
 

 

 
 
Adres: http://www.kuranmeali.eu/29/45  
 
SADE TABLO SEÇENEKLERİ 
1: SADE seçeneği; 3 tablodan sadeleştirilmiş olanı  
2: Ayet kelimelerinin Arapça yazılışı  
3: Ayet kelimelerinin harekesiz Arapça metinden oluşturulmuş Transkript 
4: Ayet kelimelerinin Arapça okunuşu 
5: Ayet kelimelerinin Türkçe kelime karşılığı 
6: Fare ile üzerinde bulunduğunuz satır işaretlenir. 
 
Transkript Nedir?  
Harekesiz (işaretlemelerin olmadığı) Arapça metnin Latin harfleri ile yazılmış halidir. 
Otomatik çeviri için kullanılan tablo şöyledir:   

 Ù ......... ء
 Ë .......... آ
 E .......... أ
 Ù ......... ؤ
 Î .......... إ
 Ù ........ ئ
 Ê .......... ا
 B ........ ب
 T .......... ة

 T ........ ت
 S̃ ........ ث
 C ......... ج
 Ḫ ......... ح
 Ḣ ......... خ
 D̃ .......... د
 Z̃ .......... ذ
 R ......... ر
 Z ......... ز

 S ........ س
 Ş ........ ش
 Ṧ ....... ص
 Ž ....... ض
 Ŧ ......... ط
 Ƶ ......... ظ
 A ......... ع
 Ğ ......... غ
 H ......... ھ

 F ........ ف
 G ......... ق
 K ......... ك
 L ......... ل
 M .......... م
 N ......... ن
 H .......... ه
 W ......... و
 Y ........ ي
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GELİŞMİŞ TABLO SEÇENEKLERİ - 1 
1: SADE seçeneği; 3 tablodan sadeleştirilmiş olanı  
2: Üzerinde bulunduğunuz kelimenin Türkçe meali gösterilir. Tıklandığında ise, o ifadenin 
birebir kullanıldığı tüm ayetlerin listelendiği bir sayfaya ulaşılır.  
(Yönlendirilen örnek adres: http://www.kuranmeali.eu/Turkce/elbette%20anmak  ) 
3: Üzerinde bulunduğunuz kelimenin kök harfi gösterilir. Tıklandığında ise, o kök harften 
gelen kelimelerin geçtiği diğer tüm ayetlerin listelendiği bir sayfaya ulaşılır.  
(Yönlendirilen örnek adres: http://www.kuranmeali.eu/KokTranscript/Z̃KR  ) 
4: Üzerinde bulunduğunuz kelimenin harekesiz metinden transkript kelimesi gösterilir. 
Tıklandığında ise, o transkript kelimenin birebir kullanıldığı tüm ayetlerin listelendiği bir 
sayfaya ulaşılır.  
(Yönlendirilen örnek adres: http://www.kuranmeali.eu/TranscriptHarekesiz/WLZ̃KR ) 
5: Üzerinde bulunduğunuz kelimenin Arapçadaki okunuşu gösterilir. Tıklandığında ise, o 
okuyuşlu kelimenin birebir kullanıldığı tüm ayetlerin listelendiği bir sayfaya ulaşılır.  
(Yönlendirilen örnek adres: http://www.kuranmeali.eu/TranscriptTurkce/veleƶikru ) 
6: Üzerinde bulunduğunuz kelimenin harekesiz Arapça metni gösterilir. Tıklandığında ise, o 
harekesiz Arapça kelimenin birebir geçtiği tüm ayetlerin listelendiği bir sayfaya ulaşılır.  
(Yönlendirilen örnek adres: http://www.kuranmeali.eu/ArapcaHarekesiz/ر ذك  ( ول
 
Ayet kelimelerinin… 
A: Türkçe mealinin  
B: kök harflerinin  
C: harekesiz metinden transkript kelimelerinin  
D: Arapça okunuşlarının  
E: harekesiz Arapça yazılışlarının 
… Yan yana dizilişi 
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GELİŞMİŞ TABLO SEÇENEKLERİ - 2 
Üzerinde bulunduğunuz ifadenin… 
1: Harekesiz Arapça metini 
2: Arapça alfabe ile kök harfleri 
3: Transkript ile kök harfleri 
4: Harekesiz Arapça metnin transkript (Latin harfleri ile) yazılışı 
5: Arapça okunuşu 
6: Türkçe kelime meali 
7: İngilizce kelime meali 
 
 
KÖK Harf Nedir? 
Bükünlü bir dil olan Arapça ’da kökler üçlü veya dörtlü harflerden oluşur. Bu köke yeni 
harflerin eklenmesi veya çıkarılması ile yeni anlamlar elde edilir. Tüm türetilen kelimeler bu 
kök kelime anlamı çevresinde şekillenir. Kelimelerin kökünün incelendiği bilim dalına 
etimoloji denir.  
 
Kök harflerin içerdiği anlamlar etimolojik sözlüklerde gösterilmektedir. Rağıb El-İsfahani ‘nin 
“Müfredat – Kuran Kavramları Sözlüğü” buna güzel bir örnektir.  
 
Harekesiz Metin Nedir? 
Orijinal Arapça sessiz harflerden oluşur. Steno benzeri bir yazıdır. Harekeler Arapça metinin 
sesli harfleridir. Anadili Arapça olanlar bu orijinal Arapçayı harekeler (sesli harfler) olmadan 
da okuyabilmektedirler.  
 
Neden Türkçe-İngilizce? 
Bazen kelimelerde doğru anlama ulaşmak için kıyaslamaya ihtiyaç duyulabiliyor.  
 
 
 
 



 
 
UZMAN TABLO SEÇENEKLERİ 
1: Altta gösterilerek tablo için üç detaylı seçenekten UZMAN seçeneği 
2: Araştırmacılar için faydalı linkler 
3: Üzerinde bulunduğunuz kelimenin Türkçe meali gösterilir. Tıklandığında ise, o ifadenin 
birebir kullanıldığı tüm ayetlerin listelendiği bir sayfaya ulaşılır.  
(Yönlendirilen örnek adres: http://www.kuranmeali.eu/Turkce/elbette%20anmak  ) 
4: Üzerinde bulunduğunuz kelimenin kök harfi gösterilir. Tıklandığında ise, o kök harften 
gelen kelimelerin geçtiği diğer tüm ayetlerin listelendiği bir sayfaya ulaşılır.  
(Yönlendirilen örnek adres: http://www.kuranmeali.eu/KokTranscript/Z̃KR  ) 
5: Üzerinde bulunduğunuz kelimenin harekesiz metinden transkript kelimesi gösterilir. 
Tıklandığında ise, o transkript kelimenin birebir kullanıldığı tüm ayetlerin listelendiği bir 
sayfaya ulaşılır.  
(Yönlendirilen örnek adres: http://www.kuranmeali.eu/TranscriptHarekesiz/WLZ̃KR ) 
6: Üzerinde bulunduğunuz kelimenin Arapçadaki okunuşu gösterilir. Tıklandığında ise, o 
okuyuşlu kelimenin birebir kullanıldığı tüm ayetlerin listelendiği bir sayfaya ulaşılır.  
(Yönlendirilen örnek adres: http://www.kuranmeali.eu/TranscriptTurkce/veleƶikru ) 
7: Üzerinde bulunduğunuz kelimenin harekesiz Arapça metni gösterilir. Tıklandığında ise, o 
harekesiz Arapça kelimenin birebir geçtiği tüm ayetlerin listelendiği bir sayfaya ulaşılır.  
(Yönlendirilen örnek adres: http://www.kuranmeali.eu/ArapcaHarekesiz/ر ذك  ( ول
8: Üzerinde bulunduğunuz kelimenin Arapça kök harfi gösterilir. Tıklandığında ise, o kök 
harften gelen kelimelerin geçtiği diğer tüm ayetlerin listelendiği bir sayfaya ulaşılır.  
(Yönlendirilen örnek adres: http://www.kuranmeali.eu/KokArapca/  ( ذ20%ذ20%ذ
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UZMAN TABLO SEÇENEKLERİ 
Üzerinde bulunduğunuz ifadenin … 
1: Harekesiz Arapça metini 
2: Arapça alfabe ile kök harfleri 
3: Transkript ile kök harfleri 
4: Harekesiz Arapça metnin Transkript (Latin harfleri ile) yazılışı 
5: Arapça okunuşu 
6: Türkçe kelime meali 
7: İngilizce kelime meali 
8: Dilbilgisi değerine göre renklendirilmiş kelimesi ve dilbilgisi kodlaması 
9: İçinde geçen sayısal değeri olan harflerin isimleri ve matematiksel/ebcet değerleri 
10: Dilbilgisi kodlamasının ayrıntılı açıklaması (İngilizce) 
 
Ebcet Değeri/Hesabı Nedir? 
Geçmişte harflere sayısal değerler yüklenmiş ve bu gündelik hayatta kullanım yeri bulmuştur.  
Ayrıca bu değerler kelime, cümlecik veya cümlelerin değerini hesaplama da ve anlamlar 
çıkartma da kullanılmıştır. Teoriye göre kelime, cümle veya metinlerde gizli şifrelemeler 
bulunduğu varsayılır. 
 
Dilbilgisi 
Ayetteki cümle öğeleri ve tahlillerine aşağıdaki gibi kodlanarak ve açıklanarak yer 
verilmektedir. Kodlara birkaç örnek: 
V: Fiil   P: Edat (yer, zaman, yön)  REL: İlgi Zamiri 
PRON: Şahıs Zamiri  DEM: İşaret Zamiri    CONJ: Bağlaç 
 


