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Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin 

referans olarak verilmesi lazımdır. Aksi halde hak geçer.  
 
 

MÛSÂ (A.S.) KELİMESİ ÖRNEĞİ  
 
6) Buraya kadar sıra dışı olduğunu düşündüğüm üç örnek 
verdim. Şimdi vereceğim dördüncü örnek bunların hepsinin 
özerinde bir sıra dışılığa sahiptir.  
 
 

Yukarıda Âdem (A.S.) kelimesinin içinde bulunduğu âyetlerden 
bahsederken bu âyetlerden 7:19'daki âyette geçen "l-cennet" 
kelimesinin hem 2:35'te geçen "cennet" kelimesine 19x 
uzaklıkta olduğunu hem de sûre sonundan 19x uzaklıkta 
olduğunu yazmıştım. Yine 3-57. sûrelerdeki "cennet" kelimeleri 
arasında 19x uzaklık varken aynı zamanda 3:133'teki "cennet" 
kelimesinin sûre sonundan 19x uzaklıkta olduğunu yazmıştım. 
Aşağıda göreceğiniz 27. ve 28. sûrelerde geçen Mûsâ (A.S.) 
kelimeleri Âdem kelimesi örneğinde olduğu gibi hem kelime 
bazında ve hem de âyet bazında birbirlerinden 19'un katsayısı 
kadar uzaklıktadırlar. Buraya kadar hem Âdem hem de Mûsâ 
kelimeleri örnekleri eşittirler. Fakat 27. ve 28. sûrelerde geçen 
Mûsâ (A.S.) kelimeleri fazladan içinde bulundukları her iki  
sûrede sûre başına 19'un katsayısı miktarı kelime 
uzaklıktadırlar. İşte bu da yeni bir fark meydana getirmektedir.  

Aşağıda görülen iki âyette Fir'avn-Mûsâ (A.S.) kıssası 
anlatılmıştır. Satır sonunda "x" olan kelimeler arasında 19’un 
katsayısı kadar uzaklık vardır. Bu iki âyetteki Mûsâ kelimeleri 
arasında üçlü kritere göre 19'un katsayısı ilişkileri vardır. Bu üç 
kriteri şöyle sıralayabiliriz:  
 



1) kelimelerin içinde bulunduğu âyetler arasında 19x uzaklık 
olması;  
2) kelimeler arasında 19x kadar uzaklık olması; ve  
3) kelimelerin sûre başından 19x uzaklıkta olmaları.  
Aşağıdaki sayımlarda bu üç kriteri de görmekteyiz.  

a) 27. ve 28. sûrelerdeki iki âyet arasında âyet bazında 19'un 
katsayısı kadar uzaklık vardır. Bunu satır başındaki âyet sıra 
numarasının sonundaki eşit "#15"lerden görebiliriz. Bu âyet 
sıra numaralarını birbirlerinden çıkararak hesaplayalım. 

3283-3169=114=6x19 âyet. 

Ayrıca ikinci olarak şöyle hesaplayabiliriz. 27. sûre 93 âyettir. 
27. Sûredeki Mûsâ kelimesi 10. âyettedir. 10. âyetten sûre 
sonuna kadar 93-10=83 âyet vardır. 28. Sûredeki Mûsâ 
kelimesi 31. âyettedir.  
83+31=114=6x19 âyet 
 

b) 27:10:13'teki Mûsâ kelimesinin GA'sı 17'dir.  
 

c) 28. Sûrede iki adet Mûsâ kelimesi vardır. Bunlar arasında da 
19 kelime uzaklık vardır. Ayrıca bunlar 28. sûrenin başından 
19'un katsayısı kelime uzaklıktadırlar. Birinci Mûsâ kelimesi 
28:30:15'tedir ve 28. sûrenin başından 494. kelimedir. 
494=26x19. İkinici Mûsâ kelimesi 28:31:14'tedir ve GA'sı 
17'dir. Bundan önce pek çok örnekte izah edildiği gibi eşit 
GA'lara sahib olan kelimeler arasında 19x uzaklık vardır. 
Burada da 27 ve 28. sûrelerdeki eşit GA17'ler bu iki Mûsâ 
kelimesi arasında 19x uzaklık olduğunu gösterir. Bu kelimelerin 
GN'lerini birbirlerinden çıkarıp hesaplayalım. 
 

 
50348-48771=1577=83x19 kelime. 
 

 
27. ve 28. sûrelerin birinci kelimelerinin GA'ları 18'dir. 
27 ve 28. sûrelerdeki Mûsâ kelimelerinin GA'ları ise 17'dir. 
 



Mûsâ kelimelerinin GA'ları olan GA17'nin sûre başlarındaki 
kelimelerin GA'sı olan GA18'den bir küçük olması Mûsâ 
kelimelerinin içinde bulundukları sûre başlarından 19x 
uzaklıkta olduğunu göstermektedir. 

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

 
 
Aşağıdaki satır sonlarında görülen x işaretleri her iki âyetteki 
kelimeler arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık olduğunu GA 
gruplaşmalarına göre gösteriyor.  
 
 
 
SN3160#6;  27:1:1; (GN48677;  27GA18;)   Tâsiyn       
 
SN3169#15;  27:10:2;  (GN48760;  27GA6;)   ASâke      x 
SN3169#15;  27:10:3;  (GN48761;  27GA7;)   felemmâ    x    
SN3169#15;  27:10:4;  (GN48762;  27GA8;)   ra-âhâ     x    
SN3169#15;  27:10:5;  (GN48763;  27GA9;)   tehtezzu   x    
SN3169#15;  27:10:6;  (GN48764;  27GA10;)  ke-ennehâ  x    
SN3169#15;  27:10:7;  (GN48765;  27GA11;)  cânnun     x 
SN3169#15;  27:10:8;  (GN48766;  27GA12;)  vellâ      x 
SN3169#15;  27:10:9;  (GN48767;  27GA13;)  mudbiran   x    
SN3169#15;  27:10:10; (GN48768;  27GA14;)  velem      x 
SN3169#15;  27:10:11; (GN48769;  27GA15;)  yu'AKKib   x 
SN3169#15;  27:10:12; (GN48770;  27GA16;)  yâ         x   
SN3169#15;  27:10:13; (GN48771;  27GA17;)  mûsâ       x 
SN3169#15;  27:10:14; (GN48772;  27GA18;)  lâ         
SN3169#15;  27:10:15; (GN48773;  27GA19;)  tehaf      
SN3169#15;  27:10:16; (GN48774;  27GA1;)   inniy 
SN3169#15;  27:10:17; (GN48775;  27GA2;)   lâ   
SN3169#15;  27:10:18; (GN48776;  27GA3;)   yehâfu       
SN3169#15;  27:10:19; (GN48777;  27GA4;)   ledeyye 
SN3169#15;  27:10:20j;(GN48778;  27GA5;)   l'murselûne   

 
27:10 - "Asânı at!" (Asâyı atıp) onu yılan gibi deprenir görünce 
dönüp arkasına bakmadan kaçtı. (Dedik ki): "Ey Mûsâ korkma! 
Çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz." 
 
-------------------------------------------------- 
 
 



 
SN3253#4;  28:1:1j;  (GN49836;  28GA18;)   Taa siyn miym     
 
SN3283#15;  28:31:1;  (GN50335;  28GA4;)   ve_en   
SN3283#15;  28:31:2;  (GN50336;  28GA5;)   elKi    
SN3283#15;  28:31:3;  (GN50337;  28GA6;)   ASâke      x 
SN3283#15;  28:31:4;  (GN50338;  28GA7;)   felemmâ    x 
SN3283#15;  28:31:5;  (GN50339;  28GA8;)   ra-âhâ     x 
SN3283#15;  28:31:6;  (GN50340;  28GA9;)   tehtezzu   x 
SN3283#15;  28:31:7;  (GN50341;  28GA10;)  ke_ennehâ  x      
SN3283#15;  28:31:8;  (GN50342;  28GA11;)  cânnun     x 
SN3283#15;  28:31:9;  (GN50343;  28GA12;)  vellâ      x 
SN3283#15;  28:31:10; (GN50344;  28GA13;)  mudbiran   x 
SN3283#15;  28:31:11; (GN50345;  28GA14;)  velem      x 
SN3283#15;  28:31:12; (GN50346;  28GA15;)  yu'AKKib   x 
SN3283#15;  28:31:13; (GN50347;  28GA16;)  yâ         x 
SN3283#15;  28:31:14; (GN50348;  28GA17;)  mûsâ       x 
SN3283#15;  28:31:15; (GN50349;  28GA18;)  aKbil      
SN3283#15;  28:31:16; (GN50350;  28GA19;)  velâ   
SN3283#15;  28:31:17; (GN50351;  28GA1;)   tehaf  
SN3283#15;  28:31:18; (GN50352;  28GA2;)   inneke  
SN3283#15;  28:31:19; (GN50353;  28GA3;)   mine    

SN3283#15;  28:31:20j;(GN50354;  28GA4;)   l'âminiyne      
Elmalılı 28:31 - Ve "Asânı at!" denildi. Mûsâ (attığı) asâyı yılan gibi 
debrenir görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Mûsâ! Beri 
gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın." (buyuruldu.) 

 
Bu datadan görüleceği üzere yalnız "Mûsâ" kelimeleri arasında 
değil satır sonunda x olan 12 kelime arasında 19x uzaklığında 
kelime vardır. Ben bunları sıra dışı olarak buluyor ve bir ölçüm 
kriteri olarak kabul ediyorum. 
 

***** 


