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MUHTEŞEM RASÛL KELİMESİ ÖRNEĞİ 
 
7) Buraya kadar verilen çarpıcı örneklerden olan Mûsâ (A.S.) 
örneğinin ne kadar sıra dışı olduğunu yukarıda gördük.  
Bütün bunlara rağmen belki birileri hala bunlarin rastgele 
olabileceği rüyası ile kendini tatmin ediyor veya aldatıyor 
olabilir. Bunların aşağıda vereceğim örneği çok dikkatle tetkik 
etmelerini öneriyorum. 
 

Bakara Sûresinin 129. âyetinde Hz. İbrâhim Peygamberin bir 
duası vardır. Bu dua ile ilgili yorumları tefsir kitaplarından 
okurken sanki bu âyetteki duaya icabet olarak Bakara 
Sûresinin 151. âyetinin indiğini okudum.  
 

Elmalılı ve Razi Tefsirlerinde Bakara Sûresinin 129. ve 151. 
âyetleriyle ile ilgili neler yazdığına kısaca bir bakalım: 
 

Elmalılı Tefsirinde 129. âyetle ilgili olarak şöyle deniyor: 
[Nitekim Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifinde;  
 

"Ben, babam İbrâhim'in duası, kardeşim İsâ'nın müjdesi ve 
annemin rüyasıyım." buyurmuştur. ] 
 

Elmalılı Tefsirinde 151. âyetle ilgili olarak şöyle deniyor: 
["İşte biz, ilâhlık şanımızla size İbrâhim'in duasında olduğu 
üzere böyle bir peygamber gönderdiğimiz gibi..."] 
 

Razi Tefsirinde 151. âyetle ilgili olarak şöyle deniyor: 

[Buna göre Allahu Teâlâ da sanki şöyle demiştir: "İbrâhim'in 
duasına icabet ederek, sizin içinizde sizden size bir 
peygamber gönderdiğim gibi, yine O'nun duasına icabet 
ederek şeriatlarımı size açıklayıp sizi dininize ileterek, şimdi 
de size nimetimi tamamlamam için..."  



Bu görüş, İbn Cerîr'den nakledilmiştir. ] 
 

Yukarıda tefsirlerde bahsedilen Hz. İbrâhim Peygamber'in 
Rabbimize olan duasını içeren Bakara Sûresinin 129. âyeti ile 
bu duaya cevap gibi olan Bakara Sûresinin 151. âyetinin 
kelimeleri arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık varmı diye 
data bankasından araştırdım.  
 
Bu âyetlerin datasını görelim. 
 
İki âyette satır sonlarında "x" ve "+" işareti olan kelimeler 
arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık vardır bunlar GA 
gruplaşmalarından anlaşılmaktadır. 
 
 
SN136#3;  2:129:1;   (GN2294; 2GA14;) rabbenâ   
SN136#3;  2:129:2;   (GN2295; 2GA15;) veb'As   
SN136#3;  2:129:3;   (GN2296; 2GA16;) fiyhim   
SN136#3;  2:129:4;   (GN2297; 2GA17;) rasûlen       x 
SN136#3;  2:129:5;   (GN2298; 2GA18;) minhum   
SN136#3;  2:129:6;   (GN2299; 2GA19;) yetlû         x 
SN136#3;  2:129:7;   (GN2300; 2GA1;)  Aleyhim       +  
SN136#3;  2:129:8;   (GN2301; 2GA2;)  âyâtike       + 
SN136#3;  2:129:9;   (GN2302; 2GA3;)  veyu'Allimuhumu   
SN136#3;  2:129:10;  (GN2303; 2GA4;)  l'kitâbe   
SN136#3;  2:129:11;  (GN2304; 2GA5;)  vel'Hikmete   
SN136#3;  2:129:12;  (GN2305; 2GA6;)  veyuzekkiyhim   
SN136#3;  2:129:13;  (GN2306; 2GA7;)  inneke   
SN136#3;  2:129:14;  (GN2307; 2GA8;)  ente   
SN136#3;  2:129:15;  (GN2308; 2GA9;)  l'Aziyzu   
SN136#3;  2:129:16j; (GN2309; 2GA10;) l'Hakiymu   

 
Elmalılı 2:129 - Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle 
bir peygamber gönder ki, onlara senin âyetlerini tilavet eylesin, 
kendilerine kitâbı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz 
yapıp onları pâk eylesin. Hiç şüphesiz Azîz sensin, hikmet sahibi 
Sensin. 
 
------------------------------------------------- 

 



SN158#6;  2:151:1;  (GN2750; 2GA14;) kemâ   
SN158#6;  2:151:2;  (GN2751; 2GA15;) erselnâ   
SN158#6;  2:151:3;  (GN2752; 2GA16;) fiykum   
SN158#6;  2:151:4;  (GN2753; 2GA17;) rasûlen        x 
SN158#6;  2:151:5;  (GN2754; 2GA18;) minkum   
SN158#6;  2:151:6;  (GN2755; 2GA19;) yetlû          x 
SN158#6;  2:151:7;  (GN2756; 2GA1;)  Aleykum        + 
SN158#6;  2:151:8;  (GN2757; 2GA2;)  âyâtinâ        + 
SN158#6;  2:151:9;  (GN2758; 2GA3;)  veyuzekkiykum   
SN158#6;  2:151:10; (GN2759; 2GA4;)  veyu'Allimukumu   
SN158#6;  2:151:11; (GN2760; 2GA5;)  l'kitâbe   
SN158#6;  2:151:12; (GN2761; 2GA6;)  vel'Hikmete   
SN158#6;  2:151:13; (GN2762; 2GA7;)  veyu'Allimukum   
SN158#6;  2:151:14; (GN2763; 2GA8;)  mâ   
SN158#6;  2:151:15; (GN2764; 2GA9;)  lem   
SN158#6;  2:151:16; (GN2765; 2GA10;) tekûnû   
SN158#6;  2:151:17j;(GN2766; 2GA11;) teÅlemuune   

 
Elmalılı 2:151 - Nitekim içinizden size bir peygamber 
gönderdik. O size âyetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitâbı ve 
hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. 
 
Bu iki âyetteki paralel yapıya dikkatinizi çekiyorum. Bunlardan 
birincisi olan 2:129'da İbrâhim Peygamber'in duasında 
gönderilmesi istenen rasülün onlara Allah'ın âyetlerini 
okuması, onları temizlemesi ve kitâbı ve hikmeti öğretmesi 
isteniyor.  
 
İkinci âyet olan 2:151'de ise birinci duaya cevap olarak 
gönderilen rasül olan Peygamberimizin vasıflarını görüyoruz. 
Burada gönderilen rasülün Allah'ın âyetlerini okuduğu, onları 
temizlediği ve kitâbı ve hikmeti öğrettiği söyleniyor.  
 
"rasûlen" kelimesi 129. âyette, âyet başından 4. kelimedir. Bu 
kelimenin GA'sı 17, ve GN'sı 2297'dir.  
"rasûlen" kelimesi 151. âyette, âyet başından 4. kelimedir. Bu 
kelimenin GA'sı 17, ve GN'sı 2753'tür. 



Dolayısıyla bu iki âyetteki "rasûlen" kelimeleri arasında 19'un 
katsayısı kadar uzaklık olduğu eşit GA17'lerden 
anlaşılmaktadır. Bunu global numaralarını bir birinden 
çıkartarak ve çıkan neticeyi 19'a bölerek görebiliriz. 

2753-2297=456 
456/19=24x19 

Hesaptan görüldüğü gibi bu iki kelime arasında 456 kelime 
vardır. Bu da 24x19 kelimeye eşittir. 

Bu iki âyetteki satır sonlarında işaretlenmiş olan diğer 
kelimeler arasında 19'un katsayısı kadar uzaklıklar olacağı 
aşikardır. 

Arapça bilenler bu âyetlerdeki işaretlenen kelimelerin sonunda 
yer alan zamirlerin nasıl değiştiğine dikkat ederlerse âyetler 
arasındaki ilişkinin de ne muazzam olduğunu anlarlar. 

 
***** 


