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K-d-r KÖKÜ ALTINDAKİ 131 KELİME ARASINDAKİ 19 

UZAKLIK HESAPLARI 
 

K-d-r kökü altındaki 131 kelime 19 grup oluşturmaktadır. Bu 
kelimeler arasındaki 19'un katsayısı kadar uzaklık olduğu GA 
gruplaşmalarından kolaylıkla görülebilmektedir. Aşağıdaki 19 
grubun her birinden bir örnek hesaplama vereceğim. Arzu 
edenler diğer kelimeler arasındaki 19 uzaklık hesaplarını 
verilen örnek hesaptakinin ışığı altında  hesaplayabilirler. 
 
1) GA1 grubundakiler: 
 

SN113#18;   2:106:19j; (GN1863;   2GA1;)  Kadiyrun    [MN]         

SN806#8;    6:17:17j;  (GN16512;  6GA1;)  Kadiyrun    [MN]         

SN2691#12;  23:18:13j; (GN44214; 23GA1;)  leKâdirûne  [F1][AP] 

SN2836#5;   24:45:31j; (GN46019;  24GA1;) Kadiyrun    [MN]         

SN3661#13;  35:1:24j;  (GN56203;  35GA1;) Kadiyrun    [MN]         

SN5379#2;   70:4:8;    (GN73721;  70GA1;) miKdâruhû   [MN] 

SN5777#1;   80:19:4j;  (GN75887; 80GA1;)  feKadderahu [F2] 

 

2. Sûrenin 106. âyetinin 19. kelimesi olan "Kadiyrun" kelimesi 
ile 6. Sûrenin 17. âyetinin 17. kelimesi olan "Kadiyrun"  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "Kadiyrun" kelimesinin Global Numarası olan 
GN1863'ü ikinci satırdaki "Kadiyrun" kelimesinin Global 
Numarası olan GN16512'den çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 
16512-1863=14649 kelime. 
 
Bulunan 14649'u 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 



 
14649/19=771 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x771 kelime uzaklık vardır.  
 
 
2) GA2 grubundakiler: 
 

SN1976#19;  16:75:7;   (GN35342; 16GA2;)  yaKdiru     [F1]         

SN2059#7;   17:30:7;   (GN36577; 17GA2;)  veyaKdiru   [F1]         

SN2669#9;   22:74:2;   (GN44006; 22GA2;)  Kaderu      [F1]         

SN4604#6;   48:21:3;   (GN66540; 48GA2;)  taKdirû     [F1]             

 

SN266#19;   2:259:67j; (GN5398;  2GA2;)   Kadiyrun        [MN]         

SN880#6;    6:91:5;    (GN17767; 6GA2;)   Kadrihii    [F1][VN] 

SN2388#13;  20:40:33;  (GN40567; 20GA2;)  Kaderin     [F1][VN]  

SN4125#2;   39:67:5;   (GN60308; 39GA2;)  Kadrihii    [F1][VN]     

SN4901#18;  54:55:6j;  (GN68858; 54GA2;)  muKtedirin  [F8][AP]     

 

Yukarıdaki ilk dört satırda K-d-r kökü altında görülen dört adet 
fiil kelimeleri arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır. İlk 
iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. 
   
16. Sûrenin 75. âyetinin 7. kelimesi olan "yaKdiru" fiil kelimesi 
ile 17. Sûrenin 30. âyetinin 7. kelimesi olan "veyaKdiru" fiil  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "yaKdiru" kelimesinin Global Numarası olan 
GN35342'yi ikinci satırdaki "veyaKdiru" kelimesinin Global 
Numarası olan GN36577'den  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

36577-35342=1235 
 

Bulunan 1235'i 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
1235/19=65 



 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x65 kelime uzaklık vardır. 

 

3) GA3 grubundakiler: 
 
SN155#3;    2:148:19j; (GN2701;  2GA3;)   Kadiyrun    [MN]         

SN1971#14;  16:70:20j; (GN35267; 16GA3;)  Kadiyrun    [MN]         

SN2768#13;  23:95:7j;  (GN44938; 23GA3;)  leKâdirûne  [F1][AP] 

SN3446#7;   30:37:9;   (GN52709; 30GA3;)  veyaKdiru   [F1]         

SN4888#5;   54:42:7j;  (GN68783; 54GA3;)  muKtedirin  [F8][AP]    

*SN4901#18;  54:55:6j;  (GN68858; 54GA2;)  muKtedirin  [F8][AP]     

*sondan 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. 
   
2. Sûrenin 148. âyetinin 19. kelimesi olan "Kadiyrun" kelimesi 
ile 16. Sûrenin 70. âyetinin 20. kelimesi olan "Kadiyrun"  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "Kadiyrun" kelimesinin Global Numarası olan 
GN2701'i ikinci satırdaki "Kadiyrun" kelimesinin Global 
Numarası olan GN35267'den  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

35267-2701=32566 
 

Bulunan 32566'yı 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
32566/19=1714 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x1714 kelime uzaklık vardır. 
 
4) GA4 grubundakiler: 
 
SN642#15;   4:149:14j; (GN12886; 4GA4;)   Kadiyran    [MN]         

SN709#6;    5:40:19j;  (GN14425; 5GA4;)   Kadiyrun    [MN]         



SN5229#4;   65:12:18;  (GN72546; 65GA4;)  Kadiyrun    [MN]         

SN5515#5;   74:20:4j;  (GN74693; 74GA4;)  Kaddera     [F2]    

SN5555#7;   75:4:2;    (GN74902; 75GA4;)  Kâdiriyne   [F1][AP] 

SN5644#1;   77:22:2;   (GN75358; 77GA4;)  Kaderin     [F1][VN]    

SN6028#5;   90:5:4;    (GN76916; 90GA4;)  yaKdira     [F1]         

 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. 
   
4. Sûrenin 149. âyetinin 14. kelimesi olan "Kadiyran" kelimesi 
ile 5. Sûrenin 40. âyetinin 19. kelimesi olan "Kadiyrun"  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "Kadiyran" kelimesinin Global Numarası olan 
GN12886'yı ikinci satırdaki "Kadiyrun" kelimesinin Global 
Numarası olan GN14425'den  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

14425-12886=1539 
 

Bulunan 1539'u 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
1539/19=81 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x81 kelime uzaklık vardır. 
 
5) GA5 grubundakiler: 
 
SN1733#4;   13:26:6;   (GN32495; 13GA5;)  veyaKdiru   [F1]         

SN2634#12;  22:39:10j; (GN43477; 22GA5;)  leKadiyrun  [MN]         

SN2669#9;   22:74:5;   (GN44009; 22GA5;)  Kadrihii    [F1][VN]    

SN4301#7;   42:29:16j; (GN62990; 42GA5;)  Kadiyrun    [MN]         

SN4543#2;   46:33:22j; (GN65612; 46GA5;)  Kadiyrun    [MN]         

SN5220#14;  65:3:21j;  (GN72357; 65GA5;)  Kadran      [F1][VN]     

 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. 
   



13. Sûrenin 26. âyetinin 6. kelimesi olan "veYaKdiru" kelimesi 
ile 22. Sûrenin 39. âyetinin 10. kelimesi olan "leKadiyrun"  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "veYaKdıru" kelimesinin Global Numarası olan 
GN32495'i ikinci satırdaki "leKadiyrun" kelimesinin Global 
Numarası olan GN43477'den  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

43477-32495=10982 
 

Bulunan 10982'yi 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
10982/19=578 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x578 kelime uzaklık vardır. 
 
6) GA6 grubundakiler: 
 
SN4281#6;   42:9:16j;  (GN62592; 42GA6;)  Kadiyrun    [MN]         

SN4367#16;  43:42:7j;  (GN63751; 43GA6;)  muKtedirûne [F8][AP]  

SN5645#2;   77:23:1;   (GN75360; 77GA6;)  feKadernâ   [F1]         

 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. 
   
42. Sûrenin 9. âyetinin 16. kelimesi olan "Kadiyrun" kelimesi 
ile 43. Sûrenin 42. âyetinin 7. kelimesi olan "muKtedirûne"  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "Kadiyrun" kelimesinin Global Numarası olan 
GN62592'yi ikinci satırdaki "muKtedirûne" kelimesinin Global 
Numarası olan GN63751'den  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

63751-62592=1159 
 



Bulunan 1159'u 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
1159/19=61 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x61 kelime uzaklık vardır. 
 
7) GA7 grubundakiler: 
 
*SN5151#2;  60:1:1;    (GN71087; 60GA8;)  yâ       sûre başı 

*SN5157#8;  60:7:12;   (GN71257; 60GA7)   Kadiyrun    [MN]        
71257-71086=171=9x19 

 

SN243#15;   2:236:17;  (GN4719;  2GA7;)   Kaderuhû    [F1][VN]   

SN482#7;    3:189:9j;  (GN9469;  3GA7;)   Kadiyrun    [MN]         

SN4858#13;  54:12:9j;  (GN68597; 54GA7;)  Kudira [Perf Pas][F1]         

 
Yukarıdaki hesaptan görüldüğü gibi 60:7:1'deki "Kadiyrun" 
kelimesi 60. surenin  başından 171. kelimedir. Bu da 9x19'a 
eşittir.  "Kadiyrun" kelimesinin surenin başından 19'un 
katsayısı kadar kelime uzaklıkta olduğu "Kadiyrun" kelimesinin 
GA'sı olan GA7'nin surenin birinci kelimesinin GA'sı olan 
GA8'den bir küçük olmasından anlaşılır.  
 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. 
 

SN243#15;  2:236:17;  (GN4719;  2GA7;)   Kaderuhû    [F1][VN]   

SN5157#8;  60:7:12;   (GN71257; 60GA7)   Kadiyrun    [MN]        

 
2. Sûrenin 236. âyetinin 17. kelimesi olan "Kaderuhû" kelimesi 
ile 60. Sûrenin 7. âyetinin 12. kelimesi olan "Kadiyrun"  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "Kaderuhû" kelimesinin Global Numarası olan 
GN4719'u ikinci satırdaki "Kadiyrun" kelimesinin Global 
Numarası olan GN71257'den  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 



71257-4719=66538 
 

Bulunan 66538'i 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
66538/19=3502 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x3502 kelime uzaklık vardır. 
 
 
8) GA8 grubundakiler: 
 
SN1768#1;   14:18:14;  (GN33163; 14GA8;)  yaKdirûne   [F1]         

SN4257#1;   41:39:22j; (GN62214; 41GA8;)  Kadiyrun    [MN]         

 

SN5607#2;   76:16:4;   (GN75172; 76GA8;)  Kadderûhâ   [F2] 

SN5645#2;   77:23:3j;  (GN75362; 77GA8;)  l'Kâdirûne  [F1][AP] 

SN6009#5;   89:16:5;   (GN76825; 89GA8;)  feKadera    [F1]         

SN4299#5;   42:27:11;  (GN62955; 42GA8;)  biKaderin   [F1][VN]   

SN1715#5;   13:8:15j;  (GN32156; 13GA8;)  bimiKdârin  [MN] 

SN6126#8;   97:1:5j;   (GN77281; 97GA8;)  l'Kadri     [F1][VN]   

SN27#8;     2:20:25j;  (GN255;   2GA8;)   Kadiyrun    [MN]         

SN4895#12;  54:49:5j;  (GN68826; 54GA8;)  biKaderin   [F1][VN]       

SN3508#12;  32:5:13;   (GN53683; 32GA8;)  miKdâruhû   [MN]   

SN3642#13;  34:36:8;   (GN55906; 34GA8;)  veyaKdiru   [F1]         

SN3704#18;  35:44:30j; (GN56932; 35GA8;)  Kadiyran    [MN]         

SN4322#9;   42:50:11j; (GN63278; 42GA8;)  Kadiyrun    [MN]         

SN5242#17;  67:1:9j;   (GN72816; 67GA8;)  Kadiyrun    [MN]         

 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. Bunlar 
arasında aynı zamanda ayet bazında 19'un katsayısı kadar 
ayet miktarında uzaklık vardır. Hesaplayalım:  
4257-1768=2489=131x19 ayet uzaklığı 
 
Şimdi de kelime bazındaki hesapları yapalım.   
14. Sûrenin 18. âyetinin 14. kelimesi olan "yaKdirûne" kelimesi 
ile 41. Sûrenin 39. âyetinin 22. kelimesi olan "Kadiyrun"   
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  



Birinci satırdaki "yaKdirûne" kelimesinin Global Numarası olan 
GN33163'ü ikinci satırdaki "Kadiyrun" kelimesinin Global 
Numarası olan GN62214'den  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

62214-33163=29051 
 

Bulunan 29051'u 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
29051/19=1529 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x1529 kelime uzaklık vardır. 
 
 
9) GA9 grubundakiler: 
 
*SN5272#9;  68:1:1;    (GN73141; 68GA10;) nûn      sûre başı 

*SN5296#14; 68:25:4j;  (GN73254; 68GA9;)  Kâdiriyne   [F1][AP]   

73254-73140=114=6x19 

SN1724#14;  13:17:7;   (GN32328; 13GA9;)  biKaderihâ  [F1][VN] 

SN1477#14;  11:4:8j;   (GN28300; 11GA9;)  Kadiyrun    [MN]         

SN5607#2;   76:16:5j;  (GN75173; 76GA9;)  taKdiyran   [F2][VN]   

SN686#2;    5:17:42j;  (GN13974; 5GA9;)   Kadiyrun    [MN]         

SN322#18;   3:29:22j;  (GN6678;  3GA9;)   Kadiyrun    [MN]         

SN3402#1;   29:62:8;   (GN52145; 29GA9;)  veyaKdiru   [F1]         

SN2601#17;  22:6:13j;  (GN42949; 22GA9;)  Kadiyrun    [MN]         

 
Yukarıdaki hesaptan görüldüğü gibi 68:25:4'deki "Kâdiriyne" 
kelimesi 68. surenin  başından 114. kelimedir. Bu da 6x19'a 
eşittir.  "Kâdiriyne" kelimesinin surenin başından 19'un 
katsayısı kadar kelime uzaklıkta olduğu "Kâdiriyne" kelimesinin 
GA'sı olan GA9'un surenin birinci kelimesinin GA'sı olan 
GA10'dan bir küçük olmasından anlaşılır.  
 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. 
 

SN1724#14;  13:17:7;   (GN32328; 13GA9;)  biKaderihâ  [F1][VN] 



SN5296#14;  68:25:4j;  (GN73254; 68GA9;)  Kâdiriyne   [F1][AP]   

 
13. Sûrenin 17. âyetinin 7. kelimesi olan "biKaderihâ" kelimesi 
ile 68. Sûrenin 25. âyetinin 4. kelimesi olan "Kâdiriyne"  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "biKaderihâ" kelimesinin Global Numarası olan 
GN32328'i ikinci satırdaki "Kâdiriyne" kelimesinin Global 
Numarası olan GN73254'ten  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

73254-32328=40926 
 

Bulunan 40926'yı 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
40926/19=2154 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x2154 kelime uzaklık vardır. 
 
10) GA10 grubundakiler: 
 
SN3571#18;  33:38:21;  (GN54711; 33GA10;) Kaderan     [F1][VN]  

SN5224#18;  65:7:7;    (GN72438; 65GA10;) Kudira [PerfPas][F1]         

 

SN243#15;   2:236:20;  (GN4722;  2GA10;)  Kaderuhu    [F1][VN]   

SN2128#19;  17:99:9;   (GN37554; 17GA10;) Kâdirun     [F1][AP]    

SN4228#10;  41:10:8;   (GN61779; 41GA10;) veKaddera   [F2]    

SN291#6;    2:284:28j; (GN6090;  2GA10;)  Kadiyrun    [MN]        

SN5200#13;  64:1:17j;  (GN72039; 64GA10;) Kadiyrun    [MN]         

 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. Bunlar 
arasında aynı zamanda ayet bazında 19'un katsayısı kadar 
ayet miktarında uzaklık vardır. Hesaplayalım:  
5224-3571=1653=87x19 ayet uzaklığı 
 
Şimdi de kelime bazındaki hesapları yapalım.   



33. Sûrenin 38. âyetinin 21. kelimesi olan "Kaderan" kelimesi 
ile 65. Sûrenin 7. âyetinin 7. kelimesi olan "Kudira"  kelimesi 
arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "Kaderan" kelimesinin Global Numarası olan 
GN54711'i ikinci satırdaki "Kudira" kelimesinin Global Numarası 
olan GN72438'den  çıkartırsak bu bize iki kelime arasındaki 
uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

72438-54711=17727 
 

Bulunan 17727'u 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
17727/19=933 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x933 kelime uzaklık vardır. 
 
11) GA11 grubundakiler: 
 
SN688#4;    5:19:29j;  (GN14033; 5GA11;)  Kadiyrun    [MN]         

SN4336#4;   43:11:6;   (GN63414; 43GA11;) biKaderin   [F1][VN]    

 

SN1977#1;   16:76:8;   (GN35370; 16GA11;) yaKdiru     [F1]         

SN4284#9;   42:12:9;   (GN62635; 42GA11;) veyaKdiru   [F1]         

SN3571#18;  33:38:22j; (GN54712; 33GA11;) maKdûran    [F1][PP]       

SN3743#19;  36:38:6;   (GN57277; 36GA11;) taKdiyru    [F2][VN] 

 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. Bunlar 
arasında aynı zamanda ayet bazında 19'un katsayısı kadar 
ayet miktarında uzaklık vardır. Hesaplayalım:  
4336-688=3648=192x19 ayet uzaklığı 
 
Şimdi de kelime bazındaki hesapları yapalım.   
5. Sûrenin 19. âyetinin 29. kelimesi olan "Kadiyrun" kelimesi 
ile 43. Sûrenin 11. âyetinin 6. kelimesi olan "biKaderin"  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  



Birinci satırdaki "Kadiyrun" kelimesinin Global Numarası olan 
GN14033'ü ikinci satırdaki "biKaderin" kelimesinin Global 
Numarası olan GN63414'ten  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

63414-14033=49381 
 

Bulunan 49381'i 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
49381/19=2599 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x2599 kelime uzaklık vardır. 
 
12) GA12 grubundakiler: 
 
SN2691#12;  23:18:5;   (GN44206; 23GA12;) biKaderin   [F1][VN]    

SN4230#12;  41:12:17;  (GN61819; 41GA12;) taKdiyru    [F2][VN]     

 

SN826#9;    6:37:11;   (GN16846; 6GA12;)  Kâdirun     [F1][AP] 

SN854#18;   6:65:3;    (GN17321; 6GA12;)  l'Kaadiru   [F1][AP] 

SN5415#19;  70:40:7j;  (GN73884; 70GA12;) leKâdirûne  [F1][AP] 

SN5939#11;  86:8:4j;   (GN76563; 86GA12;) leKâdirun   [F1][AP]    

SN116#2;    2:109:33j; (GN1931;  2GA12;)  Kadiyrun    [MN]         

SN3360#16;  29:20:19j; (GN51540; 29GA12;) Kadiyrun    [MN]         

SN5077#4;   57:2:11j;  (GN69609; 57GA12;) Kadiyrun    [MN]         

 

 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. Bunlar 
arasında aynı zamanda ayet bazında 19'un katsayısı kadar 
ayet miktarında uzaklık vardır. Hesaplayalım:  
4336-688=3648=192x19 ayet uzaklığı 
 
Şimdi de kelime bazındaki hesapları yapalım.   
5. Sûrenin 19. âyetinin 29. kelimesi olan "Kadiyrun" kelimesi 
ile 43. Sûrenin 11. âyetinin 6. kelimesi olan "biKaderin"  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  



Birinci satırdaki "Kadiyrun" kelimesinin Global Numarası olan 
GN14033'ü ikinci satırdaki "biKaderin" kelimesinin Global 
Numarası olan GN63414'ten  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

63414-14033=49381 
 

Bulunan 49381'i 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
49381/19=2599 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x2599 kelime uzaklık vardır. 
 
13) GA13 grubundakiler: 
 
SN5039#4;   56:60:2;   (GN69420; 56GA13;) Kaddernâ    [F2] 

SN5951#4;   87:3:2;    (GN76602; 87GA13;) Kaddera     [F2]    

 

SN4110#6;   39:52:9;   (GN60129; 39GA13;) veyaKdiru   [F1]         

SN4604#6;   48:21:14j; (GN66551; 48GA13;) Kadiyran    [MN]         

SN3334#9;   28:82:15;  (GN51161; 28GA13;) veyaKdiru   [F1]         

SN6127#9;   97:2:5j;   (GN77286; 97GA13;) l'Kadri     [F1][VN]    

SN2857#7;   25:2:18;   (GN46487; 25GA13;) feKadderahû [F2]  

SN1823#18;  15:21:10;  (GN33833; 15GA13;) biKaderin   [F1][VN]       

SN1978#2;   16:77:19j; (GN35410; 16GA13;) Kadiyrun    [MN]         

 

 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. Bunlar 
arasında aynı zamanda ayet bazında 19'un katsayısı kadar 
ayet miktarında uzaklık vardır. Hesaplayalım:  
5951-5039=912=48x19 ayet uzaklığı 
 
Şimdi de kelime bazındaki hesapları yapalım.   
56. Sûrenin 60. âyetinin 2. kelimesi olan "Kaddernâ" kelimesi 
ile 87. Sûrenin 3. âyetinin 2. kelimesi olan "Kaddera"  kelimesi 
arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  



Birinci satırdaki "Kaddernâ" kelimesinin Global Numarası olan 
GN69420'yi ikinci satırdaki "Kaddera" kelimesinin Global 
Numarası olan GN76602'den  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

76602-69420=7182 
 

Bulunan 7182'yi 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
7182/19=378 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x378 kelime uzaklık vardır. 
 
14) GA14 grubundakiler: 
 
SN1201#4;   8:41:33j;  (GN23289; 8GA14;)  Kadiyrun    [MN]         

SN5495#4;   73:20:17;  (GN74570; 73GA14;) yuKaddiru   [F2] 

 

SN3560#7;   33:27:13j; (GN54468; 33GA14;) Kadiyran    [MN]         

SN2857#7;   25:2:19j;  (GN46488; 25GA14;) taKdiyran   [F2][VN]    

SN1862#19;  15:60:3;   (GN34100; 15GA14;) Kaddernâ    [F2]   

SN2185#19;  18:45:23j; (GN38451; 18GA14;) muKtediran  [F8][AP]      

SN4543#2;   46:33:12;  (GN65602; 46GA14;) biKâdirin   [F1][AP]    

SN5237#12;  66:8:46j;  (GN72727; 66GA14;) Kadiyrun    [MN]         

 

İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. Bunlar 
arasında aynı zamanda ayet bazında 19'un katsayısı kadar 
ayet miktarında uzaklık vardır. Hesaplayalım:  
5495-1201=4294=226x19 ayet uzaklığı 
 
Şimdi de kelime bazındaki hesapları yapalım.   
8. Sûrenin 41. âyetinin 33. kelimesi olan "Kadiyrun" kelimesi 
ile 73. Sûrenin 20. âyetinin 17. kelimesi olan "yuKaddıru"  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "Kadiyrun" kelimesinin Global Numarası olan 
GN23289'u ikinci satırdaki "yuKaddıru" kelimesinin Global 



Numarası olan GN74570'ten  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

74570-23289=51281 
 

Bulunan 51281'yi 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
51281/19=2699 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x2699 kelime uzaklık vardır. 
 
15) GA15 grubundakiler: 
 
SN3786#5;   36:81:6;   (GN57661; 36GA15;) biKâdirin   [F1][AP]    

SN6128#10;  97:3:2;    (GN77288; 97GA15;) l'Kadri     [F1][VN]    

SN3744#1;   36:39:2;   (GN57281; 36GA15;) Kaddernâhu  [F2] 

SN319#15;   3:26:25j;  (GN6608;  3GA15;)  Kadiyrun    [MN]         

 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. 
   
36. Sûrenin 81. âyetinin 6. kelimesi olan "biKâdirin" kelimesi 
ile 97. Sûrenin 3. âyetinin 2. kelimesi olan "l-Kadri"  kelimesi 
arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "biKâdirin" kelimesinin Global Numarası olan 
GN57661'i ikinci satırdaki "l-Kadri" kelimesinin Global 
Numarası olan GN77288'den  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

77288-57661=19627 
 

Bulunan 19627'yi 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
19627/19=1033 



 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x1033 kelime uzaklık vardır. 
 
16) GA16 grubundakiler: 
 
SN271#5;    2:264:30;  (GN5526;  2GA16;)  yaKdirûne   [F1]         

SN5591#5;   75:40:3;   (GN75047; 75GA16;) biKâdirin   [F1][AP] 

SN703#19;   5:34:7;    (GN14323; 5GA16;)  taKdirû     [F1]         

SN3617#7;   34:11:4;   (GN55477; 34GA16;) veKaddir    [F2] 

SN5513#3;   74:18:3j;  (GN74686; 74GA16;) veKaddera   [F2] 

SN885#11;   6:96:10;   (GN17933; 6GA16;)  taKdiyru    [F2][VN] 

SN626#18;   4:133:12j; (GN12575; 4GA16;)  Kadiyran    [MN]         

 

İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. Bunlar 
arasında aynı zamanda ayet bazında 19'un katsayısı kadar 
ayet miktarında uzaklık vardır. Hesaplayalım:  
5591-271=5320=280x19 ayet uzaklığı 
 
Şimdi de kelime bazındaki hesapları yapalım.   
2. Sûrenin 264. âyetinin 30. kelimesi olan "yaKdirûne" kelimesi 
ile 75. Sûrenin 40. âyetinin 3. kelimesi olan "biKâdirin"  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "yaKdirûne" kelimesinin Global Numarası olan 
GN5526'yı ikinci satırdaki "biKâdirin" kelimesinin Global 
Numarası olan GN75047'den  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

75047-5526=69521 
 

Bulunan 69521'i 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
69521/19=3659 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x3659 kelime uzaklık vardır. 



 
17) GA17 grubundakiler: 
 
*SN3160#6;  27:1:1;    (GN48677; 27GA18;) Tâsiyn  sûre başı     

*SN3216#5;  27:57:5;   (GN49379; 27GA17;) Kaddernâhâ   [F2] 

49379-48676=703=37x19 

SN3645#16;  34:39:10;  (GN55953; 34GA17)  veyaKdiru    [F1]         

SN3459#1;   30:50:19j; (GN52932; 30GA17;) Kadiyrun     [MN]         

 
Yukarıdaki hesaptan görüldüğü gibi 27:57:5'teki "Kaddernâhâ" 
kelimesi 57. surenin  başından 703. kelimedir. Bu da 37x19'a 
eşittir.  "Kaddernâhâ" kelimesinin surenin başından 19'un 
katsayısı kadar kelime uzaklıkta olduğu "Kaddernâhâ"  
kelimesinin GA'sı olan GA17'nin surenin birinci kelimesinin 
GA'sı olan GA18'den bir küçük olmasından anlaşılır.  
 
İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. 
 

SN3216#5;   27:57:5;   (GN49379; 27GA17;) Kaddernâhâ   [F2] 

SN3645#16;  34:39:10;  (GN55953; 34GA17)  veyaKdiru    [F1]         

 
27. Sûrenin 57. âyetinin 5. kelimesi olan "Kaddernâhâ"  
kelimesi ile 34. Sûrenin 39. âyetinin 10. kelimesi olan 
"veyaKdiru"  kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık 
vardır.  
Birinci satırdaki "Kaddernâhâ" kelimesinin Global Numarası 
olan GN49379'u ikinci satırdaki "veyaKdiru" kelimesinin Global 
Numarası olan GN55953'ten  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

55953-49379=6574 
 

Bulunan 6574'ü 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
6574/19=346 
 



Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x346 kelime uzaklık vardır. 
 
 
18) GA18 grubundakiler: 
 
SN2909#2;   25:54:12j; (GN47100; 25GA18;) Kadiyran    [MN]         

SN4125#2;   39:67:2;   (GN60305; 39GA18;) Kaderu      [F1]         

 

SN5132#2;   59:6:25j;  (GN70755; 59GA18;) Kadiyrun    [MN]         

SN2570#5;   21:87:9;   (GN42540; 21GA18;) naKdira     [F1]         

SN3463#5;   30:54:24j; (GN52990; 30GA18;) l'Kadiyru   [MN]         

SN880#6;    6:91:2;    (GN17764; 6GA18;)  Kaderu      [F1]         

SN3624#14;  34:18:10;  (GN55612; 34GA18;) veKaddernâ  [F2] 

 

İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. Bunlar 
arasında aynı zamanda ayet bazında 19'un katsayısı kadar 
ayet miktarında uzaklık vardır. Hesaplayalım:  
4125-2909=1216=64x19 ayet uzaklığı 
 
Şimdi de kelime bazındaki hesapları yapalım.   
25. Sûrenin 54. âyetinin 12. kelimesi olan "Kadiyran" kelimesi 
ile 39. Sûrenin 67. âyetinin 2. kelimesi olan "Kaderu"  kelimesi 
arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "Kadiyran" kelimesinin Global Numarası olan 
GN47100'ü ikinci satırdaki "Kaderu" kelimesinin Global 
Numarası olan GN60305'ten  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

60305-47100=13205 
 

Bulunan 13205'i 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
13205/19=695 
 



Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x695 kelime uzaklık vardır. 
 
19) GA19 grubundakiler: 
 
SN1274#1;   9:39:16j;  (GN24681; 9GA19;)  Kadiyrun    [MN]         

SN1369#1;   10:5:8;   (GN26505; 10GA19;) veKadderahû  [F2] 

 

SN1388#1;   10:24:26;  (GN26904; 10GA19;) Kâdirûne    [F1][AP] 

SN5104#12;  57:29:6;   (GN70148; 57GA19;) yaKdirûne   [F1]         

SN5514#4;   74:19:3j;  (GN74689; 74GA19;) Kaddera     [F2] 

SN458#2;    3:165:20j; (GN9025;  3GA19;)  Kadiyrun    [MN]         

SN789#10;   5:120:11j; (GN16264; 5GA19;)  Kadiyrun    [MN]         

 

İlk iki satırdakiler arasındakilerin hesaplarını yapalım. Bunlar 
arasında aynı zamanda ayet bazında 19'un katsayısı kadar 
ayet miktarında uzaklık vardır. Hesaplayalım:  
1369-1274=95=5x19 ayet uzaklığı 
 
Şimdi de kelime bazındaki hesapları yapalım.   
9. Sûrenin 39. âyetinin 16. kelimesi olan "Kadiyrun" kelimesi 
ile 10. Sûrenin 5. âyetinin 8. kelimesi olan "veKadderahû"  
kelimesi arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır.  
Birinci satırdaki "Kadiyrun" kelimesinin Global Numarası olan 
GN24681'i ikinci satırdaki "veKadderahû" kelimesinin Global 
Numarası olan GN26505'ten  çıkartırsak bu bize iki kelime 
arasındaki uzaklığı verir. Hesaplayalım. 
 

26505-24681=1824 
 

Bulunan 1824'ü 19'a bölerek, tam olarak bölünüp 
bölünmeyeceğini araştıralım. 
 
1824/19=96 
 
Bu hesap sonucundan görüleceği üzere bu kelimeler arasında 
tamı tamına 19x96 kelime uzaklık vardır. 



 


