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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. 
 

MUSHAF'TAKİ SIRA DIŞI İKİLİ KRİTERE GÖRE  
DİĞER BİR CENNET KELİMESİ SAYIMI 

 
4) Kur'ân'da yine "Cennet" kelimeleri arasında 19'un katsayısı 
kadar uzaklık varmı diye araştırırken, daha evvel de bildiğim 
cennetlerin genişliğini bildiren 3. sûrenin 133. âyeti ve 57. 
sûrenin 21. âyeti gözüme çarptı. Önce bu âyetleri görelim. 
 
 

Elmalılı 3:133 - Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası 
kadar olan, Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan 
cennete koşun. 
Elmalılı 57:21 - Rabbinizden bir mağfirete; Allah'a ve peygamberine 
inananlar için hazırlanmış olup, genişliği gökle yerin genişliği 
kadar olan cennete koşuşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu 
dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. 
 
 

Bunlarla ilgili veriyi data bankasından alarak buraya koyup 
inceleyelim. 
 

3:133 ve 57:21'deki âyetlerde aşağıda satır sonunda "x" işareti 
olan satırlardaki kelimeler arasında 19x uzaklık vardır.  
Ayrıca ikili kritere uygun olarak 3:133'deki "Cennet" kelimesi 
sûre sonundan 19x uzaklıktadır. 
 

SN426#8;  3:133:1;   (GN8388; 3GA9;)    vesâri'Û    
SN426#8;  3:133:2;   (GN8389; 3GA10;)   ilâ          x 
SN426#8;  3:133:3;   (GN8390; 3GA11;)   magfiratin   x 
SN426#8;  3:133:4;   (GN8391; 3GA12;)   min          x 
SN426#8;  3:133:5;   (GN8392; 3GA13;)   rabbikum     x 
SN426#8;  3:133:6;   (GN8393; 3GA14;)   vecennetin   x 
SN426#8;  3:133:7;   (GN8394; 3GA15;)   ArDuhâ       x 
SN426#8;  3:133:8;   (GN8395; 3GA16;)   ssemâwâtu   
SN426#8;  3:133:9;   (GN8396; 3GA17;)   vel'arDu   
SN426#8;  3:133:10;  (GN8397; 3GA18;)   u'Iddet  
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SN426#8;  3:133:11j; (GN8398; 3GA19;)   lil'mutteKıyne 
 
SN493#18; 3:200:11j; (GN9665; 3GA13;) tufliHûne-son-kelime 
 
-------------------------------------------------------- 
 
 
SN5096#4;  57:21:1;   (GN69967;  57GA9;)   sâbiKû      
SN5096#4;  57:21:2;   (GN69968;  57GA10;)  ilâ        x 
SN5096#4;  57:21:3;   (GN69969;  57GA11;)  magfiratin x   
SN5096#4;  57:21:4;   (GN69970;  57GA12;)  min        x 
SN5096#4;  57:21:5;   (GN69971;  57GA13;)  rabbikum   x     
SN5096#4;  57:21:6;   (GN69972;  57GA14;)  vecennetin x   
SN5096#4;  57:21:7;   (GN69973;  57GA15;)  ArDuhâ     x   
SN5096#4;  57:21:8;   (GN69974;  57GA16;)  ke_ArDi       
SN5096#4;  57:21:9;   (GN69975;  57GA17;)  ssemâi       
SN5096#4;  57:21:10;  (GN69976;  57GA18;)  vel'arDi      

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

Arapçada "ArD" kelimesi genişlik demektir. Burada birinci 
satırda görülen "ArDuhâ" kelimesinin sonundaki "hâ" zamirdir 
ve "Onun" mânâsındadır. Yani "Onun genişliği" diye cennetin 
genişliğine işaret etmektedir. Bu "ArD" yani genişlik kelimesi 
Kur'ân'da sadece iki kere geçmektedir. Bunlar da yukarıda 
birinci satırda görülen 3. Sûrenin 133. âyetinin 7. kelimesi ile 
ikinci satırda görülen 57. Sûrenin 21. âyetinin 7. kelimeleridir. 
Entresan olarak "ArDuhâ" kelimesi her iki âyette de âyet 
başından 7. kelime durumundadır. Yukarıdaki iki satırlık veride 
görülen 3GA15 ve 57GA15 global numaraların global 
artıklarına delalet etmektedir. Daha önce de Âdem kelimesi ile 
ilgili hesapları yaparken değindiğimiz gibi eşit numaralı global 
artıklar bu iki kelime arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık 
olduğunu göstermektedir. Hesaplayıp görelim. 

Birinci satırdaki "ArDuhâ" kelimesinin GN'si 8394'tür. 
İkinci satırdaki "ArDuhâ" kelimesinin GN'si 69973'tür.  
Bunları bir birinden çıkartarak iki kelime arasındaki uzaklığı 
buluruz. 
 

69973-8394=61579 kelime. 
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Bulunan 61579'u 19'a bölerek tam olarak bölünüp 
bölünmediğine bakalım. 
 

61579/19=3241 
 

Görüldüğü gibi bu iki âyette geçen "ArDuhâ" kelimeleri 
arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır. Bu anlaşıldıktan 
sonra bu iki sûrede geçen ve satır sonunda x işareti olan altı 
kelime arasında, ki "Cennet" kelimesi de bunlardan biridir, 19x 
uzaklık olduğu aşikar olur. Bu iki âyetin de içeriği birbirine 
yakındır. Dolayısıyla ben bu iki âyette geçen bu kelimeler 
arasındaki 19x uzaklığı sıra dışı olarak nitelendiriyorum ve bu 
uzaklığı bir ölçüm kriteri olarak kabul ediyorum. 
 
 

***** 
 

 


