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9) Meryem Sûresinde geçen kıssalardan bazıları diğer bazı 
sûrelerde de geçmektedir. Mesela Hz. Zekeriyyâ ve Hz.  
Meryem'in kıssaları Âli İmran Sûresinde de yer almaktadır. Bu 
iki sûrede geçen kıssalar arasındaki bazı kelimeler arasında 
19'un katsayısı kadar uzaklık olanlar varmı diye data 
bankasından araştırdım. Bulduklarıma bir bakalım: 
 
19:3’ün 4-5. kelimeleri nidâ’en hafiyyen=gizlice dua 
etti'dir. Bu kelimelerin GA’ları GA14 ve GA15’tir.  
 
3:38’deki GA14 ve GA15’ler bize duanın içeriği olan 
zurriyyeten Tayyibeten ile nidâ’en hafiyyen arasında 
19’un katsayısı kadar uzaklık olduğunu gösteriyor. GN 
sayılarını birbirinden çıkarıp neticeyi 19’a bölerek sağlamasını 
yapalım. 
 
39325-6835=32490 
32490/19=1710x19 tam olarak bölünüyor. 
 
Ayrıca 3:38’deki deÂ ile 21:89’daki nâdâ arasında 19’un 
katsayısı kadar uzaklık olduğu görüldü. GN sayılarını 
birbirinden çıkarıp neticeyi 19’a bölerek sağlamasını yapalım. 
 
42565-6826=35739 
 
35739/19=1881 tam olarak bölünüyor. 
 
 



SN331#8; 3:38:1;   (GN6825; 3GA4;)     hunâlike 
SN331#8; 3:38:2;   (GN6826; 3GA5;)     de'AA           |  
SN331#8; 3:38:3;   (GN6827; 32GA6;)  zekeriyyâ       | 
SN331#8; 3:38:4;   (GN6828; 32GA7;)  rabbehû         | 
SN331#8; 3:38:5;   (GN6829; 32GA8;)  Kâle            | 
SN331#8; 3:38:6;   (GN6830; 32GA9;)  rabbi           | 
SN331#8; 3:38:7;   (GN6831; 32GA10;) heb             | 
SN331#8; 3:38:8;   (GN6832; 32GA11;) liy             | 
SN331#8; 3:38:9;   (GN6833; 32GA12;  min             | 
SN331#8; 3:38:10;  (GN6834; 32GA13;) ledunke         | 
SN331#8; 3:38:11;  (GN6835; 23GA14;) zurriyyeten     | 
SN331#8; 3:38:12;  (GN6836; 23GA15;) Tayyibeten  |   | 
SN331#8; 3:38:13;  (GN6837; 32GA16;) inneke      |   | 
SN331#8; 3:38:14;  (GN6838; 32GA17;) semiy'U     |   | 
SN331#8; 3:38:15j; (GN6839; 32GA18;) ddu'AAi     |   | 
                                                 |   |                                                                               
SN2253#11; 19:3:1; (GN39322; 192GA11;) iz        |   | 
SN2253#11; 19:3:2; (GN39323; 192GA12;) nâdâ      |   | 
SN2253#11; 19:3:3; (GN39324; 192GA13;) rabbehû   |   | 
SN2253#11; 19:3:4; (GN39325; 192GA14;) nidâ'en   |   | 
SN2253#11; 19:3:5j;(GN39326; 192GA15;) hafiyyen__    | 
              | 
SN2572#7; 21:89:1;  (GN42563;  212GA3;) vezekeriyyâ  | 
SN2572#7; 21:89:2;  (GN42564;  212GA4;)  iz          |      
SN2572#7; 21:89:3;  (GN42565;  212GA5;)  nâdâ        |      
SN2572#7; 21:89:4;  (GN42566;  212GA6;)  rabbehû    
SN2572#7; 21:89:5;  (GN42567;  212GA7;)  rabbi       
SN2572#7; 21:89:6;  (GN42568;  212GA8;)  lâ  
SN2572#7; 21:89:7;  (GN42569;  212GA9;)  tezerniy   
SN2572#7; 21:89:8;  (GN42570;  212GA10;) ferden      
SN2572#7; 21:89:9;  (GN42571;  212GA11;) ve_ente     
SN2572#7; 21:89:10; (GN42572;  212GA12;) hayru      
SN2572#7; 21:89:11j;(GN42573;  21GA13;)    l'vârisiyne 

 

Yukarıda izah ettiğim değişik sûrelerde geçen peygamber 
kıssaları arasındaki 19 uzaklık ilişkilerinin araştırmaya yeni bir 
boyut kattığı düşüncesindeyim. Şimdiye kadar yalnız aynı 
kelimeler arasındaki 19 uzaklıklarını hesaplamıştık. Halbuki 
yukarıda geçen 3. ve 21. Sûrelerdeki âyetlerde Zekeriyyâ 
aleyhisselamın kıssasında dua etti mânâsındaki "deÂ" ve 
"nâdâ" değişik fiil kelimeleri kullanılmıştır ve bunlar arasında 
19'un katsayısı kadar uzaklık vardır. 
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