Örnek Arama:

insan

Sitede birçok ayrıntılı arama yapmak mümkündür. Türkçe meallerde genel bir arama için ana
sayfa altındaki arama bölgesinde “MEALLERDE – Türkçe Kelime” seçeni tercih edilmelidir.
Örnek Sonuç:

Uzmanlar için kapsamlı bir arama için üst menüdeki arama bölgesi tavsiye edilmektedir.

Arama başlatılınca ulaşılan adres: http://beta2.kuranmeali.eu/Turkce2/insan

Özetle:
Türkçe ile bulunan kelimelerin Arapçası tespit ediliyor, o Arapça kelimenin birebir geçtiği
diğer ayetlerle birlikte listeleniyor.
Genel Görünüm:
Önce verilen kelimenin sözlükte geçtiği yerler tespit ediliyor. 1. aşama tespitleri kavuniçi
renkli satırlar olarak listeleniyor. Aralardaki diğer satırlar ise 2. aşama sonuçlardır.
2. aşama sonuçlarında Arapçası aynı olup, tercümede farklı ifadeler kullanılmış kayıtları
yakalamak mümkün dür.
1. Tespitte Aramanın Birinci Aşaması:
Örnekte “insan” kelimesi aranıyor ve listede kavuniçi renkli satırlarda gösterilir.
Örnekte 1 numaralı kayıtta “bir insan mı?” ifadesinde “insan” kelimesi geçtiği görülüyor.
Her kavuniçi satırın sonunda bu Türkçe ifadenin Kuran’da toplam kaç kez geçtiği gösteriliyor.
Satır sonunda ise “bir insan mı?” ifadesi Kuran’da “bir kez (1x)” geçtiği gösteriliyor.
Bu Türkçe ifadenin Ayetteki “ebeşerun” okunuşlu ifadeye karşılık olduğu tespit ediliyor.
Kuran’ın orijinal harekesiz metnindeki, “ ” şeklinde yazılan kelim de gösteriliyor.
Bu Arapça harflere karşılık gelen Latin harfleri de “ǼBŞR” olarak gösteriliyor.
1. Tespitte Aramanın İkinci Aşaması:
Bu tespit edilen “ǼBŞR” kelimesi bire bir hangi ayetlerde geçtiğini bulmak oluyor. Kavuniçi
tespit satırının altında bir sonraki kavuniçi tespit satırına kadar bu sonuçlar listeleniyor.
Bu örnekte “ǼBŞR” ifadesi tüm Kuran’da bu hali ile tek bir defa “64:6”da geçmektedir.
Dileyen bu Sure ve Ayet (64:6) numaralarını tıklayıp, ayet analiz sayfasına ulaşabiliyorlar.
3. Tespitte Dikkat Çeken Kayır Sayısı:
Üç numaralı tespitte “insanlar” ifadesinde “insan” kelimesi geçtiği görülüyor.
Satır sonunda “insanlar” ifadenin “ǼNÆS” ifadesi altında iki kez (2x) geçtiği gösteriliyor.
Yani “ǼNÆS” şeklinde yazılmış 5 kayıt olmasına rağmen bunlardan 2 tanesi “insanlar”
şeklinde tercüme edilmiş. Bu listeleme de bize “farklı okuma ile ayetlerde anlam bozulmuş
olabilir mi?” sorusunu incelemeye imkân vermektedir.

4. Tespitte Dikkat Çeken Kayıt Sayısı ve Göze Çarpan Hata:
Dört numaralı kayıtta “(insan)a” ifadesinde “insan” kelimesi geçtiği görülüyor.
Satır sonunda bu çevirinin “ÎL” ifadesi altında bir kez (1x) geçtiği gösteriliyor.
Fakat hemen takibindeki satırlarda “ÎL” ifadesinin geçtiği onlarca kayıt listeleniyor.
Bu da bize muhtemelen bir yanlış çevirinin olduğuna işaret ediyor. Kayıtlar karşılaştırılarak
hatanın nedeni görülebilmektedir.

