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Kur’an-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 indirilmiştir. 

 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 Zeyd b. Sabit başkanlığında bir komisyon 
kurularak kitap haline getirilmiştir. 

 Üçüncü Halife Hz. Osman döneminde çoğaltılarak önemli İslam merkezlerine 
gönderilmiştir. 

 Günümüze kadar değişmeden gelmiş, kıyamete kadar da değişmeyecektir. 
   “Şüphesiz zikri (Kur'an'ı) biz İndirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.”   
                                                                                                                    (Hicr;9) 

Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni 

 604 sayfadır. 

 6236 ayetten oluşur. 

 114 suresi vardır. 

 En uzun suresi Bakara (286 ayet), en kısa sureler üç ayetten oluşan Kevser, 
Nasr ve Asr sureleridir. 

 En uzun ayet bir sayfadan oluşan Bakara süresinin 282. Ayetidir. 

 Otuz cüzden oluşur, her cüz yirmi sayfadır. 

 Cüzler de Hizb denen beşer sayfalık bölümlerden oluşur, (120 hizb vardır) 

 Fâtiha suresi ile başlar, Nas suresi ile biter. 

 Bütün surelerin başında besmele vardır, sadece Tevbe suresinin başında 
besmele yoktur. 

 Fâtiha suresinin başındaki besmele hariç, diğer besmeleler ayet değildir. 

 Surelerin isimleri, surenin içinde geçen önemli bir isim veya olaydan alınmıştır. 

 Yirmi dokuz surenin başında Hurûf-u Mukattaa vardır. (Yâsîn gibi) 
 

Kur’an-ı Kerim okumayla ilgili yanlışlar 

 Sadece Arapça olarak okuyup, anlayarak okumamak, 

 Sadece bir müzik dinler gibi dinleyip asıl iniş gayesini anlamamak, 

 Sadece ölülerin arkasından okumak, 

 Evimize bereket getirsin veya cinlerden korusun diye bulundurup, okumamak, 

 Anlaşılması zor bir şifre kitabı gibi görmek veya göstermek, 

 Kur’an’a sadece okuyup ondaki ilkeleri hayatımıza aktarmaya çalışmamak, 
 

İlgili Kavramlar 
Mushaf: Kitap haline getirilmiş Kur’an-ı Kerim’dir. 
Vahiy Kâtipleri: İnen Kur’an ayetlerini yazan sahabiler, 
Mukabele: Karşılıklı Kur’an okumak, 
Hafız: Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyen kimse, 
Hatim: Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar okuyup bitirmek 

      Hizb: Kur’an-ı Kerim’in beş sayfalık bölümü 
      Cüz: Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfalık bölümü 
      Vakf: Kur’an’ı Kerim okunurken ayet sonlarında veya nefesin bittiği yerde durmak 
     Secâvend:(Vakf İşaretleri) Kur’an’ı Kerim okurken durak yerlerini gösteren harfler  


