönüş de 
O'nadır. 
 
-------------------------------------- 
SN868#13;  6:79:6;   (GN17590; 6GA15;) faTara ssamaawaati   
 

"Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve 
artık ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim". 
 
--------------------------------------- 
&1112#10;  7:158:13; (GN21865; 7GA15;)   mülkü ssamaawaati 
 

De ki; ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah'ın resulüyüm. O Allah ki, 
göklerin ve yerin bütün mülkü O'nundur. O'ndan başka hiçbir ilâh 
yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. Bundan dolayı gelin, Allah'a ve 
resulüne iman edin. Allah'a ve Allah'ın bütün kelâmlarına iman etmiş 
bulunan o ümmî peygambere, evet ona uyun ki, hidâyete 
erebilesiniz. 
 
--------------------------------------- 
SN2539#12;  21:56:5;  (GN42233;  21GA15;) rabbu ssamaawaati  

 

O şöyle dedi: "Hayır Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları O 
yaratmıştır. Ben de buna şahidlik edenlerdenim." 
 

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

&4102#17; 39:44:7;  (GN59998;  39GA15;)  mülkü ssamaawaati 
 

Elmalılı 39:44 - De ki: "Bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin 
mülkü O'nundur. Sonra hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz." 
 



============================================================ 

GA16 GRUBU 
 
SN2759#4;  23:86:4; (GN44856;  23GA16;) rabbu ssamaawaati 

 

"Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi kimdir?" diye sor. 
 
--------------------------------------- 
SN5195#8;  63:7:15; (GN71950; 63GA16;) khazaainu ssamaawaati      

 

Onlar öyle kimselerdir ki: "Allah'ın elçisinin yanında bulunanları 
beslemeyin ki dağılıp gitsinler." diyorlar. Oysa göklerin ve yerin 
hazineleri Allah'ındır, fakat münafıklar anlamazlar. 
 
 
============================================================= 
============================================================ 

 


