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“… Kur’an,bütün insanlığa bir açıklamadır; takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.” Ali İmran/138
“… O (Kur’an) müminler için şifa ve rahmettir…” İsra/82
“Biz onu (Kur’an’ı), öğüt alsınlar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık.” Duhan/58
“Şüphesiz bu Kur’an en doğru yola iletir…” İsra/9

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 Zeyd b. Sabit başkanlığında
bir komisyon kurularak Kur’an-ı Kerim Kitap haline getirilmiştir,İmam adı verilen Mushaf Hz.
Ebu Bekir’den sonra Hz. Ömer’e, onun vefatından Peygamber efendimizin eşi Hz. Ömer’in
kızı olan Hz. Hafsa’ya teslim edilmiştir
 Üçüncü Halife Hz. Osman döneminde Zeyd b. Sabit başkanlığında bir komisyon kurularak
çoğaltılmış ve önemli İslam merkezlerine gönderilmiştir,
 Günümüze kadar değişmeden gelmiş Kıyamete kadar da değişmeyecektir.
‘Şüphesiz Kur’an-ı Biz İndirdik , 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),
 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, Elif lam mim gibi)
Kur’an-ı Kerim Okumayla İlgili Kavramlar
Tecvit, Kur’an-ı Kerim’in Arap dilinin kurallarına ve usulüne uygun olarak doğru ve güzel bir
şekilde okunması demektir.
Mukabele: Kur’an’ı bir kişinin okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir.
Mushaf: Kitap Haline getirilmiş Kur’an-ı Kerim,
Vahiy Kâtipleri: İnen Kur’an ayetlerini yazan kimseler,
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar ezberlemeye hafızlık, ezberleyen kişiye de hafız denir.
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.
Önemli tefsir kitapları: Râzi’nin “Mefatihül Gayb”ı, Zemahşeri’nin “El-Keşşaf”ı,
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kur’an Dili”
İyi bir müfessir:
Arapçayı iyi bilmelidir. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği dönemin coğrafi, sosyal, kültürel ve dinî
özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Hadis, fıkıh ve kelam gibi İslami ilimlerde belli bir birikime, bilgi düzeyine sahip olmalıdır.
Biyoloji, fizik, kimya, astronomi vb. fen bilimleri alanındaki gelişmelere vâkıf olmalıdır.
Çağın sosyal, kültürel, dinî ve bilimsel alandaki gelişmelerini yakından takip etmelidir.

