Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet
Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015.
Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin
referans olarak verilmesi lazımdır. Aksi halde hak geçer.

GİRİŞ
ÇALIŞMALARIM HAKKINDA KISA BİR BİLGİ
1999 senesinde Latin harfleriyle Kur'ân'ı yazmaya başladım.
Küçük ve büyük harfleri ayrı ayrı kullanarak Kur'ân’daki her
harfi birbirinden ayırt edebilecek şekilde Kur'ân'ı bir buçuk
senede yazdım. Arkadan da bir buçuk sene harf harf
çalışmamı Arapça yazılmış Kur'ân’la karşılaştırarak hatalardan
arındırdım. Bu kontrol işini birkaç defa tekrarladım. Üç sene
sonunda elimde Latin harfleriyle yazılmış bir Kur'ân dosyası
oluştu. Bununla bilgisayarda Kur'ân üzerinde çeşitli
araştırmalar yapabilirdim. İlk olarak bu dosyadan 2003
senesinde İngilizce olarak www.multimediaquran.com adlı
siteyi, 2005 ortalarından itibaren de buna paralel olan Türkçe
siteyi hazırladım.
Daha sonraları bir bilgisayar programı yazarak Latin harfleriyle
yazdığım Kur'ân dosyasındaki kelimeleri alt alta Amerikan
İngilizcesi lûgatındaki kelime sıralamasına göre yazdırdım.
Sonra kelimelerin hangi sûre ve âyette geçtiklerini yazdırdım.
Böylelikle bilgisayar ortamında hazırlanmış bir Kur'ân indeksi
ortaya çıktı. Bu indeksi senelerce süren bir çalışmayla
başkalarının yaptığı indekslerle kelime kelime karşılaştırdım.
Benim hazırladığım indekste 5-10 hata çıkmasına rağmen
diğer yapılanlarda yüzlerce hata olduğunu tespit ettim.
İndeksleri karşılaştırma çalışmalarım hazırladığım indeksteki

hataları düzeltme imkanını verdi. Diğerleri yüz yıllar içinde elle
yapılmış indekslerin günümüze taşınmasından ibaret eserler
olduğundan bu tür hataların olması mümkündür. Ayrıca, elle
bir Kur'ân indeksi hazırlamanın ne kadar zor bir iş olduğunu
okuyucuların takdirine bırakıyorum. Bunu geçmişte elle
yapanlara en derin saygılarımı sunuyorum. Vefat edenlerine
Allah’tan onların derecelerini arttırmasını ve onları bizlere
şefa'atçi kılmasını diliyorum.
Kur'ân indeksi üzerindeki bu çalışmalarım 5 yıla yakın bir
süredir devam ediyor. Hazırladığım ilk indeks kelimeleri ve
bunların Kur'ân’da nerelerde geçtiklerini kapsıyordu. Bu, bu
günkü haliyle; bir kelimenin; isim, fiil, sıfat, zamir, eril, dişil,
tekil veya çoğul olduğunu ve hangi kökten türediğini ve
Kur'ân’da kaç defa geçtiğini de gösterecek şekilde hazırlanmış
bir indeks halindedir. Ayrıca kelimeler bunların harekelerine
göre indekste değişik yerlerde yer almaktadır. Kelimeleri
harekelerine göre sıralamak bileşik kelimelerin tespit
edilmesine imkan verdi ve böylelikle pek çok bileşik kelime
indekste yer aldı. Bunların Kur'ân araştırıcılarının işini çok
kolaylaştıracağını düşünüyorum.
Yukarıda bahsettiğim gibi bu indeksteki kelimeler Kur'ân'da
kullanılan harekelere göre dizilmiştir. Mesela "vâhid" kelimesi
"vâhideten", "vâhidetin" ve "vâhidetun" diye yazılmıştır.
Ayrıca tam yüzde yüz olmasa da pek çok sayıdaki bileşik
kelime de harekelerine göre indekste yer almıştır. Mesela
bileşik kelime "Hayâtü ddünyâ", "Hayâte ddünyâ", ve "Hayâti
ddünyâ" üç ayrı yerde gösterilmiştir.
Bir hata olmasın şuur ve sorumluluğu ile hazırlanan eserler
oldukça uzun zaman alıyor. Ayrıca, uzun süre bütün dikkatini
vererek sıfır hatalı bir iş yapma gayreti de önemli ölçüde sabır
gerektiriyor. Bu zoru başarmak, yani bu tarzda bir Kur'ân

indeksi hazırlamak için, büyük bir titizlik ve sabırla belki de on
bin saatin üzerinde bir zaman harcadım ve hala da
çalışıyorum. Gayem insanlara faydalı olabilmesi.
Bunun yanı sıra 2008 ortalarında Kur'ân'ı bilgisayar ortamında
Arapça yazmaya başladım ve bu iş de üç seneye yakın bir
zaman aldı. Söz konusu çalışmayı görmek için aşağıdaki
adrese bakabilirsiniz.
http://www.multimediaquran.com/quran/turkce/cuzler/index.htm
Bahsettiğim Kur'ân indeksini hazırladığım sırada pek çok
sayıda 19'un katsayısı kadar tekrarlanmış kelime ile
karşılaştım. Bunlardan "külle" kelimesini sayarken, 19 âyette
"külle şey'in"e (her şey) rastladım. Acaba içlerinde değişik bir
şey var mı diye merak ederek hepsine teker teker baktım.
Bunlardan üç âyette Allahü te'âlâ "biz her şeyi saydık" diyordu.
Ben de zaten 19'un katsayısı adedindeki kelimeleri
sayıyordum. Bunu daha fenni bir zemine oturtarak veri
bankası usulu ile saymanın daha uygun olacağını düşündüm.
Bu iş için 2003 yılında hazırladığım Latin harflariyle olan Kur'ân
dosyasını kullanmaya karar verdim. Bu dosya tecvid usulune
göre hazırlanmıştı ve sayım için uygun değildi. Bu dosyayı
sayım için uygun hale getirmeye başladım. Bu arada internette
latin harfleriyle yazılmış başka Kur'ân dosyaları var mı diye
araştırdım. Tanzil.net isimli sitede Dr. Muhammed Abay'ın
tecvid usulune göre latin harfleriyle yazdığı bir Kur'ân çeviri
yazısını buldum. Kendi yazdığım dosyayı hazırlarken zaman
zaman bazı kelime ayırımlarını nasıl yaptığını görmek için Dr.
Abay'ın yazdığı dosyaya baktım. Dr. Abay Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Tefsir bölümünde vazife
yapmaktadır. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığının bastığı
bilgisayar ortamında yazılmış Mushaf’ı hazırlayan kişidir. Yani
bu sahada tecrübesinden yararlanılacak otorite denecek bir

zattır. Ben de kendi dosyamı onun otoritesine güvenerek
yazdığı çeviri yazıdaki kelime ayırımlarına uyarlıyarak
sayımlarda bunu esas aldım.

