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Kur’ân-ı Kerim’in İndiriliş süreci
 610 Yılı Ramazan Ayı Kadir gecesinde, Nur dağında Hira mağarasında
indirilmeye başladı,
 İndirilmesi yaklaşık 23 yıl sürdü,
 İlk inen ayetler; Alak süresinin ilk beş ayetidir,
 Daha iyi anlaşılması ve kolay uygulanması için parça parça indirildi,
 Ayetlerin on üç yılı Mekke’de on yılı Medine’de indi,
 Mekke’de inen ayetler daha çok inanç esasları, Medine’de inen ayetler ise
Toplumsal konuları ve ibadetleri konu edinir,
 Peygamberimizin sağlığında ayetler inmeye devam ettiği için kur’an-ı Kerim bir
kitap haline getirilmemiştir,
 İlk halife Hz. Ebu Bekir döneminde ayetlerin kaybolmaması için bir komisyon
kurularak Kur’an-ı Kerim Kitap haline getirilmiştir,
 Üçüncü Halife Hz. Osman döneminde çoğaltılarak önemli İslam merkezlerine
gönderilmiştir,
 Günümüze kadar değişmeden gelmiş Kıyamete kadar da değişmeyecektir.
‘Şüphesiz Kur’an-ı biz indirdik, onun koruyucusu da biziz’ (Hicr;9)
Kur’ân-ı Kerim’in İç Düzeni
 604 sayfadan oluşur,
 114 süresi vardır,
 En Uzun süresi Bakara (286 ayet), en kısa süre Kevser süresidir(3 ayet),
 Yaklaşık 6236 ayetten oluşur,
 En uzun ayet bir sayfadan oluşan Bakara süresinin 282. ayeti, en kısa ayet iki
harften oluşan Yâsin süresinin ilk ayetidir,
 Otuz Cüzden oluşur, her cüz yirmi sayfadır,
 Cüzler de Hizb denen beşer sayfalık bölümlerden oluşur, (120 hizb vardır)
 Fâtiha süresi ile başlar, Nas süresi ile biter,
 Bütün sürelerin başında besmele vardır, sadece tevbe süresinin başında
besmele yoktur,
 Fâtiha süresinin başındaki besmele hariç, diğer besmeleler ayet değildir,
 Sürelerin isimleri, sürenin içinde geçen önemli bir isim veya olaydan alınmıştır,
 Yirmi dokuz sürenin başında Hurûfu Mukâtaa denen harfler vardır,(Yâsin gibi)
Kur’ân-ı Kerim okumayla ilgili yanlışlar
 Kur’ân-ı sadece Arapça olarak okuyup, anlayarak okumamak,
 Kur’ân-ı sadece bir müzik dinler gibi dinleyip asıl iniş gayesini anlamamak,
 Kur’ân-ı sadece ölülerin arkasından okumak,
 Kurân-ı fal bakmak, muska yazmak ve büyü yapmak için kullanmak,
 Kurân-ı sdece evimize bereket getirsin veya cinlerden korusun diye
bulundurup, okumamak,
 Kur’ân-ı anlaşılması zor bir şifre kitabı gibi göstermek
 Anlayabileceğimiz, bize yol gösteren ayetleri düşünmek gerekirken,
anlayamayacağımız ayetler üzerinde konuşarak boş yere zaman harcamak.
Mushaf: Kitap Haline getirilen Kur’an-ı Kerim,
Vahiy Kâtipleri: İnen Kur’an ayetlerini yazan kimseler,
Mukâbele: Karşılıklı Kur’an okumak,
Hâfız: Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezbere okuyan kimse,
Hatim: Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar okuyup bitirmek
Meal: Kur’an-ı Kerim’in, orjinal dili olan Arapçadan başka bir dile çevrilmesidir.
Tefsir: Kur’an ayetlerinin kapsamlı bir şekilde açıklanıp yorumlanmasına tefsir
denir. Kur’anı açıklayıp yorumlayan kimseye de müfessir denir

