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ÖN SÖZ

ÖN SÖZ

Kur’an hıfzı konusunda, önemli bir tartışma konusu özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nde 
hafızlık yapanların onu anlamamaları durumudur. Babamın vasiyeti üzerine çocukluğum-
da hafız olduktan sonra icazet merasiminde davetlilerin huzurunda iki günde baştan sona 
Kur’an’ı ezbere okuyabilecek seviyeye geldiğim halde içinden bir kelime dahi anlamamış ol-
mak bizim de dikkatlerimizden kaçan bir husus değildi. Vasiyet edilen bu olmamalıydı. An-
lamak ve yaşamak da belki zımnında saklıydı. Bu gün hala bu alanda uğraşıyor olmamızın 
sebeplerinden biri bu problemi çözme amacıdır. Orjinalinde bir doktora tezi olan bu çalışma, 
Müslümanların yararı umuduyla kitap formatına dönüştürülmüştür.

Bu araştırmanın yapılmasında sayısız insanın emeği bulunmaktadır. Öncelikle hayalimde-
ki bu imkanı bana sunan Rabbim’e kendisini memnun edecek derecede şükredebilmek arzu-
sundayım. İlaveten kendi yoğun programlarına rağmen her daim bana zaman ayıran ve eme-
ğini esirgemeyen Saygıdeğer Hocalarım Mehmet Akif Koç’a; tezimin her aşamasını yakından 
takip eden, yazdıklarımı her yönüyle okuyup değerlendirmeye zaman ayıran ve sürekli cesaret 
vererek tezden bir süre dahi uzaklaşmama asla izin vermeyen Mehmet Zeki Aydın’a; değerli 
vakitlerini ayırarak Türkiye’de hafızlığın durumu hakkında detaylı bilgiler veren Diyanet İşleri 
Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanı Bünya-
mın Albayrak’a; benimle gittiğim ülkelerin bir kısmına gelen ve dil konusu dahil pek çok ko-
nuda yardımcı olan arkadaşım ve öğrencim Betül Tolgay; güvenlik ayarlamaları başkanım Ali 
Şahin başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 
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Bu araştırmanın bir gereği olarak gittiğimiz ülkelerde kıymetli zamanlarını ayırarak yol 
gösteren sayın öğretim üyelerinden; kurslarında ya da bürolarında görüşme taleplerimizi kar-
şılayıp bilgi veren öğretici ve çalışanlardan; o ülkelerle iletişim kurmamıza yardımcı olanlar-
dan, oralarda bizi karşılayan ve evlerinde ağırlayanlardan oluşan teşekkür listesini burada kay-
detmeyi bir borç bilmekle birlikte imkan sınırlılıklarından ötürü affımı istemekteyim. Kendi-
leri için dareyn saadeti her daim duamdır.

 Hatice ŞAHİN AYNUR
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KISALTMALAR
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GİRİŞ

1- Araştırmanın Konusu ve Amacı
“İslam kültür tarihinde Kur’an hıfzı geleneği”nin incelendiği bu araştırmada öncelikli ola-

rak Kur’an hıfzı konusunda literatür taraması yapılacak ve “h-f-z” kökünden türeyen kelimele-
rin naslarda kullanım şekli ve anlamları hakkında kısa bir bilgi verilecektir.

Bu araştırmanın konusu tefsir bilim dalından ziyade kıraat alanını ilgilendirmektedir. An-
cak ana kaynak olması hasebiyle Kur’an-ı Kerim ve onun muhafazası hiç şüphesiz bütün İs-
lamî Bilimlerin temelini oluşturmaktadır. 

Çalışmanın konusu, Kur’an hıfzının bu güne kadar nasıl geldiği ve Kur’an’ın nasıl korun-
duğunu incelemeyi kapsamanın yanında Kur’an hıfzı geleneğinin günümüzde ne şekilde de-
vam ettiğini de içermektedir.

Araştırmanın birinci bölümünde Kur’an’ın ilk nazil olduğu Hz. Peygamber (s.a.s.) dö-
nemindeki korunma ve ezberlenme şekli ele alınacaktır. Buna ilaveten sonraki dönemlerde 
İslamî literatürdeki Kur’an hıfzına dair bilgilerin değerlendirilmesi yapılacaktır. çalışmanın 
ikinci bölümünde yaşadığımız çağda Müslümanların Kur’an’ı ezberleme yöntemleri araştırıl-
mıştır. İlaveten bu konuda yazılı eserlerin bir kısmının kısa bir tanıtımı yapılacaktır. Üçüncü 
ve son bölümde şu ana kadar yapılan incelemelerin dışında alternatif olarak geliştirilmiş bir 
yönteme yer verilecek ve müstakil olarak sunumu yapılacaktır. Çalışmada yer alan bölümlerin 
ve işlenen konuların sınırlarının daha net görülebilmesi için burada her bölüm hakkında biraz 
daha detaylı bilgi verilecektir.   

Birinci bölümün temel hareket noktası olan tarihte Kur’an hıfzında, Cebrail (a.s.) konu 
dışında tutulursa Kur’an’ı ilk ezberleyen Hz. Peygamber (s.a.s.)’dir. Ancak Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in Kur’an’ı ezberlemesi vehbî bir süreç olduğundan kendisinin hafızlığı normal insan-
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ların hıfz fiiliyle meşgul olmalarından oldukça farklı bir yerdedir. Dolayısıyla bilinen manasıy-
la Kur’an hıfzını, Hz. Peygamber (s.a.s.)’den başlatmak yerine, sahabeden başlayarak ele almak 
yerinde olacaktır. O günün koşulları ve yazı alanındaki gelişmişlik düzeyi göz önünde bulun-
durulursa Kur’an’ın ezberlenmesinin onun muhafazasında ne kadar önemli olduğu erbabının 
takdirindedir. Dolayısıyla Kur’an’ın günümüze ulaşmasında birinci etken onun ezberle mu-
hafaza edilmesidir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’ le başlayan bu uygulama geleneksel olarak bazen 
kısmî anlamda azalma gösterse de günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 

Kur’an’ın ezberlenmesinin nedeni ve bunun Kur’an’ın korunmasına etkisi gibi hususların 
günümüzdeki amacı, çeşitli tartışmalara yol açsa da durum, tarihte nettir. Tarihî süreç açısın-
dan konu, ilk bölümde ele alınarak aşağıda geniş bir şekilde yer verilecek eserlerin de yardı-
mıyla işlenecektir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Kur’an hıfzına dair müdevvenat, konunun hassasiyeti 
dolayısıyla nispeten ulaşılabilir bilgileri içermektedir. Bu sürecin devamı olarak hulefa-i raşidin 
dönemi de benzer durumdadır. Ancak Abbasiler, Emeviler, Memlükler, Selçuklular ve Os-
manlı dönemi inceleme altına alındığında yeterli ve detaylı bilgilere ulaşmak çok fazla söz ko-
nusu olamamaktadır. Yazılı gelenek her konuya genel manada yer vermeyi ihmal etmemiştir. 
Ancak Kur’an hıfzı konusunda tatmin edici düzeyde bilgilere ulaşmaya bu çalışma muvaffak 
olamamıştır. Belli başlı konuların dışında, popülaritesini koruyan bağlamlara binaen ve daha 
önce çeşitli düzeylerde işlenen yönlerine ilaveten bilgiler sunma açısından bu araştırmada, sı-
kıntılı bir sonuç gözlenmektedir. Üzülerek söylemek gerekir ki bu alanda yapılan çalışmalar 
–bu araştırma da dahil– belli sınırlar çerçevesinde kalmaktadır. 

Konuya başka bir bakış açısı getirebilmek, yeni bir boyutta ele alabilmek ya da ulaşılama-
mış kaynaklara ulaşabilmek açısından önsözde yer alan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı 
akademik unvanlara sahip üniversite hocaları ya da bireysel çalışmalarında mahir olmakla ta-
nınan ilim adamları ile yapılan görüşmeler bizi bu konuda istenilen sonuca götürememiştir. 
Ulaşılan sonucun nihai durum olmadığının farkındalığı noktasında şüphemiz olmadığı gibi 
ilgili konudaki araştırma sürecimizin devamı için bu tezin tamamlanması bir sorun teşkil 
etmemektedir. 

Araştırmanın ikinci bölümünde Türkiye başta olmak üzere dünya Müslümanlarının 
Kur’an hıfzındaki farklılıkları ve birbirlerinden etkileşimi ele alınmaktadır. Buradan hareket-
le bazı ülkeler araştırmanın alanı olarak seçilmiştir. Söz konusu ülkelerden Suudi Arabistan, 
Ürdün, Suriye, Mısır, Sudan, Endonezya, Malezya ve Singapur sadece doktora tezi araştırma-
sı için ziyaret edilmiş ve konu yerinde incelenmiştir. Belçika’ya Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
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İçindekiler

görevlendirmesi ile gidilse de konu bu ülkede ve kısa bir ziyaretle Fransa’da araştırılmıştır. 
Görüşmeler esnasında sesli ve görüntülü kayıtlar alınmış ve yapılan röportajlar defalarca din-
lenerek teyid edilmiştir. Yabancı dilde yapılan görüşmeler bizim dışımızda ilgili dile (Arapça 
ve İngilizce) hakim olan farklı kişilere de dinletilerek/ izletilerek elde edilen verilerin kesinliği 
gözden geçirilmiştir.      

Türkiye’de yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi sisteminde hafızlık yapmış birisi 
olarak ülkemiz hakkında bir fikir sahibi olsak bile bizim asıl ilgi alanımız ülkemiz dışındaki 
Müslümanların Kur’an’ı ezberleme geleneği konusunda neler yapmakta olduklarıdır. Acaba 
hafızlık müessesesi ne kadar yaygın ve gelişmişti? Hafızlık bir müessese olarak mı yoksa birey-
sel çabalarla mı ilerlemekteydi? Geçmişten bu güne ne kadar gelişmiş ya da gerilemişti?

Öte yandan hangi yöntemler kullanılarak hıfz yapılmaktaydı? Bu metotlardan alın-
tı yapabilir miyiz ve bunların bize ne kadar katkısı olabilirdi? Osmanlının keşfettiği kla-
sik sistem diğer ülkelere örneklik teşkil etmiş miydi?  Arap olmayan milletler Osmanlı gibi 
kendilerine yeni yöntem bulmuşlar mı yoksa Arapların takip ettikleri hafızlık sistemini mi 
kullanmaktaydılar?

İlaveten hafızlık Türkiye’de yüklendiği anlamları diğer ülkelerde taşımakta mıydı? İnsanlar 
neden hafız olmaktaydılar? Dahası hafız olmakla İslami  ilimlere yeni mi başladıklarını sanı-
yorlardı ya da burada kamil noktaya ulaştıklarını mı zannediyorlardı? Bizim gibi hiç Arapça 
bilgisi olmadan Kur’an’ı ezberleyenler var mıydı?

Acaba yaşadıkları ülkelerde Müslüman azınlık olarak hayatlarını sürdüren Müslümanlar 
hafızlık konusunda ne gibi adımlar atmışlardı? Bu müesseseyi nasıl ayakta tutmaktaydılar? 
Farklı milletlerden oluşan toplumlar hıfzda neyi esas almaktaydılar? 

Burada zikredemediğimiz pek çok neden bizi bu konuyu farklı ülkelerde araştırmaya yön-
lendirmiştir. Bu nedenle, ilgili ülkeler özenle seçilerek ziyaret edilmiştir. 

Araştırma konusu olan ülkeler seçilirken sıralamada şu hususlar göz önüne alınmıştır: 
Halkı Arap olan ülkeler, Arap olmayan ama halkı Müslüman olan ülkeler ve Müslümanların 
azınlıkta olduğu ülkeler. Bu anlayışla Araplar, Kur’an-ı Kerim’in kendi dilleri olması hasebiyle 
sıralamada ilk bölümlere alınarak incelenmiştir.

Araştırmanın üçüncü bölümünde hafızlık için alternatif bir sistem sunulacaktır. Genelde 
ülkemizin yerelde Karadeniz’in binlerce hafızından biri olmanın bir önemi olmasa da konu-
ya ilgimiz tazeliğini hep korumuştu. Üniversite yıllarında beyni doğru kullanmak ve bilgile-
ri daha iyi muhafaza etmek için neler yapılacağı hususundaki problemler bizi, kişisel gelişim 
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kapsamında değerlendirilen ve güncelliğini artıran hafıza tekniklerine ve benzer alanlara 
götürdü. 

Hafızlık yapan öğrencilerin temel problemi ezber yapmak değil, ezberi muhafaza etmek-
tir. Türkiyede ve çalışmamıza dahil ettiğimiz ülkelerde hafızlık sınıfına alınacak öğrencilerin 
özenle seçildiği ifade edilmektedir. Mevcut talebeler arasından ezber yeteneği gelişmiş olan 
öğrenci, öncesinde birtakım eğitimlerle belirlenmekte ve hafızlık sınıfına alınmaktadır. Dola-
yısıyla bu aşamadan sonra öğrencilerin gerçek problemi bilgiyi korumak yani ezberlediklerini 
muhafaza edebilmektir. Buradan hareketle ilgi alanımız, hafıza teknikleri çerçevesinde bu so-
runu çözme çabaları oldu. Ancak hafıza teknikleri bilgiyi edinme yolları ve bilgiyi muhafaza 
yolları şeklinde ayrılmaktaydı. Aslında birbirini tamamlayan unsurlar olmalarına rağmen biz, 
tespit edilen probleme çözüm olsun diye ikinci alanla daha ziyade ilgilendik. Dolayısıyla Tür-
kiye’de yoğun olarak kullanılan bilgiyi edinmeye yönelik hafıza teknikleri ve benzeri yöntem-
ler değil, bilgiyi (hıfzı) muhafazaya dönük alanlarla meşgul olduk. 

Ancak bilginin (hıfzın) korunması meselesi de göründüğü kadar basit değildi. Neredeyse 
ilgilenen her bilim insanının üzerine bir şeyler söylediği konuydu. Yani bir kısmı bilgiyi ko-
rumak için şunları yapmalısınız derken bir başkası farklı önerilerde bulunabilmekteydi. Me-
seleye yabancı olan birisi olarak en güzel sonucu alabilmek için hangisini yapmamız gerek-
tiğini anlamak ancak sunulan tezleri pratikte uygulama ve sonuçları değerlendirme şeklinde 
olabilirdi. Dolayısıyla denemelerin tamamlanmasında ulaşılan en olumlu verileri içeren öneri, 
hafızlığın yapımında ve korunmasında denenirse güzel sonuçlar vereceği fikri hasıl olmuştu. 

Yukarıdaki araştırmalardan sonra alternatif bir sistem geliştirilmiştir. Yıllar sonra hasbel 
kader hafız öğreticiliğine başladığımızda bir sistem haline getirilmiş bu metot, denenmiş ve 
umulduğundan daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Üç yıl dört ay süren hafız öğreticiliğimiz 
süresince kullandığımız metot, üçüncü bölümde ayrıntılarıyla müstakil olarak anlatılacak ve 
sonuçlar paylaşılacaktır.    

Bu metot anlaşılır olsun ve netlik kazansın diye bazı veriler görsel bir sunum beraberinde 
anlatılacaktır. Şu ana kadar yaptığımız yüzün üzerinde seminerlerden tecrübe ettiğimiz üzere 
bu sistem, görsel boyutu olmadan anlaşılamamaktadır. Hazırlıktan başlayarak hıfzın tamam-
lanması ve sonrası aşamaların tek tek ele alındığı metotta sınıf mevcudunun sayısı, beslenme, 
günlük düzen vb. konular işlenecektir.

2- Araştırmanın Yöntemi ve Bazı Kaynaklar
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır ve her bölümde farklı bir metot uygulanmaktadır. 

Birinci bölümde hafızlık ve hıfzın tarihi ile ilgili literatür taraması yapılacak, sözlük ve ıstılah 
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anlamları üzerinde durulacak ve tarihte Kur’an-ı Kerim hıfzı ele alınacaktır. Kur’an’ın nazil 
olduğu dönemden itibaren hafızlığın ve ilgili müesseselerin bu güne kadar nasıl geldiği ko-
nusunda çok detaylı olmamakla birlikte yeterince bilgi verilecektir. Bu alanda “hadis” ve “ulu-
mu’l-Kur’an” eserleri başta olmak üzere “tarih” bağlı olarak “tabâkât” ve “kıraat” alanındaki 
eserlerden istifade edilmiştir. İlgili eserlere ulaşmada, birinci bölümün ilk dipnotunda sırala-
nan akademisyenlerin inkar edilemez yol gösterimlerinin yanında bu konuyla doğrudan ya 
da dolaylı ilişkisi bulunan yüksek lisans ve doktora tezlerinin önemi yadsınamaz.

İlk olarak araştırmanın sözlük taramasında İbn Manzûr’un (711/1311) Lisânü’l-Arab’ı, 
Âsım Efendî’nin (1236/1820) Tercemetü’l-Kâmûs’u, Râgıb el-İsfahânî’nin (502/1108) 
el-Müfredat’ı, el-Cürcânî’nin (816/1413) et-Ta‘rifât’ı incelenen eserler arasındadır.

Bu araştırmanın ilk bölümünde, Buhârî (256/870) ve Müslim (261/875) başta olmak 
üzere Ebû Dâvûd (275/889), Tirmizî, (279/892) Ahmed b. Hanbel (241/855), Dârimî 
(255/869), Nesâî (303/915) gibi kütübü tis‘a eserleri ve bunlarda yer alan hadisler konu-
nun yönünü belirleyici ana unsur olmuşlardır. Kur’an hıfzının naslardaki yeri hadisler esas 
alınarak işlenecektir. Başlangıçta Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ve sonrası dönemlerin bu konuda 
neler yaptığını öğrenme konusunda ulumu’l-Kur’an eserlerinden Zurkanî’nin (1368/1948) 
Menâhilü’l-İrfân’ı, Zerkeşî’nin (794/1392), el-Burhân’ı, Suyûtî’nin (911/1505) el-İtkân’ı, 
diğer alanlarda ise ez-Zehebî’nin (748/1347) Tezkiretü’l-Huffaz’ı ve yine ez-Zehebî’nin 
Ma‘rifetü’l-Kurrâi’l-Kibâr ale’t-Tabâkât’ı, İbn Cezerî’nin (833/1429) Ğayetü’n-Nihâye 
fî Tabakâti’l-Kurrâ’sı, İbn Sa‘d’ın (230/845) Kitabu Tabakati’l-Kebir’i, el-Heysemî’nin 
(807/1405) Mecma‘uz-Zevâid’i, İbn Hacer’in (852/1449) Fethu’l-Bâri’si, Aynî’nin 
(855/1451) Umdetü’l-Kari’si, Kettânî’nin (1382/1962) Nizâmü’l-Hükümeti’n-Nebeviy-
ye’si, İbn Hişam’ın (213/828), Siretü’n-Nebevi’si ve ez-Zehebî’nin (748/1347) Siyeru A‘lâ-
mi’n-Nübelâ’sı istifade edilen klasik eserler arasında sayılabilir.

İlk bölümde kullanılan kaynaklar arasında Abdullah Emin Çimen’in “Hafızlık Tarihi ve 
Türkiye’de Hafızlık Kurumunun İşlevselliği” isimli çalışması yer almaktadır. Hz. Peygamber 
(s.a.s.) döneminde hafızlık ve Kur’an eğitimini, sonrasında hafızlığın geçirdiği süreçleri detaylı 
inceleyen eser bizim için ufuk açıcı olmuştur. Ancak eserde Türkiye’de hafızlık ve hafızlığın 
sağlamlaştırılması üzerine bir metot denemesine ağırlık verilmesi iki çalışmanın farklarını or-
taya koymakta ve ilgi alanlarını ayırmaktadır.

Yukarıda sözü edilen kaynaklara ilaveten Ökkeş Dağ’ın hazırladığı “Hz. Peygamber Za-
manında Kur’an’ın Ezberlenmesi ve Hafız Sahabiler” isimli yüksek lisans tezi ağırlıklı olarak 
hafız sahabiler ile ilgili rivayetleri ele almakta ve bunların değerlendirilmesine özel önem ver-
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mektedir. Söz konusu tezin araştırmamızla teğet noktaları olsa bile çalışmanın asıl problemi 
hafızlığın tarihi sürecini işlemektir.

 Yasemin Tunç’un hazırladığı “Kur’an Hafızlığı ve Müslümanın Dini Hayatındaki Önemi” 
isimli yüksek lisans tezinin ilk bölümü, bizim araştırmamızın birinci bölümü ile benzerlik arz 
etmektedir. Çünkü kullanılabilecek klasik kaynakların mecburî ayniyeti söz konusudur. Bu-
nun dışında tezin işleniş tarzı, üslup ve konuları detay ve sebepleri ile birlikte ele alma konu-
sunda ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin söz konusu tezde sık sık dile getirilen, gerek 
hadisler aracılığı ile rivayet edilen metinlerde yer alan gerekse bunun dışındaki pek çok saha-
binin bütün Kur’an’ı ezberlediklerinin ispatı, bu araştırmanın amaçları dışındadır. Sadece ta-
rafların delilleri ve yorumlarına yer verilecektir.

Bunun yanında Kur’an’ın ezberlenmesi ve metinleşme tarihi ile ilgili tezler ve kitaplar göz-
den geçirilmiştir. İlgili tezler konumuz ile doğrudan alakası bulunmadığı için burada zikredil-
meyecektir. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından oluşturulan İslam Ansiklopedisi başta olmak 
üzere farklı yayın evlerinden yayımlanan İslam Ansiklopedileri de taranmıştır. Suat Cebeci ta-
rafından hazırlanan “Hafızlık Eğitimi ve Sorunları”; Zeki Salih Zengin’in yazdığı “Kurtuluş 
Savaşı Döneminde ve Cumhuriyet’in Başlarında Türkiye’de Medreseler ve Din Eğitimi”; 
Mehmet Adıgüzel’in kaleme aldığı “Kur’an Öğretim Metotları ve Öğreticilik Vasıfları”; 
Mustafa Öcal’ın yayınladığı “Türkiye’de Kur’an Eğitim ve Öğretiminde Görülen Gelişmeler 
ve Bir İcazetname Örneği” isimli yazılar konuyla ilgili ulaşılabilen makalelerin bir kısmıdır. 

Araştırmanın ikinci bölümünde uygulanacak metoda karar vermek için uzun süre incele-
meler yapılmıştır. Çalışma geniş çaplı bir araştırma olacağı için uygun metodun röportaj tarzı 
görüşmeler olması öngörülmüştür.  Röportaj soruları ek bölümünde okuyucu ile paylaşıla-
cakken1 görüşmelerde verilen cevapların tamamı olmasa da örneklik göstermesi açısından bir 
kısmı eklerde sunulacaktır.

İkinci bölümde bilgi edinilen ülkeler hakkında hıfz ve hafızlık ile ilgili geniş bilgilere yer 
verilecektir. Bu ülkelerde çalışmaları dolayısıyla konumuzda birikim ve rehberliklerinden is-
tifade edebileceğimiz akademisyenlerle görüşmeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra hafızlık gele-
neğini yaşatan önemli merkezlerle temasa geçilmiştir. Bütün bunların sonucunda elde edilen 
veriler ve değerlendirmeler okuyucuyla paylaşılacaktır.

Bölümün sonunda bu ülkelerde konuyla ilgili yazılan akademik ve popüler yayınlar ince-
lenecektir. İlginçtir ki bazı ülkelerde konuya dair yazılı literatür çok fazla gelişmemiştir. 

Üçüncü bölümde konunun netleşmesi açısından görsel bir sunum hazırlanarak 
paylaşılacaktır.

1 Röportaj soruları için bkz. Ek 50.
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TARİHTE KUR’AN-I KERİM HIFZI

Tarihte Kur’an-ı Kerim’in muhafazası ilk inen ayetlerin hıfzıyla başlamıştır. Hafızlığın ta-
rihi seyri Hz. Peygamber (s.a.s.)’den bu güne kadar nasıl olmuştur? Bu temel soru araştırma-
nın bir bölümünü işgal etmektedir. Ancak bütün çabalara rağmen bu konuda, tarihte sadece 
hafızlığı anlatan klasik müstakil bir esere rastlanmamıştır. Hafızlık, “ulumu’l-Kur’an” eserleri 
başta olmak üzere farklı kaynakların çeşitli bölümlerinde yer almaktadır. Yeni dönemlerde ha-
zırlanan çalışmalar da verileri bu kitaplardan edinmektedir. 

Önemli olan soru, farz-ı kifâye hükmünde1 görülen Kur’an hıfzı hakkında detaylı bilgi ve-
ren derli toplu eserlerin neden olmadığıydı. Araştırma süresince çeşitli ülkelerde görüştüğü-
müz akademisyenlerden bu sorunun cevabını öğrenmeye çalıştık. Verilen cevaplardan çıka-
rılan sonuçlar iki maddede toplanabilir. Bunlardan birincisi ve bize göre en önemlisi, hafızlık 
eğitiminin yazılı değil, sözlü kültüre dayanmasıdır. Yani Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur’an’ın nasıl 
okunacağını Cebrail’den sözlü olarak öğrenmekte ve sahabiye de kendisi okuyarak öğretmek-
teydi. Ayet, ayetler ya da ayetin bir bölümü nazil olduğunda onları öncelikle erkeklerden bir 
topluluğa okumakta ve sonrasında kadınlara tebliğ etmekteydi.2  Ancak bu aşamadan sonra 
vahiy katiplerini çağırmakta ve ilgili vahyi kendilerine yazdırmaktaydı. Akabinde yazılanın 
yüksek sesle okunmasını emretmekte ve böylece eksik, ilaveli ya da yanlış yazımlara müdaha-
lede bulunmaktaydı.3 

1 İsmail, Karaçam, Kur’an-ı Kerim’im Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İFAV, İstanbul, 2008, s. 
92 (Cürcanî’nin eş-Şâfî isimli eserinden naklen).
2 Muhammed, Hamidullah, İslam Peygamberi, I-II, çev. Salih Tuğ, İrfan Yayımcılık, İstanbul 1993, 
II, 697-698, (İbn İshak, Mağazi, Fes Neşri, Hadis no: 192’den naklen). 
3 el-Heysemî, Ali b. Ebî Bekr b. Süleyman (807/1405), Mecmâ‘uz-Zevâid ve Menbaü’l-Fevâid, 
I-X, 2. bs., Dârü’l-Kitâbi’ l-Arabî, Beyrut 1967, I, 152.
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Hafızlık temel amaç olarak Kur’an’ın korunması için yapılmış olsa bile neredeyse onun 
kadar önemli diğer bir husus da Kur’an’ın okunması ve eğitimi sürecidir. İlk başlarda hıfz ol-
mazsa Kur’an’ın korunması sorun olacağı gibi Kur’an eğitiminde yetkin olanlar da genellikle 
hafızlar olmuştur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Kur’an öğretimi için seçtiği kimseler na-
zil olduğu kadarıyla Kur’an’a hakim olan sahabilerdi.4 Yine Hz. Peygamber (s.a.s.), Kur’an’ın, 
yetişmiş ve yetki verilmiş bir muallim huzurunda öğrenilmesinde ısrar etmekteydi. Dolayısıy-
la ilk muallim bizzat kendisiydi ve onun yetki verdiği sahabiler de sağlığında ve ondan sonra 
bunu sonraki nesillere aktarmışlardı.5 Öyle ki bu tatbikat ve usul İslam toplumlarında uygula-
na uygulana bu güne kadar ulaşmıştır. Bu usul ile amaçlanan temel gaye, bilhassa Kur’an’ın el 
yazması suretiyle çoğaltıldığı asırlarda kopya çıkaranların hatalarına mani olmaktı. 6

Klasik uygulamada kıraatin aktarımında hoca talebe ilişkisi önemlidir. Öğrenci, öğrenim 
gördüğü hocanın onayını alırsa hocasına kadar gelen sened silsilesine dahil olur ve listenin 
son kısmına öğretici tarafından eklenir. Yani Hz. Peygamber (s.a.s.) ‘den Kur’an’ı öğrenen sa-
habi sonrasında tabiûn, tebe-i tabiin ve onlardan öğrenenler şeklinde devam eden sened silsi-
lesi günümüze kadar bu uygulama ile ulaşmıştır. Dolayısıyla bu güne kadar gelen senedin en 
başında yer alan Hz. Peygamber (s.a.s.)’den en altta bulunan kişi arasında ekolüne göre değiş-
se de yaklaşık 51 veya 54 kişi bulunmaktadır. Görsel olarak netleşmesi düşüncesiyle aşağıda 
senet silsilesine yer veren bir icazetname örneği sunulmuştur.

4 Bkz. Buhârî, Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Cufî (256/870), el-Cami’us-Sahih, I-IX, Tah. 
Kasım eş-Şemmâ’î , Dâru’l-Erkam, Beyrut ts., “Vitir”, 7; Müslim,  Müslim b. el-Haccac el-Kuşeyrî en-
Nîsâbûrî (261/875), Sahih-u Müslim, I-V, Tah. Muhammed Fuad Abdulbâkî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiy-
ye, Beyrut 1413/1992, “Mesâcid”, 301.  
5 Hamidullah, İslam Peygamberi, II, 698; İlyas, Ekşioğlu, Asr-ı Saadette Kur’an Öğretimi, Basıl-
mamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul ts., s. 15 vd.
6 Hamidullah, İslam Peygamberi, II, 698.
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Hafızlığın, tarihte kıraatin ve temel İslam bilimleri eğitiminin alt başlığı ve temeli olma 
özelliği, onun müstakil bir şekilde eserlere yansımamasının nedenlerinden ikincisi olarak sayı-
labilir. Özellikle Ezher Üniversitesi’ndeki kıraat hocalarının vurguladığı üzere, gelenekte sade-
ce hafızlığa çok fazla önem verilmemiştir. Dolayısıyla sadece hıfzını tamamlayanlara özel bir 
belge de yoktur ve bunun üzerinden bir ilim dalı oluşmamıştır. Öğrencinin ancak bir icazet 
alabilmesi için en azından kıraatin bize ulaşmasındaki sened listesini ezbere bilmesi gerek-
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mekte ve bu listenin ezberlenmesi ile başlayan süreç yedi kıraat ya da on kıraatin öğrenilmesi 
ile sonuçlanmaktadır. Bu durumda hıfzını tamamlayan talebe ilmin başında kabul edilmekte; 
ancak eğitimine devam ederse yetkinliğe ulaşmakta ve o zaman kendisine yukarıda sunulan 
örnek gibi diploma verilmektedir.

Kısaca belirtmek gerekirse tedvin dönemiyle birlikte her türlü ilim yazıya geçirilmeye 
başlanmıştır. Ancak ilimler branşlaştırılarak ve kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılarak kaleme 
alınmamıştır.  Hafızlık tek başına bir branş oluşturma yetkinliğine sahip olmamasına ilaveten 
tabiatı gereği sözlü gelenekle ilerlemesi, onun detaylarıyla eserlere yansımamasında temel 
etken sayılabilir. Bunun yanında tecvit eğitiminin kaideleri ve tarifleri, ezber yapma usulleri 
ve Kur’an eğitiminin nerelerde nasıl devam ettiği tarihten bize aktarılan bilgiler içerisindedir. 
Tarihte Kur’an hıfzı konusunda işlenecek başlıklara geçmeden önce literatürde hafız kelimesi 
hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır.

1.1. Hafızlara ve Kur’an Öğreticilerine Verilen İsimler
Arapça’da, İbn Side’nin (458/1066) tespitine göre unutmanın zıttı olan7 ve “korumak, ez-

berlemek, muhafaza etmek, himaye etmek” manasındaki h-f-z kökünden türeyen ve sıfat olan 
hafız kelimesi “koruyan, ezberleyen, saklayan, gözetip kollayan, muhafaza eden”8 anlamına 
gelmektedir.

Istılahta Allah’ın isim ve sıfatlarından biri olarak geçen  “el-Hafız” tabiri, “göklerde ve yer-
de kendisinden zerre kadar bir şey gizli olmayan, hayır olsun şer olsun kullarının yaptıkları 
her şeyi muhafaza eden, yarattıklarını gözetip kollayan,  kudreti ile gökleri ve yeri ayakta tutan, 
onların düzenini koruyan”9 manalarını içermektedir. Yusûf Suresi’nde “Yakup dedi ki: Daha 
önce kardeşi (Yusûf ) hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size o kadar 
güvenirim! Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir.”10 Hicr Sure-

7 İbn Manzûr, Alî b. Ahmed  er-Rüveyfiî (711/1311), Lisânü’l-Arab, I-XV, Tah. Muhammed Ab-
dülvehhâb,  Muhammed es-Sâdık 3. bs., Dâru İhyati’t-Türâsi’ l-‘Arabî, Beyrût ts., III, 242; Âsım Efen-
dî, Ebû’l-Kemâl Ahmed ( 1235/1819), el-Ûkyânûsu’l-Basîd fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhîd, I-III, 
Âsitâne, İstanbul ts., II, 531; h-f-z maddesi için ayrıca bkz. el-Cürcânî, Alî b. Muhammed b. Alî el-Ha-
nefî (816/1413), et-Ta‘rifât, Tah. Muhammed Abdurrahman, Dâru’n-Nefâis, Beyrût 1424/2003, s. 
153.
8 Râgıb el-İsfahânî, Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal (502/1108), el-Müfredat fî Gari-
bi’l-Kur’an, Kahraman Yayınları, İstanbul 1986, s. 177-178; İbn Manzûr, III, 242.
9 İbn Manzûr, III, 242; ayrıca bkz. Suat, Yıldırım, Kur’an’da Ulûhiyyet, Kayıhan Yayınları, İstanbul 
1987, s. 223. 
10 Yusûf, 12/64.
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si’nde “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.”11 Enbiyâ Suresi’n-
de “Şeytanlar arasından da onun için dalgıçlık eden ve bundan başka işler görenler vardı. Biz 
onları gözetim altında tutuyorduk.”12 ayetlerinde hafız kelimesi Allah’ın sıfatı olarak kullanıl-
maktadır. Tekil ve çoğul olarak Kur’an’da 28 yerde geçen hafız kelimesi bazı ayetlerde sözlük 
anlamıyla yer almaktadır. Ayrıca hafız kelimesinin mübalağalı şekli olan “hafız” ise on bir ayet-
te geçmektedir.13  Allah’ın emriyle insanları koruyan, hayır ve şer, iyi ve kötü, doğru ve yan-
lış bütün inanç, söz ve fiillerini amel defterine kaydederek koruyan14 “hafaza melekleri”nin15 
ismi de bu kökten gelmektedir. Vekil, muhafız, murakıb ve rakîb kelimeleri hafız kelimesinin 
müteradifleridir.16

Hafız kelimesi Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen kişiler için kullanılmaktadır.17 Bu anlamda ha-
fız, ilahi kelamı ezberleyerek onun Hz. Peygamber (s.a.s.)’e indirildiği şekliyle dünya var ol-
dukça aynen korunmasına hizmet etmektedir.18 Hafız kelimesi “tarihi süreç içerisinde Kur’an’ı 
ezberleyip camilerde mukabele okuyan ve müezzinlik yapanlar için bir sıfat olarak kullanılır 
olmuştur. Kur’an’ı ezberleme işine de “hıfz” denilmiştir.”19

Kur’an hafızları için aynı kökün çoğulu olan “huffâz”20 kelimesinin yanında “hâmil21 ve 
çoğulu hameletü’l-Kur’an”,22 “ehlü’l-Kur’an”, “sahibü’l-Kur’an” ifadeleri de hadislerde yer al-

11 Hicr, 15/9.
12 Enbiyâ, 21/82.
13 Muhammed Fu‘âd, Abdülbâkî, el-Mu‘cemü’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’an’il-Kerim, Dâru’l-Ha-
dîs, Kâhire 1417/1996, “hfz” mad.
14 Fikret Karaman, İsmail Karagöz, İbrahim Paçacı, Mehmet Canbulat, Ahmet Gelişgen, İbrahim 
Ural, Dinî Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 215.
15 En‘âm, 6/61.
16 Bkz. Hicr, 15/16-18; En‘âm, 6/61; Kâf, 50/18.
17 Elbânî, Muhammed Nâsıruddîn, es-Silsiletü’s-Sahîha, Mektebetü’l-Me‘arif, Riyad, ts., V, 281; bu 
konuda derli toplu bilgi için bkz. Nebi Bozkurt, “Hafız”, DİA, İstanbul 1997, XV, 74-77; Türk Ansiklo-
pedisi, “Hafız”, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1970, XVIII, 303.
18 Abdullah Emin Çimen, Hafızlık Tarihi ve Türkiye’de Hafızlık Kurumunun İşlevselliği, Sayfa 
Dijital Baskı, İstanbul 2010, s. 19.
19 Suat Cebeci, Bilal Ünsal, “Hafızlık Eğitimi ve Sorunları”, Değerler Eğitim Dergisi, IV/11, İstan-
bul 2006, s. 27; ayrıca bkz. Bilal Ünsal, Günümüz Kur’an Kurslarında Hafızlık Eğitimi ve Problem-
leri (İstanbul Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, y.y., 2006.
20 İbn Manzûr, III, 242. 
21 İbn Manzûr, III, 332; ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, “Edeb”, 20.
22 Bkz. Dârimî, Abdirrahmân b. el-Fazl (255/869), es-Sünen, I-II, Dâru İhyâi’s-Sünneti’n-Nebeviy-
ye, y.y., ts., “Rü’yâ”, 13; “Fezâilü’l-Kur’an”, 33.
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maktadır.23 Bunun yanında Kastallânî (923/1517), Kur’an’ı ezberleme ve yerleştirme fiili için 
“cem” kavramını kullanmıştır.24  

Sözlükte “okuyucu” manasına gelen kari kelimesinin çoğulu olan “kurra”, Kur’an hafız-
ları için yer yer kullanılmıştır.25 Ancak ilk dönemlerden itibaren kurra değişik grupları ifade 
etmektedir: Buhârî’nin (256/870),  “Peygamber (s.a.s.)’in kurrası” başlığı ile kaydettiği bö-
lümde Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kendilerinden Kur’an öğrenilmesini tavsiye ettiği Abdullah 
b. Mes‘ud (32/652–53), Sâlim Mevlâ Ebû Huzeyfe (12/633), Muâz b. Cebel (17/638) 
ve Übey b. Kâ‘b’dan (30/650) kurra diye bahsetmesi,26 Yemâme Savaşından sonra savaş-
lar sebebiyle kurranın azalmasıyla Kur’an’ın yok olacağı endişesi ile Hz. Ömer’in (23/644) 
Hz. Ebû Bekir’e (13/634) gelerek Kur’an’ın cem edilmesini istemesi27 örneklerinde kelime 
“Kur’an kıraati konusunda uzman kişiler” anlamında kullanılmıştır.28 Hz. Ömer’in meclisinde 
bulunan genç ve yaşlı kurra ile istişare ettiği belirtilen rivayette29 ise kurradan kastın ilim sahibi 
kişiler olduğu anlaşılabilir.30 

Hicretin 4. yılı başlarında Amir b. Sa’saa kabilesine irşad amacı ile gönderilen ehl-i Suf-
fe’den yetmiş kadar kurranın Bi’rimaune’de şehit edilmesi vakıası31 kurra kelimesinin huffaz 
ile aynı anlama gelip gelmediği noktasında en çok tartışılan konudur. Bu sahabiler gündüzleri 
odun toplayan, geceleri namazla geçiren32 kurra olarak tanımlanmaktadır. Burada kurradan 

23 Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Mervezî (241/855), Müsned, I-X, Alemü’l-Kütüb, Beyrut 1419/1998, 
III, 128, 242; Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 1; “Edeb”, 52; Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Si-
cistânî (275/889), es-Sünen, I-IV, Dâru İhyâi’s-Sünneti’n-Nebeviyye, y.y., ts., “Vitr”, 20; Tirmizî, Mu-
hammed b. İsâ b. Sevre (279/892), el-Cami’us-Sahih, I-V, el-Mektebetü’l-İslamiyye, y.y., ts., “Sevâbü’l-
Kur’an”, 18.
24 Kastallânî, Ahmed b. Muhammed (923/1517), İrşâdu’s-Sârî li Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, Dâru İh-
yâu’t-Turâsi’ l-Arabî, Beyrût ts. XI, 162.
25 Bkz. İsmail Karaçam, Kıraat İlminin Kur’an Tefsirindeki Yeri ve Mütevatir Kıratların Yorum 
Farklılıklarına Etkisi, İFAV Yayınları, İstanbul 1996, s. 79; Kıraat ve Kurra için ayrıca bkz. İnternatio-
nal Seminar on Qıraat and Qurra (SQ 2010), Keynote Speaker Syeikh Ahmed İsa al-Ma‘saravî (al-Az-
har University), Plenary Sessions Presenter: Salem Gharmallah al-Zahrani (Umul Qura University), 
Rohaizan Baru (UniSZA), Ahsin Sakho Muhamad (IIQ), Ustaz Sabri Mohd (UKM), Ustaz Muhad 
Bidin (IQT), 29-30 October 2010, Universiti Sultan Zeynel Abidin Gong Badak Campus, Kuala 
Terengganu.
26 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 8.
27 Ahmed b. Hanbel, I, 3; Buhârî, “Tefsîr”, 18, 20; “Fezâilü’l-Kur’an”, 3.
28 Mustafa Öz, “Kurra”, DİA, Ankara 2002, XXVI, 445.
29 Buhârî, “Tefsîr”, 5.
30 Öz, “Kurra”, XXVI, 445.
31 Geniş bilgi için bkz. Ahmet Önkal, “Bi’rimaûne”, DİA, İstanbul 1992, VI, 195.
32 Buhârî, “Cihâd”, 184; “Mesâcid”, 302; “Vitir”, 7.
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kastın kıraat alanında uzmanlaşmış veya ilim ehli kişiler olmayıp ibadet maksadı ile çokça 
Kur’an okuyan, namaz kılan ayrıca kendilerine verilen görevi yerine getiren sorumluluk sahibi 
kişiler olduğu düşünülmektedir. Bu görüş ümmetin münafıklarının çoğunu kurranın teşkil et-
tiğine dair rivayetle33 desteklenmiştir. 34 Bunun dışında İslamiyet’e ve Kur’an’a hakim kimseler 
oldukları belirtilmektedir.35 Kur’an’ın nüzulü tamamlanmadan önce hafız manasında kurra 
kelimesinin kullanılması, o kişilerin Kur’an’ı korudukları, gönüllerinde sakladıkları anlamın-
dadır. Tamamını olmasa da bildiklerini muhafaza etmekteydiler.36 Bazı rivayetlerde Kur’an’ın 
tamamını ezberlememiş olsa bile Kur’an’ın ahkamı konusunda geniş bilgi sahibi olan kişilere 
“kurra” denildiği görülmektedir.37 

Özetlemek gerekirse kurra38 kelimesi, bazen “Kur’an kıraatinde uzman kişiler” bazen “ilim 
sahibi kimseler” bazen de “kıraat alanında uzmanlaşmış ya da ilim ehli kişiler olmayıp ibadet 
maksadı ile çokça Kur’an okuyan, namaz kılan ve kendilerine verilen görevi yerine getiren 
kişiler” anlamında kullanılmaktadır.39 “Buna göre “kurra”, yerine göre Kur’an’ın bir kısmını 
veya tamamını ezberleyen kimse anlamına gelebileceği gibi, Kur’an ezberleme işiyle hiç ala-
kası olmayan bir anlama da gelebilmektedir.”40 Bunun gibi “cem” kelimesi de farklı anlamlarda 
kullanılmaktadır.41

Hafız kelimesi hadis literatüründe de sıfat olarak kullanılmaktadır. Kimlere hadis hafızı de-
nilebileceği meselesi net değildir. Bir kısım âlimler sadece belli sayılarda hadisin ezberlenmesi 
ile bu sıfatın kazanılmasını mümkün görürken bir kısım senetler, raviler, onların durumları 
gibi özelliklere hakim olmayı da hafız olabilmenin şartlarından görmüşlerdir. Zaman zaman 
durumu daha da zorlaştıranlar bulunmaktadır.42  

33 Ahmed b. Hanbel, II, 175; IV, 151.
34 Öz, “Kurra”, XXVI, 445.
35 Önkal, “Bi’rimaûne”, VI, 195.
36 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, I-XII, Şamil Yayınevi, İstanbul 1978, III, 211.
37 Bozkurt, “Hafız”, XV, 74.
38 Kurra kelimesi ile ilgili oryantalistlerin yorumları ve yorumların değerlendirilmesi konusunda ge-
niş bilgi için bkz. Yusuf Alemdar, “Oryantalistlerin Kurra’ya Yaklaşımları”, CÜ İlahiyat Fakültesi Der-
gisi, XII/2, 2008, 311-346.
39 Çimen, a.g.e., s. 22; Öz, “Kurra”, XXVI, 445.
40 Çimen, a.g.e., s. 22.
41 Geniş bilgi için bkz. Çimen, a.g.e., 22-23.
42 M. Yaşar Kandemir, “Hafız”, DİA, İstanbul 1997, XV, 79.
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1.2. Hz. Peygamber (s.a.s.) Döneminde Kur’an-ı Kerim Hıfzı
Kur’an’ın nazil olmaya başladığı andan itibaren ayetlerin ezberlenme süreci de başlamıştır. 

Ancak yaygın anlayışı ile Kur’an’ı ilk hıfzeden Hz. Peygamber (s.a.s.) olsa bile onun Kur’an’ı 
ezberleme durumu vehbî olduğu için farklı değerlendirilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in asıl 
görevi tebliğdir. Dolayısıyla irşad vazifesinde kullanacağı ayetleri ezberlemek için özel gayret 
sarfetmemiş bilakis hususi çabasından ötürü uyarılmıştır.43 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in inen 
ayetleri ezberleme seyrinin aşağıdaki rivayetle başladığı kabul edilmektedir.

Buhârî (256/870), Hz. Aişe (58/678) kaynaklı hadisi şu şekilde rivayet etmiştir;  “Allah’ın 
elçisine gelen ilk vahiy, onun uykusunda gördüğü sadık rüya ile başlamıştır. Öyle ki onun gör-
düğü her rüya, sabah aydınlığı gibi apaçık ve dosdoğru çıkmaktaydı. Sonra o yalnızlıktan hoş-
lanır oldu. Artık Hira Mağarası’nda ibadet etmekte evine gelip azığını almakta ve tekrar oraya 
dönmekteydi.

Nihayet orada bulunduğu bir gün, kendisine peygamberlik geldi ve Cebrail ona gelerek 
‘Oku.’ dedi. Ancak o, ‘Ben okuma bilmem.’ şeklinde cevap verdi. Bu anı aktarırken Hz. Pey-
gamber (s.a.s.) buyurdular ki: ‘O zaman melek beni tutup, takatim kesilinceye kadar sıktı, 
sonra bıraktı ve tekrar ‘Oku.’ dedi. Ben yine ‘Okuma bilmem.’ diye cevap verdim. O beni ikinci 
defa tuttu ve yine takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra yine ‘oku.’ dedi. Ben de tekrar ‘Oku-
ma bilmem.’ deyince üçüncü defa tutup beni sıktı, sonra bıraktı ve bana: ‘Oku yaratan Rabb’i-
nin adıyla… (O ki) İnsanı kan pıhtısından (asılıp tutunan zigottan)  yarattı. Oku! Kalemle 
(yazmayı) öğreten, insana bilmediğini öğreten Rabb’in en büyük kerem sahibidir.’44 ayetlerini 
okudu.’. İşte bu ayetleri ezberleyen Allah Rasulü, kalbi titreyerek eşi Hz. Hatice’nin yanına gel-
di ve: ‘Beni örtünüz, beni örtünüz!’ dedi. Korkusu geçinceye kadar onu örttüler. Sonra başın-
dan geçenleri Hz. Hatice’ye anlattı ve: ‘Kendimden korkuyorum!’ dedi. Hz. Hatice de ‘Hayır, 
üzülme! Allah’a yemin ederim ki O, seni hiçbir zaman utandırmaz.’ diyerek kendisini teselli 
etti…’45

 Hıfz, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Kur’an’ın korunmasında ana etken olmuştur. 
Hz. Peygamber (s.a.s.) ayetler nazil olduğunda onları önce ezbere sahabiye okur, sonra da ya-
zılmasını isterdi. Bu durum; Kur’an vahyinin tespitinde ilk sırayı, hıfz yoluyla yapılan tespitin 
aldığını göstermektedir.46

43 Kıyâme, 75/16-19.
44 Alak, 96/1-5.
45 Buhârî, “Bed’u’l-Vahy”, 3.
46 Fatih Ahmet Çaylı, Kur’an Kursu Öğreticilerine Göre Hafızlık Öğretimi ve Problemleri, Ba-
sılmamış Yüksek Lisans Tezi,  Isparta 2005, s. 2; ayrıca bkz. Mustafa Demirci, Kur’an Tarihi, MÜİFV 
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Kur’an’ın hıfz yoluyla korunması önemli bir unsur olmasına ilaveten Kur’an, yazı ile 
de muhafaza altına alınmıştır. Kur’an-ı Kerim’in yazıya geçirildiğinin en büyük delili Hz. 
Ömer’in (ö. 23/644) Müslüman olması hadisesidir ki, olay şu şekilde vuku bulmaktadır: Hz. 
Ömer, kız kardeşi ve eniştesi Tâhâ Suresini yazılı metinden okurken onların yanına girmiş,  
okudukları metni istemiş ve gusül abdesti aldıktan sonra onu okuyabilmiştir.47 

Kur’an’ın hem yazı hem de hıfz ile korunması pratikte bir gerçek olmasının yanında bazı 
âlimler ilk inen ayetleri,48 Kur’an-ı Kerim’in hem yazılı hem de sözlü olarak korunması gerek-
tiğine dair delil olarak göstermektedirler. İlgili ayetlerde beşeri ilimlerin öğrenilmesi ve muha-
fazası için kaleme vurgu yapılması ile aslında ilahi vahyin de kaleme alınması zımnen emredil-
miş olmaktadır.49 Böylece Kur’an hem ilk emir olan okuma ile hem de yazı ile koruma altına 
alınmıştır. Burada, oku emrinin daha önce gelmesi, Kur’an’ı korumada sözlü kültürün daha 
evvel ve daha evla olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.  Ayrıca göz ardı edilemeyecek di-
ğer bir husus da oku emrinin iki kez geçmesidir. Önemine binaen olmasına ilaveten birinci 
oku emrinin Hz. Peygamber (s.a.s.)’e, ikincinin de onun insanlara öğretmesine delalet ettiği 
de düşünülebilmektedir. Yani birinci emirde “Sen Cebrail’den oku ve öğren.”, ikinci emirde 
“Öğrendiğin gibi oku ve öğret.” kastedilmiş olabilir.50 

Allah Teâla’nın Kur’an’ı koruma vaadi ayette51 vurgulanmakta olup; “Kur’an” ismiyle, 
sözlü, “Kitap” ismiyle de yazılı olarak muhafaza edileceğine ve dolayısıyla her iki şekilde de 
koruma altında olacağına dikkat çekilmiştir.52 İbnü’l-Cezerî’nin (833/1429) Müslim’den 

Yayınları, İstanbul 1997, s. 107. Kur’an’ın yazıya geçirilmesi ile ilgili bilgiler için bkz. Muhammed Ha-
midullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, Ter. Salih Tuğ, İFAV Yayınları, İstanbul 2000, s. 41; Montgomery 
W., Watt, Kur’an’a Giriş, çev. Süleyman Kalkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2000, s. 45; Hami-
dullah, İslama Giriş, çev. Cemal Aydın, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1996, s. 24; Abdülha-
mid, Birışık, “Kur’an”, DİA, Ankara 2002, XXVI, 385.
47 İbn Hişam, Cemaleddin Abdülmelik (213/828), Siretü’n-Nebevi, I-IV, Tah. Mustafa Saka, 2. bs., 
Mustafa el-Babi el-Halebi, Kahire 1955, I, 370-373.
48 Alak, 96/1-5.
49 Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, s. 41; ayrıca bkz. İbn Kesîr, Ömer b. Kesîr b. Dav’ 
(774/1373), Tefsiru’l-Kur’an’il-Azim, I-XVI, çev. Bekir Karlığa, Bedrettin Çetiner, Çağrı Yayınları, 
İstanbul ts., XV, 8523; Elmalılı, Mehmed Hamdi Yazır (1294/1942), Hak Dini Kur’an Dili, I-IX, Çe-
lik-Şura Yayınları, İstanbul ts., VIII, 551.  
50 Râzî, Ömer b. Hüseyn et-Taberistanî (606/1210), Mefatihu’l-Gayb, I-XXIII, çev. Suat Yıldırım, 
Lütfullah Cebeci, Sadık Kılıç, Sadık Doğru, Akçağ Yayınları, Ankara ts., XXIII, 258.
51 Hicr, 15/9.
52 M. Abdullah Draz, En Mühim Mesaj Kur’an, Ter. Suat Yıldırım, Akçağ Yayınları, Ankara, 1985, 
s. 4-5; ayrıca bkz. Halis Albayrak, Tefsir Usulü, Şule Yayınları, İstanbul 1998, s. 25.
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(261/875) bir rivayetle53 desteklediği kanaatine göre,  Kur’an’ın naklinde yazıya değil, hafıza-
ya güvenmek Allah’ın bu ümmete bahşettiği en büyük özelliktir.54 Buna göre Kur’an’ın naklin-
de hıfz ana unsurdur.

İlk muallim ve “fem-i muhsin”55 olma sıfatına layık olan Hz. Peygamber (s.a.s.) aynı za-
manda ilk hafız ve hafızların seyyidi, efendisi idi.56 İlk vahyin başlaması ile Hz. Peygamber 
(s.a.s.) Kur’an’ı ezberlemeye başlamış ve hatta vahiy esnasında ayetleri ezberlemek için azami 
gayret göstermiştir.57 Bununla ilgili nazil olan “Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıl-
datma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz za-
man sen onun okuyuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir.”58 ayetleri Hz. Pey-
gamber (s.a.s.)’i acele etmemeye davet etmekte, Cebrail ile okumaya değil onu takip etmeye 
yönlendirmektedir.59 İlave olarak başka bir ayette “Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan 
Kur’an’ı acele ile okumaya kalkma; “Rabbim ilmimi artır.” de.”60 buyrulmakta ve ısrarla vahiy 
tamamlanıncaya kadar Hz. Peygamber (s.a.s.)’den acele etmemesi istenmekte ve “(Ey Mu-
hammed!) Sana (Kur’an’ı) okutacağız ve sen hiç unutmayacaksın.”61 ayetiyle de vahyin ga-
ranti altında olduğuna vurgu yapılmaktadır.62 Burada sıralanan ayet ve yorumlar da yukarıda 

53 Müslim, “Cennet”, 63.
54 Bkz. İbnü’l-Cezerî, en-Neşr,  I, 6 vd.
55 Ağız ve güzel kelimelerinden oluşan bir tamlamadır. Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel bir şekilde 
kurallarına uygun olarak okuma adına kendisinden ders alınacak öğreticide bulunması zaruri olan bir 
özeliğe işaret etmektedir. Bkz. Nihat Temel, Kur’an Kıraatında Vakf ve İbtida, İFAV Yayınları, İstan-
bul 2001, s. 21. 
56 Zurkanî, Muhammed Abdul Azim (1368/1948), Menâhilü’l-İrfân fi Ulûmi’l-Kur’an, I-II, Dâ-
ru’l-Mağrife, Beyrut 1999, I, 218.
57 Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 4.
58 Kıyâme, 75/16-19.
59 Râzî, XXII, 299-300.
60 Tâhâ, 20/114.
61 A‘la, 87/6.
62 Tefsir çeşitlerine (rivayet, dirayet- fıkhî, tasavvufî, mezhebî, vb.-) göre ilgili ayetler hakkında 
geniş bilgi ve yorum için bkz. Taberî, Muhammed b. Cerîr (310/926), Câmi‘ul-Beyân ‘an Te’vî-
li Âyi’l-Ku’rân, Dâru’l-Fikr, Beyrût 1420/1999, XXIX, 232; el-Mâturîdî, Ebû Mansûr es-Semer-
kandî (333/944), Tefsîru’l-Kur’an’il-‘Azîm: Te’vîlatü Ehli’s-Sünneh, Müessesetü’r-Risâle, Beyrût 
1425/2004, V, 338; Kuşeyrî, Hevâzin b. Abdilmelik (465/1072), Letâifü’l-İşârât, Dâru’l-Kütü-
bi’ l-İlmiyye, Beyrût 1420/2000, III, 369-370; Zemahşerî, Cârullah Mahmûd b. Ömer (538/1143), 
el-Keşşâf ‘an Hakâiki Ğivâmizi’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Ekâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl, Dâru’l-Kütübi’l-İl-
miyye, Beyrût 1424/2003, IV, 648-649; Râzî, XXII, 296-298; Kurtubî, Ebî Bekr b. Ferh (671/1273), 
el-Cami’ li Ahkâmi’l-Kur’an,  Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût 1424/2004, XIX, 69; Beydâvî,  
Ömer b. Muhammed (685/1286), Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
Beyrût 1424/2003, II, 548; Nesefî, Ahmed b. Mahmûd (710/1310), Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâi-
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belirtilen Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hıfzının farklı katagoride ele alınması gerektiği yorumunu 
desteklemektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan aylarında, gündüzleri o güne kadar nazil olan ayetlerden 
oluşan Kur’an metnini yüksek sesle tilavet etmekteydi. Sahabiler bu okuma esnasında, yazdık-
ları nüshaları yanlarında bulundurmakta ve varsa yanlış, fazla ve eksikleri düzeltmekteydiler. 
Ayrıca ayetlerin tanzimini Hz. Peygamber (s.a.s.)’in okuyuşuna göre yapmaktaydılar.63 Bu yıl-
lık karşılaştırmalar esnasında Cebrail’in de hazır bulunduğunu haber veren Hz. Peygamber 
(s.a.s.), ömrünün sonuncu Ramazan’ında Cebrail’in kendisine Kur’an’ı baştan sona iki kez 
tilavet ettirdiğini64 ve Cebrail’in de kendisine okuduğunu bildirmektedir65 Nihayetinde Hz. 
Peygamber (s.a.s.) hem “Semâ”66ve “Müşâfehe”67 yöntemi ile Kur’an’ı Cebrail’den almış hem 
de “Arza” usulüyle aldıklarını kontrol ettirmiştir.68 Aslında bu metot, Kur’an eğitiminde prati-
ğin önemine işaret etmekte ve bu geleneği sözlü olarak devam ettirmeye yönlendirmektedir.  

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Kur’an’ı baştan sona Cebrail’e arz etmesi ve onun da tasdik et-
mesi, Kur’an’ın son halini ortaya çıkardığı için ayetlerin dizini tevkifidir.69 

1.2.1. Hz. Peygamber (s.a.s.) Döneminde Kur’an Eğitimi ve Kur’an’ın Ezberlenmesi

Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur’an’ı sadece kendisi ezberlemekle yetinmemiş bilhassa namaz-
larda okunması gayesi ile sahabilerin de ayetlerden ezberlemesini istemiştir. Bu bağlamda 

ki’t-Te’vîl, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût 1421/2001, II, 753; el-Endelusî, Muhammed b. Yûsuf Ebû 
Hayyan (745/1344), Tefsîru’l-Bahru’l-Muhîd, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût 1422/2001, VIII, 
378; Bursevî, İsmâîl Hakkı (1137/1725), Ruhu’l-Beyân, Cümle Yayınları, İstanbul ts., X, 347-348; 
Âlûsî, Abdullah b. Mahmûd  (1270/1854), Ruhu’l-Me‘ânî fî Tefsîri’l-Kur’an’il-Azîm ve’s-Sebil-
Mesânî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût 1422/2001, XV, 158; Tabâtabâî, Seyyid Muhammed Hü-
seyin (1401/1981), el-Mizan fî Tefsîri’l-Kur’an, Müessesetü’l-A‘lemî, Beyrût 1417/1997, XX, 120;  
Sâbûnî, Muhammed Alî, Safvetü’t-Tefâsîr, Dâru Fikr, Beyrût 1421/2001, III, 461.
63 Hamidullah, İslam Peygamberi, II, 698.
64 Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 5, “Fezailü’l-Kur’an”, 7, “İ‘tikaf ”, 17, “Menakıb”, 25; Müslim, “Fezail”, 50, 
“Fezail’üs-Sahabi”, 98-99; Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb (ö. 303/915), Sünen, I-IV, Mus-
tafa el-Bâbî el-Halebî, Kahire 1964, “Sıyam”, 2; Ahmed b. Hanbel, VI, 282.
65 Buhârî, “Bed’ü’l-halk”, 6.
66 “Fem-i Muhsin”den dinleyerek kulak yoluyla öğrenme.
67 Kıraati bizzat hocanın yakınında bulunarak onun ağzından alma ve gerekirse ona okuma ve tas-
hih ettirme.
68 Sözlükte bir şeyi sunmak anlamına gelen “arz” kelimesi bir öğretim metodu olarak, öğrencinin 
hocasından öğrendiği şeyi doğrulamak ve teyit etmek manasında hocasına sunmasını karşılayan te-
rimdir. (Bkz. Ayhan Tekineş, Cibril’in (a.s.) Son Dersi: Arza-i Ahira (Kur’an’ın Mucizevi Korun-
ması), Yeni Ümit Kitaplığı -3, İzmir 2004, s. 176.)
69 Ahmed b. Hanbel, I, 57; ayrıca bkz. Zurkanî, I, 240; Necati Kara, Kur’an Sünnet Bütünlüğü, 2. 
bs., İhtar Yayınları, İstanbul 1999, s. 13 vd.
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sahabi Kur’an’ı ezberlemeye son derece önem vermekte70 ve yazma bilenleri nazil olan ayet-
leri ellerinde bulunan materyallere yazmaktaydılar. Ayrıca namazlarda ayetleri okumakta71 ve 
insanlarla karşılaştıklarında onlara bildiklerini aktarmaktaydılar. Mescitlerde Kur’an okuyan 
sahabilerin okuma sesleri mescidin dışına kadar taştığı için Hz. Peygamber (s.a.s.) hem insan-
ların rahatsız olmaması hem de Kur’an okuyan sahabilerin birbirlerinden rahatsız olmamaları 
için onlardan seslerini alçaltmalarını istemekteydi.72 

Hz. Peygamber (s.a.s.), nazil olan ayetlerin ezberlenmesine oldukça önem vermekteydi. 
Çünkü kendisinin ve içinde yaşadığı toplumun genel özelliği ümmilikti.73 Bu durum aslında 
yazı malzemesinin kısıtlı olduğunu ortaya koymakta ve Hz. Peygamber (s.a.s.) önderliğinde 
sahabiyi, Kur’an’ı ezberlemeye74 sevk etmekteydi.75 Sınırlılığa rağmen Kur’an’ın yazılmasında 
kullanılan hurma dalları, düz yassı taşlar, kürek kemikleri76 gibi malzemeler kullanılmaktaydı. 

Sahabinin Kur’an’la çok fazla meşgul olması, onu öğrenen, öğreten, yaşayan, başkalarına 
ulaştıranların alacakları karşılıkları içeren hadislerin oldukça teşvik edici hususları içermesidir. 
Örnekliği açısından konu ile ilgili birkaç hadis aşağıda zikredilmektedir.

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”77 
“İki şey dışında hased (hiçbir konuda) caiz değildir: (Birincisi) O kimseye hased edilir ki, 

Allah ona Kur’an öğretmiş, o da gecenin (kutlu) saatleriyle, gündüzün (belirli) zamanlarında 
Kur’an okur ve komşusu işitir de: “Keşke (komşum) filana verilen Kur’an nimeti gibi bana 
da ihsan olunsaydı ve onun mûcibiyle amel ettiği gibi ben de amel etseydim.” der. (İkincisi) 
Diğer bir kimseye de hased olunur ki, Allah ona mal vermiştir, o da malını hak yolunda har-
camaktadır. Birisi de “Keşke şu hayır sever kişiye verilen mal gibi bana da verilseydi de onun 
hayır işlediği gibi ben de işleyebilmiş olsaydım.” diye imrenir.”78  

Üseyd ibn Hudayr (r.a.)’dan (20/641) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bir kere Üseyd 
gece vakti Bakara Suresi’ni okuyordu. Atı da yanında bağlıydı. Kur’an okunurken birden at 
deprenmeye başladı. Üseyd sustu. O susunca at da sakinleşti. Üseyd tekrar okumaya başladı. 

70 el-Kevserî, el-Hasan b. Ali Zâhid (1371/1952), Makalatü’l-Kevserî, Matbaatü’l-Envâr, Kâhire 
1372, s. 18.
71 Zurkânî, I, 218-219; Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, s. 45.
72 Zurkânî, I, 218-219 vd.
73 Demirci, a.g.e., s. 107.
74 Bkz. İlhan Yıldız, “Hz. Peygamber’in Mekke Dönemi Yaygın Eğitim Çalışmaları”,  Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998/  2, s. 322.
75 Çaylı, a.g.e., s. 3.
76 Mustafa Asım Köksal, İslam Tarihi, I-V, Şamil Yayınevi, y.y., 1989, III, 43-44.
77 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 21; Tirmizî, “Sevâbü’l-Kur’an” 15; İbn Mâce, “Mukaddime”, 16.
78 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 20, “Tevhid”, 45; Müslim, “Müsâfirin”, 266; Tirmizî, “Birr”, 24.
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At yine şahlandı. Üseyd sustu bunun üzerine at da sakinleşti. Bundan sonra Üseyd bir daha 
okumaya başladı at yine hırçınlaştı. Üseyd de artık okumaktan vazgeçti. Üseyd’in oğlu Yahya 
ise ata yakın bir yerde (uyumakta) idi. Atın çocuğa bir zararı dokunmasından endişe ederek 
çocuğu geriye çekti. Bu sırada başını kaldırıp göğe baktığında beyaz bulut gölgesine benzer 
bir sis içinde kandiller gibi birtakım ecrâmın parlamakta olduklarını gördü. Sabah olduğunda 
Üseyd, Rasulullah (s.a.s.)’a bu olayı arz etti. Nebî (s.a.s.) ona:

“Oku ey Hudayr oğlu, oku!” (okumaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.)
Üseyd (20/641): “Ya Rasulullah (s.a.s.) atın Yahya’yı çiğnemesinden endişe ettim; çünkü 

çocuk ata yakın bir yerde idi. O sırada başımı göğe doğru kaldırdığımda gökyüzünde bulut 
gölgesi gibi bir beyazlık içinde kandiller gibi ecrâmın parlamakta olduklarını gördüm. Son-
ra bu beyaz gölge tabakası, içindeki ziya manzumesi ile göğe doğru çekilip gitti. Nihayet onu 
görmez oldum.” dedi.

Rasulullah (s.a.s.): “Bilir misin onlar nedir?” buyurdu. Üseyd “Hayır cevabını verdim” der.
Rasul-i Ekrem (s.a.s.): “Ey Üseyd onlar meleklerdi. Senin sesine yaklaşmışlardı. Eğer oku-

maya devam etseydin sabaha kadar seni dinleyeceklerdi. İnsanlar da onları göreceklerdi. Hal-
kın gözünden gizlenmezlerdi.” buyurdu.79

Zikredilen hadislerin dışında, kendisinde Kur’an’dan bir şey bulunmayan kişinin harabe 
eve benzetilmesi,80 dolayısıyla insan vücudundaki sağlam kalbin bütün vücudu sağlıklı yapa-
cağı aksi takdirde vücudun bozulacağının haber verilmesi,81 saygıyı hak eden kişiler arasında 
ahkamıyla amel eden hafızların bulunması,82 Kur’an’ı okuyan hafızların Abese Suresi’nde 
sözü edilen83  vahiy getiren şerefli meleklere benzetilmesi,84 konu ile ilgili diğer rivayetlerden 
bazılarıdır.85 Hadislerin dışında bazı ayetler de hıfzı teşvik edici olarak yorumlanmıştır.86

Kur’an’ı ezberlemeye sevk eden ibadet amaçlı, psikolojik ve sosyal etkenler de şu şekilde 
kısaca sıralanabilir; 1) Yeni dine karşı duyulan heyecan. 2) Namazda Kur’an okumanın gerek-

79 Buhârî, “Tefsîr”, 263; Müslim, “Müsafirîn”, 240-242; Tirmizî, “ Kıraat”, 3; Ebû Dâvûd, “Salât”, 343.
80 Ahmed b. Hanbel, I, 223; Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 1; Tirmizî, “Sevâbü’l-Kur’an”, 18.
81 Ahmed b. Hanbel, IV, 270; Dârimî, “Büyu’”, 1; Buhârî, “İmân”, 37; Müslim, “Müsâkât”, 20; İbn 
Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid (273/887), es-Sünen, I-II, Îsâ el-Bâbî el-Halebî, Mısır 1972, 
“Fiten”, 14.
82 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 20.
83 Abese, 80/15-16.
84 Ahmed b. Hanbel, VI, 110; Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 11; Buhârî, “Tefsîr”, 80; Tirmizî, “Fezâi-
lü’l-Kur’an”, 13.
85 Ayrıca bkz. Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 20.
86 Mesela bkz. Hicr 15/9; Furkân, 25/32; Fatır, 35/32; Kamer, 54/17, 22, 32, 40. 
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liliği.87  3) Kur’an’ın bölüm bölüm inmesi sebebi ile kolay ezberlenebiliyor olması.88 4) Arap-
ların güçlü bir hafızaya sahip olmaları.89

Yukarıda zikredilen teşvik içerikli hadislerin yanında bir de uyarıcı hadisler bulunmaktadır.
“Kur’an sahibinin (hafızın) misali, bağlı devenin sahibinin benzeri gibidir. Deve sahibi de-

vesini gözetirse tutabilir. Şayet bırakırsa deve kaçıp gider.”90

“Kur’an’ı muhafazaya önem veriniz! Hayatım yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim 
ki, Kur’an’ın hafızadan kaçıp gitmesi, bağlı devenin (ihtimamsızlık nedeniyle) boşanıp kaç-
masından daha zorlu olur.”91

“Kur’an’ı okuyan sonra da onu unutan bir kimse kıyamet günü Allah Teâlâ’ya cüzzam has-
talığına yakalanmış olarak ulaşır.”92 

Kur’an’ı öğrenme, okuma, öğretme ve ezberleme adına gerek Türkiye’de gerekse diğer 
Müslüman ülkelerde pek çok çalışma yapılmıştır. Konumuz gereği biz, burada, hafızlıkla il-
gili hazırlanan tezler ve kitaplarda oldukça detaylı bilgilerin bulunulabileceğini zikretmekle 
yetineceğiz.93

1.2.2. Hafız Sahabiler
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bu konuda benzer içerikli teşvik edici ve uyarıcı hadisleri saha-

beyi Kur’an’la iç içe olmaya o kadar yönlendirmiştir ki, pek çoğu Kur’an’ın tamamını ya da bir 
kısmını ezberlemiştir. Tam bu noktada önemli bir husus ve tartışma konusu devreye girmek-
tedir: “Kaç tane hafız sahabi vardır?”94 Bu konu hem klasik kaynaklarda hem de modern kay-

87 Hasan Elik, Kur’an’ın Korunmuşluğu Üzerine, İFAV, İstanbul 1998, s.174.
88 İsrâ, 17/106.
89 Bkz. Zerkeşî, Bahadır b. Abdillah (794/1392), el-Burhân fî Ulumi’l-Kur’an, Tah. Muhammed 
Ebû’l-Fazl İbrâhim, Dâru İhyâi’ l-Kütübi’l-Arabiyye, Kâhire 1376/1957, I, 241.
90 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 23; Müslim, “Müsâfirîn”, 226; ayrıca bkz  Nesâî, “İftitâh”, 37.
91 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 23; Müslim, “Müsâfirîn”, 231; Nesâî, “İnfitah”, 37; İbn Mâce, “Edeb”, 
52; Ahmed b. Hanbel, II, 23, 30, 36, 64, 112.
92 Ebû Dâvûd, “Vitr”, 21; ayrıca bkz. Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 3.
93 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Çimen, Hafızlık Tarihi ve Türkiye’de Hafızlık Kurumunun 
İşlevselliği; Ökkeş Dağ, Hz. Peygamber Zamanında Kur’an’ın Ezberlenmesi ve Hafız Sahabiler, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006; Yasemin Tunç, Kur’an Hafızlığı ve Müslümanın Dini 
Hayatındaki Önemi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008; Mesut Çakmak, Kur’an’ın Ez-
berlenmesi ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007; 
Ahmet Okutan, Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim, Emel Matbaacılık, Ankara ts.; Osman, Keskioğ-
lu, Nüzûlünden Günümüze Kur’an-ı Kerim Bilgileri, 3. bs., Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 
1993.
94 Burada hafız kelimesi Türkiye’deki kullanımı ile “tüm Kur’an’ı ezbere bilen kişi” manasında 
kullanılmıştır.
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naklarda iki temel ayırıma odaklı olarak ele alınmaktadır. Bir taraf hafız sahabilerin sayısının 
çok fazla olduğunu vurgularken diğeri sayılarının oldukça az olduğunu belirtmektedir. Her iki 
düşünce de kendisini tarihi kaynaklardan ispatlama girişiminde bulunmaktadır.

Buhârî (256/870), Sahih’inde hafız sahabiler ile ilgili üç ayrı rivayette bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi Mesrûk95 (63/683) kanalıyla Abdullah ibn Mesûd’dan96 (32/652-53), 
ikincisi Katade97 (117/735) yoluyla Enes’den (93/711-12)98 ve üçüncü rivayet de yine 
Enes’den gelmektedir.  

Rivayetlerin ilkine göre Abdullah ibn Mes‘ûd’un (32/652-53) şöyle dediği rivayet edilir: 
Rasulullah (s.a.s.)’ın şöyle buyurduğunu işittim: “Kur’an’ı şu dört kişiden alınız: Abdullah ibn 
Mes‘ûd (32/652-53), Sâlim (12/633),99 Muaz (17/638)100 ve Übey bin Kâ‘b (30/650).101” 102

95 Mesrûk bin el-Ecdâ’ bin Mâlik bin Ümeyye Âişe el-Hemedânî’nin babasıdır. Tâbiî’ndendir, hicri 
63 yılında vefat etmiştir.  (Bkz. ez-Zehebî, Ebû Abdillah Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osman 
(748/1347), Kitabü Tezkireti’l-Huffaz, I-III, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût 1428/2007, I, 40.) 
96 Abdullah bin Mes‘ûd, Müdrike bin İlyas bin Mudarr bin Nezzâr’dır. Annesi Ümmü Abd Hü-
zeyliyye ilk hicret edenlerdendir. Ümmü Abd’ın oğlu, Abdurrahmân el-Hezelî el-Mekkî’nin babası-
dır. Hz. Ömer’den önce Müslüman olup İslam’a ilk girenlerdendir. Sahabinin önde geleni ve hıfzını 
Hz. Peygamber (s.a.s.) hayatta iken tamamlamıştır. 70 kusur sureyi bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.)’den 
eğitim alarak ezberlemiştir. Rasulullah (s.a.s.) sırlarını onunla paylaşmış ve kendisi de Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in hizmetinde yer almıştır. Hz. Osman’ın hilafeti döneminde hicri 32 senesinde vefat etmiştir.  
(Bkz. Zehebî, Kitâbü Tezkireti’l-Huffaz, I, 16-17.)
97 Katâde bin Diâme bin Azîz es-Südûsî, el-Hattab el-Basrî’nin babasıdır. Hicri 117’de vefat etmiştir. 
Hafız olmakla birlikte Arap Dili ve Hadis alanlarında da ilim sahibidir. (Bkz. Zehebî, Kitâbü Tezkire-
ti’l-Huffaz, I, 92-93.) 
98 Enes bin Malik bin en-Nadr bin Damdam bin Zeyd, Hamza el-Ensârî en-Neccârî’nin babasıdır. 
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hizmetinde bulunmuş, hicri 93 yılında vefat etmiştir. (Bkz. Zehebî, Kitâbü 
Tezkireti’l-Huffaz, I, 37.)
99 Ebû Huzeyfe bin Utbe bin Rabia bin Abd-i Şems bin Abd-i Menaf el-Kuraşî el-Abşemî’nin azaldı 
kölesi olan Sâlim bin Ma‘kıl. İslam’a ilk giren sahabilerdendir ve hafızdır. Yemame olayında hicri 12 
senesinde şehit olmuştur. (Bkz. İbn Cezerî, Şemsüddîn Ebî’ l-Hayr Muhammed b. Muhammed b. 
Muhammed b. Alî ed-Dimeşkî eş-Şafiî ( 833/1429), Ğayetü’n-Nihâye fî Tabakâti’l-Kurrâ, I-II, Dâ-
ru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût 1427/2006, I, 273-274.)
100 Muaz bin Cebel bin Amr bin Evs el-Ensarî’dir. Abdurrahmân el-Ensarî babasıdır. Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in sağlığında Kur’an’ı hıfzeden sahabilerdendir. Hz. Ömer’in hilafeti döneminde hicri 17’de ve-
fat etmiştir. (Bkz. Zehebî, Kitâbü Tezkireti’l-Huffaz, I, 19-21.)  
101 Übeyy bin Ka‘b bin Kays bin Ubeyd bin Zeyd bin Muaviye bin Amr bin Mâlik bin Neccâr’dır. 
el-Münzir, el-Hazrecî, el-Ensarî’nin babasıdır ve kendisi de Ensar’dandır. Kur’an eğitimini Hz. Peygam-
ber (s.a.s.)’den almıştır ve Rasulullah (s.a.s.) hayatta iken hıfzını tamamlamıştır. Aynı zamanda vahiy 
katiplerindendir. Medine’de vefat etmiştir. (Bkz. Zehebî, Kitâbü Tezkireti’l-Huffaz, I, 18.) 
102 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 8.
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İkinci hadiste Katade (117/735) şöyle rivayet eder: “Enes bin Malik’e (93/711-12) “Ra-
sulullah (s.a.s.) devrinde Kur’an’ı kimler cem’etmeşti (ezberlemişti)?” diye sordum. O da: 
“Hepsi Ensar’dan olan şu dört kişi Übeyy bin Ka’b (30/650), Muaz bin Cebel (17/638), 
Zeyd bin Sabit (45/665)103 ve Ebû Zeyd’dir104” dedi. Bunun üzerine “Ebû Zeyd kimdir?” diye 
sorunca “Amcalarımdan biridir.” cevabını verdi.”105  

Üçüncü ve son rivayette ise Enes (93/711-12) şöyle rivayet eder: “Rasulullah (s.a.s.) 
vefat ettiğinde Kur’an’ı şu dört kişinin dışında kimse cem’etmemişti (hıfzetmemişti). Bun-
lar: Ebû’d-Derda (33/654),106 Muaz bin Cebel (17/638), Zeyd bin Sabit (45/665) ve Ebû 
Zeyd’dir.”107

İlgili rivayetleri değerlendirenlerden Suyuti (849/1445), şöyle demektedir: “Son rivayet 
Katade’nin (117/735) rivayetine iki açıdan tezat düşmektedir; birincisi Kur’an’ı ezberle-
yenlerin sadece bu dört kişi ile sınırlandırılması, ikincisi ise Übeyy bin Ka‘b (30/650) yeri-
ne Ebû’d-Derda’nın (33/654) zikredilmesidir. Halbuki bazı ulema bu sınırlandırmayı kabul 
etmemektedir.”108

103 Zeyd bin Sabit, Abd Avf bin Ğanem bin Malik en-Neccâr Harice el-Ensârî ve el-Hazrecî’nin ba-
basıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in vahiy katiplerindendir. Kur’an’ı bizzat Rasululah (s.a.s.)’dan alarak 
hıfz edenlerdendir.  Hz. Peygamber (s.a.s.)’in eşi Meymune’nin azadlı kölesidir. Kıraat, feraiz, hukuk 
ve fetva konularında Medine’nin en bilginlerindendir. Hz. Ebû Bekir’in hilafeti döneminde Kur’an’ın  
cem‘i ve Hz. Osman’ın hilafeti döneminde Mushaf ’ın çoğaltılması çalışmalarında komisyon başkan-
lığı yapmıştır. Genel kanaate göre hicri 45 yılında vefat ettiği belirtilirken bazılarına göre hicri 54, ba-
zılarına göre ise hicri 55 Zeyd bin Sabit’in ölüm tarihidir. (Bkz. Zehebî, Kitâbü Tezkireti’l-Huffaz, I, 
27-28.)
104 Ebû Zeyd’in kim olduğu konusunda ihtilafların bulunmasına karşın İbn Hacer onun “Kays bin 
es-Seken” olduğunu kaydetmiş ve arkasında Enes’in: “Adiyy bin Neccâr Oğulları kabilesinden biriydi. 
Amcalarımdandır ve öldüğünde arkasından kimsesi olmadığı için ona biz mirasçı olduk” açıklamasını 
yapmıştır. (Bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, s. 45.)
105 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 8.
106 Uveymir bin Malik. Kays bin Ümeyye el-Ensârî el-Hazrecî’dir. Künyesi Ebû’d-Derda’ el-
Ensârî’dir.  İsminden ziyade künyesi ile meşhur bir sahabidir. Kur’an’ı Hz. Peygamber (s.a.s.) hayatta 
iken ezberlemiştir.  Mescitlerde Kur’an eğitimi vermekle meşgul olmuştur. Ebû’d-Derda’nın mescitte 
Kur’an eğitimi verirken eğitim verilecek öğrencileri onar kişilik gruplara ayırmış ve her gurubun başına 
bir okutman (kaynaklarda “arif ” olarak geçmektedir) koymuştur. 
107 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 8.
108 Suyûtî, Celâleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr (849/1445), el-İtkân fî Ulumi’l-Kur’an, I-II, Tah. 
Mustafa Dib el-Buga, Dâru İbn Kesîr, Beyrût 1427/2006,  I, 223-224.
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Hafız sahabi sayısının yukarıda zikredilenlerle sınırlı olmadığını düşünen âlimler109- ki 
bazıları sayılarını otuzdan yukarı çıkarmıştır-110 Enes’in (93/711-12) rivayetini inceleyerek 
genel manada şu yorumları yapmışlardır. 1) Rivayet bu dört kişiden başka hafız olmadığı an-
lamına gelmemektedir.111 2) Burada, Kur’an’ın okunuşu, vecihleri, harfleri vb. hususların hep-
sini bu dört kişinin bildiği kastedilmiş olabilir.112 Kur’an’daki neshleri ancak bunlar bilebilir 
anlamında olabilir.113 Bu sahabiler Hz. Peygamber (s.a.s.)’den bizzat eğitim almış olabilirler.114 
5) Rivayetteki Kur’an’ın cem‘inden maksat hükümlerine vakıf olup onlarla amel etmek ma-
nasına olabilir.115 6) Kur’an’ın cem‘inden maksat onun ezberlenmesine ilaveten yazıya geçi-
rilmesi olabilir.116 7) Bu kişilerin dışındaki sahabilerden çoğunluğu Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 
vefatından sonra hıfzını tamamlamışlardır.117 Ayrıca Buhârî’nin (256/870) rivayetlerinde 
dört kişinin Kur’an’ı cem‘ettiğinden bahsedilirken bile yedi ayrı sahabinin ismi zikredilmek-
tedir. Bu durum da göstermektedir ki Kur’an’ı ezberleyen sahabiler herhangi bir sayı ile net bir 
şekilde sınırlandırılamaz.118 Aynî (855/1451), hafız sahabilerin adedinin sayılamayacak kadar 
çok olduğunu söylemektedir.119

Aynî (855/1451) yine eserinde otuza yakın hafız sahabinin adını zikretmekte ve kadınlar-
dan da Ümmü Varaka, Hz. Aişe (58/678), Hafsa (45/665) ve Ümmü Seleme’nin (61/680) 
bunlar arasında olduğunu vurgulamaktadır.120 İslam bilginlerinin bunların dışında sınıflandır-
maları da mevcuttur.121

109 Konu ile ilgili farklı yorumlar için bkz.; İbn Sa‘d, Muhammed b. Sa’d b. Meni’ Zühri (230/845), 
et-Tabakatü’l-Kebir, I- X, Tah. Ali Muhammed Ömer, Mektebetü’l-Hanci, Kahire 1421/2001, II, 
356; Zehebî, Siyeru A‘lami’n-Nübela, I, 281; Zerkeşî, I, 356; I, 241.
110 San’ani,  Muhammed b. İsmail Emir (1182/1768), Tavzihü’l-Efkar li-Meani Tenkihi’l-Enzar, 
I-III, Tah. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, el-Mektebetü’s-Selefiyye, Medine ts., II, 429-430.
111 Suyûtî, el-Itkân, I, 224.
112 Suyûtî, el-Itkân, I, 224-225.
113 Suyûtî, el-Itkân, I, 225.
114 Suyûtî, el-Itkân, I, 224.
115 Aynî, Ahmed b. Musa el-Hanefi (855/1451) , Umdetü’l-Kari Şerhi Sahihi’l-Buhârî, I-XVIII, 
Şerike Mektebe ve Matbaa Mustafa el-Babi el-Halebi ve Evladuhu, Kahire 1392/1972, XVI, 209; 
Suyûtî, el-Itkân, I, 225.
116 Suyûtî, el-Itkân, I, 224.
117 Suyûtî, el-Itkân, I, 226.
118 Geniş bilgi için bkz. Dağ, a.g.e., s. 64 vd.
119 Aynî, IX, 315.
120 Suyûtî, el-Itkân, I, 203-204: Aynî, XVI, 209.
121 Geniş bilgi için bkz. Bozkurt, “Hafız”, XV, 74-77.
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Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Kur’an’ı hıfzeden sahabilerin sayılarının net olmasa 
bile çok fazla olmadığını savunanlar, yukarıdaki hadislerden hareketle konuyu ele almaktadır-
lar. Ancak bu düşüncede asıl vurgulanmak istenen şey, hafız sahabilerin sayısının az olması 
değil, sahabi ile sonrasındakiler arasında Kur’an’a yaklaşım, bakış açısı ve onu değerlendirme 
şeklidir. Çünkü eleştiriler Kur’an’ın metnine yoğunlaşıp amel noktasında eksikliklerin orta-
ya çıkmasına odaklı devam etmektedir. Örneğin, “Kur’an’ı kalpleriniz onunla birlikte oldu-
ğunda okuyunuz. Kalpleriniz Kur’an’dan ayrılınca okumayı bırakınız.”122 hadisi, Abdullah b. 
Mes’ud’un (32/652-53): “Bize Kur’an’ın lafzını ezberlemek zor, onunla amel etmek ise kolay 
gelirdi; bizden sonrakilere ise Kur’an’ı ezberlemek kolay, onunla amel etmek zor gelmektedir.” 
123 ve Gazzali’nin (505/1111) “Çünkü insanlar onun tilavetini kendilerine meşgale edindiler; 
oysa Kur’an, hükümleri ile amel edilmesi için indirilmiştir.”124 ve Suyûtî’nin (849/1445) sa-
habiden herhangi birinin on ayet ezberlediklerinde onları iyice anlamadan ve kendi nefsinde 
tatbik etmeden diğerlerine geçmediklerine125 dair sözleri ile sahabiden Enes’in (93/711-12) 
“Bizden birisi Bakara ve Al-i İmrân Sureleri’ni ezberlediklerinde o kişi gözümüzde çok büyür 
ve aramızdaki değeri oldukça artardı.”126 ifadesi; Hz. Ömer’in (23/644) Bakara Suresi’ni on 
iki yılda öğrenmesi (anlaması ve uygulamaya geçirmesi) ve tamamlayınca da bir deve kur-
ban etmesi127 ve yine oğlu İbn Ömer’in (73/692) Bakara Suresi’ni öğrenme süresinin kay-
naklarda dört ya da sekiz yıl olarak belirtilmesi128 hususları, bahsi geçen konu için delil kabul 
edilmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Kur’an’ın tamamının sahabiler tarafından ezberlendiği 
muhakkaktır. Ancak bu görüşe göre Kur’an’ın tamamını sahabilerin çoğunluğunun ezberle-
mesinden ziyade farklı sahabilerin çeşitli bölümleri ezberlediği düşünülebilir.129 Dolayısıyla 
Hz. Ömer (23/644) Kur’an’ın iki kapak arasında toplanması için Hz. Ebû Bekir’i (13/634) 

122 Müslim, “İlim”, 4.
123 Kurtubî, I, 39.
124 Gazzâlî,  Muhammed b. Muhammed b. Ahmed et-Tusî (505/1111),  İhyâ-i Ulûmi’d-Dîn, I-IV, 
Dâru’l-Mağrife, Beyrût 1402/1982, I, 288.
125 Suyûtî, el-Itkân, II, 208; ayrıca bkz. Ramazan, Buyrukçu, “Eğitimde Tedricilik ve Hz. Peygam-
ber’in Uygulamaları”, I. Kutlu Doğum Sempozyumu (20-21 Nisan 1998, Tebliğler), Isparta ts., s. 
34-35.
126 Zerkeşî, I, 256.
127 Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensur fi’t-Tefsiri’l-Me’sur, I-VIII, Dârü’l-Fikr, Beyrût 1983, I, 54.
128 Kurtubî, I, 40.
129 M. Zeki Duman, Nüzulünden Günümüze Kur’an ve Müslümanlar, 3. bs., Fecr Yayınları, An-
kara 2006, s. 196; konu ile ilgili ayrıca bkz. Nevzat, Aşık, “Sahabenin Kur’an’ı Öğrenme ve Öğretme 
Gayretleri”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı 240, Aralık 2010, ss. 12-17. 
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ikna etmeye çalışırken, Bi’rimaûne, Ridde ve Yemame vakalarında130 hafız sahabilerin şehit 
düşmesini delil getirmiş ve olayların bu şekilde devam etmesi halinde Kur’an’ın kaybolaca-
ğı endişesini paylaşmıştır.131 Çünkü sahabilerin tamamı her daim Hz. Peygamber (s.a.s.) ile 
beraber olma şansına sahip olmadığı için Kur’an’ın tamamını her sahabide bulmak mümkün 
değildi. Dolayısıyla Kur’an’ın cem‘i gecikirse az sayıda sahabinin ezberlediği bazı ayetlere ulaş-
ma imkanı olmayacaktı. Bunun delili ise Kur’an’ın cem‘inde her ayet için iki şahit istenmesine 
rağmen Tevbe Suresi’nin 128 ve129 ayetleri için sadece Ebû Huzeyme’nin şahitliğinin kabul 
edilmesidir.132  

Özetlemek gerekirse aslında ikinci düşüncede –çok uç noktalarda seyredenleri bir kena-
ra bırakırsak- Kur’an’ın hayata geçirilmesinin ihmal edilmesi ve sadece şekliyle uğraşılması 
eleştirilmektedir. Hafız yetiştirmeye teşvik manasında sahabilerin örnek verilmesine karşılık, 
onların Kur’an’ın sadece ezberiyle meşgul olmaması aynı zamanda helalini, haramını ve bü-
tün ahkamını anlayıp yaşama geçirmeleri durumunun ihmal edilmesi bu tutumun temel çı-
kış noktasıdır.   Hem ezberlenip hem de hayata geçirilmesi ile ilgili bir önyargı genel manada 
gözükmemektedir.  

Kısaca belirtmek gerekirse Hz. Peygamber (s.a.s.) vefat ettiğinde sahabilerin her biri 
Kur’an’dan en az bir sureyi ezbere bilmekteydiler.133 Bu açıdan bakıldığında sahabilerin tama-
mı hafızdır ve Kur’an sahabiler tarafından ezberlenmiştir. Net olmayan durum kaç tanesinin 
Kur’an’ın tamamını ezberlediğidir.

Sahabilerin ezber yapmada “tedârüs” yolunu benimsedikleri görülmektedir. Bu metoda 
göre bir sahabi on ayeti okuyor, diğerleri dinliyor, bu aşamadan sonra bir başkası on ayet oku-
yor… böylece ayetler karşılıklı okunmuş oluyordu.134 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in de ayetleri sa-
habiye onar onar öğrettiği gözlenmekte ve birinci on ayet bitmeden diğer on ayete geçmediği 
rivayet edilmektedir.135 

Kur’an eğitimi faaliyetlerinde Mekke döneminde başta Hz. Peygamber (s.a.s.)’in evi ol-
mak üzere Erkam’ın evi ve hicretten sonra ise Mescid-i Nebevî ve Suffe başlıca mekanlardı. 
Aslında Mescid-i Nebevî üç bölümden oluşmaktaydı. Bunlar namaz kılınan bölüm, eğitim 

130 Kurtubî, I, 50; ayrıca bkz. Zerkeşî, I, 233.
131 Ahmed bin Hanbel, I, 10.
132 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 3.
133 Bkz. Kettanî, Abdülkebir b. Muhammed (1382/1962), Nizamü’l-Hükümeti’n-Nebeviyye 
(et-Terâtibü’l-İdâriyye), I-IV, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût ts., II,  s. 5
134 Kettanî, II, 221-222.
135 Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, I- XXIII, Tah. Şuayb el-Arnaut, Hüseyin Erat, Müessese-
tü’r-Risâle, Beyrût 1405/1985, I, 350; Heysemî,  I, 165.
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merkezi olarak kullanılan Suffe ya da Zulla (üstü örtülü yer, gölgelik), bir de Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in eşlerine ayrılmış odacıklardı.136 

Kur’an’la bütün gün meşgul olma, ahkamının öğrenilmesi ve Kur’an’dan ezberleme faa-
liyetlerinin düzenli yürütüldüğü ilk mekan olması açısından “Suffe” bunlar içerisinde özel 
bir yere sahiptir.137 Suffe, ashâb-ı suffenin vakitlerini, Hz. Peygamber (s.a.s.)’i dinleyip ken-
disinden İslam’ın esaslarını öğrenerek geçirmelerinden ötürü kısa sürede bir eğitim merkezi 
haline gelmiştir. Zaman zaman Kur’an’ın nüzûlüne şahit olan ashab-ı suffe138 Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’e pek çok konuda sorular sorarak bir çok meselenin aydınlanmasına vesile139 kılınmış-
lardır.140 Kaynaklarda “Suffetü’n-Nisa” isminde başka bir suffeden söz edilmektedir.141 Ancak 
hanım sahabilere ait olduğu anlaşılan bu mekanın yeri ve buraya katılanlar hakkında bilgi 
verilmemektedir.142

 Suffe dışında Medine’de Abdullah İbn Ümmi Mektum’un (15/636) Kur’an eğitimi için 
oluşturduğu Mahreme b. Nevfel’in143 (54/674) evi Darülkurra ismiyle anılmaktaydı.144 Bu-
radan hareketle bazı âlimler Mahreme’nin evinin İslam tarihinde sonraları ortaya çıkan med-
reselerin kaynağı olduğunu düşünmektedirler. 145 Medine’de ayrıca Mescid-i Nebevi dışında 
dokuz mescidde daha Kur’an eğitimi sürdürüldüğü belirtilmektedir.146

136 M. Faruk Bayraktar, “Yaygın Eğitimde Din Öğretimi”, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de 
Din Eğitimi ve Öğretimi İlmi Toplantısı (İzmir 4-6 Aralık 1998 Tebliğler), Yayına Hazırlayanlar, 
Fahri Unan, Yücel Hacaloğlu, Ankara 1999, s. 345.
137 Ömer Rıza Doğrul (1371/1952), Kur’an Nedir ?, 2. bs., Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Anka-
ra 1967, s. 43.
138 Suffe ehlinin sayısı yeni katılanlar ve çeşitli sebeplerden ötürü ayrılanlar sebebiyle sürekli değiş-
kenlik arz etmektedir. Bununla birlikte zaman zaman sayılarının 400’e ulaştığı rivayet edilmektedir. 
Bkz. Baktır Mustafa, “Suffe”, DİA, İstanbul 2009, XXXVII, 470.
139 Baktır, “Suffe”, XXXVII, s. 470.
140 Buhârî, “Salat”, 84.
141 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 145; Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 11; Nesâî, “Kat‘u’s-Sârîk”, 8.
142 Baktır, “Suffe”, XXXVII, s. 470.
143 Mahreme b. Nevfel hakkında daha fazla bilgi için bkz. İbn Hişâm (213/828), III, 152; Taberî, 
Târîhu’l-Umem, II, 123; İbn Hacer, Ahmed el-Askalani (852/1449),  Fethü’l-Bâri bi-Şerhi Sahi-
hi’l-Buhârî, I-XIII, Tah. Muhammed Fuad Abdülbaki, Muhyiddin Hatîb, 2. bs., Dârü’r-Reyyan li’t-
Türâs, Kâhire 1407/1987, VII, 281.
144 İbn Hacer, VII, 281; ayrıca bkz. Ziya Kazıcı, Ana Hatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, MİFAV, İstan-
bul 1995, s. 22.
145 Bozkurt, “Hafız”, XV, 76; ayrıca bkz. Nebi Bozkurt, “Medrese”, DİA, Ankara 2003, XXVIII, 324.
146 Hamidullah, İslam Peygamberi, II, 77.
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1.3. Hz. Peygamber (s.a.s.) Sonrası Hafızlık
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in vefatından sonra Kur’an hıfzına olan ilgi giderek artmıştır. Hatta 

Hz. Peygamber (s.a.s.) hayatta iken hıfzını tamamlamayan sahabilerin bir kısmının onun vefa-
tından sonra Kur’an’ın tamamını ezberledikleri rivayet edilmektedir.147

Vahyin nazil olma süreci Hz. Peygamber (s.a.s.) yaşadığı sürece devam ettiği için kendisi-
nin sağlığında Kur’an metinlerinin bir araya getirilmesinden bahsedilemez.148 Yukarıda bahsi 
geçtiği üzere İslam toplumundaki olumsuz olaylardan ötürü Kur’an’ın kaybolması endişesiyle 
bir araya getirilmesi çabaları149 Hz. Ömer’in (23/644) teklifiyle başlamıştır. Başlangıçta konu-
ya olumsuz yaklaşan halife Hz. Ebû Bekir (13/634), Hz. Ömer’in bunun hayırlı bir iş olduğu-
nu belirtmesi üzerine ikna olmuş ve aralarındaki istişare sonucu bu işi, Hz. Peygamber (s.a.s.) 
zamanında vahiy katipliği yapmış genç sahabilerden Zeyd b. Sabit’in (45/665) başkanlığın-
daki bir komisyonun yapmasını uygun görmüşlerdir.150 

Buhârî’deki aktarımdan Zeyd b. Sabit’in Kur’an’ı toplamada sadece Hz. Peygamber (s.a.s.) 
döneminde yazılan metinlerden değil aynı zamanda insanların hafızalarından da yararlandı-
ğı anlaşılmaktadır. Yani metinlere ilaveten hafızalardan da faydalanmıştır.151 Farklı sahabilerin 
Zeyd b. Sabit’in Kur’an’ı toplama işleminde gözlemledikleri verileri aktarmalarına göre Zeyd 
ve Hz. Ömer, Mescid-i Nebevi’ye gidip “Kimin elinde Hz. Peygamber (s.a.s.) hayatta iken yaz-
dığı Kur’an parçası varsa getirsin.” şeklinde ilanları sonrasında sahabiler, ellerindeki malzeme-
yi getirmişlerdir. Akabinde gelen malzemenin Kur’an’dan olup olmadığı konusunda iki şahit 
istenmiştir.152 İki şahitten neyin kastedildiği klasik literatürde ele alınmakla birlikte153 durumu 
yorumlamak gerekirse Zeyd b. Sabit’in (45/665) çağrısına uyan sahabiler ellerindeki yazılı 
belgeleri getirdiklerine göre, geriye, bunların Hz. Peygamber (s.a.s.)’e isnadının ispatlanması 
kalmaktadır ve iki şahit de bunun için istenmektedir.154  

Tevbe suresi’nin son iki ayetinin yazılı olarak sadece Ebû Huzeyme’de bulunmasıyla 
mushafa dahil edilmesi155 durumu yukarıdaki bakış açısı ile yerine oturmaktadır. Dolayısıyla 

147 Suyûtî, el-Itkân, I, 226.
148 Suyûtî, el-Itkân, I, 76; ayrıca bkz. Zerkeşî, I, 237.  
149 Kur’an’ın cem’iyle Mushaf adı verilmesi ile ilgili geniş bilgi için bkz. Mehmet Emin Maşalı, “Mus-
haf ”, DİA,  İstanbul 2006, XXXI, 242 vd. 
150 Bkz. Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 3.
151 Ömer Özsoy, Kur’an’ın Metinleşme Tarihi, İlahiyat Yayınları, Ankara 2002, s. 62.
152 İbn Ebî Dâvûd, Süleyman b. Eş’as (316/929), Kitâbu’l-Mesâhif, neş. Arthur Jeffery, Matbaa-
tü’r-Rahmaniyye, Kahire 1936/1355, s. 6. 
153 Bkz. İbn Hacer,  IX, 12; Suyûtî, el-Itkân, I, 77.
154 Geniş bilgi için bkz. Özsoy, a.g.e., 63.
155 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 3.
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Zeyd b. Sabit’in “Bu iki ayeti sadece Ebû Huzeyme’de bulduk ve yazıya aldık.”156 açıklaması 
ilgili ayetleri ondan başka kimsenin bilmediği anlamında değildir. Bunlar son inen ayetlerden 
olduğu için onların yazılı olarak sadece Ebû Huzeyme’de bulunduğu şeklinde anlamak gerek-
mektedir.157  Pek çok İslam âlimi Kur’an’ın Mushaf olarak bir araya getirilmeden önce Müslü-
manların sadırlarında cem edildiğini ve böylece korunduğunu vurgulamaktadır.158

Hz. Ömer (23/644) ve Hz. Osman (35/656) döneminde artan fetihler sonrasında İs-
lam coğrafyası genişlemiştir. Bu durum değişik bölgelerde farklı ağızların oluşmasına neden 
olmuştu. Önlem alınması adına Hz. Osman’ın kararı ile Kur’an’ın çoğaltılması işlemi gerçek-
leşmiştir. 159 Çoğaltılan Kur’an nüshaları birer kari ile Mekke, Kûfe, Basra, Şam, Yemen ve Bah-
reyn bölgelerine gönderilmiş ve bir nüsha da Medine de bırakılmıştı.160 Ağız birliği oluşması 
gerekçesiyle Hz. Osman’ın emriyle gönderilenler dışındaki kişisel nüshalar imha edilmiştir.161 
Her ne kadar Hz. Ebû Bekir (13/634) döneminde Kur’an  cem‘ edilmiş ve Hz. Osman zama-
nında çoğaltılmış olsa da bunlar insanların Kur’an eğitimini yazılı dokümanlardan yürütmesi 
için yeterli olmamıştır. Dolayısıyla eğitim-öğretim hafızalardan devam etmiştir. 

İslamın yayılmasına paralel olarak Kur’an eğitimi ve hıfzında da ilerlemeler olmuştur. Ebû 
Musa el-Eş‘arî (42/662-63), Basra valisi iken bulunduğu bölgede pek çok kişinin Kur’an’ı 
ezberlediğini halife Hz. Ömer’e (23/644) bildirmiş ve kendisinden onlara maaş bağlaması-

156 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 3.
157 Özsoy, a.g.e., s. 64-65; konuyla ilgili geniş bilgi için ayrıca bkz. Hayrettin Öztürk, Hz. Peygamber 
ve Raşit Halifeler Döneminde Kur’an’ın Yazılması ve Toplanması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Samsun 1998; Zeynel Aydın, Hz. Osman ve Sonrası Dönemde Kur’an’ın Metinleşme Tarihi, Ya-
yınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2008; Abdülkadir Erkut, Hz. Ebubekir Dönemi’nde Kur’an’ın 
Cem‘iyle İlgili Rivayetlerin Tahlili, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2003; Mahmut Sami 
Çöllüoğlu, Kur’an-ı Kerim’in Cem‘i ve Çoğaltılmasında Müsteşriklerin Görüşleri ve Bu Görüşlerin 
Eleştirileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2001; Necati Akbaş, Hz. Peygamber Dönemi 
Kur’an’ın Yazım Tarihi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005; Zeynel Aydın, Kur’an’ın 
Yazılması ve Cem‘i Sorunu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2002; Merve Ceylan, Nüzul 
Sürecinde Kur’an-ı Kerim’in Okunması, Ezberlenmesi ve Yazılması Gerçeği, Yayınlanmamış Lisans 
Tezi, Ankara 2009.
158 Konu ile ilgili bilgiler için bkz. Zerkeşî, I, 296-297; Bağdâdî, Ebû Bekir Ahmed b. Sâbit el-Hatîb, 
2. bs., Takyîdü’l-İlm, Dâru İhyâi’s-Sünneti’n-Nebeviyye, y.y., 1974, s. 6-18; Şelebî, Abdülfattâh İs-
mâîl,  Rasmu’l-Mushaf, Mektebetu Nahdati Mısr, Mısır 1960, s. 23; Şehhâte, Abdullah Mahmud, 
Tarihûl-Kur’an ve’t-Tefsîr, el-Hey’etü’l-Mısrıyyetü’l-Amme, y.y., 1972, s. 19; Mûsâ Cârullah Bigiyef, 
Tarihu’l-Kur’an ve’l-Mesâhif, Tas. Arthur Jeffery, Matbaatu’l-İslâmiyye, Petersburg 1323, s. 19; ayrıca 
bkz. Aydın, Kur’an’ın Metinleşme Tarihi, s. 56-63.  
159 Suyûtî, el-Itkân, I, 188.
160 Zerkeşî, I, 334; Suyûtî, el-Itkân, I, 190.
161 Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 2, 3.
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nı istemiştir. Hz. Ömer ise Kur’an’ı ezberleyenlerin onun hükümlerini ihmal edeceklerinden 
kaygılandığını ifade ederek onları kendi hallerine bırakmasını tavsiye etmiştir.162 Bunun yanın-
da Hz. Ömer’in ganimetleri dağıtırken Kur’an’dan ezbere bildikleri miktara göre taksim et-
meyi emrettiği de aktarılmaktadır.163 Hafızların çokluğunu gösteren başka bir rivayette de Ebû 
Musa el-Eş‘arî Basra’nın hafızlarını onlara nasihat etmek üzere çağırdığında sayılarının 300’e 
ulaştığı haber verilmektedir.164

Fetihlerle birlikte her vilayete bir vali gönderilirken aynı zamanda sahabinin önde gelen-
leri (bir rivayete göre hafızları) Kur’an öğretmeni olarak o bölgeye gönderilmiştir. Hz. Ömer 
döneminde Ubâde b. Sâmit (34/654), Humus’a; Ebu’d-Derda’ (33/654),  Şam’a; Mu’az b. 
Cebel (17/638), Filistin’e, Ebû Mûsâ el-Eş’arî (42/662-63), Basra’ya maaşlı Kur’an öğret-
meni olarak tayin edilmişlerdir.165 İbn Abbas’ın (68/687-88) da Mekke’de sayısız öğrenciye 
Kur’an dersi verdiği aktarımlar arasında yer almıştır. Bunun yanında İbn Mes’ud’un (32/652-
53) Kûfe’de öğretimini idare ettiği öğrenci sayısının 4 bin civarında olduğu belirtilmiştir. 166

Kur’an’ı Hz. Peygamber (s.a.s.) hayatta iken ezberleyen sahabilerden Ebû’d-Der-
da’(33/654),  Şam’da mescitlerde ve Ümeyye camiinde Kur’an eğitimi vermekle meşgul ol-
muştur. Ebû’d-Derda’nın mescitte Kur’an eğitimi verirken eğitim verilecek öğrencileri onar 
kişilik gruplara ayırdığı ve her gurubun başına bir okutman (kaynaklarda “arif ” olarak geç-
mektedir) koyduğu belirtilmektedir. Bu sırada kendisi de mihrapta durmakta ve onları takip 
etmekteydi. Gruplardan birisi yanıldığında onu öncelikle grup başkanı düzeltir o da yanıldı-
ğında Ebû’d-Derda’ nihai düzeltmeyi yapardı. Başka bir rivayette Müslim bin Mişkem şöyle 
der: “Ebû’d-Derda’ bana dedi ki: “Yanımda Kur’an okuyanları say.” Ben de saydım, 1600 küsur 
kişi vardı ve her on kişilik grupların başında bir uzman vardı. Ebû’d-Derda’ ayakta durarak on-
ların çevresinde dolaşırdı. Onlardan biri hıfzını sağlamlaştırınca Ebû’d-Derda’ya yönelirdi.”167 
Rivayetten anlaşılmaktadır ki ilerleyen dönemlerde Kur’an eğitimi ve hıfzı oldukça yaygınlaş-
mıştır. Burada ilginç olan diğer bir husus Ebû’d-Derda’nın Kur’an ya da hıfz çalışan öğrencileri 
onar kişilik gruplara ayırması ve her grubun başına bir öğretici vermesidir. Bu durum aslında 
bize Kur’an eğitiminin verimli olması için bir sınıf mevcudunun ya da bir halkanın kaç kişi ol-

162 Kettanî, III, 95. 
163 Kettanî, II, 292.
164 Müslim, “Zekât”, 119.
165 Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, s. 37-38.
166 Kevserî, a.g.e., s. 18-19.
167 Zehebî, Ma‘rifetü’l-Kurrâ, I, 23 vd.
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ması gerektiği konusunda fikir vermektedir. Özellikle hıfza çalışan öğrencilerde sayının fazla 
olmasının, hem öğretici hem de öğrenci açısından verimliliği düşürdüğü pratikte bir vakıadır.     

Hz. Osman döneminde ise Medine’de Zeyd b. Sabit (45/665); Mekke’de, Abdul-
lah b. Sâib (70/689-90); Şam’da, Muğîre b. Şihâb (91/710); Kufe’de, Ebû Abdirrahman 
es-Sülemî (73/692); Basra’da, Amir b. Abdillah b. Abdilkays (55/675) Kur’an eğitimi ile 
görevlendirilmişlerdir.168

Hz. Osman (35/656) tarafından istinsah ettirilen Kur’an nüshaları kıraat vecihlerine ha-
kim olan kariler eşliğinde büyük merkezlere gönderilerek Kur’an’ın okunuş şekli Hz. Peygam-
ber (s.a.s.)’e nazil olduğu şekliyle muhafaza edilmiştir.169 Arap olmayan milletlerin İslam’a gir-
mesiyle Kur’an’ın yanlış okunabilme ihtimali gündeme geldiği için tabiin döneminde Kur’an 
harekelenmiş ve noktalama işaretleri konmuştur.170

Pek çok merkezde Kur’an dersleri veren sahabiden itibaren tâbîin ve tebeü’t-tâbîin âlimleri 
değişik lehçelere göre Kur’an okuyuş tarzlarını şekillendirirken171 Emeviler döneminde yeti-
şen kıraat âlimleri ilim halkalarında kendi hocalarından aldıkları kıraat vecihlerini sistemleştir-
meye başlamışlardır.172 Kur’an’ı ezberleyen ya da mütevatir kıraatlere göre okumayı öğrenen 
kişiye hocası tarafından bir icazetname verilmekteydi.173 Her üstad öğretmen tarafından öğ-
rencisine verilen bu icazetnamede,  öğrencinin kıraatinin doğruluğunu ve kendi üstadından 
öğrendiğine uygun olduğunu, üstadının da onun üstadından bu ilmi böyle okuduğunu, isim-
lerini zikrederek belirtir ve bu üstad öğretmen zinciri Hz. Peygamber (s.a.s.)’e kadar uzanır-
dı.174 Günümüzde de sened icazeti uygulaması bazı ülkelerde devam etmektedir.

 Emevilerde kıraat vecihlerinin sistemleştirilmesi kıraat ilminin oldukça gelişmesine ve-
sile olmuştur ve “kıraat-ı seb’a” imamlarından üçü bu dönemde yetişmiştir. Bunlar Mekke 
bölgesinin kıraat imamı İbn Kesîr (120/738), Kufe yöresinin kıraat imamı Âsım b. Behde-
le(127/744) ve Suriyelilerin kıraat üstadı İbn Âmir el-Yahsubî’dir (118/736). Kıraat ilmiyle 
ilgili ilk eserlerin bu dönemde verildiği İbn Kesîr’in de bu sahada kitap yazdığı kaynaklarda 
zikredilmekte ancak bunlardan çok azının günümüze ulaştığı belirtilmektedir.175 Bu dönemde 

168 Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, s. 37-38. 
169 İsmail Yiğit, “Emeviler”, DİA, İstanbul 1995, XI, 97.
170 Zurkânî, I, 400 vd.
171 Bozkurt, “Dârülkurra”, DİA, İstanbul 1993, VIII, 543.
172 Yiğit, “Emeviler”, XI, 97.
173 Bkz. Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, çev., Alpaslan Açıkgenç, M. Hayri Kırbaşoğlu, 4. bs., 
Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1999, s. 85-86.
174 Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, s. 37-38.
175 Yiğit, “Emeviler”, XI, 97; ayrıca bkz. Abdurrahman Çetin, Kıraatların Tefsire Etkisi, Marifet Ya-
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tefsir çalışmalarına da önemli merkezlere yerleşen müfessir sahabiler öncülük yapmışlardır. 
Mekke [İbn Abbas (68/687-88)], Medine [Ubey b. Kâ’b (30/650)] ve Kûfe [İbn Mes’ûd 
(32/652-53)] tefsir çalışmalarının yoğunluk kazandığı bölgelerdir.176

Kıraat ilmiyle ilgili yapılan çalışmalar Kur’an hıfzına yeni bir boyut kazandırmıştır. İbn Ce-
zerî’nin (833/1429) kıraati “Kur’an-ı Kerim’e ait kelimeleri edâ (okunuş ve söyleniş) biçimle-
riyle bunların çeşitlerini, ravilerine isnad ve atfederek bildiren bir ilim.”177 şeklinde tanımlama-
sından hareketle kıraat ilminin Kur’an hıfzı geleneğini zenginleştirdiği düşünülebilir. Kıraatin, 
hafızlığın üst başlığı mı yoksa alt başlığı mı olduğu tartışmalarını bir kenara bırakırsak; kıraat 
ilminin şekillenmesi ile hafızlık, sadece bir kıraat imamının rivayeti üzere Kur’an’ın ezberlen-
mesinden ziyade yedi ya da on kıraat imamının rivayetleri çerçevesinde Kur’an’ın hıfzı şekline 
bürünmüştür. Elbette bu durum Kur’an’ın tek bir rivayet üzere ezberlenmediği anlamına gel-
mediği için vucuhatla birlikte Kur’an ezberinin yaygınlaştığı manasında algılanmalıdır. 

İlk dört asırda yüksek seviyedeki Kur’an eğitimleri camilerde verilmekteydi. Camilerde 
ibadette huzura engel olacağı endişesi ile küçük çocukların Kur’an eğitimi “küttab” adı verilen 
mekteplerde yapılmaktaydı.178  Buhârî’nin bir rivayetinden179 anlaşılacağı üzere Hz. Peygam-
ber (s.a.s.) döneminde var olan ve Osmanlı’daki sıbyan mekteplerini andıran bu müesseseler-
de Kur’an dersi dışında farklı dersler de işlenmekteydi. Bu mekteplerden Kur’an dersi ağırlıklı 
olanlarına sonraları “Kur’an küttabları” denilmekteydi. Emevi halifesi Muaviye döneminde 
bu okulların Dımaşk’taki varlığı söz konusu okulların daha erken dönemlerde yaygınlaştığını 
göstermektedir.180

Gelişen İslam kültürüyle birlikte Kur’an eğitiminde de farklılıklar olmuştur. Bu bağlamda 
Kur’an öğretmenleri dört kategoride ele alınabilir:

Kur’an-ı Kerim okullarında öğretmenlik yapanlar ve orta seviyedeki halka Kur’an dersi 
verenler.

Zenginlere ve halifelerin çocuklarına Kur’an eğitimi verenler. Bunlara “Müeddibin” adı 
verilmekteydi.

yınları, İstanbul 2001, s. 85-87.
176 Yiğit, “Emeviler”, XI, 97.
177 Ali Osman Yüksel, İbn Cezerî ve Tayyibetü’n-Neşr, İFAV Yayınları, İstanbul 1996, s. 115.
178 Bozkurt, “Dârülkurra”, VIII, 543.
179 Buhârî, “Diyet”, 27.
180 Bozkurt, “Dârülkurra”, VIII, 543-544.



46

İSLAM KÜLTÜR TARİHİNDE ‘KUR’AN HIFZI’ GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMA BİÇİMLERİ

“Müeddib”lerin üst tabakasında yer alanlardır. Bunlar Arap ve İslam kültürünü bilip in-
celiklerine vakıf olanlardan oluşuyordu. Günümüzdeki üniversite hocalarına benzetilmeleri 
muhtemeldir.

Ulema tabakasıdır ki bunlar sahra bedevî şiirleri ve kabileleri bilen ve Arapça’ya son de-
rece hakim olan kimselerdir. Mueddibinler  Kur’an okullarını gezerek ilimlerini onlarla 
paylaşmaktaydılar.

Öğretmen tabakasındaki bu çeşitlilik sonraki dönemlerde Kur’an eğitiminin seviyesini 
göstermektedir.181 

Emeviler döneminde yetişen birkaç kıraat âlimi dışında diğer bütün kıraat imamları Ab-
basiler döneminde yetişmiş ve kıraat ilmi doruk noktasına ulaşmıştır.182 Ayrıca bu dönemde 
önemli kıraat eserlerinin verildiği görülmektedir.183 Kıraatte belli bir noktaya gelindiği184 gibi 
tefsir faaliyetleri de diğer İslami bilimlerin gelişmesine paralel olarak sistemli bir şekilde ilerle-
miş ve Taberî kendisine kadar olan tefsir çalışmalarının hemen hemen hepsini kendi eserin-
de cem etmiştir. İlerleyen dönemlerde rivayet ve dirayet metotları teşekkül etmiş ve Abbasi 
devrinin sonlarında ez-Zemahşerî (538/1143) (el-Keşşâf )  ve Fahrettin er-Râzî (606/1209) 
(Mefatihu’l-Gayb) gibi iki büyük müfessir yetişmiştir.185

Hulefâ-i Râşidîn devrinde ve özellikle Hz. Ömer (23/644) döneminde yaygınlaşan eği-
tim merkezlerinden birisi “mekteb”lerdir. Emevi ve Abbasiler döneminde mektepler gelişerek 
devam etmişlerdir.186 Hicri ikinci asırdan itibaren her köyde en az bir mektep bulunmaktaydı. 

181 İbtisam bintü Avaz el-Cabiri, Cuhudu’l-Umme fî Hıfzı’ l-Kur’an’il-Kerim (fî Tahfi-
zi’ l-Kur’an’il-Kerim), Mecelletü Cami‘ati’l-Ezher Külliyyeti Usuli’d-Dîn ve’d-Da‘va, Mekke 2, 2365, 
2009-2010, s. 7.
182 Yıldız, Hakkı Dursun, “Abbasiler”, DİA, İstanbul 1988, I, 42.
183 Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm’ın Kitâbü’l-Kırâ‘ât’ı, Ebû Bekir b. Mücâhid’in Kitâbü’s-Seb‘a’sı, İbn 
Mihrân’ın el-Gaye fi’l-Kırâ‘âti’l-‘Aşr’ı, Mekkî b. Ebû Tâlib’in el-Keşf an Vücuhi’l-Kırâ‘âti’s-Seb‘a’sı, 
Ebû Amr ed-Dânî’nin et-Teysîr’i bu eserlerden bazılarıdır. (Bkz. Zerkeşî, I, 247; I, 330; ayrıca bkz. Ab-
dülhamit Birışık, “Kıraat”, DİA, Ankara 2002, XXV, 431-432. ) 
184 Bu alanda derli toplu bilgiler için bkz. Mekkî b. Ebî  Talib, Ebû Muhammed b. Hammus b. Mu-
hammed (437), el-Keşf an Vücuhi’l-Kırâ‘âti’s-Seb‘a’, Tah. Ahmed Hasan Ferhat, Dâru Ammar, Am-
man 1984; Mekkî b. Ebî Talib, el-İbane an Meâni’l-Kırâa, Tah. Muhyiddin Abdurrahman Ramazan, 
Dâru’l-Me’mun li’t-Türas, Dımaşk 1979; İbnü’l-Cezerî, Ebû’l-Hayr Şemseddin Muhammed b. Mu-
hammed (833), en-Neşr fi’l-Kıraati’l-‘Aşr, Tah. Ali Muhammed Dabba’, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
Beyrût ts.; İbnü’l-Cezerî, Müncidü’l-Makri‘in ve Mürşidi’t-Talibîn, neş. Ali b. Muhammed Umran, 
Dâru’l-Alemi’l-Fevâid, Mekke h. 1419; Tahhan, Abdülmüheymin, el-İmam Ebû Amr ed-Dânî ve Ki-
tabihi Câmiü’l-Beyân fi’l-Kıraati’s-Seb‘a, Mektebetü’l-Menâre, Mekke 1408/1988; Tayyar, Altıku-
laç, Ebû Şame el-Makdisî ve el-Mürşidü’l-Veciz, Dâru Sadır, Beyrût 1390/1975.
185 Yıldız, “Abbasiler”, I, 41-42.
186 Nebi Bozkurt, “Mektep” DİA, Ankara 2004, XXIX, 5.
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Söz konusu mektepler camilerin hemen yanında müstakil olarak yer almakta olup bu mek-
teplerin başında hafız öğreticiler görev yapmaktaydı.187

Hicri 105 yılında vefat eden Dahhâk b. Müzâhim’in (105/723) Kûfe’de 3000 civarında 
çocuğun okuduğu büyük bir mektep inşa ettirerek burada fahri öğretmenlik yaptığı bilinmek-
tedir.188 Ders müfredatı Kur’an ağırlıklı olmakla birlikte mekteplerde hadis, gramer ve şiir gibi 
dersler de işlenmekteydi. Genel olarak mektepler okuma yazma ve Kur’an eğitimi verenlerle 
dil vb. alanlarda eğitim verenler olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı.189

Mektep kelimesi ile eş anlamlı olan küttâb, batılı yazarlar tarafından daha ziyade “Kur’an 
okulu” olarak tanımlanmıştır. Bu okulların tam olarak hangi tarihte ortaya çıktığı belli değilse 
de Emeviler ve Abbasiler döneminden itibaren en yaygın eğitim kurumu olarak işlev görmüş-
lerdir. Bir nevi medreselere hazırlık olan küttabda başarılı olan öğrenciler medreseye devam 
edebiliyorlardı.

Eğitim usulü olarak öğretmenin sözlerini defalarca tekrar ederek ezberleme esasına da-
yanmaktaydılar. Müfredat Kur’an üzerine şekillenmekteydi. Öncelikle Kur’an’ın ilk suresi 
olan Fatiha Suresi ezberlenmekte ve akabinde 114. sure olan Nas suresi hıfz edilmekteydi. 
Sonrasında Kur’an’ın en uzun suresi olan Bakara Suresi’ne kadar surelerin ezberlenmesi son-
dan başa doğru devam etmekteydi. Başlangıçta dini dersler de Arapça verilirken Arap olma-
yan öğrencilerin zorluk çekmesi üzerine Kur’an ayetlerinin Türkçe, Farsça, Urduca ve Malay-
ca gibi dillerde açıklanmasına da yer verilmiştir.190 

Kur’an ayetlerinin ezberlenmesinde arz ve telakki metotları esas alınmıştır.191 Telakki me-
todunda birinci aşama olarak hocanın ilgili pasajı okuması ve öğrencilerin dinlemesi yer alır-
ken, arz yönteminde öğrencinin ezberlediği bölümü tashih için hocaya sunması yer almakta-
dır. Kur’an’dan bir günde ne kadar ezberleneceği ise hocaların inisiyatifinde olan bir durum-
du. Bazıları günde birkaç ayeti yeterli görürken bazıları birkaç sayfa okutabilmekteydi.192

187 İrfan Aycan, Mahfuz Söylemez, Ramazan Altınay, Fatih Erkoçoğlu, Nizamettin Parlak, Emeviler 
Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 2003, 
s. 58-59. 
188 Muhammed Eroğlu, “Dahhâk b. Müzâhim”, DİA, İstanbul 1993, VIII, 411.
189 Ahmed Çelebi, İslâm’da Eğitim-Öğretim Tarihi, Ter. Ali Yardım, Damla Yayınevi, İstanbul ts., s. 
36 vd.
190 Jacob M., Landau, “Küttab”, DİA, Ankara 2003, XXVII, 3-4.
191 M. Mahfuz Söylemez, “İslam’ın Erken Dönemlerinde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri”, Dini Araş-
tırmalar Y. 2002, S. 13, s. 67.
192 Söylemez, a.g.e., s. 67.
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Hadislerde ders ve tedârüs kelimeleri geçtiği halde193 ders yapılan mekanlara ilk dönem-
lerde medrese denilmemektedir.194 Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Medine’de Kur’an 
öğretimi yapılan Mahreme b. Nevfel’in (54/674) evine “Darülkurra” denilmekteydi. Bu evin 
medreselerin kaynağı olduğu ileri sürülmektedir.195 Ancak yapımından itibaren eğitim ve öğ-
retim kurumu olarak işlev gören Mescid-i Nebevî ve hemen yanında bulunan Suffe’yi medre-
selerin ilk modeli olarak kabul etmek daha doğru olabilir.196 Mescitler, müstakil medrese bi-
nalarının inşasından sonra dahi işlevselliklerini sürdürmüşlerdir.197 Kur’an talimi ve hıfzı gibi 
uygulamalı dersler cami ve mescitlerde devam ede gelmiştir.198 

450/1067 yılında şafi mezhebine ağırlık veren Nizamiye Medresesinin kurulmasından199 
sonra 631/1233 tarihinde Abbasi Halifesi Mustansır Billah (616/1219) tarafından Mustan-
siriyye Medreseleri yaptırılmıştır. Bu medresede pozitif bilimlerin okutulduğu birimlerin ya-
nında temel İslam bilimlerinin okutulduğu “Medresetü’l-Kur’an” veya “Dâru’l-Kur’an (İslami 
İlimler Fakültesi)” kurulmuştur.200

1.4. Osmanlı Öncesi Hafızlık
Batı dünyasına ilim ve kültür açısından ufuk katan Endülüs’te müstakil medrese binala-

rı yaygın olmayıp eğitim ve öğretim camilerde devam etmekteydi.201 Endülüs’te bazı kurra-
ya kıraat ve hıfz dersi vermek için belli mescitler ayrılmaktaydı.202 İbnü’l- Arabî (638/1240), 
ülkesinde başarılı bir şekilde Kur’an eğitiminin devam ettiğini çocuklara kabiliyetlerine göre 
Kur’an’dan ezber yaptırıldığını hıfzını tamamlayanların ise öğrenimlerini fıkıh, hadis gibi alan-
larda devam ettiklerini bildirmektedir.203

Abbasiler döneminde “küttab” adıyla anılan mekteplere Karahanlılar veya Selçuklular’da 
“sıbyan mektebi” ismi verildiği ve Osmanlılar’da da yaygın olarak bu ismin kullanıldığı belir-

193 Ahmed b. Hanbel,  VI, 11; Müslim, “Zikr ve’d-Du‘a”, 38.
194 Nebi Bozkurt, “Medrese”, DİA, Ankara 2003, XXVIII, 324.
195 el-Kettânî, (1382/1962), I, 138.
196 Bozkurt, “Medrese”, XXVIII, 324.
197 Bozkurt, “Medrese”, XXVIII, 326.
198 Ahmet Önkal, Nebi Bozkurt, “Cami”, DİA, İstanbul 1993, VII, 51.
199 Ahmet Ocak, “Selçuklular”, DİA, İstanbul 2009, XXXVI, 376. 
200 Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, Dergah Yayınları, İstanbul 1983, s. 33-34. 
201 Bozkurt, “Medrese”, XXVIII, 324.
202 Bozkurt, “Hafız”, XV, 76.
203 İbn Arabî, Abdullah b. Muhammed Meafiri, (543/1148), Ahkâmu’l-Kur’an, I-IV, Tah. Ali Mu-
hammed Bicavi, İsâ el-Babi el-Halebi, Kahire 1974, IV, 1895. 
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tilmektedir. Osmanlılar, zamanla bu mektepleri “dârütta‘lîm, dârülilm, muallimhâne, mahalle 
mektebi, taş mektep, mekteb-i ibtidâiyye” gibi isimlerle de anmışlardır.204

Camiler dışında yüksek Kur’an öğrenimi için ilk müstakil eğitim kurumları “darülkurra”-
lardır. Hicri IV. yüzyılın sonlarında ya da V. yüzyılın başlarında kurucusu ve hocalarına atfen 
Rişâiyye Darülkur’ân’ı adıyla ilk darülkurra inşa edilmiştir. Daha sonra hicri VIII. ve IX. yüz-
yıllarda Cezeriye, Haydariye, Dellâmiye, Sencâriye, Sâbûniye ve Vecîhiye adında darülkur’ân-
lar kurulmuştur. 205

İslam dünyasında Kahire ve Dımaşk’ın önemli ilim merkezleri haline geldiği Memlükler 
dönemi “İslami İlimler”deki gelişme açısından İslam tarihinin en parlak devirlerinden birisi-
dir. Kahire’de 75, Dımaşk’ta 160 civarında medresenin bulunması bunun açık delillerinden-
dir.206 Memlükler’de medrese hocalarının görevlerini nakleden İbn Tolun (953/1546) hafız 
öğreticilerin sorumluluğunun, hafızların derslerini dinlemek olduğunu bildirmektedir.207 Bu 
durum medreselerde hafız yetiştirildiğini göstermektedir. Kur’an derslerinde kıraat-ı seb‘a 
okutulmaktaydı.208 Bu dönemde önemli kıraat âlimlerinden İbnü’l-Cezerî (833/1429), 
Cerâidî (688/1289), Ca‘berî ( 732/1332) ve Burhâneddîn el-Kerekî (853/1449) yetişmiş-
tir. Medreselere ilaveten Darü’l-Kur’an ve darü’l-hadisler de bulunmaktaydı.209

Anadolu Selçukluları Kur’an eğitimine önem verdikleri gibi hafızlığı da önemsemişlerdir. 
Bu dönemde hafızlar değişik bölümlerde görevlendirilmektedirler. Örneğin Karatay Medre-
sesi’nde iki hafız gün doğarken ve gün batarken günde iki kez Kur’an okumaktadır. Bunların 
maaşları vakıflardan karşılanmaktaydı.210 Ayrıca “hassa hafızı” ünvanı ile bir birim bulun-
maktaydı. Hassa hafızı sultana tahsis edilmiş ve hem seferde hem de sarayda sultanın yanın-
da bulunurdu. İlaveten “türbe hafızlığı” da vardı. Bunlar sultanın yakınlarının türbeleri için 
kendilerine bildirilen zamanlarda Kur’an okur dua ederlerdi. Ücretleri vakfın uygun gördü-
ğü miktarlarda ödenirdi.211  Selçuklular döneminde kıraat ilminin okutulduğu medreseler212 

204 Cahit Baltacı, “Mektep”, DİA, Ankara 2004, XXIX, 6.
205 Bozkurt, “Darülkurra”, VIII, 544.
206 İsmail Yiğit, “Memlükler”, DİA, Ankara 2004, XXIX, 94.
207 İbn Tolun, Ali b. Ahmed Salihi (953/1546), Nakdü’t-Talib li-Zegali’l-Menasıb, Tah. Muham-
med Ahmed Dehman, Dârü’l-Fikri’ l-Muasır, Beyrût 1992, s. 35-45.
208 Bozkurt, “Medrese”, XXVIII, 326.
209 Yiğit, “Memlükler”, XXIX, 94-95.
210 Seyfullah Kara, Anadolu Selçuklularında Din ve Din Kurumları,  Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, Erzurum 2002, s. 225.
211 Kara, a.g.e., s. 224.
212 Selçuklularda ilmi faaliyetelr için bkz. Dilber İlimli Usul, Selçuklular Döneminde Kayseri’de 
İlmi ve Kültürel Faaliyetler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2007.
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genellikle “darülhuffaz” olarak adlandırılmıştır. Bu isim Osmanlılar dönemine kadar kısmen 
uzanmaktadır. Timur devri mimarisinde bazı türbelerin çevresinde yer alan külliyelerde ha-
fızların Kur’an okuması için ayrılmış odacıklara bu isim verilmekteydi.213 Yatılı olarak Kur’an 
eğitimi veren okulların ilk defa Selçuklular zamanında açıldığı belirtilmektedir.214

Arşivlerde darülhuffazlar hakkında bilgi verilmektedir. Buna göre çoğunluğu şahıslar ta-
rafından inşa ettirilmiş darülhuffazların Konya ilindeki sayısı otuz civarındadır. Bunlardan bir 
kısmı Karamanoğulları ve Selçuklular’dan Osmanlılar’a intikal edip varlığını sürdürmüştür.215 
Hafızlık çalışmaları sonraki asırlarda cami ve darülkurralara ilaveten medrese, darülhuffaz, da-
rü’l-hadis, ribat ve türbelerde de sürdürülmüştür. 216

1.5. Osmanlı’da Hafızlık
Osmanlıda Kur’an ihtisas medreselerine genellikle darülkurra217 ismi verilmiştir. Bu güne 

ulaşmaları mümkün olmasa bile Osmanlı topraklarının her bölgesinde çok sayıda darülkurra 
bulunmaktaydı. Rumeli beylerbeyi Cafer Paşa’nın yaptırdığı Kütahya Darülkurrası, Mimar 
Sinan’ın yaptığı İstanbul Süleymaniye, Hüsrev Kethüda, Sokullu Mehmet Paşa, Atik Valide 
darülkurraları ve Davut Ağa’nın yaptığı Edirne Selimiye darülkurrası zamanımıza kadar ayak-
ta kalabilenlerdir.

Darülhuffazlar ya da darülkurralarda ders veren hocalara “Şeyhu’l-Kurrâ”,218 Şey-
hu’l-Kırââ”, yerine getirdikleri görevlerine de “Meşîhâtü’l-Kırââ” denilmekteydi.219 İlk dönem-
den başlayarak Kurrânın biyografisinin kaleme alındığı ve günümüze kadar ulaşan iki eserden 
birincisi İbn Cezerî’nin (833/1429) Gâyetü’n-Nihaye’si diğeri ise Zehebî’nin (748/1347) 
Ma‘rifetü Kurrâi’l-Kibâr’ıdır.220 

Osmanlı devrinde ilk darülkurranın Orhan Gazi tarafından İznik’in fethinden sonra Sü-
leyman Paşa Medresesi ile birlikte ve onun yanına yapıldığı rivayet edilmektedir.221 Bunun 

213 Bozkurt, “Darülkurra”, VIII, 544.
214 Corci b. Habib, Zeydan (1332/1914), İslam Medeniyeti Tarihi, Mütercim, Zeki Meğamiz, Na-
şir, Mümin Çevik, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1976, s. 413.
215 Bozkurt, “Darülkurra”, VIII, 544.
216 Bozkurt, “Hafız”, XV, 76.
217 Tahsin Özcan, “Osmanlılar”, DİA, İstanbul 2007, XXXIII, 539.
218 Selahattin Yıldırım, Kur’an Eğitimi Açısından Şehzade Selim’in Tire’deki Vakfiyesi, Dûrulha-
dis Yayınları, İstanbul 2004, s. 76.
219 Bozkurt, “Darülkurra”, VIII, 543.
220 Tayyar Altıkulaç, “Ma‘rifetü Kurrâi’ l-Kibâr”, DİA, Ankara 2003, XXVIII, 60.
221 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının Transkrip-
siyonu- Dizini), Hazırlayanlar, Zekeriya Kurşun, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, I- X, Yapı Kredi Ya-
yınları, İstanbul ts., I, 140; ayrıca bkz. M. Baha Tanman, “Darülkurra”, DİA, İstanbul 1993, VIII, 545.
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yanında ilk darülkurranın Yıldırım Beyazıt tarafından Ulu Caminin yanına tesis edilen mü-
essesenin olduğunu belirtenler de vardır. Bu kurumun başında bulunana “Şeyhu’l-kurra” de-
nilmekte ve şeyhu’l-kurra o dönemin en iyi Kur’an okuyanı kabul edilmekteydi.222 İbnü’l-Ce-
zerî’nin (833/1429) Bursa’ya gelmesinden sonra kıraat ilminde büyük bir gelişme olmuş ve 
binlerce hafız yetişmiştir.223 Mısır’da meşhur Kur’an öğretmeni olan Şeyh Ahmet el-Masrî, 
Sultan Süleyman’ın emri ile Sokullu Mehmet Paşa tarafından, imam olarak Eyüp sultan Ca-
miine atanmıştır. Burada görev yaptığı sürede kıraat ilmini kolaylaştıran yöntemi ile eğitim 
vermeye başlamıştır. Kendisinden eğitim gören talebeler sonraki dönemlerde Osmanlının 
diğer şehirlerine dağılarak hocalarının üslubunda eğitim vermeye başlamışlardır. Sonraları bu 
eğitimin adı “İstanbûlî” olarak anılmaya başlamıştır.224

Darülkurraların sayısı ve içeriği ile ilgili çok değerli bilgiler Evliya Çelebi (1093/1682) 
tarafından verilmektedir. Kaydedilen bilgilere göre sadece Amasya’da dokuz adet darülkurra 
bulunmakta ve bunlardan biri olan Sultan Beyazıd Darülkurrası’nda 300’den fazla hafız bu-
lunmaktadır. Burada aynı zamanda kıraat-ı seb‘a ve kıraat-ı ‘aşere okutulmaktadır.225 Amasya 
tarihini inceleyerek buradaki darulkurraları tek tek ele alıp tanıtımını yapan Hüseyin Hüsa-
meddin’in verilerine göre orada sekiz adet darulkurra bulunmaktadır.226 Yine aktarılan bilgile-
re göre Amasya’da sıbyan mekteplerinde de hafız yetiştirilmektedir.227 Ayrıca Merzifon’da da 
iki darülkurra, yetmiş darü’t-ta‘lim-i mekteb-i sıbyanın varlığından bahsedilmektedir.228

Evliya Çelebi Bitlis diyarından bahsederken her cami ve mescitte darülkurranın bulundu-
ğunu ancak bilad-i Rum gibi müstakil darülkurraların bulunmadığını ama cami ve mescitler-
deki talebelerin sayısının yüksek olduğunu aktarmaktadır.229

Anlatımlarında Manisa’nın üzerinde duran Evliya Çelebi, bu şehirde dokuz adet darül-
kurradan ve her birinde yüz ila yüzeli arasında değişen sayılarda hafızlık çalışan öğrencinin 

222 Kazıcı, Ana Hatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, s. 91-92.
223 Bozkurt, “Hafız”, XV, 76.; el-Cabirî İbtisam, e.g.e., s.  9.
224 el-Cabirî İbtisam, e.g.e., s.  9.
225 Çelebi, II, 97; Darülkurralar için ayrıca bkz. Zerrin, Köşklü, “Vakfiyelere Göre 17. ve 18. Yüzyıllar-
da Bir Eğitim Kurumu Olarak Osmanlı Darülkurraları”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Der-
gisi, Sayı 14, Erzurum 2000, ss. 271-278.
226 Abdî-zâde Yaşar, Hüseyin Hüsameddin (1358/1939), Amasya Tarihi, I-IV, Sadeleştirenler, Ali 
Yılmaz, Mehmet Akkuş,  Amasya Belediyesi, Ankara 1986, I, 215-218.
227 Hüseyin Hüsameddin, II, 265-268.
228 Çelebi, Seyahatname, II, 206.
229 Çelebi, Seyahatname, IV, 65.
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varlığından söz etmektedir. Şehirdeki hafızlardan “Üç bin adem rical, sıbyan, nisvandan hafız-ı 
Kur’an vardır” ifadesiyle Manisa’da üç bin hafızın varlığına dikkat çekmektedir.230 

Tire şehrinde Sultan Selim Han’ın kurduğu darülkurrada haftada iki gün bütün hafız ta-
lebeler bir araya toplanıp Hafs ve İbn Kesir kıraatleri öncelikli olarak kıraat-ı seb‘a ve kıraat-ı 
‘aşere üzere Kur’an’ı hıfzettikleri aktarılmaktadır.231 Tire vakfiyesini ele alan yazıda burada, 
bir öğreticinin öğrenci sayısının yedi ile sınırlandırıldığı ve haftada dört gün ders yapıldığı232 
belirtilmektedir.233 Ayrıca Konya darülhuffazlarında öğrenci sayısında kesin bir sınırdan söz 
etmek mümkün olmamakla birlikte Süleyman oğlu Selman, yaptırdığı darülhuffaza alınacak 
öğrenci sayısını on olarak belirtirken Hondi Hatun Darülhuffaz’ında ve Turgutoğulları’ndan 
Erdoğdu Bey’in Larende’de yaptırdığı darülhufazda öğrenci sayısı üç ile sınırlandırılmıştır. 
Talebe sayısının bu kadar az tutulmasında amaç hıfzın kavi olması ve sağlıklı bireyler yatişti-
rebilmek için öğreticilerin öğrencilere daha fazla vakit ayırabilmesi ve darülkurralara gidecek 
kursiyerlerin daha nitelikli yetişebilmesidir. Darülhuffazlarda öğrencilerin zihinlerinin berrak 
olduğu zaman dilimlerinde ezber yapmalarını sağlamak amacıyla dersler sabahın erken vakit-
lerinde işrak saatlerinde başlamaktadır.234 

Osmanlı’da Anadolu sınırlarının dışındaki darülkurralardan da bahseden Evliya Çelebi, 
Mısır’da 370,235 Bağdat’ta altı,236 Kudüs’te yedi,237 Şam’da her birinde kıraat-ı seb‘a,  ‘aşere ve 
takrîb kıraati tilavet olunan kırk adet darülkurra,238 Saraybosna’da toplamda sekiz yerde ha-

230 Çelebi, Seyahatname, IX, 42.
231 Çelebi, Seyahatname, IX, 88.
232 Selahattin Yıldırım, Vakıfnâme-i Şehzâde-i Civânbaht Hazret-i Sultân Selim (III. Selim Vak-
fiyesi), Ekrem Matbaası, İstanbul 2004, s. 78. 
233 Burada ilginç olan bir husus, öğrenci sayısının yedi ile sınırlandırılmasıdır. Günümüzde Türkiye 
Cumhuriyetin’de 2010 yılında yayımlanan hafızlık eğitim programına kadar Kur’an kurslarındaki sınıf 
mevcudu en az on beş olmalıydı. Bu bağlamda yer yer bir sınıfta 30 hafız adayının ders gördüğüne şa-
hit olmak mümkündü. Yaklaşık beş saat süren resmi görev esnasında öğreticinin bu sayıdaki öğrencile-
rin derslerini dinlemesinin imkansızlığının yanında, onlara ilave zaman ayırması ve sosyal aktivite gibi 
unsurları gerçekleştirmedeki aksamalar kaçınılmazdı. Bizim de içinde görev yaptığımız komisyonun 
hazırladığı yeni programa göre öğrenci sayısı en az beşe kadar indirilebilecek. Bazı yasal sıkıntıların ya-
nında Türkiye koşullarında alışılmamış bir durum olması nedeniyle bu program henüz uygulamaya 
geçmemiştir.
234 Emin, Kılınç, Klasik Osmanlı Eğitim Kurumlarından Konya Darülhuffazları (XVII. Yüzyıl), Ga-
ziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1): 18-43, 2008, s. 22.
235 Çelebi, Seyahatname, X, 129
236 Çelebi, Seyahatname, IV, 253.
237 Çelebi, Seyahatname, IX, 245.
238 Çelebi, Seyahatname, IX, 272.
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fızlık yapıldığını ve kıraat-ı seb‘a okunmakta olduğunu ancak hafızlarının fazla olmadığını239 
belirtmektedir. Evliya Çelebi ayrıca Üsküp’te camilerin bünyesinde dokuz darülkurranın bu-
lunduğunu ve halkın hıfza candan bağlı olmadığını vurgulamaktadır. Harameyn bölgesini 
gezmeyi ihmal etmeyen müellif Medine’de yedi, Mekke’de kırk yerde darülkurranın bulundu-
ğundan ve bunlarda kıraat derslerinin de okutulduğundan bahsetmektedir.240

Anadolu’da, yukarıda sayılanlara ilaveten Bursa’da pek çok darülkurranın varlığını kayda 
almakla yetinen Evliya Çelebi, onlar hakkında fazla bilgi vermemektedir.241 Gelibolu’da do-
kuz,242 Tekirdağ’da üç,243 Edirne’de pek çok darülkurranın varlığından ve bunlarda hafızlığa 
ilaveten çeşitli seviyelerde kıraat dersinin görüldüğünden, İbnü’l-Cezerî ve Şâtıbî’nin eserle-
riyle şiirler okutulduğundan bahsetmektedir.244

Evliya Çelebi’nin kayıtlarından anlaşıldığı üzere İstanbul’da “esnaf-ı hafızan-ı Kur’an-ı 
Azîm”in sayısı 3000 kadarı bayan olmak üzere 9000’dir. Merasimlerde, “hafız ve hafızeler, 
ale’ l-umum küheylan atlar üzerinde Feth-i şerif (Fetih Suresi) tilavet ederek Alay Köşkü di-
binden geçerlerdi.”245

Darülkurraların bir çeşidi de türbe darülkurralarıdır. Bazı kişiler, türbelerinde Kur’an 
okunması adına vasiyette bulunarak bunun için vakfiyeler düzenlemişlerdir.246

Osmanlı’da Kur’an ihtisas kurumları olarak görev yapan darülkurralar çeşitli seviyelerde 
bulunmaktaydı.247 İlköğretim düzeyinde bulunan ve küçük çocuklara hafızlık yaptıran alt bö-
lümdeki darülkurralarda hafızlığını başarı ile tamamlayan öğrenciler bir üst darülkurraya ge-
çebilmekte ve orada kıraat ilmini öğrenmekteydiler.248 

239 Çelebi, Seyahatname, II, 250.
240 Çelebi, Seyahatname, IX, 641.
241 Çelebi, Seyahatname, II, 17.
242 Çelebi, Seyahatname, V, 162.
243 Çelebi, Seyahatname, VIII, 348. 
244 Evliya Çelebi’nin aktarımlarına üzerinden Osmanlı devletinde bölgelere göre darulkurraların da-
ğılımı ve bunların hangilerinde kıraat-ı seb‘a ve ‘aşere-i takrib ve tayyibe okutulduğu hakkında geniş 
bilgi için bkz. Evliya Çelebi, Seyahatname, II, 1, 2, 3, 14, 45, 51, 97, 107, 126, 164, 206, 242; III, 5, 9, 
18, 107, 214, 251; IV, 13, 27, 65, 218, 253, 324, 351; V, 5, 35, 51, 63, 66, 115, 149, 151, 153, 162, 167, 
170, 187, 188, 196, 205, 208, 267, 275, 276, 278, 297, 308, 310; VI, 57, 63, 91, 95, 102, 108, 144, 147, 
237, 246, 251, 256, 260, 270, 289; VII, 20, 25, 67, 216, 231, 146, 258, 296, 300, 314; VIII, 26, 38, 58, 71, 
88, 131, 145, 290, 308, 320, 348; IX, 36, 42, 51, 52, 70, 88, 147, 214, 220, 245, 272, 311, 400; X, 4, 110, 
129, 140, 159, 163, 412, 420.    
245 Çelebi, Seyahatname, I, 524; ayrıca bkz. Bozkurt, “Darülkurra”, VIII, 544; “Hafız”, XV, 76.
246 Bozkurt, “Darülkurra”, VIII, 545.
247 Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, Kayıhan Yayınları, İstanbul 2001, s. 375.
248 Caner Arabacı, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, Konya Odası Kültür ve Eğitim Yayınları, 



54

İSLAM KÜLTÜR TARİHİNDE ‘KUR’AN HIFZI’ GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMA BİÇİMLERİ

Alt düzeydeki darülkurralarda, ihtiyat ve huffaz olmak üzere iki sınıf bulunmaktaydı. Bun-
lardan ihtiyat sınıfının işlevi hafızlığa hazırlamaktı. Huffaz sınıfında ise hafızlığa ilaveten tecvit 
ve hüsnü hat dersleri verilmekteydi.249 Darülhuffazlar Osmanlı’nın klasik eğitim sistemlerin-
den bir tanesiydi. Her kurum gibi onun da işleyiş kuralları bulunmaktaydı. Mektebi bitiren 9 
ila 11 yaş aralığındaki öğrenciler bu kurumlarda eğitime alınırlardı. Kur’an-ı Kerim ve tecvit 
eğitimine ilaveten bütün Kur’an’ın ezberletilmekteydi. Buradan mezun olanlar üst birim olan 
darülkurralara gitmekteydi. Darülhuffazların yapımı ve işleyişi için devlet para harcamamak-
taydı. İhtiyaçlar hayırsever vatandaşların buraya bağışladıkları gayr-i menkullerden elde edilen 
gelirlerden karşılanmaktaydı.250

Huffaz sınıflarında hafızlık eğitimi şu şekilde özetlenebilir: Okula devam eden öğrenci 
okumayı biraz çözdüğünde babası ve hocası tarafından alınan karar ile hafızlığa başlatılmak-
taydı. Bu aşamadan sonra her gün biraz daha artırılmak kaydıyla ilk başlarda öğrenciden ya-
rım sayfa ezberlemesi istenmekteydi. İlerleyen zamanlarda günde iki belki üç sayfa ezberleye-
bilenler bulunmaktaydı. Hıfzedilen sayfalar her sabah genel dersler başlamadan önce hocaya 
arz edilmekteydi.251

Hafızlık süresinin çocuğun öğrenim gücüne göre değiştiği bu okullarda hafızlık için bir 
ila dört yıl arasında değişen süreçlerden bahsedilmektedir. Hafızlığını bitiren öğrenciler için 
“hafızlık merasimi” yapılmaktaydı. Bu törenlerden birini Konya öğretmenlerinden İsmail 
Zühtü şu şekilde aktarmaktadır: “Hafızlığını bitiren öğrencinin babası önce hocasına tepeden 
tırnağına kadar bir elbise yaptırır ve biraz daha zengin ise bir kat da iç çamaşırı gönderir. Şayet 
fakir ise hocanın hakkı kalmamak üzere hiç olmazsa ayağına bir ayakkabı olsun tedarik eder. 
Hali ve vakti yerinde ise yemekler yapılır, bildik hocalar davet olunarak yenilir, içilir, dualar 
tilavet olunur.

Hıfzı ikmal eden çocuk gayet güzel giyinir, başına taze ve temiz bir abani sararak omzuna 
bir şal örter. Yanında hafız namzetleri olan birkaç refikıyla sıra ile bütün mektepleri dolaşarak 
hocanın kulağına eğilir, yavaşça bir sır tevdi ediyormuş gibi kimseye asla duyurmayarak hoca-
yı, “Hocam, ….Efendinin mahsus selamı var. Yarın sabah, bizde yemeğe, öğle üzeri de …. Ca-
miine buyuracaksınız. Dua var.” diye davet eder. Bir mektebe davetçi hafız geldi mi, hocanın 
susturamadığı o büyük gürültü birden bire kendiliğinden kesiliverirdi. Artık bütün talebelerin 
nazarı hafızda. Hafızın boynuna, sarığına, kundurasına, yüzüne bakarak açıktan açığa gıpta 

Konya 1998, s. 127.
249 Hamit Er, Osmanlı Devletinde Çağdaşlaşma ve Eğitim, Rağbet Yayınları, İstanbul 1999, s. 30.
250 Kılınç, a.g.e., s. 18.
251 Arabacı, a.g.e., s. 128.
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ederlerdi. Çünkü o hafız olmuş mektebe veda ediyordu. Ah ne olurdu, onlar da hafız olsalardı. 
Ah o günleri görecekler mi idi? Hepsinin kalbinde yeni yeni ümitler canlanır, herkes dersine 
yeniden sarılırdı. Hele o mektebin hafız namzetleri onu (hafız davetçiyi) görünce olanca kuv-
vetleriyle yeni ve taze hevesle iki büklüm olurcasına Kur’an-ı Kerim’ler üzerine eğilip doğrul-
maya başlarlardı.

Hafızlık töreninin yapılacağı gün, sabah dua hangi camide okunacaksa hafızın babası ve 
akrabalarından üç- beş erkek giderek büyük kazanları, güğümleri hazırlarlardı. Çünkü, hafız 
içerde Kur’an okurken camiye gelen herkese ve hocalara bardak bardak şerbet dağıtılırdı. Bu 
arada “ulu cami”nin muhtelif yerlerine ateşler, buhurdanlıklar konarak öd ağacı, günlük vs. 
gibi maddeler yakılıp çevreye güzel kokular yayılırdı. Bir taraftan bu işler yapılırken diğer ta-
raftan da hafız vakit gelince, Kur’an-ı Kerim’den Amme cüzünü ezbere okur, şayet yanılırsa 
tashih etmek üzere yanına birkaç hafız namzedi veya hafız oturtulurdu. Okuyuş sonra çocuk-
lardan güzel sesli biri tarafından aşr-ı şerif çekilir, şerbetler dağıtılır, dualar edilirdi. Sonra her-
kes yavaş yavaş dağılır, dışarıda kadınlar, hafızın validesini tebrik edip “biz de evladımızı hafız 
yapalım” derlerdi.”252

Hafızların gündemde olduğu zamanlar, sadece merasim anları değildi. Önemli toplantı 
ya da törenlerde hafız yetiştiren kurumların talebeleri, sesleri ya da bülbül sedeları ile aranan 
insanlardı.253 

Darülkurralar genel itibari ile camilerin yanına inşa edilmekteydi. Bunda okutulan ilim-
lerin camilere yönelik olmasının yanında “kari” ve cami görevlilerinin254 de bu kurumlardan 
yetişmesinin etkisi bulunmaktaydı.255

Temel eğitim kurumu olarak görev yapan ve köylere kadar yayılan sıbyan mekteplerinin 
programı Kur’an ağırlıklıydı.256 Abbasiler döneminde küttab adıyla bilinen bu okullar Osman-
lılar döneminde sıbyan mektebi ismiyle anılmaktaydı. Mekteplerin ilk örneği olan küttabda 
sadece erkek çocuklar öğrenim görürken Osmanlılar devrinde kız çocukları da erkek çocuk-

252 İsmail Zühtü, “Konya’nın Eski (Mahalle Mektebleri) Hayatından: Bundan On- Onbeş Sene 
Evvelki Mekteblerde Usul-i Terbiye ve Tedris”, y.y., Konya 31 Kanunu Sani 1334, s. 69’dan naklen 
Arabacı, a.g.e., s. 128-130.
253 Arabacı, a.g.e., s. 130; XIX. Yüz yılda Konya’da 29  ya da 28 adet dârülhuffazın varlığından bahse-
dilmektedir. Bilgi için bkz. İbrahim, Kutlu, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Konya Medreseleri, Basılma-
mış Yüksek Lisans Tezi, Konya 1992, s. 41.
254 Osmanlı’da din görevlilerinin konumu için bkz. Ahmet Akın, “Osmanlı’da Din Görevlisinin 
Konumu Üzerine Değerlendirme (Bursa Örneği)”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8 (2006), ss. 
65-104.  
255 Ziya Kazıcı, Osmanlıda Eğitim-Öğretim, Bilge Yayınları, İstanbul 2004, s. 132-133.
256 Cemil Öztürk, “Osmanlılar”, DİA, İstanbul 2007, XXXIII, 565-566.
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larla birlikte bu mekteplere devam etmekteydi.257 Osmanlılar döneminde Darülkurralara ila-
veten bu kurumlarda da hafız yetiştirilmekteydi.258 Sıbyan mekteplerini Kur’an dersi açısından 
darülkurralardan ayıran fark Kur’an’ın okunuşu, ezberlenmesi ve belki biraz vücuhat eğitimi 
verilirken ancak kıraat alanında daha köklü ve esaslı bir eğitim verilmemesidir.259 Lâli Zade 
Abdülbaki Efendi’nin Eyüp’te yaptırmış olduğu mektep için kendi eliyle yazdığı ve mektepte 
muallim kürsüsünün üstüne asılı olan aşağıda zikredilecek beyit, aslında sıbyan mekteplerin-
de de Kur’an’ın vücuhatları ile okutulduğunu göstermektedir.

Bu mektepte telemmüz eyliyen etfale lütfeyle
İlimde, marifette eyle ya Rab faik ül’akran
Kelamullah’ı hıfze sa’yedenler kalmasın mahrum
Vücuhatü kıraatile olsun hafızı Kur’an260

Osmanlı eğitim sisteminin omurgasını oluşturan medreseler261 bu dönemde sıbyan 
mektebinden sonra orta, lise, yüksek okul, lisans ve lisansüstü eğitime tekabül eden bir eği-
tim kurumu262 olarak işlev görmüşlerdir. Söz konusu medreselerin263 bir kısmında darülkurra 
bölümleri bulunmaktaydı.264 Süleyman Paşa Medresesi (İznik),265 Hayrettin Paşa Medresesi 
(Midilli),266 Şehzade Medresesi (İstanbul),267 Selimiye (Edirne),268 Atik Valide (İstanbul),269 
Feyzullah Efendi Medresesi (İstanbul)270 bunlardan bazıları olmakla birlikte Evliya Çele-

257 Baltacı, “Mektep”, XXIX, 6-7.
258 Hüseyin Hüsameddin, a.g.e., I, 265-268.
259 Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, I-II, İstanbul Mektepleri ve İlim, Terbiye ve San’at Mües-
seseleri Dolayısiyle, İstanbul 1977, I, 169.
260 Ergin, I, 169.
261 Öztürk, “Osmanlılar”, XXXIII, 566.
262 Mehmet İşpirli, “Medrese”, DİA, Ankara 2003, XXVIII, 327.
263 XX. Yüzyılın başlarında ve Osmanlı’nın son dönemlerinde Medreselerin basında yer alış durum-
ları için bkz. Ramazan Boyacıoğlu, “Beyanü’l-Hak’ta Ulema, Siyaset ve Medrese”, eskidergi.cumhu-
riyet.edu.tr/makale/214. 
264 Ahmet Gül, Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim ve Bunlar Arasında Darü’l-hadislerin 
Yeri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1997, s. 37.
265 Gül, a.g.e., s. 37.
266 Gül, a.g.e., s. 107.
267 Gül, a.g.e., s. 121.
268 Gül, a.g.e., s. 181.
269 Gül, a.g.e., s. 184.
270 Mübahat S. Kütükoğlu, XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
Ankara 2000, s. 264.
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bi’nin aktarımlarından özellikle İstanbul’un büyük camilerinin bünyesinde de müstakil olan-
ların dışında darülkurraların bulunduğu anlaşılmaktadır.271  

Osmanlılar’da öğrenciler hafızlığa başlamadan önce ilk olarak Kur’an’ı öğrenirlerdi. el-Ca-
birî İbtisam’ın aktardıklarına göre bu aşamada öğrenciler harfleri yazmayı öğrenerek evvela 
besmeleyi ya da Kur’an’dan bir ayeti yazarlardı. Bu usule “Reşime” adı verilmekteydi. Sonra 
Fakî (ya da Fakiy) adı verilen üstaz öğrencinin imlalarını kontrol eder ve gerekli düzeltmeler-
den sonra ikinci aşamada kendisinden Fatiha Suresini yazmasını isterdi. Fatiha’dan sonra Nas 
Suresi yazdırılırdı. Böylece Nas Suresinden başlayarak öğrenci hıfzla birlikte Nebe Suresi ile 
Amme cüzü bitinceye kadar devam ederdi. 

Amme cüzü bitince Mürselat Suresi’nden başlayarak Tebareke Suresi’ne doğru yazım ve 
ezberleme işlemi devam ederdi. Bütün cüzlere bu şekilde devam ederek Bakara Suresini de 
ezberleyerek hıfzını tamamlamış olurdu.272  

Öğrencinin hıfzı bittiğinde ziyafet düzenlenir ve arkadaşları kendisini tebrik ederlerdi. Bu 
aşamadan sonra öğrencinin önüne iki seçenek sunulurdu. Bunlardan birincisi ilim yolunu bı-
rakarak başka bir işe başlamak; ikincisi ise bu yolda devam etmek olurdu. Şayet ikincisi tercih 
edilmişse, öğrenci hafızlığını Bakara’dan Nas’a kadar hocasına dinletirdi. Hafızlığı kuvvetli ise 
yine iki seçenek sunulmaktaydı; burada kalıp hafız yetiştirebilir ya da ihtisas bölümüne de-
vam ederek kıraat ve diğer ilimleri öğrenebilirdi.

Hafızlık aşamasında öğrenciler günlük iki merhaleden geçmekteydiler. Birincisi olan 
“imla” bölümünde öğrenci, ezberleyeceği bölümü yazıya geçirmektedir. Yazıya geçirdiği bö-
lüm hoca tarafından kontrol edildikten sonra öğrenci ezberleme aşamasına geçmektedir.  Ez-
ber aşamasından sonra talebe ezberlediği bölümleri hocasına dinletir. Şayet ezberi kabul gör-
müş ise levhasında yazılı olan ezberi siler ve sırada hıfzedeceği bölümü yazmaya başlar. Bazı 
zeki öğrenciler daha yazım aşamasında yazarken bölümü ezberleyebilmekteydiler. 

Öğrenciler, derslerini yazarken, zeytin ağacından yapılan, yirmi beş santim eni ve bir met-
reye yakın uzunluğu bulunan levhaları kullanmaktaydılar. Kalemler, kamıştan yapılmıştır ve 
bir kalemin uzunluğu 10 ila 15 cm arasında değişmektedir. Kalemler, ucu bilendikten sonra 
kullanılır hale getirilmekteydi. Mürekkepliğe gelince “ed-devat”  adıyla bilinmekte ve çömlek-

271 Çelebi, Seyahatname, I, 524.
272 el-Cabirî İbtisam, ag.e., s. 11-12. yazarın verdiği dipnotların yetersizliği nedeniyle ilgili eserlerden 
bilgiler tashih edilemediği için Osmanlı’da oluşan klasik sistemin tersine bir ezberin varlığı konusu ye-
terince araştırılamamış ve hakkında yorum yapılamamıştır. Sadece anlatımından anladığımız kadarı ile 
her cüzün sonundan başlanan klasik sistem ezber şeklini, o cüzü bitirinceye kadar başka cüzden ezber 
yapmamak şeklinde yorumladığı kanaatindeyiz.
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ten yapılmaktaydı. İçerisine yün konulduktan sonra mürekkep katılmakta ve yazı yazılacağı 
zaman üzerine su ilave edilmekteydi.273 

“es-Sıbğ” mürekkebe verilen isimdi ve koyun yününden elde edilmekteydi. Koyun yünü 
ilk önce yakılmakta sonra külleri mürekkepliğe konulmakta ve yine yazı yazılacağı zaman üze-
rine su ilave edilmekteydi.274 

“et-Tîne” silgi yerine kullanılan sarı bir toprağın adıdır. Talebe bunun üzerine su dö-
ker ve tahtasını silmek için kullanırdı. Sonra tahtayı güneşe bırakarak kurumasını bekler 
ve kuruduktan sonra tekrar yazım işlemine başlardı.275 Ayrıca silme işlevini görecek silgi de 
bulunmaktaydı.276

Osmanlı devletinde sıralanan kurumların dışında sadece kız çocuklarına eğitim veren ve 
hafız yetiştiren mektepler de bulunmaktadır. Bu okullar, sıbyan mektebini tamamlamış on 
yaş277 ve üzeri kız çocuklarına eğitim verdiği için “kadın mektebi” olarak isimlendirilmişlerdir. 
Öğreticiliğini, kamil bir hafızlığa sahip, ilahi ve kasidelere müzik kuralları çerçevesinde hakim 
olan olgun bayanların yaptığı bu mektepler, eğitim veren hanımların kendi evlerini bu öğreti-
me açmalarıyla ortaya çıkmıştır. 

Mektebe, Kur’an’ı ezberlemek, hat ve musiki dersleri almak isteyenler arasından sesleri 
müsait ve musikiye kabiliyeti olan kişiler seçilmekteydi. Eğitici hanımlar kendilerinden sonra 
yetkili olduklarını düşündükleri bayanları kendi yerlerine vekil bırakmaktaydılar.278 Genel ma-
nada Osmanlı devletinde usta çırak ilişkisi ile devam eden sistemde kurumlardan ziyade öğ-
retim faaliyetleri, öğretici temeline dayanmaktadır. Müderrislerin belirleyici unsur olduğu bu 
anlayış İslam dünyasında teşekkül eden bir gelenek olarak Osmanlılarda da devam etmiştir. 
Bu konuda en çarpıcı örnek icazetnamelerde görülmektedir. Verilen icazetnamelerde medre-
senin adı geçmezken müderrislerin ve onlardan öğrenilen derslerin ve kitapların ismi zikredil-
mektedir.279 Yani icazeler çoğunlukla okulun adından ziyade öğretmenin adına çıkarılmaktay-

273 el-Cabirî İbtisam, a.g.e., s. 11-13.
274 el-Cabirî İbtisam, a.g.e., s. 11-13.
275 el-Cabirî İbtisam, a.g.e., s. 11-13. Yazarın ilgili toprağın Mısrata’da bulunamayıp şehir dışından ge-
tirtildiğine dair verdiği bilgilerden, bu uygulamanın araştırıldığı esas yörenin o dönemde Osmanlılar’a 
bağlı olan şimdiki Libya bölgesi olduğunu anlamaktayız.
276 el-Cabirî İbtisam, a.g.e., s. 13.
277 İrfan Başkurt, Din Eğitimi Açısından Kur’an Öğretimi ve Yaz Kur’an Kursları, DEM, İstanbul, 
2007, s. 71; Mekâtibi ibtidaiye okullarında dört yıllık öğrenimden sonra hıfza devam edildiğine dair 
bilgi için bkz. Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye’de Kur’an-ı Kerim Kursları, çev. Arsan, Nimet, Edebi-
yat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1973, s. 48. 
278 Başkurt, a.g.e., s. 71.
279 Bkz. Mehmet İşpirli, “Müderris”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 468. 
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dı. Medreselerin teşkilatlanmasından sonra dahi şöhretli kişi ve bilginlerin özgeçmişlerinde, 
öğrenim gördükleri medrese isimlerinden çok öğretmenlerinin isimleri yer almıştır.280

Yukarıda zikredilen bilgiler, Osmanlı’da hafızlığın ihtisas manasında darülkurralarda sür-
dürüldüğüne işaret etmekle birlikte farklı eğitim kurumları adı altında da aynı eğitimin devam 
etiğini göstermektedir.

1.6. Cumhuriyet Sonrası Hafızlık
Osmanlı eğitim sisteminde XVI. asırda başlayan aksaklık ve tıkanma bütün müesseseler-

de olduğu gibi medreselerin işleyişini de geniş ölçüde etkilemiş ve ihtiyaçlara cevap vereme-
yecek duruma gelmesine neden olmuştur. Mesleki ve idari alanlarda ihtiyacın karşılanabil-
mesi için XVII. asrın sonlarından itibaren XIX. ve XX. asır başlarına kadar modern usullerde 
eğitim veren mektepler açılmıştır. Bu intikalde dinî alan da diğerleri gibi olumsuz etkilenmiş 
hatta büyük ölçüde kopukluklar yaşanmıştır.281

Geleneksel eğitimi temsilen devam eden sıbyan mektepleri ve medreseler, eğitimin tek 
elde birleşmesini ifade eden Tevhid-i Tedrisat’a kadar çeşitli el değiştirmelere rağmen bazen 
Evkaf ’a bazen de Meşihat’a bağlı olmuşlardır.282 Tevhid-i Tedrisat’ la birlikte medreselere kı-
yasla Darulhuffaz’lar da kapatılmıştır.283 3 Mart 1924’te Şer’iyye Vekâleti kaldırılmış ve yeri-
ne Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.284 Dolayısıyla bu tarihten itibaren darülkurralar ve 
hafızlık Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yaygın din eğitimi içerisinde Kur’an kurslarında 
varlığını devam ettirmiştir.285

280 Fazlur Rahman, İslâm, çev., Mehmet Dağ, Mehmet Aydın, 6. bs., Ankara Okulu Yayınları, Ankara 
2000, s. 259.
281 Nuri Gürgür, “Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi”, Cumhuriyet’in 
75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi İlmi Toplantısı (İzmir 4-6 Aralık 1998 Tebliğler), 
Yayına Hazırlayanlar, Fahri Unan, Yücel Hacaloğlu, Ankara 1999, s. 15-16.
282 Recai Doğan, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tevhid-i Tedrisat Çerçevesinde Din Eğitim-Öğre-
timi ve Yapılan Tartışmalar”, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi İlmi 
Toplantısı (İzmir 4-6 Aralık 1998 Tebliğler), Yayına Hazırlayanlar, Fahri Unan, Yücel Hacaloğlu, 
Ankara 1999, s. 229; ayrıca bkz. Şükrü Öztürk, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yaygın Din Eğitimi ve 
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri”, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi İlmi 
Toplantısı (İzmir 4-6 Aralık 1998 Tebliğler), Yayına Hazırlayanlar, Fahri Unan, Yücel Hacaloğlu, 
Ankara 1999, s. 402.
283 Tevhid-i Tedrisat öncesi aşamalar ve uygulanışı ile ilgili geniş bilgi için bkz. Doğan, a.g.e., s. 240.
284 Doğan, a.g.e., s. 277.
285 Bkz. Halis Ayhan, “Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimine Genel Bakış”, AÜİF Dergisi, Özel Sayı, 
Ankara  1999, s. 250.
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Darülkurralar Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 2. maddesi gereğince bütün okullar gibi 
Maarif Vekâleti’ne bağlanmak istenmişse de dönemin Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi 
bunların birer ihtisas kursu olması hasebiyle Diyanet’e bağlı olarak eğitime devam etmeleri 
gerektiği noktasında ısrarcı davranmıştır. Ancak bunlar zamanla Kur’an okumanın öğretildiği 
okullar haline gelmişlerdir. Kıraat ilmindeki ihtisaslaşma bireysel gayretler çerçevesinde de-
vam etmiştir.286 

Kıraat ilminin bu şekilde kesintiye uğraması sonrasında kıraat ilminin yok olacağı endi-
şesini taşıyan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür ve arkadaşları çözüm arayışı 
içerisinde Mısır ya da Suudi Arabistan gibi ülkelerden hoca getirmeyi düşünmüşlerdir. Bu 
çerçevede fikri sorulan Üsküdarlı Ali Hoca Efendi, Trabzon’un Of ilçesinin Uğurlu Köyü’nde 
yaşayan Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca’nın bu görev için yeterli donanıma sahip olduğunu 
belirtmiştir. Görüşmeler sonucunda ilk aşere, takrib ve tayyibe kursu Of ’un Uğurlu belde-
sinde açılır ve normalde kurs süresi bir buçuk ila iki yıl arasında değişmesine rağmen hoca 
efendinin kendine has yöntemi sayesinde eğitim süresi dört ayda tamamlanmıştır.287 1974 yı-
lında Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç döneminde Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca An-
kara’ya getirtilerek ikinci bir kurs düzenlenmiştir.288 Sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
bağlı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde 1976’dan bu yana devam eden üç yıllık aşere, takrîb 
ve tayyibe kursları açılmıştır. Buradaki eğitim, tarihteki darülkurraların eğitim sistemleriyle 
benzerlik arz etmektedir.289 

286 Bozkurt, “Darülkurra”, VIII, 545.
287 Mehmet Günaydın, Karadeniz Güneşi Reisü’l-Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu’nun Hayatı 
ve Din Eğitimine Katkıları, y.y., Kahramanmaraş 2004, s. 88, 90. (25 Mayıs 2003 tarihinde Sakarya 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Anısına” düzenlenen sempozyuma konuş-
macı olarak katılan Yaşar Tunagür’ün hatıratından naklen).
288 Günaydın, a.g.e., s. 94-107.
289 Bozkurt, “Darülkurra”, VIII, 545.
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Cumhuriyet döneminde, Kur’an kursları, 50 milletvekilinin verdiği bir takrirle290 “on ha-
fız muallimi” için 1925 yılında bütçeye konulan291 50. 000 liralık292 ödenekle başlamıştır.293 
1948-1950 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Tahsin Banguoğlu’ndan aktarımda 
bulunan Mustafa Öcal, 1940’lı yıllarda din görevliliğini ifa edecek kişilerin kalmadığını Ban-
guoğlu’nun “Beş-on ayet ezberleyen “din adamı” geçiniyor; bunlara da “Hademe-i Hayrat” adı 
veriyorlar.” ifadesi ile belirtmektedir.294 

Bu yıllarda öğretici ve görevli yetersizliğine paralel olarak hafızlık öğrencilerinde de azal-
ma gözlemlenmektedir. 1926 yılında hafızlığa başlayan Kutuz Hoca, kendi döneminde birlik-
te hafızlık yaptıkları kişi sayısının 50 -60 civarında olduğunu ifade etmektedir.295 Hafız yetiştir-
me hizmetlerinin gönüllülük esasına dayandığı dönemlerde hoca efendinin geçimi köylülerin 
gıda cinsinden yardımlarıyla sağlanmaktaydı. Kutuz hoca kendi döneminde öğrencilerin ne-
redeyse tamamının fakirlik sebebiyle hocalarına herhangi bir hediye takdiminde bulunama-
dıklarından söz etmektedir.296  

1933-1934’te dokuz adet resmi Kur’an kursunda 231 öğrenci öğrenim görürken 1947-
1948’de kursların sayısı doksan dokuza, öğrenci sayısı da 5751’e yükselmiştir.297 Ara kesinti-
lerden sonra 1950’de Kur’an kursları hızlı bir yükselişe geçmiş ve 127 resmi kursta 8706 öğ-

290 Mehmet Bulut, “Kuruluşunun 74. Yıl Dönümü Münasebeti ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kro-
nolojisi”, Diyanet İlmi Dergi, 1998/34/1, s.102.
291 Ayşe Sucu, “Kur’an Kurslarında Din Eğitimi ve Öğretimi”,  Cumhuriyet’in 75. Yılında Türki-
ye’de Din Eğitimi ve Öğretimi İlmi Toplantısı (İzmir 4-6 Aralık 1998 Tebliğler), Yayına Hazırla-
yanlar, Fahri Unan, Yücel Hacaloğlu, Ankara 1999, s. 436.
292 Bulut, a.g.e., s. 102; 1928-1930 arası Kur’an kurslarındaki gelişme seyri için bkz. Hasan Hüseyin 
Ceylan, Cumhuriyet Dönemi Din Devlet İlişkileri, 2. bs., Risale Yayınları, İstanbul 1990, II, 262; Ca-
hit, Baltacı, “Türk Eğitim Sisteminde Kur’an Kurslarının Yeri”, Kur’an Kurslarında Eğitim Öğretim 
ve Verimlilik, Ensar Neşriyat, İstanbul 2000, s. 16.
293 Sucu, a.g.e., s. 436; ayrıca bkz. Mustafa Öcal, “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Din Eğitimi 
ve Öğretimi”, UÜİF Dergisi, 1998/7/7, s. 264; 1934-1950 yılları arasında Kur’an kurslarının gelişim 
seyri için bkz. Süleyman Hayri Bolay, Mümtaz Türköne, Din Eğitimi Raporu, TDV Yayınları, Ankara 
1995, s. 124; Şaban, Sitembölükbaşı, Türkiye’de İslam’ın Yeniden İnkişafı, İSAM Yayınları, Ankara 
1995, s. 88.
294 Mustafa Öcal, “Dünden Bugüne Din Görevlileri ve Mesleki Yeterlilikleri”, Yaygın Din Eğitimi-
nin Sorunları Sempozyumu” (28-29 Mayıs 2002), Araştırma Bilimsel Eserler Serisi 3, İlahiyat Bilim-
leri Vakfı Yayınları, Kayseri 2003, s. 52. 
295 İsmail Kara, Kutuz Hoca’nın Hatıraları, Dergah Yayınları, İstanbul 2000, s. 36-37.
296 Kara, a.g.e., s. 40-41; kendi döneminde yöresel deyimle “dinlenme” denilen hafızlık merasiminde 
özellikle hafızların Kur’an’ı baştan sona ezbere okuma süreçleri ile ilgili Kutuz Hoca’nın aktarımları için 
bkz.  Mehmet Yahya Kutluoğlu, Topal Hoca (Hacı Lekur) Mehmet Hanefi Kutluoğlu, Dernekpaza-
rı Köyleri Kültür ve Dayanışma Vakfı, İstanbul 2004, s. 34 vd. 
297 Mustafa Çağrıcı, “Kur’an Kursu”, DİA, Ankara 2002, XXVI, 424.
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renci okurken 1980’de kurs sayısı 2730’a, öğrenci sayısı da 80.911’e yükselmiştir. 1994-1995 
öğretim yılında 5483 kursta eğitim gören 193.528 öğrenciden 21.475’i (%35,2’si kız) hafızlığa 
çalışırken, 172.053’ü (%70,40’ı kız) yüzünden okumayı öğrenenlerden oluşuyordu. Bu öğre-
tim yılında 3208 erkek, 827 kız öğrenci hafızlık belgesi almaya hak kazanmıştır. 1997’de ke-
sintisiz eğitime geçilmesiyle birlikte kurs sayısına paralel olarak öğrenci sayısında da azalmalar 
olmuştur.298  

1965 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında çıkan 633 Sayılı 
Kanun sonrasında Kur’an kursları bir yönetmeliğe kavuşmuş ve ilerleyen yıllarda bu yönet-
melik üzerinde değişiklikler ve ilaveler yapılarak nihayetinde 16 Kasım 1990 tarih ve 20697 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DİB Kur’an Kursları Yönetmeliği ile Kur’an kursları gelişi-
mini sürdürmüştür. Bu yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca Kur’an kurslarının başlıca görevle-
ri arasında “hafızlık yaptırmak” bulunmaktadır.299  

1970 -1993 yılları arasında Kur’an kurslarında yetişen ve hafızlık diploması alan öğrenci 
sayısı 30.000300 civarında iken şu an itibari ile 01.01.1975 – 07.07.2011 tarihleri arasında ha-
fızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenci sayısı 65.558’i erkek, 30.116’sı bayan olmak üzere 
toplamda 95.674 kişi olarak belirtilmektedir.301 

Türkiye Cumhuriyeti’nde günümüzde sunulan hafızlık hizmetleri ile ilgili geniş bilgi ikin-
ci bölümde verilecektir.

298 Çağrıcı, “Kur’an Kursu”, XXVI, 424-42; ayrıca bkz. Öcal, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de 
Din Eğitimi ve Öğretimi, s. 266; Kur’an kurslarında yüzünden okuyan ve hafızlık yapan öğrencilerin 
yıllara göre dağılımı için bkz. Yaşar Yürük, Kur’an Kursu Öğrencilerinin Psiko-Sosyal Problemleri, 
Basılmamış yüksek Lisans Tezi, Samsun 1992, s. 12 vd; ayrıca Samsun ve Giresun illerinde hafız ye-
tiştiren öğretici ve hafızlığa çalışan öğrencileri için bkz. Ali Rıza Aydın, Kur’an Kursu Öğreticilerinin 
Mesleki Problemleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun 1991, s. 39 vd.
299 M. Faruk Bayraktar, “Beklentilerin Doğrultusunda Öğrencilerin Yönlendirilmesi”, Kur’an Kurs-
larında Eğitim Öğretim ve Verimlilik, Ensar Neşriyat, İstanbul 2000, s. 157.
300 Bozkurt, “Hafız”, XV, 77.
301 Diyanet İşleri Başkanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.
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Günümüzde Kur’an-ı Kerim hıfzını, bir tez çalışması çerçevesinde tüm dünya ülkelerinde 
incelemenin imkansızlığı ortadadır. Buradan hareketle belli ülkelerin tercih edilmesi zorunlu 
hale gelmişti. Konu ile ilgili araştırmalar bizi Mukayeseli Eğitim Bilimi’ne ve Din Eğitimi’ne 
yönlendirmiştir. Bu bilimlerde yapılan çalışmalardan hareketle geniş çaplı iletişim, inceleme 
ve sorgulamalar yapılarak sonuçta hafızlık uygulamaları konusunda bölgelerinde model olma 
özelliğine sahip ülkeler tercih edilmiştir. 

Körfez ve Ortadoğu ülkeleri adına model olması için Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye; 
Kuzey Afrika İslam ülkeleri adına Mısır; Orta ve Güney Afrika İslam ülkelerine model olarak 
Sudan; Pasifik ve Uzakdoğu İslam ülkeleri adına Endonezya, Malezya ve Singapur ve Avrupa 
ülkeleri adına Belçika ve Fransa ele alınacaktır.1 Yukarıda sıralalanan ülkelere gitme amacı sa-
dece doktora tezini hazırlamak içindir.  

1 İlgili ülkelerde din eğitimi ve dinin devlet-toplum çerçevesindeki yeri konusunda geniş bilgi için 
bkz. Rahmi Demiral, Suudi Arabistan’daki Yüksek Okullarda Din Öğretimi, Yayınlanmamış Yük-
sek Lisans Tezi, Ankara 1990; Ahmet Turan Arslan, “Malezya’da Din Eğitimi ve Arapça Öğretimi”, 
MÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 13-15, İstanbul 1997; İsmail Hakkı Göksoy, “Endonezya” DİA, 
İstanbul 1995, XI, 192-209; İsmail Hakkı Göksoy, “Malezya” DİA, Ankara 2003, XXVII, 486-493 Hi-
lal Görgün, “Mısır”, DİA, Ankara 2004, XXIX, 580-584; ayrıca bkz. Abdurrahman Dodurgalı, “Diğer 
İslam Ülkelerinde Din Eğitimi”, Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi İlmi 
Toplantısı (İzmir 4-6 Aralık 1998 Tebliğler), Ankara 1999, s. 145-178; Türkî Cumhuriyetlerde ve 
Balkan Ülkelerinde Din Eğitimi için ayrıca bkz. Mustafa Erdem, “Türk Cumhuriyetlerinde Din Eğiti-
mi (Dünü- Bugünü)”, Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi İlmi Toplan-
tısı (İzmir 4-6 Aralık 1998 Tebliğler), Ankara 1999, s. 101-131; Ömer Turan, “Balkan Ülkelerinde 
Din Eğitimi”, Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi İlmi Toplantısı  (İz-
mir 4-6 Aralık 1998 Tebliğler), Ankara 1999, s. 133-144.
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2.1. Müslüman ve Arap Olan Devletlerde
Müslüman toplumların tamamında hafız olmak önemli bir mertebe kabul edilmekle bir-

likte nasıl hafız olunacağı konusu milletlere göre farklılık arz etmektedir. Kur’an-ı Kerim’in dili 
Arapça olduğu için Araplar, Mekki Sureler’i ezberlerken son derece edebî olan bir şiiri belaga-
tine zarar vermeden hafızaya almak gibi yahut da Medeni Sureler’i hıfzederken her ayrıntısı 
özenle seçilmiş bir kıssa, bir hikayeyi dikkatle dinleyip aktarmaya çalışmak gibi ezberleyebil-
mektedirler. Dolayısıyla hafızlık, Müslümanın hayatını iyileştirebilecek ayetleri eksiksiz ha-
tırlamayı ve onlara hakim olmayı beraberinde getirme ihtimali olduğu için kamil bir mümin 
olmanın basamaklarından kabul edilebilmektedir.

Arap toplumunda hafız olmak için günlük hayattan kopup ayrıca zaman ayırmak yaygın 
değildir. Bir yandan hayat devam ederken diğer yandan çok da düzenli olamayan Kur’an hıfzı 
ilerlemektedir. Hafızlığın tamamlanma süresi ile ilgili bir sıkıntı yoktur. Çünkü o, hayatı en-
gelleyen, bazı planların ertelenmesine sebebiyet veren bir unsur değildir. Aksine “Dünya meş-
guliyetleri beni alıp götürmüşken Allah’ın kelamından bu günüme neler katabilirim? Onunla 
nasıl ferahlayabilirim?” şeklinde bir bakış açısı ile görev olmaktan çıkan hafızlık, günlük hayata 
renk katan, onu heyecanlı kılan bir meşgaledir. 

Öğrencinin bir günde ne kadar ezber yapacağı ilke olarak belirlense bile uygulamada sıkı 
bir takip söz konusu değildir. Yatılı olmayan talebelerin günlük derslere katılma durumu da 
biraz kendi inisiyatiflerindedir. Bu ferah şartlarda ve zamana endeksli olmadan devam eden 
hafızlıkta ortaya çıkan en önemli problem hıfzın korunamaması durumudur. Kur’an’ı anla-
dıkları için ezberlediklerini unutma süreci diğer milletlere oranla yavaş işlese de sonuç değiş-
memektedir. Arapça bilmenin olumsuz yansımalarından biri bu noktada devreye girmektedir. 
Kelimenin aslını hatırlayamayan kursiyer mana olarak hatırlamaya çalıştığı için müteradifi 
olan bir kelimeyi onun yerine koyabilmektedir. Bu durum, bir hareke bile değiştirmeden oriji-
naline sadık kalmayı gerektiren Kur’an hıfzına zarar vermektedir. Ayetleri unutma bir problem 
olarak kabul edilirken sorunu çözme adına yapılan çalışmaların yeterli sayılamayacağı aşağı-
daki metinlerden anlaşılacaktır.

Arap yarımadasında yer almayan yatılı hafızlık kursları Afrika’nın bazı ülkelerinde bulun-
maktadır. Her iki uygulamanın detaylı bilgileri ilgili başlık altında sunulacaktır. 

2.1.1. Suudi Arabistan Krallığı
Suudi Arabistan Krallığı’nda hafızlık müesseselerinin otoriteleri Mekke ve Medine ille-

rinde toplanmıştır. Hafızlık yaptıran kurumlara genel manada “Dare’l-Hafızat” denilmek-
tedir. Ülkede hafız yetiştiren resmi kursların tamamı Vizaretü’ş-Şuune’l-İslamiyye ve’l-Evkaf 
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ve’d-Deavat ve’l-İrşad isimli kuruluşa bağlıdır. Pratikte hafızlık yaptıran kurslar ayrı ayrı isim-
lerle değil belli isimlerin şubeleri şeklinde hizmet vermektedirler. Bu durum hafızlığın bazı 
ülkelerdeki gibi sadece o kursun hocasına bağlı tasarruf ve sistemlerle devam ettirilmediğini 
göstermektedir. Dolayısıyla nispeten derli toplu, sistemli ve karmaşası daha az olan bir düzen 
ortaya çıkmaktadır.

el-Cemiyyetü’l-Hayriyye li Tahfizi’ l-Kur’an’il-Kerim hafız yetiştiren kuruluşlardan birisi-
dir. Kurumun merkezi başkent Riyad’da bulunmaktadır. Orada erkekler ve bayanlar için ayrı 
ayrı merkezler vardır.  el-Cemiyyetü’l-Hayriyye li Tahfizi’ l-Kur’an’il-Kerim ibaresinin sonuna 
Medine-i Münevvere ya da Mekke-i Mükerreme yahut da Riyad gibi şehir isimleri getirildi-
ğinde oluşturulan yeni isim kuruluşun o şehirdeki temsilcisi olmaktadır. Medine’de varlığını 
sürdüren diğer büyük kuruluş Emir Samir adıyla ün kazanan Müessesetü’l-Validet el-Emir Sa-
mir b. Abdilaziz el-Suud li Talim ve’s-Sunne isimli müessesedir.

2.1.1.1. Medine-i Münevvere
Medine şehrinde, el-Cemiyyetü’l-Hayriyye li Tahfizi’ l-Kur’an’il-Kerim bi’ l-Medine-

ti’ l-Münevvere’ye bağlı genel bir merkez ve bayanlara ait 136 Kur’an kursu şubesi bulunmak-
tadır. Bu kursların bir kısmı Medine şehrine kilometrelerce uzaklıkta olabilmektedir. Bunlar 
yine de Medine’deki merkeze bağlıdır. Söz konusu kurslarda 676 öğretici görev yapmaktadır. 
Yaklaşık 18 bini kız, 22 bini erkeklerden olmak üzere 40 binden fazla öğrenci bulunmaktadır. 
Kurumun Riyad ve Cidde’de de temsilcileri bulunmaktadır.2

Bu kurslarda Kur’an ve Kur’an ilimleri okutulmakta Hadis, Fıkıh gibi İslami Bilimler öğ-
retilmemektedir.3 Tecvit çok önemsenmekte ve tecvitsiz hafızlık yaptırılmamaktadır. Kurslar 
yatılı değildir ve bu husus bütün Suudi Arabistan’da da böyledir. Öğrenciler sabahları ya da 
ikindiden sonra veyahut akşamları kursa katılabilmektedir. Kursiyerler kursa katılma zaman 
dilimlerini kendileri belirleyebilmektedirler. Ancak köylerde bulunan hoca adaylarına nasıl 
hoca olacaklarını öğretmek için yoğunlaştırılmış programlarda yatılı eğitim verilebilmektedir. 
Bu kurs bir kaç ay devam etmektedir. 

Kurslarda herhangi bir yaş sınırlaması bulunmadığı için 4 ila 90 yaş arasında öğrenciler 
bulunmaktadır. Bir sınıfta öğrenciler hafızlığa yeni başlamışlarsa o sınıfın öğrenci sayısı 30 ola-
bilmektedir. Öğrencilerin seviyeleri ilerledikçe sınıftaki öğrenci sayısı yirmiye düşürülmekte-

2 Bu bilgiler Cemiyyetü’l-Hayriyye li Tahfizi’ l-Kur’an’il-Kerim bi’ l-Medine’l-Münevvere’nin III. 
Müdür Yardımcısı ve Sınav Sorumlusu Büşra Muhammed İkram Şeyh tarafından verilmiştir. (Ni-
san 2011) Not: Tercüme konusunda Medine-i Münevvere’nin tamamında Büşra Açıyor yardımcı 
olmuştur.
3 Ders programı örneği için bkz. Ek 14.



68

İSLAM KÜLTÜR TARİHİNDE ‘KUR’AN HIFZI’ GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMA BİÇİMLERİ

dir. Merkeze bağlı altı tane anaokulu bulunmakta ve bu okullarda da Kur’an eğitimi verilmek-
tedir.4 Bu öğrencilere Kur’an’la ilgili başka dersler de öğretilmektedir. Bu kuruma tabi olan 
üç okulda hem normal okul eğitimi verilmekte hem de hafız yetiştirilmektedir. Bunlar özel 
eğitim statüsünde ve paralı okullardır. Bu okullardan kazanılan gelirler hafız yetiştiren kurum-
ların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır. Ayrıca devletin gönderdiği yardım parası-
nı kurumlar daha iyi değerlendirmek üzere daimi gelir getirecek alanlarda kullanmaktadırlar. 
Örneğin bu para ile otel alınıp ondan kazanılan gelir ile kursların ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Öğrenciler genelde bir yılda beş cüz ezberlemekte ve altı yılda hafızlığı tamamlamakta-
dırlar.5 Hıfza çalışan öğrencilerin yaş aralığı genelde 15 ila 30 arasında değişmektedir. Ancak 
öğrencilerin % 20-30’u üç yılda hafızlığı bitirmektedir. Bu öğrenciler arasında çok zeki olan-
lar bir yılda hıfzını tamamlayabilmektedir. Buna ilaveten kırk gün gibi bir sürede hafızlığını 
tamamlayanlar da bulunmaktadır. Ancak bu öğrenciler itikaf gibi bir programa girmekte, 
gece gündüz Kur’an’la meşgul olmakta, genelde erkeklerden oluşmakta ve Harem’de eğitime 
alınmaktadırlar.

Öğrencileri hafızlığa kabul ederken herhangi bir seçime tabi tutmamaktadırlar. Seçim 
daha ziyade öğreticiler için yapılmaktadır.  Hafız hocası olabilecek öğreticilerin en az yirmi 
cüz ezbere bilmeleri ve liseyi bitirmeleri gerekmektedir. Hoca adayı olan kişiler merkezlerde 
sınava alınmaktadırlar. Eğer sınavda başarılı olurlarsa özel hocalık kursuna katılmaktadırlar 
ve öğretici adayları bu kursta, ezberlerini tekrar etmekle birlikte tecvit dersi de almaktadırlar. 
Yirmi cüzü ezbere bilenler kalan diğer cüzlerde de okuma adına bir hata yapmamak için ilgili 
dersleri almaktadırlar. Ayrıca tefsir, fıkıh, ahlak ve eğitimcilik dersleri verilmektedir. Yirmi cü-
zün ezberlenme sırası Nas Suresinden başlayıp Tevbe Suresine doğru ilerlemektedir. Bu ezber 
sıralaması genel olarak Suudi Arabistan’ın sistemidir. 

Bu kurslar tamamıyla hayırseverler ve hayır kurumlarının yardımları ile yürümektedir. An-
cak Medine’de yardım eden insanlar fazlaca bulunmaktadır. Örneğin bir kişi ben bir binanın 
bütün masraflarını uzun bir süre karşılayabilirim diyebilmektedir.

4 Suudi Arabistan’da hıfzın çeşitli aşamalarını ele alan tezler ve makaleler bulunmaktadır. Bunlar-
dan bir kısmı okuyuş şeklini incelerken diğer bir kısmı hıfza kaliteyi yakalamak için neler yapılması 
gerektiğine yönelmektedir. Örnek için bkz. Abdülmuhsin İbrahim, Abdullah Halid, Adabi Tullabi Ha-
lakati’-Tahfiz, Mecelletü Camia‘ti Melik Abdülaziz, Cidde 1427/2007; Lecne Şuuni’l-‘Amilin, Turuk 
et-Tedris Duhul el-Halaka, y.y., 1430; Müessesetü el-Haberat, li Tahfizi’l-Kur’an’il-Kerim, y.y., 1427; 
Abdurrahman, Muhammed b. Nasır, Hıfzu’l-Kur’an’il-Kerim ve’t-Ta‘lim, y.y., 1421; eş-Şankîtî, Mu-
hammed Emin el-Hüseyin, el-Medârisi’l-Hassa li Tahfizi’l-Kur’an’il-Kerim, y.y., 1421; ilgili konuda-
ki pek çok çalışma için Ümmü’l-Kurra Üniversitesi Kütüphanesi’nin sitesine bakılabilir. 
5 Kursiyerlerin seviyelerine göre yapacakları ezberi gösteren örnek çizelge için bkz. Ek 13.
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el-Cemiyyetü’l-Hayriyye’nin öğrencileri çok çeşitli milletlerden oluşmaktadır; Sudan, 
Mısır, Nijerya, Teşad, Suriye, Pakistan, Hindistan, Uruba, Amerika, Libya, Türkiye, Malezya, 
Endonezya, Arap Emirlikleri, Tayland, Moritanya, Somali, Yemen, Bangladeş, Kuveyt bu ül-
kelerden bazılarıdır.

Suudi Arabistan’ın Riyad ilinde her yıl “Emir Selman” hafızlık yarışması yapılmaktadır. 
Bu yarışmaya her ilden beşi kız beşi erkek olmak üzere on öğrenci katılmaktadır. Yarışmaya 
katılacakların Suud vatandaşı olması gerekmektedir. Katılımcıların her biri kendi alanlarında 
birbirleriyle yarışmaktadırlar. Birinci kategori beş, ikinci kategori on, üçüncü kategori yirmi, 
dördüncü kategori otuz cüzden ve beşinci kategori de anlam bilgisinden oluşmaktadır. Ödül-
ler derecelere göre değişmektedir.

Suudi Arabistan’da “fi’z-Zeyne’l-Abidin” adında başka bir hafızlık yarışması daha yapıl-
maktadır. Bu yarışmaya 13 yaşından küçük öğrenciler katılabilmektedir. Ayrıca buna katılmak 
için Suud vatandaşı olma şartı bulunmamaktadır. Her okuldan dersleri pekiyi derecesinde 
olan üç öğrenciye ödül verilmektedir. Yarışmaya bayanlar ve erkekler beraber katılmaktadırlar.

el-Cemiyyetü’l-Hayriyye her evde bir hafızın olmasını hedeflemektedir. İlaveten ceza-
evleri, hastaneler ve üniversitelerde de halkalar oluşturmuşlardır.  Kurumun içerisinde hoca 
yetiştirme kursları, senet çıkarma kursları, kıraat-ı aşere veya kıraat-ı seb‘a kursları, tecvit 
kursları, el-hıfz el mükessef (yoğunlaştırılmış programla hızlı ezber) kursları verilmektedir. 
Ayrıca “utlu kitabellah” isminde bağışçıların hanımlarına verilen kurslar da bulunmaktadır. 
Bu kurs bir ay sürmektedir. Yaz kurslarında intidap (formatör) öğreticilerin eğitildiği kurslar 
düzenlenmektedir.

Kurumun içerisinde bebek bakıcıları bulunmaktadır. Bunlar ayda elli riyal karşılığında ha-
fızlık yapan annelerin çocuklarına, eğitim aldıkları süre içinde bakmaktadırlar.

Öğrenciler her beş cüzü tamamladıklarında o zamana kadar yaptıkları bütün ezberlerden 
sınav olmaktadırlar. Ayda bir kez velilere yazı yazılmakta, veliler öğrencilerin durumu hakkın-
da bilgilendirilmektedir. Öğrenciler gibi hocalar da takip altındadır. Kurumda bulunan idari 
birim hocanın resmi yönünü ve derslere katılımını, fenni birim ise hocanın dersteki verimli-
liğini kontrol etmektedir. Bu bölümlerde yirmi iki müfettiş bulunmaktadır. Ayrıca müdürlere, 
daha iyi idareci olabilmeleri için kurslar verilmektedir. el- Cemiyyetü’l-Hayriyye’nin merkez 
binasında bulunan kursta asansör çalıştığında “sübhanellezi sehhara lena haza...”6  şeklinde 
başlayan sefer ayeti okunmaktadır.

6 Zuhruf, 43/13.
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Emir Samir’in adı verilen Müessesetü’l-Validet el-Emir Samir b. Abdilaziz el-Suud li Ta-
lim ve’s-Sunne isimli kuruluşun Medine şehrinde 80 şubesi bulunmaktadır. 10 bin kız ve 13 
bin erkek öğrencinin eğitim gördüğü bu kurslarda 400 hoca görev yapmaktadır. Emir Samir 
kurslarında pratikte öğrenci yaş aralığı 5 ila 70 arasında olup öğrenci alımında vatandaşlık şar-
tı aranmamaktadır. Yukarıda sayıları verilen öğrenciler sınıflarda eğitim görmektedirler. Her 
bir sınıftaki öğrenci sayısı 15 ila 25 arasında değişmektedir. Bir sınıfta 25’ten fazla öğrenci bu-
lundurulmamaktadır. Sınıflarda resmi olarak yardımcı belletmen bulunmamaktadır. Hocanın 
yardıma ihtiyacı olduğunda müdürün izniyle yetkin öğrencilerden seçilenler hocaya yardımcı 
olabilmektedirler.

Öğrenciler Emir Samir kurslarını tercih ettiklerinde burada 5–6 yaşlarında “Kaide Nura-
niye” isimli kurumun hazırladığı kitaptan düzgün Kur’an okumayı öğrenmektedirler. Kur’an 
okuyuşları iyice geliştiğinde ezber yapmaya başlayabilmektedirler. Hafız hocası yeni yapılan 
ezberi (çiğ sayfayı) muhakkak kendisi dinlemektedir ancak eski ezberleri dinlerken yardım 
almaktadır. Hoca sınıfı ikiye bölmekte ve bazı öğrencilerin ezberlerinin tamamını, bazıları-
nın ise sadece yeni ezberlerini dinlemektedir. Sadece yeni ezberini dinlediği öğrencilerin bir 
sonraki gün bütün ezberlerini almakta, tüm ezberlerini dinlediği kursiyerin de sadece yeni hıf-
zını dinlemektedir. Bu durum Türkiye’deki hafızlık sistemi açısından düşünüldüğünde ciddi 
problem olabilecek bir uygulamadır.  Çünkü Türkiye’de öğrenci her gün ayrı cüzlerden ders 
vermektedir. Dün verdiği dersle bu gün vereceği dersin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ancak 
Emir Samir’deki sistemde Bakara Suresinden başlayıp sıra ile ezberlendiği ve her gün yeni ez-
berle birlikte eski ezberlerden, yani bir önceki sayfa ya da sayfalardan tekrar yapıldığı düşünü-
lürse, sıralı ezberlerin birbirine bağlı gittiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla dersler dinlenirken bir 
önceki dersin de dinlenilme imkanı vardır.

Bu kursa gelen bütün öğrenciler Kur’an’ın tamamını ezberlemek zorunda değillerdir. Sa-
dece ihtisas kursuna katılmak isteyenlerin en az yirmi cüzü ezberlemeleri gerekmektedir. Bu 
aşamadan sonra ihtisasa katılabilmekteler ve ihtisas kursu bir yıl devam etmektedir. Akide, 
Tefsir gibi ilimler ihtisas kursunda öğretilmektedir. Suudi Arabistan’ın genelinde olduğu gibi 
burada da yatılı değil gündüzlü eğitim verilmektedir. Kurs, sabah 7–11, akşam 15–18 saatle-
ri arasında hizmet vermektedir. Buraya katılan öğrenciler günlük hayatlarında her işle meşgul 
olabilmektedirler. Ev hanımı, öğrenci, bebekli anneler bu kursa katılabilmektedir. Öğrencile-
rin çoğu yılda beş cüz ezberleyebilmekte ve bir taraftan normal hayata devam ederken diğer 
taraftan 6 yılda hafız olabilmektedirler. Bunun yanında bir yılda beş cüz ezberleyemeyenler 
daha uzun eğitim alabilmektedirler. 
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Öğrenciler bir günde kısa ayetleri olan bir sayfadan en az dokuz ayet ezberlemek zorunda 
olup bu da bir sayfadan az bir ezbere denk gelmektedir. Bunun dışında daha fazla ezberlemek 
isteyenin sınırı bulunmamakta bu husus öğrencinin tercihine bırakılmaktadır. Ezberlerin tec-
vit kurallarına uygun bir şekilde yapılması zorunluluk arz etmektedir. Öğrencilerden Arapça 
bilmeyenler için ayrı kurslar verilmekte sonrasında hafızlığa başlatılmaktadırlar.

Hafızlığını tamamlayan öğrencilerden isteyenlere kıraat dersi verilmektedir. Ancak kıraat 
dersinden önce şehade (senet) bölümü vardır ve buradaki eğitim haremdeki hocalar tarafın-
dan verilmektedir. Onlardan senet eğitimi alıp başarılı olanlar, kurumda önce yedi sonra on 
kıraat eğitimine başlayabilmektedirler. Yani bu kurumda hafızlık, ihtisas ve kıraat eğitimleri 
verilmektedir. Elbette Kur’an okumayı öğrenme eğitimi başlangıç sayılmakta ve verilen eği-
timlere dahil edilmektedir. Aynı ismi taşıyan kurumların erkek ve bayan bölümleri arasında 
Kur’an öğretimi ve hafızlıkta kullanılan metot açısından farklılık bulunmamaktadır.

Kursları idare eden, teftiş eden, eğiten merkez birimler bulunmaktadır. Bu merkezde gö-
rev yapacak olanların en az yirmi cüz bilmeleri zorunludur. Merkezdeki  “idariye” bölümünde 
görev yapan beş müfettiş vardır ve bunlar resmi evrakları kontrol etmektedirler. Ayrıca yeni 
kurs açmak için kontrol ve düzenlemeler de bu bölümün işlevleri arasında sayılamaktadır. Bu-
nun dışında “fenniyye” bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm hocaların sınıftaki performansını 
kontrol etmek görevini üstlenmektedir. Yukarıdakilere ilaveten görev yapan “terbiye” bölümü 
öğrencilerin durumunu gözlemlemektedir. Öğrencileri yetiştirmek, eğitmek ve sorunlara çö-
züm bulmak gibi görev alanları bulunmaktadır.   Kurum son iki yıldır devlete bağlanmıştır ve 
hocalarının maaşları devlet tarafından ödenmektedir.7

2.1.1.2. Mekke-i Mükerreme
el-Cemiyyetü’l-Hayriyye li Tahfizi’ l-Kur’an’il-Kerim bi Mekketi’ l-Mükerreme, el-Cemiy-

yetü’l-Hayriyye’nin Mekke şehrinde hizmet vermekte olan birimidir. Kurum h.1382 yılında 
hizmete başlamış, önceleri Harem’de hizmet vermekte iken sonra evlere, dairelere taşınmış ve 
nihayetinde merkezler kurmuştur. Şimdi Mekke’de 480’den fazla şubesi olan kurumun aynı 
şehirde 18 tane öğretmen yetiştiren merkezi bulunmaktadır. Bunların dışında dört tane de 
merkez binası hizmet vermektedir. el-Cemiyyetü’l-Hayriyye’nin Mekke’deki bu şubelerinde 
tamamı bayan olan 1400 öğretici görev yapmakta ve 38 binden fazla öğrenci öğrenim gör-
mektedir. Her öğretmenin bir halakası vardır ve halakaların sayısı öğretmenlerin sayısı ile eşit-

7 Bu bilgiler için görüşme Genel Merkez Hafızlık Bölüm Başkanı Nuseybe Abbas el-Hamud ve 
Müdür Vekili Şerife Kembudi ile yapılmıştır. (Nisan 2011)  
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tir. Yani 1400 halaka bulunmaktadır. Her halakadaki öğrenci sayısı 15 ila 25 arasında değişe-
bilmektedir.  Ayrıca teftiş için merkezde 134 müfettiş bulunmaktadır. 

Kurumun sabah ve akşam okulları şeklinde iki çeşit eğitimi bulunmaktadır. Sabah okul-
ları, öğretici yetiştirmeye yönelik özel eğitimlerdir ve bunlara halk katılamamaktadır. Sabah 
kurslarında bir yıllık ve iki yıllık eğitimler verilmektedir. bir yıllık eğitim alanlar öğretici ola-
bilmekte ancak sadece hafız yetiştirebilmektedirler. İki yıllık eğitim alanlar ise bir yıllık eğitim 
alanların hocalığını yapmaktadırlar. Bir yıllık eğitim alanlar “İ‘dad Muallimat” (hocalığa hazır-
lama) adı altında eğitim almaktadırlar. Burada en az 10 cüz ezberlemek zorundadırlar ya da 
10 cüzü ezbere bilerek bu sınıfa katılabilmektedirler.

İki yıllık eğitim alanlar kurumdan tam hafız olmadan diploma alamamaktadırlar. “Dip-
loma Dirasati’ l-Kur’aniyye” (Kur’an eğitimi diploması) adı altında eğitim alan iki yıllıklar bu 
sınıflara ancak 10 cüzü ezbere bilerek katılabilmektedirler. İlk dönem var olan ezberler tekrar 
edilmekte ve sonraki dönemlerde her dönemde 6,5 cüz ezberlenmektedir. Bunlar ezbere Ba-
kara Suresi’nden devam etmektedirler. Suud’da Türkler’in ezber sistemini bilen ya da soran 
öğreticiler, mana anlaşılmasa bile Kur’an’a bu şekilde muamele etmenin hükmî manada ke-
sinlikle caiz olmadığını düşünmektedirler.8

Diğer kurslarda hafızlık yapanlar el-Cemiyyetü’l-Hayriyye’nin kurslarında hafız hocası 
olabilmek için buradaki bir ya da iki yıllık eğitimi almak zorundadırlar.9 Çünkü bu okullar-
da ezberin yanında eğitimcilik ve yan dersler verilmektedir. Bir yıllıklar ezbere ilaveten sekiz 
ders alırken, iki yıllıklar ezberin10 yanında 18 ders görmektedirler ve bu dersler birbirinden ta-
mamıyla farklı olmaktadır. Dolayısıyla bir yıllığı bitiren bir yıl daha okuyup iki yıllık mezunu 
sayılamamaktadır. Sabah okullarında bir yıllıktan mezun öğrenciler seviyelerini yükseltmek 
isterlerse sınava katılabilme ve iki yıllık eğitime geçebilmektedirler ve sadece hafız hocalığı ya-
pabilmektedirler. Ancak bu iki yılı en baştan okumak zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun gibi 
iki yıllık eğitim almak isteyen öğrenciler bu eğitimi kaldıramazlarsa bir yıllığa geçiş yapabil-
mektedirler. Bu kurslara, işaret edilen yerlerde ya da akşam okullarında hafızlığını tamamlamış 
olarak katılanlar ezber adına sadece tekrar yapmakta ancak diğer dersleri almaktadırlar.

Sabah okullarına devam edenler merkezlerde bulundukları için her dönem sonunda mer-
kezde sınava girmektedirler. Dönem sonu sınavlarını kendi hocaları yapmaktadır. Ancak 15 

8 Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmadan okunamayacağına dair hiçbir kat’i delil bulunmaması sebebiyle 
sözkonusu öğreticilerin bu görüşüne katılmak mümkün değildir. İlaveten bu durumda Araçpa bilme-
yen herkesi Kur’an okumaktan men etmemiz icap eder ki bu, muhaldir.
9 İki yıl eğitim alacak eğitici adaylarının ders programı örneğinden bir kesit için bkz. Ek 17.
10 İki yıllık eğitimi ve hıfzı tamamlayanların şehade örneği için bkz. Ek 12.
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cüze ulaştıklarında merkez komisyon tarafından sınav yapılmaktadırlar. İki yıllık sınıflara gi-
renler bir yılın sonunda okulu bırakırsa buradan sertifika alarak çıkamamaktadırlar. Bunlar 
ancak akşam okullarının sınavına katılabilmekte ve onlar gibi eğer ezberi 15 cüz ise sadece bu 
cüzleri ezbere bildiğine dair sertifika alabilmektedirler. 

İki yıllık eğitim alanlar ile bir yıllık eğitim alan öğrencilerin binaları ayrı ayrı yerlerde bu-
lunmaktadır. Kurumun akşam okulları herkese açıktır isteyen herkes bunlara katılabilmek-
tedir. Ancak bu okullarda sadece ezber yapılmaktadır. Dolayısı ile buradan mezun olanların 
ilmi anlamda birikimleri bulunmamaktadır. Akşam okullara katılanlar ezber yapmaya Nas Su-
resi’nden başlamaktadırlar. Hem akşam hem de sabah okullarında öğrencinin ne kadar yeni 
ezber yapacağına öğrencinin kendisi karar verebilmektedir. Ayrıca yeni ezber sayısı her gün 
değişebilmektedir. Günde iki sayfa ezberleyen öğrenci dilerse bu sayıyı dörde çıkarabilmek-
tedir. Öğrenciler genel talimlerini kurslarda, yeni ezberlerini evlerde yapmaktadırlar ve ertesi 
gün gelip yeni derslerini vermektedirler.  Haftanın dört günü yeni ezber, son günü de tekrar 
yapılmaktadır. Yani haftada beş gün ders, iki gün tatil yapılmaktadır. Sabah okullarında ders 
saatleri resmi saatler olan 07:30 ila 13:00 arasında yapılmaktadır. Bu dersler arasında “tes-
mi’”(dinleme), “tilavet”(okuma) ve “tecvit” dersleri önemli yere sahiptir.

 Akşam okullarında ikindi ile akşam namazı arasında iki saat ders yapılmaktadır. Bu kurs-
lara halk katılabilmekte ve hafızlık yapabilmektedir. Ancak buradan mezun olanlar hafız öğre-
ticisi olamamaktadır. Çünkü sadece ezber yapmıştır ama nasıl eğiticilik yapacağını öğrenme-
miştir.11 Ezber esnasında bütün surelerin tekrarında iki yol kullanılmaktadır. Birinci metotta, 
sure uzunsa, ara tekrar günlerinde surenin ezberlenen kısmı birleştirilerek tekrar edilmektedir. 
İkincide sure kısa ise sonuna kadar tamamı tekrar edilmeden bitirilmektedir. Tekrarları sı-

11 Genel manada Arap ülkelerinde Kur’an’ı öğretme adına yöntem edinmede devletler birbirinden 
istifade etmektedir. Bu sebeple başka bir ülkede yayına girmiş bir kitap ihtiyaç olursa kullanılabilmekte 
ve tavsiye edilebilmektedir. Söz konusu eserlerden bir kaçını burada zikretmek yerinde olacaktır: Ab-
dülkerim, Ahmed Hüseyn, Te‘allemü’l-Kur’an’il-Kerim, 2. bs., Mektebetü Hâruni’r-Reşid li’t-Tevzî‘, 
Dımaşk 1430/2009; Hamam, Celâl Fuâd, el-Menâr fî İlmi’t-Tecvît, 4. bs., Dirâsât Kur’aniyye, Mer-
kez Fecr li’t-Tabâ‘a, Mısr 1422/2002; İslamî Komisyon, el-Medârisi’l-Kur’aniyye, y.y., Riyad h. 1417; 
Muhammed Hâvevt, Semir, San‘atü Temyîz ve’l-İbda‘, Cemiyyetü’l-Muhâfaza, Ürdün 1429/2008; 
es-Senîdî, Süleyman b. ‘Umer, Tüdebbirü’l-Kur’an, Mecelletü’l-Beyân, Riyâd 1423/2002; Mu-
hammed Riyâd, Abdülmu‘tî, el-Halakatü’l-Kur’aniyye, Dâru Nûri’ l-Mektübât, Cidde 1421/2000; 
ez-Zehrânî, Alî b. İbrâhîm, el-Halakâtü’l-Kur’aniyye, 2. bs., Mektebetü’d-Dâr, Medine 1420/1999; 
Abdülkerim, Halid, Mefâtih Tüdebbiri’l-Kur’an, 2. bs., Mektebetü’l-Mülk, Riyâd 1428/2007; Alfi, 
Muhammad Yaseen, An Applied Linguistics Approach to Improving the Memorization of the Holy 
Quran: Suggestions for Designing Practice Activities for Learning and Teaching, King Saud Uni-
versity, Riyad, Saudi Arabia, h. 24/7/1423.
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nıfın hocasından başka bir hoca dinlemektedir. Öğrenciler ezber yaparken o zamana kadar 
yaptıklarının tamamını tekrar etmek zorunda değillerdir. Eğer tekrar etmek isterlerse “dev-
ret tespit”12 adında içinde 10 kadar kursiyerin bulunduğu halakalara13 katılmak durumunda 
kalmaktadırlar.

Öğrenciler ezber yaparken sorun yaşadıklarında sorunları halka hocaları çözmektedir. 
Bunun için kurulmuş ayrı bir komisyon bulunmamaktadır. Öğrencinin sorunu hıfzdan kay-
naklanıyorsa ezberlenen ayetin tefsiri ile meşgul olma önerisi sorunu çözmek için üretilmiş 
yollardan birisi olarak kabul edilmektedir. 

Öğrenciler ders dışında farklı etkinliklerde de bulunmaktadırlar. Suud’un genelinde oldu-
ğu gibi bu okullar da yatılı eğitim vermemektedirler. Kurslara katılan öğrencilerin milliyetleri 
Medine’deki gibi oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu okullardan mezun olanlardan bir kısmı 
üniversiteye gitmekte ve mezuniyet sonrası “Tahfizu’l-Kur’an” okullarına öğretmen olabil-
mektedirler. Ancak Suud vatandaşı olmayanların Suudi Arabistan’da üniversite okumaları im-
kansıza yakın olduğu için bu okullara gelip buralarda eğitim aldıktan sonra üniversiteye baş-
vurursa şansı bir nebze olsun yükselmektedir. el-Cemiyyetü’l-Hayriyye kurslarına katılanlar 
öğrenimlerini tamamladıklarında onlar için salonlarda hafleler (özel merasim, tören) düzen-
lenmekte ve diplomaları kendilerine orada takdim edilmektedir. Bu programlar emirlerden 
birinin adına düzenlenmektedir.14 

 Akşam kurslarına katılanlar her dönem sonunda sınava girmekte ve o zamana kadar ez-
berlediklerinden sınav olmaktadırlar.  Bu sınavlar için merkez tarafından 20 komisyon oluştu-
rulmaktadır. Sınav 14–15 gün sürmekte ve her gün sınava 15 öğrenci katılabilmektedir. Eğer 
öğrenciler Kur’an’ın tamamından sınav olacaklarsa Kur’an ikiye bölünmektedir ve ilk hafta 15 
cüzden, diğer hafta da 15 cüzden sınav olmaktadırlar. Tüm Kur’an’dan15 ya da 15 cüzden sına-
va katılıncaya kadar sınavlar şubelerde yapılır. Ancak bu aşamaya gelindiğinde sınav merkezde 
özel komisyon tarafından yapılmaktadır.16

12 Öğrencilerin yaptıkları ezberleri tekrar etmek için katıldıkları ders halkalarına verilen isim.
13 Sınıf sistemi ile ezber yaptırmayan kurslarda öğrenciler küçük gruplar halinde ezber yapmaktadır. 
Bu gruplara “halka” ya da “halaka” ismi verilmektedir.
14 Kurumun imtihan sorumlusu Sukeyfe b. Yusuf Fatan ve bölüm Müdürü Selva b. Hamis görüşmeye 
katkıda bulunan kişilerdir. Tercüme konusunda Mekkeyi Mükerreme’nin tamamında Büşra Demirci yar-
dımcı olmuştur.
15 Akşam okullarında tüm Kur’an’ı ezberleyip sınava girerek şehade almaya hak kazanan bir kursiye-
rin örnek şehadesi için bkz. Ek 2. 
16 Yukarıdaki bilgiler Cemiyyetü’l-Hayriyye li Tahfizi’ l-Kur’an bi’ l-Mekketi’ l-Mükerreme’nin Ge-
nel Merkez Müdürü Fatıma b. Abdurrahman Ramazan b. Hüseyin ile yapılan görüşmeden derlenmiş-
tir. (Nisan 2011)
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 Suudi Arabistan’da hafızlık sadece bu gibi resmi müesseselerin yanında farklı alanlarda 
da devam etmektedir. Bunlardan en etkili olanlar, okullarla birlikte yapılan hafızlıklar ve Ha-
rem’deki özel halkalardır. Okulla birlikte yapılan hafızlıkta ilkokuldan itibaren hafızlık başla-
makta ve ortaokulun sonuna kadar bitmesi planlanmaktadır. Harem’deki halkalarda herhangi 
bir zaman sınırlaması bulunmamakta ve öğrencilere bırakılmaktadır.17 

Suudi Arabistan’da ilk ve orta öğretimde öğrenime devam eden binlerce öğrenciye “Tahfi-
zu’l-Kur’an” ve “İlmi Enstitü” okulları İslami eğitim vermekte ve hafız yetiştirmektedir.18 

Merkezi Suudi Arabistan’da Cidde şehrinde bulunan ve hicri 1421 yılında kurulan 
el-Hey’etü’l-Alemiyye li Tahfizi’ l-Kur’an’il-Kerim cemiyeti, Rabıtatü’l-Âlemi’l-İslamî (Mus-
lim World League) ismi ile pek çok kıtada  faaliyet gösteren dünya çapında merkezler kur-
muştur. Endonezya, Cibuti, Filipin, Afganistan, Pakistan, Lübnan, Filistin, Türkiye, Hindistan 
gibi 65’ten fazla ülkede hafızlık müesseselerine destek veren kurumdan faydalanan hafız adayı 
öğrenci sayısı Asya’da 3684, Afrika’da 599, Avrupa’da 33 olmak üzere toplamda 4316’dır. Bu-
nun yanında Kur’an hizmeti için kurulan Asya’da 2167, Afrika’da 1553, Avrupa’da 488 adet 
Ma’had bulunmaktadır.19 

2.1.2. Ürdün Haşimi Krallığı
Ürdün Haşimi Krallığı’nda hafızlık ve Kur’an eğitimi Vizaretü’l-Evkaf (Vakıflar Bakanlı-

ğı)’a bağlı olarak devam etmektedir. Vizare (Bakanlık), 1991 yılında Kur’an hizmetleri için 
Cemiyyetü’l-Muhafaza’yı20 kurmuştur. Cemiyyetü’l-Muhafaza’nın Başkan Yardımcısı Ömer 

17 Bu bilgiler Kabe İmamı ve Dağva Bölüm Başkanı Faysal el-Ğazzavî ile yapılan görüşmeden alın-
mıştır. (Nisan 2011)
Not: Suudi Arabistan’da erkek hocalar bayanlarla röportajı kabul etmedikleri için bu görüşmeyi bizim 
adımıza eski başbakan müsteşarı Sayın Nazım Karaman yapmıştır.
18 Dodurgalı, a.g.e., s. 154.
19 Rabıtatü’l-Âlemi’l-İslamî (Muslim World League) el-Hey’etü’l-Âlemiyye li Tahfi-
zi’ l-Kur’an’il-Kerim, www.hqmi.org.sa, info@hqmi.org.sa; ayrıca kurumun öğrenci kabul şartları ve de-
taylı bilgi için bkz.  hqmio-scholarship@hotmail.com,  http://scholarship.hqmio-edu.org. Bu bilgiler, 
bilgilerin güncellenme aralıkları bilinmeksizin 2011 yılında edinilen verilerdir.
20 Cemiyyetü’l-Muhafaza Kur’an eğitimine oldukça önem vermektedir. Bu konuda zaman zaman 
motive içerikli bazen de ilmi bilgiler içeriğiyle yazılarak yayımlanan eserden bir kısmının ismini burada 
zikredeceğiz: el-Mecîdî, Abdusselâm Makbul, et-Ta‘lîmü’l-Kur’anî, Cemiyyetü’l-Muhâfaza, Amman 
1426/2005; Lecnetü Tilâvet, el-Münîr, 16. bs., Cemiyyetü’l-Muhâfaza, Amman 1430/2009; el-Kadâ 
Mustafa, Ahmed, el-Amel fî’l-Merkezi’l-Kuran, Cemiyyetü’l-Muhâfaza, Amman 1426/2005; Kur’an 
merkezlerinde okutulacak ders programını içeren seri ise Komisyon, Menhacü’l-Merâkizi’l-Kur’a-
niyye 1, 2, Cemiyyetü’l-Muhâfaza, Amman 2004 şekliyle yayına sunulmuştur. Bunun dışında küçük 
çocuklar için ayet ve sureler, anlamlarına uygun çizimlerle anlatılmaktadır; Lecne, Menhac Nâdî li’t-
Tıfli’l-Kur’anî Ehbâb el-Kur’an 1,2,3,4,  Cemiyyetü’l-Muhâfaza, Amman 1429/2008. Ayrıca merke-
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Subeyhi, kendilerine bağlı 700 hıfz merkezinin olduğunu belirtmektedir. Subeyhi, bilinçli ha-
fız yetiştirmek, hıfzla ilgili yayınlar neşretmek ve dünya çapında programlarla hizmeti genel-
leştirmenin kuruluşun hedefleri olduğunu belirtmektedir. Genel manada kurslardan sorumlu 
olan kurum, hafızlık sistemi önerisi getirmek gibi konularda onlara karışmamaktadır. Ürdün 
devleti, Arap dünyasında farklılığıyla ve gelişmişlik düzeyi ile dikkat çekmektedir. Suriye sını-
rından Ürdün’e geçildiğinde bir anda yollar otobana, evler villalara dönüşmektedir. Ülkedeki 
bu farklılıklar hafızlık müesseselerinde de kendini göstermiştir.

Merkezde on ayrı “lecne” (komisyon) bulunmaktadır. İcaze, yöntem, bilinç ve terbiye, 
komisyon çeşitlerinden bazılarıdır. Lecneler sistem geliştirip idareye sunmaktadır. Tamamı 
akademisyenlerden oluşan dokuz idari grup, önerilen tezleri inceleyip karara bağlamaktadır.

“Hafız” kelimesinin ülkedeki kullanımı ilk görüşmelerde bizi sıkıntıya sokmuştur. Biz, 
Türkiye’deki anlamıyla hafız kelimesine yaklaşmaktaydık. Yani Türkiye’de, Kur’an-ı Kerim’in 
tamamını ezbere bilenlere hafız denilmektedir. Oysa Ürdün ve Suriye başta olmak üzere bir 
takım Arap ülkelerinde kavram ismi fail olarak –aslında doğru anlamıyla-  değerlendirilmekte 
ve ezber yapan herkese hafız denilmektedir. Bu durumu bizim fark etmemiz “Hafız mısınız?” 
sorusunu “Evet” olarak cevaplamamıza ilaveten “Ne kadar?” sorusuyla konuya devam edilme-
siyle olmuştu. Dolayısıyla yapılan görüşmeleri yinelemek yerinde olacaktı ve doğru soru “Ha-
fız mısınız?” yerine “Kur’an’dan ne kadar ezbere biliyorsunuz?” şeklinde sorulmalıydı.21  

Ezber yapmaya devam eden ile ezberi bitireni ayırmak ikinci sorunun cevabına bağlıydı. 
Şayet “Tamamen kamilen” cevabı verilirse hıfz sona ermiş demektir. Aksi takdirde mevcut 
ezber söylenmektedir. Bu karmaşa hafız kelimesinin tarihte nasıl algılandığı ile ilgili soru işa-
retlerini akla getirmektedir. Şayet bu, köklü bir Arap kültürü ise rical kitaplarında ve ilim ehli-
ni anlatan diğer kitaplarda pek çok âlimin hafız olmasından söz edilmesi nasıl anlaşılmalıdır, 
sorusu tartışılmalıdır. 

“Muracaa” (tekrar) diğer polemik alanıdır. Birkaç kez tam hafız olduğunu söyleyenleri 
anlamak başlangıçta zordu. Ancak uygulanan hafızlık sistemini dinleyince Kur’an’ın tamamı 
ezberleninceye kadar tekrarların genelde ihmal edilmesinden ve her defasında unutulup ye-
niden ezberlenmesinden dolayı bu kavramın kullanıldığı anlaşılmaktaydı. Yani bilgi koruna-
madığı için tekrardan söz etmek yerine her seferinde yeniden ezberlemek anlamında “hıfz” 
kelimesi tercih ediliyordu.   

zin Furkan isminde düzenli aralıklarla yayımladığı dergi bulunurken Türkiye’de de bulunan Hira der-
gisi Arapça olarak okuyucuya sunulmaktadır.  Cemiyyetü’l-Muhâfaza’nın Ta‘rîf ve İncâzât ismindeki 
tanıtım kitabından tarihteki ve bugünkü çalışmaları takip edilebilir.
21 Bu tezde “hafız” kelimesi Türkiye’deki anlamıyla kullanılmaktadır.
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Öğretici olmak niyeti ile öğrenciliğe başlayan kursiyerler Cemiyye’nin hazırladığı eğitim 
aşamalarını geçmek zorundadır. Birinci aşama olan “temhidiyye”de hiç bilmeyenlere tecvit 
öğretimektedir. İkinci aşama olan “mutekaddime”de tilavet ve tecvit hatalarının tamamından 
arınılmaktadır. Üçüncü seviye “icaze”dir ve Kur’an’ı baştan sona icazetli bir hocanın huzurun-
da yüzünden okumayı içermektedir. Dördüncü ve son mertebe olan “te’hiliyye”de ise kursiyer 
formasyon derslerini alarak hocalığa adımını atmaktadır. Ürdün’de Cemiyyetü’l-Muhafaza’ya 
bağlı kurumlarda öğrenim gören kursiyerlere verilen şehade (sertifika)lerden bir kısmı on se-
kiz ülkede geçerli kabul edilmektedir.22

Cemiyye, Kur’an eğitiminde klasik sisteme23 ilaveten farklı bir yol kullanmaktadır. “Makra” 
adı verilen öğretim yönteminde internetten ders verilmektedir. Gece saat 22:30’dan sabaha 
kadar devam eden süreçte hoca 100 kişiye Münir isimli tecvit kitabını şerh etmektedir. Öğ-
renciler hocaya soru sormada rahat olabilsin diye bayanların muhatabı bayan öğreticidir. 

Furkan ismiyle çıkarılan aylık dergi tamamen bilinçlendirme amaçlıdır. Cemiyye Kur’an 
eğitimini en güzel şekilde yapabilmeye yönelik 32 kitap yayınlamıştır.  Teşvik amaçlı düzenle-
nen müsabakalarda ödüller beş yüz dinar civarındadır. 

Ürdün’de hafızlık çeşitli şekillerde yürütülmektedir. Sadece Kur’an eğitimi veren yerlerin 
yanında okulla birlikte hıfz çalıştıranlar bulunmaktadır. Hafızlık küçük merkezlerde ve birey-
lere ait evlerde de devam etmektedir.

2.1.2.1. Okulla birlikte hafızlık yaptıran kurslar
Medinetü’r-Riyaziyye kuruluşunun merkezi olan İbadu’r-Rahman, okul eğitiminin yanın-

da hafız yetiştirmektedir. Okul öncesi programla çocuklar dört yaşında eğitime alınır. Onlar 
için kış aylarında yılın her günü hıfz dersi yapılır ve yazın üç ay tatile girilir. Minikler sadece 
amme cüzünü ezberler ve ezberde tecvit şarttır. Ezberler okulda hoca eşliğinde yapılır ve gün-
de yarım sayfa ezberlenir. Çocuklar okul çağına geldiklerinde hıfz programı sadece cumartesi 
günü devam etmektedir. Hafızlığa, dileyen 29’uncu, dileyen 15’inci cüzden, dileyen de Bakara 
Suresinden başlayabilmektedir.  

Kurum çalışanlarının tuttuğu çizelgeler, müdürün huzuruna geldiğinde olumsuz bir gi-
dişat varsa öğretici çağırılmaktadır. Başarısızlığa neden olan mazeretler dinlendikten sonra 

22 Örnek bir şehade için bkz. Ek 1.
23 Ürdün’de din eğitimi üzerine Marmara İlahiyatta, Ürdün’lü Selci tarafından Türkçe bir doktora 
tezi hazırlanmıştır. Geniş bilgi çin bkz. Mohammed, Thalgi (Selci), Ürdün’de Din Eğitimi, Yayınlan-
mamış Doktora Tezi, İstanbul 2007.
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kurul öğreticinin hatalı olduğuna karar verirse hocayı formasyon kursuna almakta ve yerine 
başka birini tayin etmektedir.

Öğrenciler ezber yapmaktan bunaldıklarında Kur’an’dan nefret edecekleri endişesi ile on-
lara asla baskı yapılmaz. Çözülebilecek sorunlara öneriler getirilir ve iyileşme süreci zamana 
bırakılır.  Kurumun müdürü Vefa U’ranî, Ürdün’ün hafız yetiştirme sayısında değil hafızların 
ahlakî nitelikleri açısından sorun yaşadığını belirtmektedir.24 

Okulla birlikte hafızlık yaptıran erkek bölümlerinde sistem biraz daha farklıdır. 1995 yı-
lında kurulan Merkezi Hira’nın Genel Müdürü Usame Muhammed Macit Cabir, kışın haf-
tada iki gün, yazın 15 Haziran ila 15 Eylül arası hıfza devam ettiklerini belirtmektedir. Okul 
derslerinin yoğunluğu nedeniyle çok fazla ezber yapıldığında tekrarlar aksamaktadır. Bu 
sebeple hem yazın hem de kışın ezbere fazla yüklenilmez. Tekrarlar öğrencinin kendisine 
bırakılır. Hıfz bitene kadar tekrar yoktur. Sadece ara sınavlarla hıfzın korunup korunmadığı 
yoklanmaktadır.25 

Kurumda, bir hafızlığa hazırlık bir de hafızlık bölümü bulunmaktadır. Hazırlık hocası ica-
zetli öğreticilerden seçilmez. Çünkü katılan öğrencilerin hepsi hafızlığa başlamak zorunda 
değildir. Eğer kursiyer hafızlık sınıfına geçmeyi başarırsa o zaman yetkin hocalardan faydalan-
ma şansını elde edecektir. Hazırlık sınıfında en az beş cüz ezberletilir. Ezberlenmesi kolay ola-
bileceği düşünüldüğü için kısa ayetli Mekki Sureler öne alınır Medeni Sureler sona bırakılır. 
Mekki Sureler içinde imamların namazlarda sürekli okudukları Rahman, Mülk, Duhan gibi 
sureler kulakların aşinalığı nedeniyle ilk önce ezberlenir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in tavsiyesinin 
de bu yönde olduğuna inanılır. Ezberde bilgisayar kullanımı yaygındır. Kursiyerler dinleyerek 
ya da kendi seslerini bilgisayara kaydederek ezber yapmaktadırlar. Hafızlık yapmak istemeyen 
öğrenciler kendi hallerine bırakılmaz. Yetenekleri doğrultusunda farklı bir alana yönlendirilir.

Kursun en ciddi problemi hocalarının resmi niteliğe sahip olmamalarıdır. Bu durum da 
öğreticilerin sürekli değişmesine neden olmakta ve öğrenciler bundan olumsuz etkilenmekte-
dirler. Hocalarını seven ve onlara bağlanan kursiyerler hafızlığı eğitimcilerle bütünleştirmek-
tedirler. Dolayısıyla hocalarını kaybedince hıfza devam etmede sorun yaşamaktadırlar.

Merkezi Hira’nın hedefleri arasında “Beytu’l-Kur’an” adındaki projeyi hayata geçirmek 
vardır. Projeye göre on ev seçilecek ve evdeki her birey hafızlığa başlatılacaktır. Ev halkı kursa 
gelmeyecek hocalar onlara gidecektir. Buradaki amaç; hafızlık yapmaları nedeniyle çocukları-
nın okullarda başarı oranlarının düştüğüne inanan aileleri, hafızlığın aslında zor bir şey olma-

24 Bu bilgiler, kurum Müdürü Vefa U’ranî ile yapılan görüşmeden derlenmiştir. (Temmuz 2008)
25 Merkezi Hira’nın öğrenci programının detayları için bkz. Muhammed, Usame, Bernamec 
Mutâbi‘e Hıfzı’l-Kur’an’il-Kerim, y.y., ts.
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dığına ve hayatı olumsuz etkilemediğine ikna etmektir. Çünkü kursiyerlerden ailesinin haberi 
olmadan hıfza çalışanların sayısı az değildir. 

2.1.2.2. Sadece Kur’an eğitimi veren kurslar
Ürdün’de hafızlık çoğunlukla Kur’an eğitimi veren kurslarda yürütülmektedir. Kurslar 

ülkenin genelinde olduğu gibi yatılı değildir ve Cemiyyetü’l-Muhafaza’ya bağlıdır. Kursların 
dikkat çekici yanı “telakki” (talkin) yöntemi ile hafız yetiştirmeleridir. Telakki, ezberlenecek 
ayeti önce hocanın okuması arkasından öğrencilerin tekrar etmesi ve ezberleme işlemi ta-
mamlanıncaya kadar bu şekilde devam edilmesidir. Telakkinin faydası, öğrencilerin yanlış 
ezberlemelerine engel olmaktır. Bununla beraber bütün sınıfı aynı seviyede olmaya zorladığı 
için ilerleme en düşük öğrenciye göre olmaktadır. Kısa ayetlerde altı ayet bir defada okunur 
ve ezberlenmeye çalışılırken uzun ayetlerde her ayet kendi başına ezberlenir. Bu şekilde yarım 
sayfaya kadar ezberlenir ve ertesi gün ders olarak sunulur. Öğrencilere her hafta karne verile-
rek veliler bilgilendirilmiş olur. 

Kurslara öğretici alınacağı zaman genel ilan verilir ve başvurular çerçevesinde öğretici alı-
nır. Merkezden atama bulunmadığı gibi maaşlar da halktan toplanan paralardan ödenir. Ku-
rumlar genel olarak üç yılda hafızları mezun edebilmektedirler.

Kursiyerlerin yaş aralığı 12 ila 30 arasında olmakla birlikte 15 ila 20 yaş arası hafızlık için 
en elverişli dönemdir.  Ürdün’de bayan öğrenciler diğer ülkelerden farklı olarak özel günlerin-
de de ezber yapmaya devam ederler. İlk dersleri hoca dinlemekte ancak tekrarlara vakit ayır-
mamaktadır. Bu herkesin kendisine ait bir sorumluluktur. Kursta öğrenciler her sureyi bitir-
diklerinde ondan yazılı sınav olurlar. Çünkü doğru okuyabilmek kadar doğru yazabilmek de 
önemlidir.26

Ürdün’de icazetli hafız olabilmek kendi sistemleri çerçevesinde oldukça fazla çaba gerek-
tirirken icazet almak isteyenler için beş aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle talibin hocanın 
yanında Fatiha suresinden Nas suresine kadar yüzünden hatasız ve tecvitli okuması ve yuka-
rıda sayılan Cemiyye’nin istediği şartları yerine getirmesi gerekir. Bu aşamadan sonra “Senedi 
hıfza” talip olabilen öğrenci “Talkin” basamağını geçtiği için “Hıfz”dan devam eder. Hıfzda ön-
celikle sayfalar ezberlenir. “Tespit” boyutuyla surelerin bir araya getirilmesi sağlanır. “Temkin” 
ile cüzler toplanmaya başlanır ve nihayetinde öğrenci bir oturuşta (bir gün) ya da iki günde 
Kur’an’ın tamamını şeyhin huzurunda ezbere okur. Şeyh (ya da şeyha) kursiyerin okuyuşunu 

26 Bu sonuçlara Merkezi Hüda’nın Müdürü Gabir Eşhed ‘Abir’in verdiği bilgiler ışığında ulaşıl-
mıştır. (Temmuz 2008) Not: Ürdün Haşimi Krallığı’nda tercüme konusunda Beyza Aktürk yardımcı 
olmuştur.
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tasdik ederse kendisine icazet verir. Ürdün’ün genelinde icazetli öğrenci azdır ve sadece ken-
dine güvenenler yukarıda belirtilen eğitime katılabilir. Çünkü ezber yapıldıktan sonra muha-
fazası konusunda ciddi çözümler üretilmemiş hatta tekrar öğrencinin kendine bırakılmıştır. 
Sağlıklı bir şekilde korunamayan ezberin kullanılmak istenildiğinde geri dönüşümü mümkün 
olamamaktadır. 

Kurs esnasında beslenmeleri için öğrencilere hurma, meyve suyu gibi aperatifler dağıtıl-
makta, talebelerin sıkılmaları önlenmeye çalışılmaktadır. Sınıfta bulunan bir tabloda beyaz 
zemin üzerinde mavi deniz dalgalarını andıran, aşağıdan yukarı doğru paralel olarak devam 
eden kalın kıvrımlar çizilmiştir. Bu kıvrımların her biri sınıftaki öğrencinin ezber seviyesini 
gösterirken, öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanmış ve üzerinde sahibinin ismi yazan koyu mavi 
kuşlar, sureler ilerledikçe bir üst kıvrıma atlamaktadır. Ayrıca kuşlar tabloda enine olarak da 
ilerlemektedir. Çünkü tablonun sağ tarafı öğrencinin surenin başında, sol tarafı surenin so-
nunda olduğunu gösterir.  

Hafızlık eğitimi veren ve Amman’da bulunan Merkezu’l-Envar’ın Müdürü Zeher el-
Cerîrî, kendi kurslarında ezber yapmanın tefsire dayalı olduğunu vurgulamaktadır. Haftada üç 
gün ders gören öğrenciler genel olarak günde 2,5 sayfa olmak üzere, haftada 7,5 sayfa ezber-
lerler. Üç çeşit programla hizmet verilen kursta, birinci derecede çocuklara amme cüzü ezber-
letilir. İkinci aşamaya 6 ila 18 yaş aralığında bulunan kursiyerler katılmakta ve günlük hayatta 
okula devam ettikleri için dersler hafta sonları yapılmaktadır. Son bölüm ise kadınlara yöne-
likken haftada bir saat tecvit dersi verilmekte ve herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamakta-
dır. Son iki gruba dahil olanların net bir şekilde ezber sınırı bulunmamaktadır.

İkinci ve üçüncü basamaklarda eğitim alanlar, normal eğitime ilaveten her bölümün için-
de bulunan bir yılda veya üç yılda hafızlığı tamamlamayı yahut da ayda bir cüz ezberlemeyi 
gerektiren “divanu’l-hafıza” programlarına kendi istekleri çerçevesinde dahil olabilmektedir-
ler. Divanu’l-hafıza metodu hariç bütün alanlarda talkinle ezber yapılmaktadır. Kurumda ha-
fızlığa ilaveten ulumu’l-Kur’an, tefsir, fıkıh, siyer gibi İslami bilimler öğretilmektedir. 

Hafızlık tamamlandıktan sonra tekrarını hocanın gözetiminde yapmak isteyen öğrenciler 
için bazı merkezlerde programlar yapılmaktadır. Bu kurslarda öncelikle öğrenci ezberlerini on 
sayfa şeklinde evde tekrar eder ve ertesi gün hocasına sunar. Her beş cüz bittiğinde o ana ka-
dar yapılanlar toplanır. Hatim tamamlandığında yeniden tekrara başlanır nihayetinde birinci 
gün 1’inci,11’inci, 21’inci; ikinci gün 2’nci,12’nci, 22’nci cüzleri ezbere okuyacak şekle gelin-
ceye kadar program devam eder.27 

27 Bu sonuçlara öğretici Sena Sebil ‘Iyş’ın verdiği bilgilerden hareketle ulaşılmıştır. 
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Ürdün’de bayanların hıfz konusunda erkeklerden iyi olduğu belirtilir. Çünkü bayanlar iş 
hayatında daha az yer almakta, hıfza fazla zaman ayırabilmekte, özel günlerinde Kur’an oku-
makta ve hıfz konusunda erkeklerden hırslı olmaktadırlar.

Hafızlık yapmak isteyenlerin, hiçbir eleme olmaksızın kurslara katılabilme şansı bütün 
ülke için geçerlidir. Sadece gerekli şartları taşımayanlara uygun destek verilir ve hıfz yapabilme 
seviyesine ulaştırılır. Hafızlığın yapılması ve devam etmesi öğrencinin elindedir. Hiçbir kurs 
ve öğreticileri herhangi bir nedenden ötürü kursiyerin hafızlığı bırakması gerektiğine kanaat 
getirmez. Gelen herkes için kapılar ardına kadar açıkken gelenler istediği kadar kalabilme öz-
gürlüğüne de sahiptir. Talibin derslerinin yolunda gitmemesi, birtakım ahlaki zaaflarının ol-
ması ya da başka sebeplerin var olması sonucu değiştirmemektedir. 

Ülkede kendi imkanlarını çeşitli şekillerde kullanarak hafız olanlar bulunmaktadır. Örne-
ğin taksi şoförlüğü yapan Casir Ali Halil Abdullah, bütün gün takside vakit geçirdiği için bir 
yandan işini yaparken diğer yandan Kur’an dinlediğini ve neredeyse hiç yüzüne bakmadan 
sadece dinleyerek hıfzını tamamladığını belirtmektedir. 

Hafızlık kurslarının çoğu Başkent Amman’da bulunmakla birlikte Zarka ili de hafızlık mü-
esseseleri ve hafızlarıyla tanınmıştır. Şehirde Cemiyyetü’l-Muhafaza’ya bağlı toplam 46 şube 
bulunmaktadır. Zarka’da Ürdün’ün genelindeki gibi hafız yetiştiren kurslarla birlikte ülkeye 
oranla farklı özelliğe sahip kurslar da bulunmaktadır. Kısa sürede hafız yetiştirmek için “Mer-
kezi Kisaî” adında bir bölüm oluşturulması28 ve buranın erkeklere yatılı eğitim vermesi temel 
farklılık olarak göze çarpmaktadır. Kız çocuklarının akrabalara dahi yatıya gönderilmediği bir 
kültürde kızlar için yatılı hıfz merkezi düşünülmesi imkansızdır.  Bayanlar için oluşturulan 
özel kurslar sabah altıdan akşam altıya kadar eğitim vermektedir. 29  Öğrencilerin üçte ikisini 
bayanların oluşturması, anne babaların kız çocuklarını yetiştirmeye daha fazla özen gösterme-
sine bağlanmaktadır.30 Kursta hafız adayı anne babaları için hazırlanmış nasihat içerikli bro-
şürler bulunmaktadır.31

Kurslarda, Kuveyt’teki merkezin32 bir hafız seçerek tüm masraflarını karşılaması şeklinde-
ki uygulamaya “şefi’” adı verilmektedir. Bu proje Kuveyt’te asıl olarak hayır severler tarafından 
desteklenmektedir. Suudi Arabistan’dan Uluslararası İslam Gençliği Formu sponsorlar arasın-

28 Kısa sürede hafız olmaları planlanan öğrencilerin günlük programları için bkz. Ek 20.
29 Kursiyerlerin ders takip çizelge örneği için bkz. Ek 19.
30 Kursiyerler için ev ödevi ve bilgi amaçları hazırlanan rapor örneği için bkz. Ek 21.
31 Örnek için bkz. Ek 22.
32 “Cemiyyetü’l-Islah bi Kuveyt” merkezin tam adıdır. Bu merkez hıfza ve hafızlığa  mali bütçe ayı-
ran bir merkezdir. Dolayısıyla resmi açıdan hafızlık kursları başka bir merkeze bağlı olsa da Cemiyye-
tü’l-Islah bi Kuveyt onlara mali açıdan yardımcı olabilmektedir.
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dadır. Şefi’ 2005’ten beri pratikte karşılık bulmakta ve en yaygın olarak Filistin’in Gazze şeh-
rinde uygulanmaktadır. Gazze’de mescitlerin yanındaki çadırlarda bu yardım sayesinde pek 
çok Filistinli hafızlık yapabilmektedir.33 Filistinde her şehirde en az bir merkezi bulunmaktadır. 

Şefi’ (al-Şafii’/ Taç Vakar) projesi iki ay gibi bir sürede Kur’an’ın tamamını ezberlemek ve 
gözden geçirmek üzere kampa alınan öğrenciler için kullanılan uygulamaya verilen isimdir. 
Proje 2011 yılı itibari ile genişletilmiş ve üç aşamaya bölünmüştür. Birinci aşamada 10 cüz, 
ikinci aşamada 10 cüz ve üçüncü seviyede 10 cüz ezberlenmektedir. Bunlara ilaveten bu süre 
zarfında Riyazü’s-Salihin kitabından seçmeli 500 hadis ezberlenmektedir. Bu kampta önceki 
yıllarda sadece hafızlık yapılmaktaydı. Şimdi sınırları gelişmiş durumdadır. Ezberin yanında 
dinî ilimler ve ahlak dersleri de verilmektedir. Her cüz ezberlendiğinde öğrenciler o zamana 
kadar ezberledikleri tüm hıfzlarından sınav olurlar. Şayet başarılı olamazlarsa yeni ezbere ge-
çemezler. Zaman azlığı, mekanların uygun koşullarda olmaması, desteklerin yetersiz olması 
karşılaşılan genel problemlerdir. Proje sorumlusu ve yöneticisi Hayfa Abdurrauf Rıdvan Filis-
tin’de Gazze şehrinde 40.000 hafız bulunduğunu belirtmektedir. Filistinde öğrencilere Kur’an 
öğretmek için Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan ve “Nuraniyye”34 adı verilen sistem 
kullanılmaktadır.35  

Merkezi Kisaî’ lerde, iki ayda öğrencilerin hafız olabilmesi amaçlandığı için kursiyerler sı-
navla seçilmektedir. Öncelikle sınava katılacak adayların 12 ila 16 yaş aralığında olması, on 
cüz ezbere bilmesi gerekmektedir. Sınavda yüzde seksen başarı oranı ve adayın tecvit ve tas-
hihi huruf adına eksiğinin bulunmaması aranmaktadır. Dolayısıyla merkezin bir özelliği de 
talkinle ezber yaptırmaması olacaktır. Sınavı geçen öğrenciler hala aday konumundadır, de-
neme sürecinde kendilerinden günde on sayfa ezber yapmaları istenir şayet başaramazlarsa 
elenirler. Aslında kurs başladığında talebelerden günde yedi sayfa ezberlemeleri beklenerek, 
tatiller dışında iki ayda on cüzün bitirilmesi hedeflenmektedir. Uygulama yaz aylarında yo-
ğunluk kazandığı için kalan cüzler de kışın tamamlanmaktadır. Ürdünlülerin yanında başka 
milletlerden kursiyerler de bulunmaktadır.  

Ailelerin ayda elli dinar ödediği kursta üç öğün yemek verilmekte ve ilave harcamalarla 
bir kursiyerin masrafı ayda 350 dinarı bulmaktadır. Kursiyerlerin her gün öğlen yemeğinde et 

33 Filistin ile ilgili geniş bilgi www.AqsaTv.net adresinden edinilebilir.
34 Nuraniyye’de Türkiye’de olduğu gibi önce harfler sonra harake ve cezm, şedde öğretilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Kârî, Refîk, Nuraniyye, 4. bs., en-Nuraniyye li’d-Dirâseti’ l-Kur’a-
niyye, Cidde 1431.
35 Bu bilgiler Şefi’ projesi sorumlusu ve yöneticisi Hayfa Abdurrauf Rıdvan ile yapılan görüşmeler-
den edinilmiştir. 
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yemelerine özen gösterilirken kahvaltı menüsü peynir, yumurta, zeytin, salam, zeytinyağı, hu-
mus36 ve fullden37 oluşmaktadır.  Haftada üç gün tatlı ve öğlen ve akşam yemeklerinde meyve 
suyu bulunmaktadır.

Yatılı kalan erkekler, perşembe akşamından cumartesi sabahına kadar evlerine gönderil-
mekte ve kursun devam sürecinde Salı günleri dilerlerse aileler çocuklarını ziyarete gelebil-
mektedirler. Ailelerin ziyaretlerindeki kural; evdeki özendirici ortamdan çocuklara bahsedil-
memesi ve dikkatlerinin dağıtılmamasıdır. Özel öğretimde sınıflardan ziyade ders halkaları 
vardır ve bir öğretmen beş öğrenciden sorumludur. Bu kurslardaki öğreticilerin başka bir işte 
çalışmaması, yatılı kalabilecek konumda ve Şâtıbî’den icazetli olması gerekmektedir. Bayan-
larda yatılı olma şartı istenmemekte, ilaveten senet icazeti istenmektedir.38 Her iki bölümün 
öğreticilerinin örnek ahlaka sahip olması vazgeçilmez kuraldır. 

Öğrenim görmekte olan kursiyerlere göre ise şeyhler şu sıfatları taşımalıdırlar: Sabırlı, teş-
vik edici, hoşgörülü, saygın bir kişiliğe sahip olmak, namazlarını huşu ile kılmak, yavaş yemek 
yemek, gerektiğinde örneğin yere bir şey döküldüğünde yerleri silebilecek kadar mütevazı 
olmak, öğrencilere emretmemek, uyuya kalındığında yardımcı olmak ve görevi dışında öğ-
renciye karışmamak, onları sınırlandırmamak. Talebeler hafızlık yapma sebeplerini, ahirette 
anne babalarına taç giydirilmesi, uhrevi olarak Allah rızası ile oku ve yüksel müjdesine nail 
olunabilmesi, dünyevi olarak zihinlerin gelişmesi ve Allah’ın hayatlarını güzelleştirmesi olarak 
açıklamaktadırlar. Kur’an’ın ezberi ile dinî duygular öylesine iç içedir ki talebeler ezber yap-
makta zorluk çektikleri anları imanlarının zayıflamasına yormaktadırlar.  Dolayısıyla ezberden 
sıkılmak, bunalmak gibi kelimeler literatürlerinde yer almamaktadır.

Hafızlık devam ettiği sürece tekrar yapılmazken her beş cüz tamamlandığında o zamana 
kadar ezberlenen kısımdan imtihan yapılmaktadır. Her beş cüz toplanırken surenin bir kısmı 
altıncı cüzde kalmışsa sure tamamlanmakta ve öncekilerle birleştirilmektedir. Hıfz bitince öğ-
rencilere günde dört cüz tekrar etmeleri tavsiye edilmektedir. Bazı üniversitelere39 çeşitli oran-
larda indirimlerle devam edebilmek Ürdün’de hafız olmanın avantajlarındandır.   

36 “Humus” nohut ve tahine limon suyu, sarımsak, tuz, kimyon, kırmızı biber ve zeytinyağı eklene-
rek yapılan bir Ortadoğu mezesidir.
37 “Full” ana malzemesi bakla ezmesinin zeytinyağı, limon, domates, soğan ve çeşitli baharatlarla 
süslenmesi ile elde edilen ve ana vatanı Mısır olan salata benzeri mezedir. 
38 Zarka ile ilgili bilgiler bayan bölümünün Müdürü Ummu Huzeyfe, Kifa Muhammed Hammu-
de; erkek bölümünün Müdürü Ahmet Ali es-Simadî, öğreticiler Muhammed Halef Havalide, Rami 
Abdurrahman Abû Maal’den alınmıştır. (Temmuz 2008)
39 Camiatü Zerqa Has, Camiatü Ceruş, Camiatü Ulumi’t-Tatbikiyye üniversiteleri bunlardan bir 
kısmıdır.
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İlk dönemlerde talebelere icazet vermek için hocasının görüşü yeterli sayılmasına rağmen 
şimdi ise tarafsız kurulan lecneler (komisyon) sınav yapmakta ve yetkin gördüklerine icazet 
vermektedirler. Öğrencilerin hafızlıkta karşılaştıkları sorunları tartışmak ve çözüme ulaştır-
mak adına merkezde her yıl toplantılar düzenlenmekte ve yapılan görüşmeler dergi olarak 
yayınlanmaktadır.

Ürdün’de ayrıca bireysel olarak hafızlık yapmak isteyenler bulunabilmektedir. Bunlar, 
yaptıkları ezberleri aileden birine dahi dinletebilmektedirler. Çünkü halkın çoğunluğu pro-
fesyonel manada yardımcı olamasa bile ezberde yapılan hataları tashih edecek kadar bilgiye 
sahiptir. Ülkedeki üniversitelerde özellikle “Şeria” ve “Ulumu’l-Kur’an” bölümlerinde okuyan 
öğrencilerden hafız olmaları istenmese de her fakülte farklı düzeyde olmak üzere her yıl üç ya 
da dört cüz civarında ezber istemektedir. Şayet bu ezberler yapılamazsa öğrenciler fakülteden 
mezun olamamaktadır.  

2.1.3. Suriye Arap Cumhuriyeti
Suriye Arap Cumhuriyeti’nde hafız yetiştirme işlemi yaygın olarak mescitlerde devam et-

mektedir. Kur’an eğitimine tahsis edilmiş kurslar bulunmakta ancak bunlar azınlıktadır. Bu-
nun dışında diğer bütün ülkelerde olduğu gibi bireysel olarak hafızlık yapanlar vardır.40 

Suriye’de Kur’an’ı ezberlemek çok zor değildir. Çünkü gidilen her yerde Kur’an okun-
maktadır.  Taksilerde, –yola taşacak şekilde- sokakların iki yanında yer alan dükkanlarda, 
marketlerde Kur’an okunmaktadır. Bu durumda Kur’an insanların hafızasına bir şekilde yer 
etmektedir; öyleki hafız olmadığını söyleyen halktan biri, sohbet esnasında, konu dahilinde 
sırası geldiğinde ilgili ayeti ezbere okuyabilmektedir. Hayat süreçlerinde bütün gün bir şekil-
de Kur’an’la muhatap olan Suriyeliler, onu ezberlemek istediklerinde, bildikleri ayetleri sıraya 
koymak ve belki birkaç kelimesini eksik hatırlıyorlarsa onları tamamlamakla uğraşmaktadır-
lar. Halk arasında Kur’an ezberinin yaygınlığını şu diyalog daha net ortaya koymaktadır: 

-Kur’an’dan ne kadar ezbere biliyorsunuz?
-Çok az.
-Yani ne kadar?
-Beş cüze yakın.
Mescitlerde hem bayanlar için hem de erkekler için hafızlık eğitimi verilmektedir. Bayan-

larla erkeklerin günlük ve haftalık ders saatleri birbirinden farklılık arz etmektedir ve Kur’an 
eğitim merkezlerinde verilen hafızlık eğitimleri Vizaretü’l-Evkaf ’a bağlıdır. Bakanlık, bayanlar 

40 Buradaki veriler Haziran 2008’de Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yapılan görüşmelerden hareketle 
edinilmiştir.
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için günde iki, en fazla üç saat ders yapılmasını tasarlamıştır. Erkekler gün boyu mescitlerde 
kalabilmektedirler. Suriye’de hafızlık müessesesi kurumsallaşamadığından uygulanan sistem-
ler bireysellik arz etmektedir. Vizaretü’l-Evkaf, görev yapacak öğreticilerin hafızlık sonrasında 
icazet almış olmalarını zorunlu tutmaktadır. Ancak hocalara hafız yetiştirmek için sunulan bir 
sistem bulunmamaktadır. Öğretici, icazet aldığı hocasından öğrendiği sistemle hafız yetiştir-
meye devam etmektedir. 

Suriye’de hocalık mertebelere ayrılmaktadır. En üst mertebedeki bayan hocalara “anise” 
denilmektedir. Aniselerin çoğunluğu bir cemaate bağlıdır. Dolayısıyla hafızlık bir bakıma ce-
maatlerin elinde devam etmekte denilebilir. Başkent Şam’daki cemaat liderlerinden Anise Se-
mer el-‘Aşşa kendilerinin yürütmekte olduğu hafızlık sistemini şu şekilde aktarmaktadır: 

Öğrencilerin hafızlık süresi ortalama üç yıl olmakla birlikte iki ayda hafız olanlar bile var-
dır. Bunlar hiçbir işle meşgul olmayan, sadece ezber yapan kişilerdir. Hafızlıkla birlikte diğer 
ilimler okutulmamakta, sadece ezber yapılmaktadır.  

Ülkede yatılı eğitim veren tahfiz kursları bulunmamaktadır. Hafızlık çoğunlukla mescitler-
deki eğitimle devam etmektedir. Çalışan ya da ev hanımı olan bayanlar, hafızlık yapmak için 
bu eğitime katılabilmektedirler. Mescitlerde sınıf sistemi yoktur. Öğrenciler küçük gruplar ha-
linde hıfza devam etmektedirler. 

Suriye’de hafızlığa ilkokuldan itibaren başlanabilir. Ancak bu seviyede başlayanlar, ezberi 
tecvit uygulaması olmadan yaparlar. Ülkenin hafızlık adına en ciddi problemlerinden birisi 
budur. Hafızların büyük çoğunluğu Kur’an’ın tamamını tecvitle okuyamamaktadır. Zor olan 
hafızlık değil,  tecvitle ezber yapabilmektir ve değerli olan da tecvit uygulaması ile hafız ol-
maktır. Bizim hafız olduğumuzu öğrendiklerinde sorulan ama anlamakta zorlandığımız ilk 
soru şöyleydi: “Tecvitli mi hafızsınız?”  Ayrıca tanıştırıldığımız her ortamda “tecvitli hafız” sı-
fatıyla takdim edilmemiz ülkedeki durumu ortaya koymaktaydı. 

Yatılı kursların bulunmaması, bazı ezberlerde tecvidin olmaması, hafızlığın kurumsallaşa-
maması gibi hususlar Türkiye’ye oranla olumsuz uygulamalar sayılabilir. Ancak Kur’an-ı Ke-
rim’e alışkın olan belleklerin ezberde zorlanmaması, her yaşta ve her meşguliyetteki insanların 
Kur’an ezberi ile uğraşmayı şeref bilmesi de Suriye’nin olumlu yönleri olarak görünmektedir. 
Türkiye’nin hafızlık sisteminde Suriyeliler tarafından en çok yadırganan konu, her cüzün so-
nundan başına doğru ezber yapma şeklidir. Sistemin kendilerine göre çarpıklığını anlatmak 
adına “O zaman siz, Hz. Yusûf ’u önce bulup sonra mı kaybediyorsunuz?” demişlerdi. Kur’an’ı 
anlayanlar için Türkiye’nin sisteminde mana tersine akmaktadır. Dolayısıyla on ikinci cüzde, 
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Yusûf Suresi’nde yukarıdaki tespitle karşı karşıya kalınmaktadır. Halbuki Arapça bilmedikleri 
için Kur’an’ı anlamadan hafızlık yapan Türkler, Hz. Yusuf ’u ne bulur ne de kaybederler.   

Suriye’de erkek hafız sayısı bayanlardan fazladır. Çünkü bayanlar, annelik ve ev işlerine ila-
veten hıfza zaman ayırmaya çalışmaktadırlar. Erkekler, hem bunlarla uğraşmamakta hem de 
mescitlerde gün boyu kalabilmektedirler. Ayrıca Kur’an okumaktan mahrum kaldıkları özel 
bir durumları da yoktur.

Ezber yapma sırası, Bakara Suresi’nden başlar ve Nas Suresi’ne doğru ilerler. Hafızlığa 
ilk başladıkları zamanlarda öğrencilerden her yeni ders için iki-üç sayfa ezber istenmektedir. 
İkinci cüze geldiklerinde artık beş sayfadan az ezberlemeleri hoş karşılanmamaktadır. Yeni ez-
ber dinlenirken öğrenciye iki hatadan fazla hak tanınmamakta; üçüncü hatada talebe dersten 
bırakılmaktadır. Ancak kursiyer ezberini tekrar sunmak istediğinde ders baştan alınmamakta, 
kalınan yerden devam edilmektedir. 

Suriye’de hafızlık çalışmaları yaz aylarında hız kazanmaktadır. Kışın haftada birkaç ders ya-
pılırken yazın haftada beş ders yapılmaktadır.

Mescitlerde yaptırılan hafızlığın dışında, müstakil binalarda da hafızlık eğitimi verilmek-
le birlikte bunlar daha ziyade Başkent Şam’ın dışında kalan illerdedir.  Hama ilinde bulunan 
Ma’hed el-Esed fi Tahfizi’ l-Kur’an Medresesi, 1992’de bu amaçla kurulmuştur. Sair ülkelerde-
ki gibi “Ma’hed” adından kaynaklı hem okul hem de Kur’an eğitimi veren bir kurum değildir. 
Sadece Kur’an eğitimi vermekte ve hafız yetiştirmektedir. Okul Müdürü Hitam Bitar’ın verdi-
ği bilgilerden hareketle bu medreselerde hafızlık eğitimi şöyledir:

Öğrenciler ezber yapmaya 30’uncu cüzden başlamaktadır. Yasin Suresi ile 30’uncu cüz 
arası birleştirilinceye kadar ezberler son cüzlerden devam eder. Ancak ezberler, surelerin ba-
şından sonuna doğru yapılmakta, anlam konusunda sıkıntı yaşanmamaktadır. Son kısım 
tamamlandıktan sonra başa, Bakara Suresi’ne, dönülür ve artık sıra ile ezberlenir. Birinci cüz 
ezberlendikten sonra ikinci cüze geçilir, o da ezberlenince iki cüz birbirine bağlanır. Üçüncü 
cüz ezberlendiğinde iki ve üç birbirine bağlanır. Böylece her ezberlenen cüz, bir öncekine 
bağlanarak ilerlenir. Her beş cüz bittiğinde öğrenci bunlardan sınava tabi tutulur. Öğrenciler 
bütün ezberlerini bitirdiklerinde on gün aralıklarla düzenlenen altı ayrı oturumda Kur’an’ın 
tamamından sınav olmaktadırlar.  Bir oturumda beş cüzden sorumlu tutulmaktadırlar. Bu uy-
gulama icazet öncesinde yapılmaktadır. 

Şeyha Hitam genel kanaatin aksine, yabancılardan güzel Kur’an okuyanların Araplardan 
daha iyi hafız olabileceklerini düşünmektedir. Kendisine göre, hafızlık en erken ancak bir yıl-
da tamamlanabilir, lakin üst sınırı olmamalı, on yıl bile sürebilmelidir. Çünkü yaz aylarında 
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haftada üç gün üçer saat, kışın ise haftada bir gün, bir ya da iki saat hıfza zaman ayırabilmek-
tedirler. Medreselerin yatılı eğitim verebilmesi Şeyha’nın temel hedeflerindendir. Kendisi, 
şu şartlarda en fazla üç gün kamp yapabildiklerini belirtmektedir. En verimli hafızlık yapma 
dönemini 13 ila 20 yaş aralığı olarak vurgulamaktadır. Yirmiye yakın yaşlarda hafız olanların 
küçüklere oranla daha bilinçli bir şekilde hıfza sarıldıklarına dikkat çekmektedir. 

Hama’da hafızlığa teşvik, müderrisler tarafından yapılmaktadır. Bunun yanında, bakanlık 
on yaşından küçükler arasında on cüzden, yirmi yaşından küçükler arasında yirmi cüzden, 
otuz yaşından küçükler arasında da otuz cüzden sorumlu olunan yarışmalar düzenlemektedir. 
Uygulama, öğrencileri cesaretlendirmekte ve hafızlığa özendirmektedir. Suriye’de hafız olma-
nın pratik hayattaki avantajı, mescit ve medreselerde öğretici olabilme şansına sahip olabil-
mektir. Ancak bunun maddi bir karşılığı yoktur.

Mescitlerde hafızlık yapan erkeklerin bayanlardan diğer bir farkı da sadece Kur’an ezbe-
ri yapmamaları, bunun yanında İslami Bilimler Eğitimi almalarıdır. Şam’da İman Camii’nin 
imamı Şeyh Muhammed Nezih Ubeyd, erkeklerin hafızlık sonrasında kıraat dersi aldıkları-
nı belirtmektedir. Özel olarak bu eğitimi vermek için kurulmuş lecnelerin (heyet) olduğunu 
vurgulamaktadır. Erkeklerde hafızlık müessesesi adına yapılan çalışmalar kurumsallık özelli-
ğini yakalamaya yöneliktir. Amaca göre kurulan Lecnetü’l-Kur’an ve Lecnetü’l-Tedris eğitim 
işleriyle, Lecnetü’l-İdare ise sorunlar ve çözümleriyle ilgilenmektedir. İmamların hafız olması 
ya da olmaması, kıdem açısından etkiye sahip olmamakla birlikte, imamların ilk seçiminde, 
hafızlık önemsenmektedir.

Bayanlarla erkekler arasında, hafızlığın kuvvetliliği açısından fark bulunmaktadır. Çünkü 
erkekler her beş cüzden sonra o ana kadar ezberledikleri bütün cüzlerden sınav olmaktadır-
lar. Sürekli geriye dönük tekrarların yapılması ve bunun sıkı bir şekilde takip edilmesi onların 
hıfzını kuvvetlendirmektedir. Mescitlerde hafızlık yapan erkekler, tahmini olarak hıfzı bitirme 
zamanlarına göre gruplara ayrılmaktadırlar. Ancak bu süreyi hoca belirlememekte, öğrencinin 
kendisi hangi gruba dahil olacağına karar vermektedir.41 

  Suriye’de hafız olmak önemsenmekte ve hafız sayısı giderek çoğalmakta iken genel şika-
yet nicelikteki artışın niteliğe yansımamasıdır. Kur’an’ın tamamının ezberlenmesinden ziyade 
her ne kadar ezberlenebildiyse onun hayata geçirilmesinin daha önemli olduğu kanaati yay-
gın görüştür.

41 Suriye Arap Cumhuriyeti’nde tercüme konusunda Ayşegül Sevimli yardımcı olmuştur. (Haziran 
2008)



88

İSLAM KÜLTÜR TARİHİNDE ‘KUR’AN HIFZI’ GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMA BİÇİMLERİ

2.1.4. Sudan Cumhuriyeti
Pek çok ülkede olduğu gibi Sudan’da da ülkenin tamamı adına ortak bir hafızlık sistemin-

den bahsetmek mümkün değildir. Ülke bazında etkileşim açısından bazı ortak noktalar bu-
lunmasına rağmen genel manada hafız yetiştirme usulü ya “halva”nın42 şeyhi ya da bireysel 
hocaların tasarrufundadır. Sudan Cumhuriyeti’ndeki hafızlık sistemini, hafız yetiştirme faa-
liyetlerinin odak noktası olan başkent Hartum üzerinden ele almak mümkündür. Başkentin 
diğer şehirleri etkileme ve yönlendirme rolü oldukça yüksek görünmektedir. Dolayısıyla gö-
rüşmeler söz konusu çerçevede yapılmıştır. Edinilen bilgilerden hareketle Sudan Cumhuriye-
ti’nde hafızlık metotları aşağıda aktarılmaktadır.43   

Sudan’daki bütün halvalarla iletişimi bulunan ve maddi manevi onların destekçisi olan 
Şeyh Abdullah Mekki, bize, hem Kur’an matbaacılığı hem de uzun yıllardır on kıraat hoca-
lığı yapan Dr. Şeyh Muhammed Seyyid el-Hayr Ebû’l-Kasım ile görüşmemizi önerdi. Çün-
kü Şeyh Muhammed, ülkedeki hafızlık metotlarının çeşitliliğine üst düzey eğitici olduğu 
için daha hakim bulunmaktaydı. Doktor Şeyh Muhammed’den edinilen bilgiler ışığında Su-
dan’da hafızlık eğitimini genel manada şu şekilde özetlemek mümkündür:

Talebenin Kur’an’ı hıfzı esnasında şartsız uygulanan yazarak ezber yapma metodunun kö-
keni Şeyh’in de ifade ettiği gibi “ellezi alleme bil kalem”44 ayetidir.45 Bu ülkedeki, inanç boyu-
tuna taşınmış yaygın anlayışa göre yazmak ilmin ilk ve en önemli adımıdır. İlim yazısız olmaz, 
zira ayeti kerimede öğrenim süreci kalemle –dolayısıyla kitabetle– irtibatlandırılmış, ilmi mu-
hafazanın ancak bu surette gerçekleşebileceği buyrulmuştur. Kalemin ilk inen ayetlerde vur-
gulanması konunun önemini daha da arttırmaktadır. Bu saikten hareketle Sudan uleması yazı 
işleminin üzerinde ısrarcı bir şekilde durmaktadırlar. 

 Sudan’da hafızlık diğer ülkelerden daha farklı bir usulle yapılmaktadır. Her bir öğrenci-
nin öncelikli ders malzemesi “elvah” adı verilen levhalardır. Yaklaşık yarım metre boyunda 
ve yirmi beş santim eninde, bir-iki santim kalınlığında olan bu levhalar, üzerinde yazı işlemi 
yapılmasına müsait küçük tahta parçalarıdır.46 Bazı  tahtaların üst kısmının ortasında kolay 
tutulmasını sağlamak amacı ile oluşturulmuş küçük bir uzantı bulunmaktadır. Öğrenciler ho-

42 Hafız yetiştiren kursların adıdır. Çoğulu Helavih şeklinde gelmektedir. Tatlı, sevimli anlamında 
olmakla birlikte kişinin Allah ile baş başa kalması, insanlar ve ailesinden ibadet maksadıyla ayrılması 
manasında da kullanılmaktadır.
43 Buradaki veriler Ekim 2009’da Sudan Cumhuriyeti’nde yapılan görüşmelerden hareketle 
edinilmiştir.
44 Alak, 96/4. 
45 Kalem ile (yazmayı) öğreten.
46 Elvah örnekleri için bkz. Ek 58.
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canın etrafında halka şeklinde oturur ve şeyh ayetleri ezberden okurken öğrenciler de okunan 
o ayeti önlerinde mushaf olmaksızın duyduklarıyla yazıya geçirirler. Bu yazma işleminin kay-
nağı da yukarıda zikredilen ayettir. 

İnsan ilmi yazarak elde etmelidir. Çünkü sonrasında bilgiye dönmek istediğinde yazı ga-
rantidir ve ona ulaşılabilir. Kur’an-ı Kerim’in vahyedildiği dönemde hemen yazı ile garanti al-
tına alınması da yukarıdaki tezi desteklemektedir.  Ayrıca yazarak hafızlık yapmak çok daha 
kolaydır. Öğrenci önce yazıp sonra ezberlediği için yazım aşamasında metni hafızasına alma-
ya başlamıştır. Yazarak hafızlık yapmanın diğer bir avantajı ise Arap olan öğrencilerin günlük 
hayatta “ammice” denilen yerel dili kullanmalarıdır. Bu dille konuşan halk Kur’an dili olan 
“fusha” Arapçayı konuşma ve yazmada sorun yaşamaktadır. Dolayısıyla sadece kulaktan duy-
duğu ile öğrencinin yazmaya çalışması, Kur’an’ı bir harf bile eksik olmadan yazıya geçirebilme 
yeteneğini ve onu olduğu gibi koruyabilme çabasını göstermektedir. Şeyh bu öğrencilerin her 
birinin yazdıklarını oluşturulan ders halkasında dinlemekte ve varsa yanlışları, kendisi doğru 
olanını okuyarak onları düzeltmektedir.   

Şeyh Muhammed’e göre hafızlıkta en önemli metot “telakki”dir (talkin). Telakkisiz 
Kur’an’ın hıfzedilmesi imkansızdır. Öğrencinin şeyhin dizinin dibine oturması ve ondan 
ilmi ancak bu şekilde alması sahihtir. Aksi kabul edilememektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) 
Kur’an’ı, Cibril (a.s.)’den bu şekilde aldığı için doğru usul budur. Yine Sahabi Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’den Kur’an’ı bu şekilde öğrenmiştir. Tabiin sahabiden bu şekilde öğrenmiş ve aktar-
mıştır. Dolayısıyla hıfz ve Kur’an bize senetlerle gelmiştir. Her âlim hocasını senede ekleyerek 
bizlere ulaşmıştır ve sahih senetlerin hepsi Hz. Peygamber (s.a.s.)’e dayanmaktadır. Telakkinin 
bize sağladığı ciddi faydalardan birisi de vakf ve ibtidanın nerelerde nasıl olacağını rivayet silsi-
lesiyle bilebilmemizdir. Yine cüzlerin başlangıcı ve sonlarının nereleri olduğunu da bu şekilde 
öğrenmekteyiz. 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’den yazıya geçirilene kadar en sağlam senetleri içerisinde barındı-
ran kıraat kitabı Şâtıbî’nin Kitabü’t-Teysir’i sayılabilir. 14 kıraatin rivayetlerini Şâtıbî’nin eserle-
rinde bulabiliriz. Asım’ın Hafs rivayeti de bu kitapta sahih bir şekilde yer almaktadır. Ancak biz 
son zamanlarda Şâtıbî’nin direk kendi eserlerinden değil de şerhlerinden faydalanmaktayız. 
Çünkü Şâtıbî’nin kendi eserleri şiir şeklindedir. Dolayısıyla şerhleri, daha net ve açıklayıcı ol-
maktadır. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde Tuhfetü’l-Etfâl, Hidayetü’l-Kârî, Metnü’l-Ce-
zerî gibi eserlerden de bahsedilebilir. Dünyanın pek çok yerinde Türkiye’de olduğu gibi Asım 
kıraati okunurken Afrika’da Ebû Amr’ın Duri ve Nafi’nin Verş rivayetleri meşhurdur. 
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Sudan’da Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesinin insan zihninin gelişmesine olumlu etki-
sinin olduğu düşünülmektedir. Çünkü Kur’an’ı ezberleyenlerin eğer bunu küçük yaşlarda 
yapmış iseler büyüdüklerinde çok zeki olduklarının gözlemlendiği belirtilmektedir. Yani 
Kur’an’ı ezberlemek zihni çok geliştirmektedir. Bu inancın temeli onun Allah kelamı olmasına 
dayanmaktadır.

Sudan’da halkalar halinde ezber yaptırılırken öğrencilerin çeşitliliği göz önünde bulundu-
rulmaktadır. Öğrencilerin hepsinin zekası aynı seviyede değerlendirilmemektedir.  Bir kısmı 
çok zeki kabul edilirken bir kısmı sadece zeki, bir kısmı da az zekidir. Bu durumda hoca önce-
likle az zeki olandan başlamakta ve ona yarım sayfa ezberleterek önce onun dersini almakta-
dır. Çünkü zeki olanlar ve diğerleri ona zaten ulaşacaktır. Yarım sayfa ezberleme durumu altı 
bölüme yani üç sayfaya ulaştığında muracaa (tekrar) yapılır. Böylece haftanın altı günü ezber 
bir günü ise tekrar yapılmaktadır. Hıfz (ezber) yapmak için en elverişli vakit sabah vaktidir. Sa-
bah namazından sonra yapılan ezberin sair zamanlardaki ezberlere oranla çok daha kuvvetli 
olduğuna inanılmaktadır. 

Sudan’da hıfz tamamlandığında bazı bölgelerde Kur’an’ın tamamı bir günde ezbere okun-
maktadır. Ancak Şeyh Muhammed bunun yanlış bir uygulama olduğunu düşünmektedir. 
Ona göre asla bu kadar zamanda okunmamalıdır. Çünkü Şeyh, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 
tavsiyesinin en az üç gün olduğunu, diğerlerinin yasaklandığını hatta bir haftada bitirilirse en 
güzel olacağını belirtmektedir.  Şeyh Muhammed bunlara ilaveten hafız yetiştiren hocaların 
öğrencileri dinlerken kendi ezberlerini de sürekli tekrar ettikleri için kalıcılığı sağladıklarını 
düşünmektedir.

Son zamanlarda revaç bulan musiki (makam) ile Kur’an okumaya Şeyh Muhammed tep-
ki göstermektedir. Çünkü bu çok kötü bir şeydir,  “tegannî”ye47 girer ve kesinlikle yapılmama-
lıdır. Uygulama bid’attır ve Abbasi devleti zamanında ortaya çıkmıştır. O dönemde şarkı söy-
ler gibi Kur’an okuyanlar bulunmaktaydı. Bu gün hala böyle Kur’an okuyanlar vardır ve asla 
islamî değildir. Abbasi devletinde musiki ile Kur’an okuyanlar tasvip edilmeyen insanlar diye 
tanımlanabilecek kimselerdi. Yoksa tamamını bu şekilde değerlendirmek mümkün olamaz. 
Ayrıca Şeyh Muhammed böyle bir okuyuşta huşunun olabileceğine ihtimal vermemektedir. 

Sudan’daki halvalardan orta büyüklükte olan Müessesetü’l-Halva’nın hafız yetiştirme 
metodunu halvanın yetkililerinin ifadelerine göre şöyle özetlemek mümkündür: Öncelikle 
belirtmek gerekir ki halvalar diğer Arap ülkelerinden farklı olarak yatılı eğitim vermektedirler. 
Öğrenciler yedi gün yirmi dört saat bu mekanlarda bulunurlar. Bu özelliği ile halvalar Türki-

47 Melodi ile Kur’an okumaya verilen isim.
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ye’de hafız yetiştiren kursları andırmaktadır. Ancak Türkiye’deki gibi haftanın belli günlerinde 
tatil yapmamaktadırlar. Mesaiye devam durumuna öğreticiler de dahildir. 

Sabah saat dörtte derse başlanmakta ve öğrenciler bütün gün Kur’an ezberlemektedirler. 
Saat dörtten itibaren sabah namazına kadar halkalarda ders çalışmaktadırlar. Sabah namazın-
dan sonra elvahlara yazım işlemi başlamakta ve güneş doğana kadar devam etmektedir. Gü-
neş doğduktan sonra kahvaltı yapılır ve hemen akabinde bir saat istirahat verilir. Uyku sonrası 
yine ders çalışmaya devam edilir ve bu çalışma zamanı iki buçuk saat sürmektedir. Yani saat 
sekizde başlayan ders on buçuğa kadar devam etmektedir. Bu zaman kitaptan (Mushaf ’tan) 
tekrar zamanıdır. Yani öğrenciler sabah saatlerinde önceden ezberlediklerini tekrar etmekte-
dirler.  Akabinde öğlen yemeği verilir ve öğlen yemeğinden sonra öğrenciler tekrar istirahata 
çekilirler. Bu istirahat zamanı kaylule (öğlen uykusu)ye yatılmaktadır. İki ya da iki buçuk saat 
kaylule yapılır. Bu süre sabah 11:00 ile 13:30 arasıdır.  

Öğrencilerin hafızlık süreleri çeşitlilik arz etmektedir. Onlardan üç yılda hafız olan olduğu 
gibi dört yılda hafız olanlar da bulunmaktadır.  Bu durum öğrencinin zeka ve yeteneklerine 
göre değişmektedir. Hafızlığın süresi pratikte en az iki yıl en fazla beş yıldır.  

Halvadan iki yılda bir mezun verilmektedir. Bulundukları halvalarda görev yapan öğreti-
ciler başka halvalardan da mezun olabilirler buradan mezun olmaları şart değildir. Buradaki 
öğreticilere ayrıca pedagojik formasyon verilmemektedir. Onlar önce Ma’hed’te48 okumakta 
sonra mümkünse üniversiteye gitmektedirler. 

Sudan’da küçük yaşlarda hafızlığını tamamlayan öğrenciler de bulunmaktadır. Öğrenci-
lerin Kur’an hıfzı ile ilgili herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Halvada en küçük 
yaşta hafız olan öğrenci on yaşında hıfzını tamamlamıştır. Hıfzı tamamlamanın en büyük yaşı 
ise yirmi beş olarak belirtilmektedir.

Bahsedilen halvada öğrencileri hafızlığa almadan önce herhangi bir sınav yapılmamakta-
dır. Çünkü zaten öğrenciler buraya hiç bir şey bilmeden gelirler ve Kur’an okumayı da burada 
öğrenirler. Kur’an okumayı öğrenme aşamasında öğrenciler her bir harfi halvanın bahçesin-
deki kumlara yazarak bellemektedirler. Kuma yazmak dışında kullanılan yazım araçları bulun-
mamaktadır. İlmi yazı ile almanın önemi burada da kendini göstermektedir. Tüm imkansızlık-
lara rağmen Kur’an öğrenmeye yeni başlayan öğrenciler kumları yazı tahtası ve defter; küçük 
taşları da kalem edinmektedirler. Öğrenciler harekeli okuyuşa geçtiklerinde de harfleri hare-
keli olarak yine kumlara yazmakta ve bu şekilde öğrenime devam etmektedirler. 

48 Normal okul eğitiminin yanında İslami bilimleri öğreten ve isteyenlerin hafızlık yapmasına im-
kan sağlayan okullar. 
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Öğrenciler hafızlık aşamasına geçtiklerinde onlara yukarıda sözü geçen levhalardan verilir 
ve öğrenci her günkü dersini ona yazar.  Akabinde yeni derse geçmeden önce o levhayı yıka-
mak için özel oluşturulmuş minik havuzcuklarda levhaların mürekkeplerini yıkamaktadırlar. 
Bu havuzcuklar bir ağacın dibinde sadece bu işlem için oluşturulmuştur ve içindeki suyun 
taşıp etrafa yayılmamasına son derece özen gösterilmektedir. Çünkü orada Kur’an lafzı yıkan-
maktadır ve bu suya basılmaması gerekmektedir. Genelde havuzun içinde bulunan su ile bu 
yıkama işlemi yapılır ve ilave yapılmaz. Bu levhalara yazı yazmak için kullanılan mürekkepler 
mutfakta kullanılan tencerelerin altında birikmiş karartılardan elde edilmekte ve yetmesi için 
özenle kullanılmaktadır. Bu yazım ve yıkama işlemi her gün yeni ezber için tekrarlanmaktadır.

Sudan’da öğrenciler hıfzda genelde zorlanmamaktadırlar. Hıfzın çok kolay olduğunu be-
lirtmektedirler. Çünkü ana dilleri zaten Arapçadır. Ancak her halükarda onu kolaylaştıranın 
Allah olduğu inancı diğer ülkelerde olduğu gibi burada da yaygınlık kazanmıştır.

Sudan’da Hartum şehrinin dışında şehre yaklaşık bir saatlik mesafede bulunan Şeyh Ah-
met Muhammed el-Bedr Halva, Sudan’ın en büyük halvasıdır. Halva 1300 öğrenciyi barın-
dırmaktadır ve diğer halvalar gibi yatılı eğitim vermektedir. Halvadaki dershane, yemekhane, 
yatakhane, mescit gibi birimler Türkiye’deki gibi bina şeklinde üst üste değil yakın aralıklarla 
ayrı ayrı bölümler halinde bulunmaktadır.  Bu haliyle halva şekil itibariyle bir mahalleyi andır-
maktadır ve etrafı duvarlarla çevrilmiştir. Halvanın büyüklüğü ve içindeki öğrenci kapasitesi 
oraya yaklaşıldığında kendini belli etmektedir. Çünkü uzak sayılabilecek mesafelerden bile 
okunan Kur’an’ın sesi duyulabilmektedir.

Görüşülen şeyhlerden Şeyh Hasan el-Abid el-Hanefî burada sadece erkeklerin eğitim gör-
düğünü ama başka bölgelerde bayanlara yönelik halvaların da bulunduğunu belirtirken ba-
yanlara yönelik olanların daha küçük boyutlarda olduğunu ve genelde köylerde yer aldığını 
dile getirmektedir. 

Halva’nın asıl sorumlusu eş-Şeyh ed-Dayyib Rıramba el-Bedur, yaşı ilerlemiş olduğu için 
daha ziyade ziyaretleri kabul etmekte ve gelen gidene dua etmekle meşgul olmaktadır. Bahçe-
deki yeşil kubbeli türbeler dikkatlerden kaçmamaktaydı. Burada ölene kadar hizmet vermiş 
şeyhleri öldükleri yere gömmek hem hatıralarını yaşatmak hem de hürmet adına halvanın 
adetlerindendir. Bu büyüklükteki bir halvada görev yapan öğreticiler hem kendi mezunları 
hem de başka halvalardan mezun olan öğreticiler olabilmektedir. Hocalardan genç ve dina-
mik olanlar halvadaki büyük şeyhlerin yardımcılığını üstlenmektedirler. 

Büyük halva 180 yıldır hafız yetiştirmektedir. Yıllık mezun sayısı yıllara göre değişmekle 
beraber 15 ila 20 arasında seyretmektedir. Öğrencilerin buradan mezun olma süreleri farklı-
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lık arz etmektedir. Neredeyse herkes için farklı sürelerden bahsedilebilir. Şeyh el-Hanefî zeki 
olanların üç yılda bitirebildiğini ancak altı yıla kadar uzatanların da olduğunu vurgulamakta-
dır. Bu açıdan süre iki zaman dilimi arasında değişmektedir.

Halvadaki öğrencilerin bir gününü özetlemek gerekirse şöyle bir tablo sunulabilir: Gece 
saat üçte kalkılır ve ders yapmaya başlanır. Sabah namazına kadar derse devam edilir.  Sonra 
elvahlara ezberler yazılır. Ardından sabah kahvaltısı yapılır ve kahvaltıdan sonra bir saat tenef-
füs yapılır.  Sonra tekrar derse başlanır ve öğlen yemeğine kadar devam edilir akabinde kaylu-
leye yatılır. Öğleden sonra sabah yapılan ezberler tekrar edilir. Akşam 22.00’e kadar derslere 
devam edilir.

Bu halvadaki öğrencilerin yaş aralığında herhangi bir sınır bulunmamaktadır. An-
cak pratikte en küçük öğrenci yedi yaşında iken en büyük öğrenci için yaş sınırı netlik 
kazanmamaktadır.

Bu kurumun finansı tamamen hayırseverler tarafından karşılanmaktadır. Devlet kurumsal 
anlamda destek vermekte ancak mevcut durumu gereği mali bütçe ayıramamaktadır. Bura-
daki öğrenciler hafızlığı bitirdikten sonra Ma’hed’lere gitmekte ve orada eğitimlerine devam 
etmektedirler. Hemen ayrılmayıp kıraat öğrenimine devam edenler de bulunmaktadır.

Sudan’da hafız olmanın pratikteki faydalarından biri halvalarda görev yapmak olarak 
kabul edilmektedir. Ayrıca imamlar da onlar arasından tercih edilmektedir. Bunlara ilaveten 
Hartum’da bulunan Kur’an Üniversitesi’nin öğrenci alırken sadece hafızları kabul etmesi di-
ğer bir avantaj olarak sayılabilir. Bu üniversitenin sözü geçen uygulaması Sudan’da hafızlığın 
önemini ortaya koymaktadır.

Sudan’da hafızlık sadece halvalarda ve bireysel olarak hafızlık yapma girişimleri ile devam 
etmemektedir. Bunların yanında ilköğretim okullarının bir kısmında öğrenciler okulla birlikte 
hafızlık yapmaktadırlar. Bu kurumlardan birisi olan Sudan Medaris Şehid Abşi Fetim el-Kur’a-
niyye okulu vakıf denilebilecek bir kuruluşa bağlı olarak eğitim vermektedir. Tam manasıyla 
devlete bağlılığı olmadığından bir anlamda özel okul olarak değerlendirilebilir. Cemiyetler bu 
kurumlarla ilgilenmekte ve temel ihtiyaçları karşılamaktadır. Sudan’da bu kurumlarla ilgilenen 
cemiyetin adı el-Islah el-Müsâvâ’dır. Bu kurumların teftişlerini de ilgili cemiyetin müfettişleri 
yapmaktadır. 

Okul Müdürü Haşim Muhammed el-Feyyumî okullarında sağlam Kur’an eğitimi verildi-
ğine örnek vermek için yetiştirdikleri öğrencilerden birisinin 22 ülke arasında okullarını tem-
sil ettiğini ve Kur’an okumada dünya birinciliği elde ettiğini belirtmektedir.  Ayrıca öğrencile-
rinin sadece Arap olmadığını örneğin Macaristandan öğrencilerinin bulunduğunu, bunların 
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Arapça bilmediklerini ancak dört yılda Kur’an’ı ezberleyebildiklerini vurgulamaktadır. Öğ-
renciler Kur’an ezberlemeye Rahman suresinden başlatılmaktadırlar. Okulda Kur’an hıfzıyla 
birlikte hem sosyal ve fen bilimlerinin hem de İslamî bilimlerin verilmesi öğrenciler adına son 
derece avantajlı görünmektedir. 

Okulda öğrencilerle ilgili hıfz açısından sorunlar ortaya çıktığında genelde okul içinde bu 
sorunlar çözülmektedir. Ancak konunun boyutuna göre cemiyetlerden de yardım talep edile-
bilmektedir. Okul, öğrencileri hafız olup olamayacaklarına göre herhangi bir ayırıma tabi tut-
mamaktadır. Herkese eşit imkanlar sağlanmakta ancak öğrenci kendi yeteneğine göre ezber 
yapabilmektedir.

Bütün öğrenciler buradan hafız olarak mezun olmamaktadırlar. Böyle bir kural da yoktur. 
Ancak öğrencilerin çoğunluğu ilerleyen yıllarda, yılda üç cüz ezberleyebilmektedirler. Burada 
hafızlığa başladıktan sonra hafızlığı bırakan öğrenci olmakta fakat bu öğrenciler ezberi bırak-
mamaktadırlar. Tamamını ezberleyemezlerse de yetenekleri ölçüsünde ezberleyemeye de-
vam ederler. Hıfzını burada bitiremeyen öğrenciler okul sonrası halvalara gidip orada tamam-
layabilmektedirler. Ezber yapma sıralaması olarak genelde Fatiha’dan başlanıp Nas Suresi’ne 
kadar devam edilmektedir. 

Öğrencilerin hafızlığa başlaması için gereken şart dört dakikada bir sayfayı okuyabilmele-
ridir. Birinci, ikinci ve diğer sınıflarda Kur’an eğitimi sürmektedir. Ancak sadece Kur’an eğiti-
mi yoktur.  Diğer dersler de bulunmakta ve burada lahn (hata)  olmaksızın Kur’an okumayı 
öğrenmektedirler.

Özet olarak söylemek gerekirse öncelikle birinci sınıfta harfler öğretilir. Sonrasında öğren-
cilerden 30. cüzü ezberlemeleri istenir. Bundan sonra öğrenciler kabiliyetlerine göre senede 
en az bir cüz ezberlemek durumundadırlar. Bir yılda beş cüze kadar ezberleyen öğrenciler 
altıncı sınıfın sonunda hafızlığı bitirmiş bulunmaktadırlar. Hafızlıkta son ezber bitene kadar 
tekrar yoktur. Bütün hafızlık bittikten sonra tekrar yapılmaktadır. Sudan’da bir yandan eğitime 
devam ederken diğer yandan hafızlığın yapılıyor olması öğrenciler adına büyük bir avantajdır. 
Çünkü hafız olmak isteyen öğrenciler bunun için hayatlarını ve eğitimlerini ertelemek zorun-
da kalmamaktadırlar. Ancak hıfz bitene kadar tekrarın olmaması bu sistemin aksayan yönü 
gibi görünmektedir. Bu süre zarfında tekrar yapmayan öğrenciler şu ana kadar ezberledikleri-
ni büyük olasılıkla unutmuşlardır.

Bütün öğrencilerin hafız olarak mezun olmadığını yukarıda zikretmiştik. Mevcut öğren-
ciler içerisinden hafız olarak mezun olan öğrenci sayısı için on yedi on sekiz kişiden bahsedi-
lebilir. Bu öğrencilerin dışında kalanlardan iyi olanlar 23-25 cüz,  orta (vasat) olanlar 20 cüz, 
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bazıları da 19 cüz ezberleyebilmektedirler. Genel seviyesi düşük olanlar ise 15 cüz veya onun 
altında ezberleyerek mezun olabilmektedirler.

Kız ve erkek öğrenciler arasında ezber yeteneği açısından fark olmadığı kanaati yaygınlık 
kazanmıştır. Cinsiyet değil yetenek temel faktördür. Öğrencilerin hafız olmadaki temel hedef-
leri Allah rızasıdır.

Halvalardaki öğrenciler gibi burada da hafızlık elvahlarla yapılmaktadır. Sudan’da genel 
metot böyledir. Tekrar edecek olursak birinci unsur levhalardır. Önce harfler öğrenilmeye 
başlanır ve öğrenilenlerin tamamı yazılır. Bundan sonra harekeler öğrenilir sonra kelime-
ler sonra da cümleler öğrenilir. Bütün bunlar yazarak öğrenilir. Eğer bir sure öğrenecekse bu 
öncelikle yazılır. Örneğin nas suresi öğrenilecekse hemen “Kul e‘uzu bi rabbin nas” şeklinde 
yazılmaya başlanır. Birinci sınıfta bunlar öğretildikten sonra amme cüzü ezberlenir. Eğer çok 
zeki bir öğrenci olursa üç cüz ezberleyebilir. Yani herkes kapasitesine göre ezberlemektedir. 

İkinci sınıfta Tebareke cüzü yani 29. cüz ezberlenmeye başlanır.  Bu öğrencilerin ezberle-
diği ikinci cüzdür. İkinci sınıfta en düşük olanlar üç cüz, ortalar (vasatlar) 4-5, en iyi öğrenciler 
de altı cüz ezberlemektedirler. Buradan hareketle yetenek bakımından öğrenciler okulda üç 
seviyeye ayrılır. “Edna” (en düşük olan), “vasat” (orta) ve “mümtaz” (mükemmel)  ya da “va-
hid” (birinci). Mümtaz kategorisindeki öğrenciler üçüncü sınıfa geldiklerinde hıfzın yarısını 
tamamlamış olmaktadırlar. Pek çok öğrenci için başlangıçta ezber gücü azdır ancak bu durum 
zamanla gelişmektedir.  Üçüncü sınıfta en alt öğrenci 10. cüze kadar, ortalar 13-14, en iyiler 
ise Kur’an’ın yarısını ezberlemiş bulunmaktadırlar. Hafızlığın bitirilme süreci dördüncü sınıfta 
başlamakta ve altıncı sınıfın sonuna kadar devam etmektedir.

Hafız olanlar sadece dinî ilimlere yönelmezler, her çeşit öğrenci bulunmaktadır. Mühen-
dis olan, İngilizce alanında kendini geliştiren ve değişik mesleklerle ilgilenen hafızlar mevcut-
tur ve bunların hepsi Arap dilinin inceliklerini bilir ve kıraate hakimdirler. Bu durumun bütün 
Sudan için söz konusu olduğu vurgulanabilir.

Bu okullarda icazet verme işlemi bulunmamaktadır. İcazet almak isteyen öğrenciler bura-
dan sonra halvalara gitmektedirler ve orada şeyh, öğrencilerin yetkin olduklarına kanaat geti-
rirse kendilerine icazet vermektedir.  

2.1.5. Mısır Arap Cumhuriyeti
Mısır’da hafızlık çalışmaları hem Kur’an kursu tarzındaki merkezlerde, hem bireysel ça-

balarla hem de resmi okullarda sürdürülmektedir. Evkaf Bakanlığı’na bağlı olarak ve Ezher’in 
yönetiminde çeşitli resmi ve sivil kuruluşlarda hafızlık yapılmaktadır. 
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Mısır Arap Cumhuriyeti’nde meşhur hafızlardan Abdülbâsıt Muhammed Abdüssa-
med’in başkanlığında 1983’te kurulan Nikâbetü Muhaffizî ve Kurrâi’ l-Kur’an’il-Kerim’in baş-
langıçta 300 üyesi bulunurken 1996’da bu üye sayısı 4000’e ulaşmıştır.49

Ezher Üniversitesi’nde kurulduğu günden beri Kur’an dersleri bulunmaktadır. 1930’da çı-
karılan ve bir yıl sonra uygulamaya konulan yasada tecvit ve Kur’an hıfzı ibtidâî (ilköğretim) 
ve sânevî (lise) bölümlerinde yer almaktadır.50

2.1.5.1. Hafızlık eğitimi
Mısır’da Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerde herhangi bir yaş aralığı bulunma-

maktadır. Aynı sınıfta hem altı yaşında hem de kırk yaşında öğrenciler bulunabilmektedir. 
Herkes kendi gücü nispetinde ezber yapmaktadır. Küçüklerin daha kolay ve akıcı ezber ya-
pabildiğini düşünen öğreticiler, Kur’an’ın tamamını ezberleme süresinin de küçük yaşta olan 
öğrencilerde daha kısa olduğunu belirtmektedirler. Genel manada iki buçuk yıl süren hafızlık 
süresinde hıfz, genellikle Kur’an-ı Kerim’in başından sonuna doğru yaptırılmaktadır.

Sınıflara katılan öğrencilerin Kur’an’ın tamamını ezberlemeleri şart değildir. Öğrencilerin 
Kur’an’ın bir kısmını da ezberleme seçenekleri bulunmaktadır. Sınıf mevcudu 20 ila 35 arasın-
da değişebilmektedir.51

Hafızlığa başlamak için yeterli olduğu düşünülen öğrenci, hıfza Fatiha Suresi’nden başla-
maktadır. Bir gün içinde gücü yettiği kadar ezber yapmakta ve ertesi gün onu hocasına tashih 
için dinlettirmektedir. 

Öğrencinin hıfzı bittiğinde her gün bir cüz tekrar eder. Bunda başarılı olursa on beş gün 
içinde bütün Kur’an’ı hocasına okur. Kur’an’ın tamamını öğreticiye sunduğunda şeyhi, oku-
masını beğenir, ilmen ve amelen de yeterli görürse talebeye yetkin olduğu anlamına gelecek 
icazetini verir.52

Bunun dışında Mısır’da ilk ve orta dereceli resmi okullarda da hafızlık yaptırılmaktadır. 
Öğrenciler birinci sınıfta 30. cüzden ezber yapmaya başlamaktadırlar. Hıfza başlanıldığında 
ilk altı cüz, cüz olarak ezberlenmektedir. Sonrasında ezberler sure olarak devam etmektedir. 
Lise bitinceye kadar hafızlığın da bitmesi öngörülmektedir. Şayet bu gerçekleşirse öğrenciler 

49 Bozkurt, “Hafız”, XV, 77.
50 Bozkurt, “Darülkurra”, VIII, 544.
51 Bu bilgiler Ummu’l-Mü’minin Aişe Kur’an Kursunun Müdürü Neşve el-Seyyid’den alınmıştır. 
(Ekim 2009)
52 Bu bilgiler Ezher Üniversitesi hocalarından Celal Fuad Hamam tarafından aktarılmıştır. (Ekim 
2009)
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üniversiteye başladıklarında birinci cüzden başlayarak otuzuncu cüze doğru ezberlerini yine-
lerler. Bu eğitimi veren kurumlar genelde Ezher’e bağlı kuruluşlardır.

Kur’an, Hz. Peygamber (s.a.s.)’den bize kadar ezber ve tekrarla gelmektedir. Metot açısın-
dan bazıları duyarak ezberlemeyi tercih ederken bir kısmı levhalara yazarak ezberlemeyi seç-
miştir. Sahabinin genel usulü telakkî olduğu için ezberde en doğru yöntemin o olduğunu dü-
şünen Ezher Üniversitesi Kıraat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ma‘saravî, ezber süresinin de kişiye 
göre değişebileceğini belirtmektedir. Mısır’da öğrencilerin çoğu üç yılda hıfzını tamamlarken 
on ay veya beş yıl gibi sürelerle de karşılaşmak olağandır. Ma‘saravî hızlı yapılan hafızlıklarda 
okuma kalitesi bozulacaksa ve hafızın ne dediği anlaşılmayacak duruma gelecekse bundan 
uzak durulması gerektiğini düşünmektedir.

Mısır’da tahfize tahsis edilmiş yerler gündüzlü eğitim vermektedirler. Sabah, ikindi ve 
yatsı namazları sonrası ezber yapma vakitleridir. Hıfza çalışanlar çocuklar ise öğretmenleri 
onlara her kelimeyi okumakta ve adım adım ezber yaptırmaktadır. Mısır’da genel kursla-
rın yanında küçük ve büyükler için açılmış ayrı ayrı kurslar bulunmaktadır. Bunlara ilave-
ten Merkezü’l-Ta‘limi’l-Kur’an isminde gece ve gündüz eğitime devam eden kurumlar da 
bulunmaktadır.53

2.1.5.2. “eş-Şubrâ”
Osmanlılarda hafızlık yapan öğrencilerin kıraat alanında ihtisaslaşmaları için özel olarak 

oluşturulmuş darülkurra müesseselerinin bir benzeri olan eş-Şubrâ Mısır’da oldukça yaygın 
bir üne sahiptir. Aslında bir yer ismi olan eş-Şubrâ, müessese haliyle dünyada bu konu ile ilgi-
lenen Müslüman devletler arasında şöhretini korumaktadır. Endonezya, Malezya ve Singapur 
gibi ülkelerde hafız öğreticiliği yapan hocalar arasında eş-Şubrâ’dan eğitim almış olmak son 
derece önemlidir. Zaten imkanları eş-Şubrâ’da eğitim almaya elvermemiş öğreticiler de bir şe-
kilde eş-Şubrâ’ya gelenlerden istifade etmektedirler. Dolayısıyla bir hafızlık müessesesinde en 
az bir hocanın eş-Şubrâ’da öğrenim görmüş olması gerekmektedir.

Görüşme yapabildiğimiz Kahire’deki eş-Şubrâ Müdürünün verdiği bilgilere göre okulda 
746 öğrenci bulunmaktadır. Sınıf mevcudu 35 kişiden oluşmaktadır. Öğrenim süresinde mu-
siki ile kıraat eğitimi verilmemektedir. Öğrenciler gelenek üzerine Kur’an’ın kendi ahengi ile 
onu tilavet etmektedirler.

53 Bu bilgiler Ezher Üniversitesi Kıraat Bölüm Başkanı Ahmed Îsâ al-Ma‘saravî ve Kıraat Bölümü 
Öğretim Görevlisi Fatıma Receb Hasaneyn el-Bâcûrî ile yapılan görüşmelerden derlenmiştir. (Ekim 
2009)
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Bu okula girebilmenin şartı hafız olmaktır. Kıraat alanında ihtisas olduğu için hafız olma-
yan girememektedir. Toplamda sekiz yıl süren eğitimde yaş sınırı bulunmamaktadır. Kız öğ-
renciler daha fazla vakit ayırabildikleri ve hayat meşguliyetleri az olduğu için onlar eğitimde 
biraz daha başarılı olabilmektedirler. En başta öğrenciler eşittir eleme yapılmaz ancak, bölüm 
sınavlarında derecelendirme bulunmaktadır. Okulun genel idare, eğitim içeriği ve düzeni Ez-
her’e bağlı olarak devam etmektedir.

Öğrenim düzeyi genel manada üç seviyeden oluşmaktadır. Sözkonusu  merhalede, birinci 
mertebe “tecvit” mertebesi, ikinci seviye “ali” (kıraat) seviyesi, üçüncü aşama da “ula” (tahas-
sus) derecesidir. Buna göre birinci düzey eğitimi iki yıl devam etmektedir. Bu süre zarfında 
öğrenciler bütün Kur’an’ı hafs rivayeti üzerine dinlemekte ve okumaktadırlar. Ayrıca “ulumu 
şeriyye”yi de kamil manada öğrenmeleri için gerekli dersler verilmektedir. (Fıkıh, hadis, tefsir, 
siyer, akaid, Arap dili bu dersler arasındadır.)

İkinci aşama üç yıl sürmektedir. Burada kıraati ‘aşere okunmaktadır. Şâtıbî metni esas 
olarak alınmakta ve resmi Mushaf üzerinden öğrenim görülmektedir. Bütün Kur’an’ı talim 
etmekle birlikte metnin şerhi de ezberlenmektedir. Bu seviyede öğrenciler Ezher’e hazırlık 
yapmış bulunmaktadırlar.

Üçüncü ve son seviye tahassus merhalesidir. Burada öğrenciler on kıraate ilaveten şaz kı-
raatleri de öğrenmekle birlikte kıraatlerin bütün tafsilatları hakkında malumat sahibi olmak-
tadırlar. eş-Şubrâ’da eğitim görenler tahassus derecesini de başarı ile bitirmişlerse kendilerine 
artık uzman olduğuna dair icazet verilmektedir. Buradan mezun olan öğrenciler Ezher Üni-
versitesi’nin Kur’an-ı Kerim bölümüne gidebilmektedirler.54

54 Bu bilgiler Kıraat eş-Şubrâ Hima el-Feteyat isimli okulun Müdürü Muhammed Hassan ve oku-
lun kıraat öğretmenlerinden Hasan Sa‘id Silim el-‘Adevî ile yapılan görüşmeden derlenmiştir. Gama 
Dan, Manart al-Faruk, Alghed al-Moshrer, Betül Tolgay görüşmede hazır bulunan ve tercüme konu-
sunda yardımcı olanlar kişilerdir. (Ekim 2009)
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Mısır’da hıfza ilaveten kıraat bilgisi de yaygınlık arz etmektedir. Kıraat için oluşturulan 
merkezlerde bayan ve erkekler eğitim alabilmektedir.55 Kıraat ile ilgili uydu televizyon  kanal-
ları bulunmakta ve böylece halk bunları takip edebilmektedir.56 

2.1.5.3. Ünlü kariler
Eskiden beri gelen bir darb-ı meselde “Kur’an-ı Kerim Hicaz’da nâzil oldu, Mısır’da okun-

du, İstanbul’da da yazıldı.” ifadeleri kullanılmaktadır. Her ne kadar Türk kariler artık İstan-
bul’da da okunduğunu vurgulasalar bile bu durum henüz darb-ı mesele dahil olmamıştır. Bu-
rada Mısır kıraatinin ayrıcalığı vurgulanmaktadır. Güzel Kur’an okumanın köklü bir gelenek 
olduğu Mısır, İslam Tarihi boyunca bu özelliğini korumuştur. İbn Battuta seyahatnamesinde 
Kırım-Altınordu Hanı’nı anlattığı bir bölümde şöyle bir olaya yer verir: “Arkadaşlarım arasın-
da, tıpkı Mısırlılar gibi güzel bir ses ve kıraat usulü üzere Kur’an-ı Kerim okuyan bir hafız vardı. 
Burada (Altınordu Hanı’nın sarayında) Kur’an okudu.”57  

Mısır Arap Cumhuriyeti’nde Kur’an eğitimi genel olarak küçük yaşlarda başlamaktadır. 
Ünlü karilerden Şeyh Abdulfettah el-Şiişâî, 9 yaşında hıfzını tamamlamış ve dünyaya geldi-
ği köyün mektebinin hocalarından olan babasının teşvikiyle kıraat ilimlerini okumak üzere 
Tanta’daki enstitüye gitmiştir. Burada aldığı eğitim sonrasında 12 yaşında kendi bölgesinde 
meşhur olmuştur. 

Kendinden önceki hafızları taklit etmeyen eş-Şiişâî’nin kendine özel bir tarzı bulunmak-
tadır. En büyük arzularından birisi olan Haremeyn bölgesinde Kur’an okuma fiiline 1948 
yılında hac farizasını yerine getirirken nail olmuştur. Şeyh Abdulfettah’ın oğlu Şeyh İbrahim 
el-Şiişâî de dokuz yaşında hıfzını tamamlayarak meşhur olan karilerden birisidir.58 

55 Kıraat alanında pek çok eser meşhur olsa da biz burada bir kaçını zikretmek istiyoruz. el-Kâ-
dî, Abdulfettah Abdulganî, el-Budûru’z-Zâhiretü fî’l-Kıraati’l-‘Aşeri’l-Mutevâtire, I-II, 3. bs., 
Dâru’s-Selâm, Kâhire 1430/2009; el-Ma‘sarâvî, Ahmed Îsâ, el-Kıraat, 3. bs., Dâru’s-Selâm, Kâhi-
re 1429/2008; en-Neşevî, Ahmed b. Ahmed b. Umer, el-Beyânu’l-Vefâ, Müessesetü Kurtubi, y.y., 
1426/2005; el-Ensârî, Zekeriya b. Muhammed, Şerhu’l-Cezerî, 3. bs., Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût 
1427/2006; İsmail, Şa‘ban Muhammed, el-Kıraat, 4. bs., Dâru’s-Selâm, Kâhire 1429/2008; eş-Şatibî, 
Kasım b. Halef b. Ahmed, Metnu Şatibî, Tah. Muhammed Temîm, 3. bs., Mektebetü Dâru’l-Hüdâ, y.y., 
1417/1997; el-Kâdî, Abdulfettah, Tarihu’l-Mushafi’ş-Şerif, Mektebetü’l-Cündî, Kâhire, ts.; el-Kâdî, 
Abdulfettah, Tarihu’l-Kıraati’l-‘Aşer, Dâru’s-Sahâbe, y.y., ts. 
56 el-Bâcûrî, aynı röportaj. (Ekim 2009)
57 İbn Battuta, Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Abdillah (770/1368), Rihle (Seyahatna-
me), çev. A. Sait Aykut, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2004, s. 342
58 Bu bilgilerin verildiği yazı Ezher Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Abdülaziz İvadallah ve 
Memduh Metin Turan tarafından kaleme alınmış ve 23 Mart 1993 tarihinde Salı günü Zaman Gaze-
tesinde yayımlanmıştır.

hatice şahin
Sticky Note

hatice şahin
Sticky Note
Dipnot Şu şekilde değiştirilecek:
Bu bilgiler Ezher Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Abdüzaziz İvadallah ile yapılan röportaj ve kendisiyle birlikte Memduh Metin Turan tarafından kaleme alınan ve medyada yer alan bilgilerden derlenmiştir.�
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Şeyh Ebu’l-İneyn Şiişâî, Mısır’ın ünlü karilerinden bir diğeridir. 12 yaşında hıfzını ta-
mamlayan Ebû’l-İneyn Şiişâî, kısa sürede halkın beğenisini kazanmakla kalmaz 17 yaşına 
geldiğinde Şeyh Abdulfettah el-Şiişâî gibi karilerin yanında Kur’an okumaya başlamıştır. 
Filistin’e doğu radyosuna davet edilmiş ve burada Kur’an okumuştur. Birkaç kez Türkiye’ye 
gelen eş-Şiişâî, Türk halkının Kur’an’ı çok sevmesinin dikkatini çeken unsurlardan olduğunu 
belirtmiştir.

1983 yılında kariler enstitüsü anlamına gelen “Ma‘hadü’l-Kurra”yı kurmuştur. Bu enstitü 
Mısır Vakıflar Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşun amacı Kur’an 
okumasını bilmeyenlere Kuran öğretmek, tecvidi geliştirmek ve bunları dünyanın her tarafına 
yaymak şeklinde özetlenebilir. Pek çok meşhur kari bu enstitüden geçmiştir. Asya, Avrupa, Af-
rika, Tayland, Malezya, Somali, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika ve Türkiye’den gelen 
öğrencileri bulunmaktadır.59  

Kendinden önceki karileri taklit etmediğini ancak onları dinleyerek eksikliklerinden kaçı-
narak kendini geliştirdiğini belirten Şeyh Muhammed Tablavî Mısır’ın meşhur karilerinden-
dir. Dokuz yaşında hıfzını tamamladıktan sonra başta Ma‘hadü’l-Kurra olmak üzere pek çok 
yerde ihtisas eğitimi almıştır.60 

22 Şubat 1904’te Kaliyuba ilinin Banha bölgesine bağlı Mugul köyünde dünyaya gelen 
Şeyh Abdülazim Zahir, Mısır’ın dünya çapındaki meşhur hafızlarındandır. Aynı köyde bir 
başka ünlü hafız daha dünyaya gelmiştir. O da Şeyh Mansur Baddar’dır. Şeyh Baddar radyo-
nun yeni icat edildiği dönemlerde radyoda Kur’an okumanın caiz olmadığına inandığı için 
Şeyh Zahir kadar meşhur olamamıştır. 

Şeyh Abdülazim Zahir sekiz yaşında köyünde iken hafızlığını tamamlamıştır. Oğlunun 
kabiliyetli olduğunu fark eden babası daha güzel eğitimler alması için onu kıraat enstitüsüne 
göndermiştir. Taklit edilemediğinden çalıştığı radyonun sahibi kendisine “altın sesin sahibi” 
unvanını vermiştir. Kendine has üslubu olduğundan dinleyiciler kendisini hemen tanımak-
taydı. Bu özelliği sebebiyle Mısır’ lı ünlü yazar İhsan Abdülkuddus’un “Evimizde bir adam 
var.” isimli filminde etkileyici bir şekilde fondan kendisinin okuduğu ezan verilmiştir.  Suudi 
Arabistan, Ürdün, Yemen gibi pek çok Arap devletinde Kur’an okumak için Mısır Vakıflar Ba-
kanlığı tarafından görevlendirilmiştir. Şehy Zahir hiç durmadan beş saat Kur’an okuyabilme 
yeteneği ile de ünlüdür.

59 İvadallah, Turan, 14 Mart 1993 Pazar, Zaman Gazetesi.
60 İvadallah, Turan, 12 Mart 1993 Cuma, Zaman Gazetesi.
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Mısır’ lı yazarlar, Mısır’ lı hafızlar hakkında “Onların sesinde Nil’in hüznü, Sahra’nın hasre-
ti mi var bilmiyoruz? Ama şurası kesindir ki, her bir hafız kendine has ses, makam ve üslubu 
ile insanı büyüleyen bir okuyuşa sahiptir.” demektedirler. Genel olarak Müslümanlar arasında 
yaygın bir kanaatten bahsedilmektedir: İslam’ı yeni tanıyan bir insan Abdüssamed’i çok sever, 
zamanla İslamî şuuru arttıkça, his ve düşünce dünyası geliştikçe Minşevî ile devam eder en 
sonunda Mustafa İsmail’de karar kılar.

Dokuz yaşında kendisi gibi hafız olan babasından hıfzını tamamlayan Minşevî, sonrasında 
Kahire’ye gelerek zamanın kıraat âlimlerinden kıraat dersi almıştır. Minşevî Kur’an okumak 
için davet edildiğinde karşılığında hiçbir ücret almaması ve sadece Allah rızası için Kur’an 
okuması ile tanınmıştır. Bir defasında yoksul bir kadının “Ben oğlumun sünnetine Minşevî’yi 
davet edeceğim.” dediği için etrafındaki insanların “Bu kadar meşhur birisi senin oğlunun sün-
netine mi gelecek?” tarzındaki alaylarını duyan Minşevî o kadını bularak oğlunun sünnetine 
gelmiş orada Kur’an okumuş ve kendilerine de maddi katkıda bulunmuştur. 

BBC, Suriye ve bazı Avrupa ülkeleri radyolarında kaydedilmiş kasetleri bulunmaktadır. 
Şeyh Minşevî’nin oğlu Şeyh Muhammed el-Minşevî de 11 yaşında hafız olmuştur. Bu gün pi-
yasada 150’den fazla kaseti bulunmaktadır. Diğer oğlu Şeyh Mahmud Sıddık el-Minşevî aile-
nin üçüncü hafızıdır. Şeyh Mahmud 1992 yılında bütün İslam aleminden gelen din reislerine 
Hüsnü Mübarek tarafından takdim edilmiş ve bununla onurlandırılmıştır.61

1880 yılında dünyaya gelen Muhammed Rıfat iki yaşında iken geçirdiği rahatsızlıktan 
ötürü gözlerini kaybetmiştir. 10 yaşında hafızlığını tamamlayan Şeyh Rıfat, tefsir, yedi kıraat 
ve tecvit derslerini almayı ihmal etmemiştir. Dinî ilimler yanında yüzlerce kaside ezberlemiş-
tir. Musiki eğitimi alan Şeyh Rıfat, ud başta olmak üzere bazı enstrümanlar çalabilmekteydi. 
Kahire’nin büyük mescitlerinden olan Mustafa Fazıl Paşa’nın mescidine 15 yaşında tayin ol-
muştur. Kendisini dinlemek için yer bulmak isteyen kişiler sabahın erken saatlerinde camiye 
gelerek Cuma namazına kadar beklemişlerdir. İnsan seli nedeniyle secde yapacak boşluklar 
dahi doldurulmuştur. Hatta bir süre sonra mescitte kendisini dinlemek isteyen gayrimüslim-
ler için bir balkon ayrılmıştır. Dinleyiciler içerisinden İslam’ı kabul edenler olmuştur.

1934 yılında Kahire radyosunun açılışında kendisinden Kur’an okunması istenmiştir. Bu 
teklif ilk defa Şeyh Rıfat’a gittiği için tereddüt etmiş ve Ezher’in caiz olduğuna dair fetvasına 
kadar beklemiştir. Bu radyo halen her gün 20 saat Kur’an yayınlamakta, dinî programlar yap-
makta ve radyonun açılış ve kapanışı Şeyh Rıfat’ın okuyuşu ile olmaktadır.62

61 Yukarıdaki bilgiler için bkz. İvadallah, Turan, ts., Zaman Gazetesi.
62 İvadallah, Turan, 22 Mart 1993 Pazartesi, Zaman Gazetesi.
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10 yaşında hıfzını tamamlayan Şeyh Abdülbasid Muhammed Abdüssamed, çeşitli kıraat 
dersleri de aldıktan sonra 19 yaşında Kahire’ye gelmiştir. Şeyh Abdüssamed sesini ve kıraatini 
iyi kullanarak halkın beğenisini toplamıştır. Dinleyiciler bazı ayetleri tekrar tekrar okumasında 
ısrar da etmekteydiler. İnsanları coşturmakta mahir olan Şeyh Abdüssamed, Kahire radyosu-
nun yarışmasında birincilik kazanmıştır. Suudi Arabistan’da Kral’ın huzurunda Kur’an oku-
muştur. Bunun yanında Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtalarının pek çok ülkesine Kur’an 
okumak için gitmiştir. Mısırlı karilerin mücevved63 okuyuşları dışında, Mısırlıların normal 
okuyuş dedikleri murattel64 okuyuşları da bulunmaktadır. Hemen her karide söz konusu olan 
bu durum halk tarafından normal karşılanmaktadır. Karilerin piyasada hem “normal kaset” 
dedikleri hızlı okuyuşla tilavet65 edilmiş kayıtları hem de “tecvitli” dedikleri ayrı kasetleri mev-
cuttur.66  Bu bağlamda Şeyh Abdüssamed’in Kahire’de satılan 22 kasetlik bir normal hatim 
okuyuşu, bir de tecvitli hatim seti bulunmaktadır.67 

“Mısır’a kendini dinleten adam” ünvanı ile Şeyh Ahmed Naina 1979 yılından bu yana Mı-
sır radyo ve televizyonlarında Kur’an okumaktadır. Aslında çocuk doktoru olan Şeyh Naina, 
Mısır’da “Hafızlar başka iş yapmaz.” düşüncesini yıkan kişidir. Mısır’ın eski Cumhurbaşkan-
larından Enver Sedat onu Kahire’ye çağırmış ve kendisine özel hafız tayin etmiştir. Devle-
tin resmî hafızı unvanını almıştır. Resmi hafız devlet başkanının bulunduğu toplantı, büyük 
konferanslar gibi ortamlarda Kur’an okuyuculuğu yapmak anlamına gelmektedir. 3 yaşında 
Kur’an öğrenmeye başlayan Şeyh Naina, dokuz yaşında hafız olmuştur.68 

Şeyh Mahmud Ali el-Bennâ, Mısır’ın meşhur karilerinden biri olmasının yanında 11 
yaşına kadar hafızlığa ilaveten dinî ilimleri de öğrenmeyi başarmıştır. Şeyh Bennâ, Kuveyt, 
Abudabi, Hindistan, Malezya, Singapur, Endonezya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Medine-i 
Şerif ’e Kur’an okumak için davet edilmiştir. Şeyh Bennâ’nın Kahire’de normal okuyuşla 29 
kasetten oluşan bir hatim seti bulunurken tecvitli okuyuşla da 60 kaseti içeren bir hatim kaydı 
bulunmaktadır. Bennâ’ın kasetleri Türkiye’de de satılmaktadır.69 

63 “Tahkik” ve “tedvir” tarıklarıyla okunduğunda bütün tecvit kurallarına özenle riayet ederek ve 
makamla okumak. Bu okuyuşa “tertîl”le okumak adını da vermektedirler.
64 “Hadr” tarıkıyla okur gibi hızlı okumak.
65 Bu okuyuşta bazı kuralların tam anlamıyla uygulanmadığı gözlenmektedir.
66 İlgili okuyuş örnekleri için bkz. http://www.4shared.com/file/24745699/9458b80e/_____.
html
67 İvadallah, Turan, 04 Mart 1993 Perşembe, Zaman Gazetesi.
68 İvadallah, Turan, 23 Mart 1993 Salı, Zaman Gazetesi.
69 İvadallah, Turan, 10 Mart 1993 Çarşamba, Zaman Gazetesi.
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Sekiz yaşında hıfzını tamamlayan Şeyh Mahmud Halil el-Husarî, Ezher’den şeyhlik al-
mış, hafızların müfettişliğini yapmış ve Mushaf ’ ların basımında önemli görevler almıştır. 
1961 yılında Mısır’ın genel hafızlarının şeyhi seçilmiş ve Vakıf Bakanlığı’nda Kur’an-ı Kerim 
işlerinden sorumlu müsteşar olmuştur. Şeyh Husarî’nin Kur’an ve kıratla ilgili eserleri bulun-
maktadır. Kur’an-ı Kerim’i birkaç tarikiyle okumuş ve bunlar kayda alınmıştır. Bunlar arasında 
Asım’ın Hafs rivayeti, Nafi’nin Verş ve Kalun rivayetiyle okuyuşları bulunmaktadır.

Şeyh Husarî kıraat alanında Mısır’da benzeri bulunmayan kişi olarak tanımlanmaktadır. 
İngiltere’de Krallar ve başkanlar salonunda ilk defa Kur’an okuyan kişi Şeyh Husarî’dir. Bunun 
dışında pek çok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da Kur’an okumuş ve onu dinleyen kişiler ara-
sından İslam’a girenler olmuştur. 

Mısır hükümeti Husarî adına Kur’an okuması için özel bir radyo açmıştır. Bu radyoda on 
yıl sadece Husarî’nin kasetleri yayınlanmıştır. Hayatının son dönemlerinde Şeyh Husarî iki 
dinî müessese açmıştır. Bunlardan birisi köyü Şubrâ’da ve diğeri Kahire’dedir. Kahire’de bulu-
nan mescitte Kur’an-ı Kerim enstitüsü ve Kur’an’ı ezberlemek isteyenler için bir medrese yer 
almaktadır. Şeyh Husarî’nin normal okuyuşla 23 kasetlik bir hatim seti bulunurken tecvitli 
okuyuşla 54 kaset içeren bir kaydı da bulunmaktadır.70

Son olarak burada tanıtımını yapacağımız Şeyh Mustafa İsmail, Mısır karilerinin son du-
rağı olarak tanımlanmaktadır. On yaşında hıfzını tamamlayarak akabinde kıraat ilmi ve dinî 
ilimleri tedris etmiştir. Cennet bahsi geçerken hissetmekte ve cehennem bahsi geçerken sanki 
cehennemlikleri görüyor gibi Kur’an’a oldukça hakim olduğu için Şeyh İsmail, okuyuşunda 
sesini anlama göre yönlendirmekte ve onu dinleyenler Kur’an yeni iniyormuş gibi hissetmek-
tedirler. Dünyanın pek çok ülkesine Kur’an okumak için giden Şeyh İsmail devlet erkanının 
takdirini kazanmıştır. 

Şeyh İsmail’in normal okuyuşla hatim seti 21 kaset içerirken tecvitli olarak okuduğu ha-
tim kaydı 74 adet kasetten oluşmaktadır. Nev’i şahsına munhasır üslubu ile dinleyiciler tara-
fından hemen tanınan Şeyh İsmail hiç ara vermeden mescitlerde ve camilerde iki saat Kur’an 
okuyabilmekteydi. Bu süre zarfında musikiye hakim olan ve hem tiz seslerin en üst perdeleri-
ne çıkabilen hem de pes seslerin en alt perdelerine rahatlıkla inebilen Şeyh İsmail, uzun oku-
yuşlarda manaya göre makam değiştirerek dinleyicilerin dikkatini koruyabilmekteydi. Üçü 
kız üçü erkek olmak üzere altı çocuk babası olan Şeyh İsmail’in Mısır’daki unvanı “altın sesiyle 
kalpleri Kur’an’a ısındıran adam”dır.71 

70 Yukarıdaki bilgiler için bkz. İvadallah, Turan, 06 Mart 1993 Cumartesi, Zaman Gazetesi.
71 İvadallah, Turan, ts., Zaman Gazetesi.
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Firavunlar devrine dayanan bir rivâyete göre, Mısır firavunu, bir gün veziri Hâmân’a, “Ül-
kemin insanlarını nasıl daha kolay idare edip, rahatlıkla hükmederim.” diye sormuş. Hâmân 
da Firavun’a, halkı sürü misali daha kolay idare edebilmesi için, Mısır’da fûl (bakla) ekilip bi-
çilmesini ve halkın bunu çokça yeyip, tüketmeye alıştırılmasını salık vermiş. Nihayet her ta-
rafta fûl ekilmiş ve Mısır halkı fûl’e iyice alışmış, zamanla, Mısırlılar kafatası nispeten küçük, 
ama göğüs ve omuzları iri ve geniş bir topluluk haline gelmiş. Göğüs kafesleri geniş hale gel-
diğinden, daha uzun nefesli hale gelmişler, bu yüzden Mısır’dan çıkan hafızlar daha yumuşak 
sesli ve daha uzun nefesli olmuşlar. Rivâyet bu ya, anlatılır durur. Mısır’da günümüzde de fûl 
(bakla) ülkenin en başlıca yemek çeşididir ve gerçekten Mısırlı hafızların bu uzun nefes özelli-
ği dikkat çekmektedir. Hafız Abdülbâsıt ve halen hayatta olan Ebû Medyen bunun en çarpıcı 
örnekleridir.72

2.1.6. Somali Demokratik Cumhuriyeti
Somali Demokratik Cumhuriyeti hafızlık konusunda Afrika’da üne sahiptir. Sudan’da 

Somali, hafız olmayana kız vermeyen ülke olarak anılmaktadır. Konunun gerçeklik boyutu 
Somali’nin kırsal kesimleri için geçerliğini korurken, şehirlerde damat adayının hafız olması 
tercih meselesidir ancak iyi bir Müslüman olması da yeterli sayılmaktadır. Sekiz milyon ci-
varında nüfusa sahip ülkede hafız sayısının normal nüfusa oranla % 50 seviyesinde olduğu 
söylenmektedir. Ülkede hafızlara çok fazla değer atfedilmektedir. Hatta birisinin eşi hasta olsa 
hafız olan kimseden kurban kesmelerini istemekte ve bu işlem gerçekleşince hastanın iyileşe-
ceğine kanaat getirilmektedir. 

Somali’de tahfiz okulları şehirlerde ve şehirlerin dışındaki alanlarda olmak üzere iki ana 
bölgeye yerleştirilmiştir. Her iki kurumda sistemler arasında küçük farklılıklar bulunmakla 
beraber yerleşkedeki asıl amaç öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmaktır. Medresetü’l-Kur’an 
ismiyle anılan kurslarda hafızlıkla birlikte diğer dini ilimler okutulmamakta, hıfzını tamamla-
yanlar devam etmek isterlerse mescitlerde her akşam düzenli olarak yapılan tefsir, akaid gibi 
derslere katılmaktadırlar. 

Bu okullardan kırsal kesimde bulunanların olduğu yere Kur’an köyleri adı verilmektedir. 
Çocuklar küçük yaşlarda buraya gönderilmektedirler. Bir çocuk düzgün konuşabiliyorsa di-
rekt Kur’an köylerine gönderilmekte ancak, telaffuzu problemli ise normal okulda dil eğitimi 
aldıktan sonra merkezlere kabul edilmektedir. Tahfiz kurslarına başlayan öğrenciler burayı 
bitirene kadar normal eğitime devam etmemektedirler. Yapılmak istenen her şey hafızlığın 

72 Müfid Yüksel, Mısır Kırâati ve Hafızlık Geleneği, www.tarihsuuru.com, 20 Ocak 2011 Perşembe, 
Saat 16:19, s. 1.
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tamamlanması sonrasına ertelenmektedir. Öğrencilerin Kur’an okumayı öğrenmeleri ve ha-
fızlık yapmaları aynı kursta olmaktadır. 

Somali’de şehir merkezinde Hafs rivayetine göre Kur’an okuma tercih edilirken kırsal ke-
simde Ebu Amr rivayeti esas alınmaktadır.  Somali’de yatılı eğitim veren hafızlık kursu bulun-
mamaktadır. Çünkü medreseler şehir dışında her beş kilometre aralıklarla bulunurken şehir 
merkezinde karşı karşıya olabildiği için talebeler kolaylıkla kurslara ulaşabilmektedir.  Sabah-
tan öğlene kadar ders yapıldıktan sonra öğrenciler eve giderek üç saat dinlenmektedirler. Aka-
binde tekrar medreseye gelen talebeler yatsı namazı sonrasına kadar o gün yaptıkları hıfzlarını 
tekrara çalışmaktadırlar. Öncesinde tecvit eğitimi alan azınlık dışında, öğrenciler ezberleri tec-
vitle yapmaktadırlar. 

Ortalama üç yılda Kur’an’ın tamamını ezberleyen öğrencilere hafızlık öncesi okuyuşunun 
akıcılığını sağlamak adına üç hatim yaptırılmaktadır.  Hıfz esnasında iki süreç yaşanmakta ve 
yeni başlayanlar hocanın ağzından ellerindeki levhalara yazmaktadırlar. Bu aşamayı geçenler 
artık Mushaf ’tan ezbere geçmektedirler. Günlük derslerde ezberini erken bitiren öğrenciler 
serbest bırakılmaktadır.  

Nas Suresinden başa doğru yapılan ezberlerde hafızlık bitinceye kadar tekrar yapılma-
makta ve Kur’an tamamlandığında baştan sona doğru tekrar edilmektedir. Kur’an ezberi 
bitinceye kadar tekrarlar öğrencinin bireysel sorumluluğuna bırakılmaktadır. Sınav sonrası 
hoca tarafından verilen hafızlık sertifikası ülkede imam seçiminde kullanılmaktadır.  Bayan ve 
erkekler için farklı yerlerde ya da aynı kursun değişik bölümlerinde bayanlar ve erkekler için 
açılmış ayrı derslikler bulunsa da öğreticiler her iki grupta aynıdır.73  

2.2. Müslüman Ancak Arap Olmayan Ülkelerde
Allah kelamını, Arap olsun veya olmasın bütün Müslümanların ezberlenmeye gayret gös-

terdikleri açıktır. İlahi Kelam olmasından kaynaklı bir kolaylaştırılmışlığı olsa da ezberi kolay-
laştıracağına inanıldığı için Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde hafızlık yapan öğrencilerin 
çoğunluğu Arapça eğitimi almaktadır. Öğretilen Arapça sadece metinleri anlamaya yönelik 
olmayıp konuşma dilini de kapsamaktadır. 

Hafızlığın amaç ya da araç ilmi olması konusuna hem ülkeler hem de ülkenin cemaatleri 
farklı bakış açılarına sahiptir. Ülkelerde, sadece ibadet maksadıyla Allah rızası için hafız olmayı 

73 Somali Demokrat Cumhuriyeti’ni ziyaret etme şansı elde edilememekle birlikte yukarıdaki bil-
giler şehir merkezi ve kırsal medreselerde hafızlık yapan ve UIN Üniversitesi’nde öğrenci olan Hasan 
Hüseyin Gacal ve Abdunnazi Abdallah Hasan tarafından verilmiş; Türkçe’ye Muhammed Orak ve 
Mehmet Savaş aracılığı ile çevrilmiştir. Görüşme Endonezya’da gerçekleşmiştir. (Kasım 2010)
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tasarlayıp sonrasında eğitim hayatı ile ilgili açılımlar yapmayanların varlığına karşın hafızlığı, 
Allah’ın rızasına götürmesi ümidinin yanında Kur’an’ı anlamaya yönelik çalışmalarla taçlan-
dırmayı planlayarak Temel İslam Bilimleri dallarında kendini geliştirmek isteyenlerin hafız 
olmadan zorluk çekeceklerini düşünenler de bulunmaktadır. İlaveten hafızların hem dünye-
vi hem uhrevi alanda güçlü olmaları gerektiğini savunanlar, hafızları İslami Bilimler dışındaki 
alanlarda görmeyi istemektedir. 

2.2.1. Endonezya Cumhuriyeti
Endonezya Cumhuriyeti yaklaşık 230 milyon nüfusa sahiptir ve bu nüfusun % 80’i Müs-

lüman kabul edilmektedir. Ayrıca ülkenin genelinde beş ayrı din, varlığını sürdürmektedir. 
Endonezya’da İslam geleneksel olarak yaşandığı için birtakım uygulamalar yerleşmiş durum-
dadır. Hemen hemen herkesin beş vakit namazı aksatmadan kılması buna verilebilecek ör-
neklerden birisi sayılabilir. 

İnanç öğretilerinin bir parçası olarak devam eden namaz ibadeti okullarda da yerini almış-
tır. Okullarda öğlen vakti geldiğinde namazlar cemaatle kılınmaktadır. Hatta sınıf hocasının 
bayan olması durumunda dahi Şafii mezhebi yaygın mezhep olduğu için cemaat uygulama-
sı devam etmekte ve bayan öğretmen imam olmaktadır. Kız çocuklarında namaz, çok küçük 
yaşlarda yerleştiği için, ilerleyen yıllarda –nadir olmakla birlikte- tesettür tercih edilmese bile 
namaz aksamadan devam etmektedir. Bu gibi durumlar için camilerde “mıkına” adı verilen 
giyecekler bulunmaktadır. Bu kıyafet iki parçadan oluşmakta ve bütün olarak tesettürü sağ-
lamaktadır. Mıkınaların temizliği caminin bayan temizlikçisi tarafından titizlikle takip edil-
mektedir. Bu dikkatin doruk noktasına ulaştığı Singapur Cumhuriyeti’nde necislik özelliği 
taşımayan en ufak bir görüntü kirliliği durumunda dahi mıkınalar yıkanıp ütülenip askılarıyla 
birlikte caminin onlara ait bölümüne asılmaktadır. 

Kur’an eğitimi çok küçük yaşlarda başlamaktadır. Çocuklar dört yaşlarında, bütün mahal-
lelerde camilerde tamamen gönüllülerce yürütülen akşam kurslarına katılmaktadırlar. Bu yaş-
larda Kur’an okumayı öğrenen çocuklar ileriki yaşlarda hafızlığa başlamakta zorlanmamak-
tadırlar. Küçük yaşlarda Kur’an eğitimi verilmekte tecvit adına sadece farz olduğuna inanılan 
kurallar74 yerine getirilecek kadar tecvit eğitimi verilerek eksik kalan kısım sonraki eğitimlerde 
tamamlanmaktadır. Sözü geçen uygulamadan ötürü Endonezya’da Kur’an okumayı bilmeyen 
Müslüman yok denilebilir. 

74 Örneğin med bahsi bu kurallar arasındadır. Temel yaklaşım anlama etki edecek kurallardır ve 
bunların farz olduğuna inanılmaktadır.
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Camilerde namaz kıldıran ve Kur’an öğreten kişiler o caminin müdavimlerinden birisi 
olabilmektedir. Büyük camiler hariç camilerde belli bir imam bulunmamakta ya da belirli bir 
kişi varsa bunu halk belirlemekte olduğu için bu, resmi bir durum değildir. İmam tayin edilen 
camilerdeki görevlilerin maaşı halk tarafından karşılanmaktadır. Endonezya’da teheccüd vak-
tinde insanları teheccüde uyandırmak için ezan okunmaktadır. Bu durum ülkeyi diğer Müs-
lüman ülkelerden ayıran bir özellik gibi görünmektedir. Teheccüdle uyanan Müslümanlar en 
geç sabah altı civarında hayata başlamaktadırlar. Röportaj taleplerimizin sabah yedi randevu-
su ile bireylerin kendi evlerinde ağırlanmak üzere karşılanması ilk zamanlarda alışmakta zor-
luk çektiğimiz konular arasında sayılabilir. 

Endonezya’da hafızlık,  Müslüman nüfusa oranla %1 civarındadır. Ancak bu oran, ülke-
nin hafızlarıyla meşhur Kudüs şehrinde %2 civarında olmakla birlikte genel bir eğilimle hıfza 
rağbet gittikçe artmaktadır.  Ülkede hafız sayısı bu oranlarda olmasına karşın, bir iki cüz ez-
bere bilen veya hafızlığını tamamlamış insanlarla çok fazla karşılaşılmaktadır. İslami alanlarda 
üniversite okuyan öğrenciler de belli oranda ezber yapmak zorunluluğuna sahiptirler. Örne-
ğin Arap Dili’ndeki talebeler iki cüz bilmeden mezun olamamaktadırlar. Ülkenin genelinde 
Kur’an okumada bayanların sesinin haram olduğu görüşü yaygın değildir. Hatta IIQ Üniver-
sitesi’nde öğreticilik yapan ve Kur’an okumada dünya dereceleri olan Maria Ulfah, M.A.75’nın 
ses kayıtlarını içeren CD’ler piyasada bulunmaktadır.

Ülkede hafızlık resmî bir kontrol altında değildir. İsteyen herkes bir kurs açıp hafız ye-
tiştirme özgürlüğüne sahiptir. Durumu resmiyete dökmenin, henüz yeni yeni geliştirilmeye 
çalışılan bir müessesenin zorluklar altında yıldırılması anlamını taşıyacağı, bildirilen kanaatler 
arasındadır. Ayrıca, öğreticilerin bunu Allah rızasını kazanmak adına yapmaları ve kendilerini 
yetkin kabul etmeden böyle bir sorumluluğu almamaları nedeniyle teftiş edilmelerinin gerek-
li olmadığı düşünülmektedir.

Endonezya’da hafızlık diğer ülkelerle karşılaştırılırsa değer açısından ikinci planda düşü-
nülmektedir. En önemli rütbe hacılık olarak kabul edilmekte ve hacılara çok değer verilmek-
tedir. Bu öneme binaen ülkede hacca gidecek adaylar hac mevsiminden altı ay önce belirlen-
mekte ve hacı adayları altı ay eğitim görmektedirler. Bu uzun eğitimde özel simülatörler kurul-
makta ve hacı adayları, başlarında yetkili görevlilerle birlikte, Kabe Maketi’ni tavaf etmekte ve 
Mescid-i Nebevi’yi ziyaret etmektedirler. İlk heyecanlarını ve acemiliklerini burada yaşayan 
hacı adayları, son derece bilinçli ve eğitimli bir şekilde hac vazifelerini ifa etmekle dünya Müs-
lümanlarına örnek teşkil etmektedirler.  

75 Masder yaptığını bildiren unvan.
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Ülkede hafızlık pek çok koldan yürütülmektedir. Hafızlık yaptıran ilkokullar bulunmakta-
dır. İlkokulda hıfzını bitiremeyenler buna ortaokul ve lisede devam edebilme şansına sahiptir-
ler. Burada bitiremeyenler eğitimlerine ara verip yatılı hafızlık okullarında hıfzlarını tamamla-
yabilmektedirler. Hafızlık okullarında da olmazsa hafızlıkla birlikte eğitim veren üniversiteleri 
tercih edip hıfzlarına devam edebilmektedirler. Hatta yüksek lisans ve doktorada hıfza devam 
edebilme imkanları da bulunmaktadır. 

Üniversitelerin hıfza dair çeşitli destekleri mali yatırımları da kapsamaktadır. Cakarta’nın 
en büyük üniversitelerinden biri olan Syarif Hidayatullah State İslamic Üniversitesi’nin on 
cüz ezbere bilen öğrencilere burs vermesi örnek olarak gösterilebilir.  Kısaca Endonezya’da 
hafız olmak isteyen kişi, bunu başarmak için günlük hayatından ya da eğitim hayatından ödün 
vermek zorunda kalmamaktadır. Bir taraftan eğitimi ve günlük hayatı devam ederken diğer 
taraftan Kur’an ezberi devam etmekte ve nihayetinde hıfz tamamlanmaktadır. Oldukça olum-
lu bir gidişat gibi görünen bu uygulamanın aksayan en önemli noktalarından biri, uzun bir 
zaman dilimine yayılan ezberin düzgün tekrarlarının yapılamaması nedeniyle unutulma tehli-
kesi ile karşı karşıya olması sayılabilir.

Endonezya’da dinî eğitim veren en yaygın kurum, medreselerdir. Bu medreseler temelde 
ülkenin en meşhur iki cemaatinin elinde bulunmaktadır. Nehdatu’l-Ulamah,76 selefî bakış 
açısı ile geleneğe sahip çıkarken Muhammediyye77 cemaati yenilikçi yönüyle modern çiz-
gide kalmaya özen göstermektedir. Bu cemaatler kendi görüşleri çerçevesinde medreseler 
oluşturmaktadır.  

76 Geniş bilgi için bkz. İsmail Hakkı Göksoy, “Nehdatü’l-Ulemâ”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 541-
542. Nehdatü’l-Ulemâ, ehli sünnet çizgisi doğrultusunda dört hak mezhebe bağlılığı ve geleneksel dinî 
anlayışı korumayı vurgulamaktadır. Vehhabilerin Hicaz bölgesinde yönetimi ele alması ve Türkiye’de 
de hilafetin kaldırılması sonrasında Cavalı muhafazakar ulema endişeye kapılmış ve gerekli önlemle-
rin alınması adına bu dinî, ictimai hareketi başlatmışlardır. Teşkilatın bu gün Endonezya’da 279 şubesi 
ve 30-40 milyon civarında taraftarının bulunduğu öne sürülmektedir. (Göksoy, “Nehdatü’l-Ulemâ”, 
XXXII, 541-542)
77 Geniş bilgi için bkz. İsmail Hakkı Göksoy, “Muhammediyye”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 1-2. 
İslamiyeti dış hücumlara karşı savunmak, temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnet’in esaslarına döne-
rek İslam kaidelerini modern düşüncenin ışığında yeniden yorumlamak ve Müslüman toplumunun 
ahlakî yapısını ve dinî sorumluluk anlayışını geliştirmek Muhammediyye teşkilatının temel hedefleri 
arasındadır. 2000 yılı rakamlarına göre ülke genelinde 8880 şubesi olan teşkilata bağlı 1128 ilkokul, 
1179 ortaokul, 509 lise, 249 mesleklisesi, 52 meslek yüksek okulu, 45 akademi,3 politeknikon, 32 üni-
versite ile ilkokul seviyesinde 1768, ortaokul seviyesinde 534 dinî mektep ve 55 pondok/ pesantren 
eğitim vermekte, 312 sağlık evi, 19 halk kredi bankası, 190 İslamî banka ve 808 kooperatif işletmesi 
faaliyet göstermektedir. (Göksoy, “Muhammediyye”, XXXI, 1-2)
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Nehdatu’l-Ulamah, medreselerinde sadece hıfz ve İslami bilimler eğitimine ağırlık verir-
ken Muhammediye, hıfzla birlikte sosyal ve fen bilimler eğitimini de ihmal etmemektedir. Bu 
duruşuyla Osmanlı medreselerini andıran okullarda aşağıda belirtileceği üzere Osmanlı’da 
okutulan kitaplar okutulmaktadır. Ülkede yatılı medreselere “pesantren”  adı verilmektedir. 
Endonezya’da insanlara verilen sıfatların en önemlilerinden biri “kiai”dir. Bu sıfat, kendine 
özel medrese açan kimselere verilmektedir. Bu okulda okutan, eğiten kimselere “âlim”, “şeyh” 
ya da “üstaz”  denilmektedir. Ancak hiç biri bu kiaiden daha üst mertebede sayılmadığı için en 
yüksek makam kiailik makamı kabul edilmektedir.  Ayrıca bu medreselerde hıfzını tamam-
layan öğrenciler kiai tarafından sınav yapılmakta ve başarılı olursa şehadasını onun elinden 
almaktadır.

 Başkent Cakarta’da özellikle hafız yetiştiren medreseler yaygın olmamakla birlikte bazı 
medreselerde hafızlık sınıfları bulunmaktadır. Ülkenin genelinde hafız sayısının her geçen 
gün artması, İslam’a bağlılığın yanı sıra eğitim imkanlarının da gelişmesine dayanmaktadır. 
Hafızlık,78 genel manada amaç ilmi seviyesinde sayılabilmektedir. Çünkü Allah rızasını he-
defleyerek hafızlığa niyetlenenlerin dünyalık beklentisi bulunmamasına paralel olarak hafızlar 
çok çeşitli mesleklere yönelebilmektedirler. Ancak araç ilmi olarak düşünülmese bile hafızlık 
sonrası İslami Bilimleri tercih edenlerin sayısı da az değildir.   Endonezya’da Hafs kıraatinin 
Asım rivayeti meşhur olmakla birlikte yedi kıraati öğrenmek isteyenler bunu özel olarak talep 
edip kendi tahfiz okullarında öğrenebilmektedirler.79

2.2.1.1. İlkokulla Birlikte Hafızlık Yaptıran Merkezler
Endonezya’da Kur’an öğrenme, erken yaşlarda başladığı için tahfiz eğitimi ilkokullardan 

itibaren verilebilmektedir. Bu okulların yatılı eğitim verenlerine Arapça karşılığı “ma’hed” olan 
“pesantren” denmektedir.

Ponorogo bölgesinde yer alan al-Mukaddasah medresesi, hem okulu hem de hafızlığı bir 
arada yürütmektedir. Müdür K.H.80 Hasan Abdullah Sahal’a ait al-Mukaddasah’ta tamamı 
yatılı 400 mevcut bulunurken bunlardan 250’si erkek 150’si kız öğrencilerden oluşmaktadır. 

78 Endonezya’da hafızlık yöntem ve etkinlikleri için bkz. Abdullah, Abdul Hafız b. Hajı, Madya, Aj-
main b. Safar, Mohd, İsmail b. Mustari, Azhar b. Muhammed, İdris b. İsmail, Keberkesanan Kaedah 
Hafazan di Pusat Tahfiz,  Universiti Teknoloji Malaysia 2003. 
79 Yukarıdaki bilgiler Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Directorate General 
of Islamic Community Guidance H. Nasaruddin Umar, M.A., State Islamic University, Dr. Ali Ünsal, 
Üniversitenin genel sekreteri Yeni Ratna, Arap Dili ve Eğitimi’nde hocalık yapan Ubeyd Ridlo, hafız ve 
üniversite öğrencisi Refkî Safarî, Marmara Üniversitesi Türk Dili mezunu ve bize mütercimlik yapan 
Ahmet Seyfettin ile yapılan görüşmeler doğrultusunda derlenmiştir. (Kasım 2010) 
80 K.H. “kiai”nin kısaltmasıdır.
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Çocuk yaşlarda okula başlayan öğrenciler ilköğretimle birlikte Kur’an okuma süreçlerini ge-
liştirmekte ve ilerleyen zamanlarda hıfza geçme aşamasına gelmektedirler.  Bir yıllık hazırlık 
süresinde kabiliyetli öğrenciler hafızlığa başlamaktadırlar. 

Sabah namazından sonra ezber yapan öğrenciler bu ezberlerini ikindi ve akşam namazın-
dan sonra tekrar etmektedirler. Bakara Suresi’nden başlayıp sona doğru ezber yapan talebeler 
buradan hafız olarak mezun olmak zorunda değillerdir. En az bir yıl yedi ayda Kur’an’ı ezber-
lemeyi başaran öğrencileri bulunmakla beraber, burada hıfzı bitirme süresi ortalama üç yıldır.  

Öğrencilerde karşılaşılan en ciddi sorunun özellikle (çocuk olmalarından kaynaklı)  tem-
bellik olduğuna dikkat çeken üstaz,81 hafızlıkla ilgili problemleri ve açılımları tartışmak için 
bir oluşumun bulunmadığını, her okulun sorunlarını kendi içinde çözümlemeye çalıştığını 
vurgulamaktadır. Allah rızası için eğitim veren hocalar, resmî konumları olmadığından ötürü 
ücretsiz çalışmaktadırlar.82 

Arap olmamanın kolay ezber yapmalarını engellemediğini belirten Mustafid, zaman za-
man hıfzda sorun yaşandığında, Kur’an’dan hikayeler anlatarak öğrencileri motive ettiklerini 
belirtmektedir.  1992’de kurulan okul yılda 80 mezun vermektedir. Bayram tatilleri dışında 
yılda sadece 15 gün tatil yapılan medresede bir sınıfta ortalama 30 kişi bulunmaktadır. Bölge-
nin tek yatılı okulu konumundaki bu medrese, hafızlık sistemini Endonezya’nın Kudüs şeh-
rinden almıştır.83 

al-Mukaddasah’tan mezun olanlar, bir üst okul olan ve ortaöğretim veren Gontor’a git-
mektedirler. Gontor aslında Türkiye’deki imam hatiplere oldukça benzeyen bir programa sa-
hip olmasına rağmen, başkent Cakarta başta olmak üzere bütün ülkede “hafızlarının sağlamlı-
ğı ve çokluğu ile meşhur” diye tanımlanmaktadır. Hatta okulun popülaritesinden dolayı yöre, 
gerçek adıyla değil “Gontor Bölgesi” diye bilinmektedir. Halbuki Gontor’u okurken hafızlık 
yapan öğrenci neredeyse yok gibidir.84 al-Mukaddasah’ta hafız olanlar, sonrasında bu okula 
devam ettikleri ve oradan üniversiteye gittikleri için son geldikleri okulun adıyla anılmakta ve 
karmaşa buradan kaynaklanmaktadır. 

1926’ya kadar klasik tarzda (İslami Bilimlerin eğitimiyle) devam eden Gontor bu tarihten 
itibaren modern eğitime geçiş yaparak diğer bilimleri de okutmaya başlamıştır. Bu köklülü-

81 Ust. Hıdayatul Mustafid
82 Söz konusu eğitim merkezi ile ilgili yapılan görüşmede soru ve cevap örnekleri için bkz. Ek 51.
83 Mütercimler; Romeo Favzy Oemar Rangkvti, Muhammad Nur Haziq bin Bakhtiar, Betül Tol-
gay, (Kasım 2010).
84 Bu bilgiler Gontor’un öğretmenlerinden Akbar al-Fahmi Hasbullah ve Tommy Alvonso ile yapı-
lan görüşmeden çıkan sonuçları yansıtmaktadır. (Kasım 2010)
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ğünden olsa gerek, Endonezya’nın çeşitli yerlerinde, örneğin,  “Gontor Pakistan” gibi isimlerle 
diğer İslam ülkeleri adına şubeler açmaktadır. Hedef bütün Müslüman devletlerin adıyla bir 
şube açabilmektir.

Endonezya’nın Kudüs şehri, ülkedeki hafızlık sisteminin otoritesi kabul edilmekle birlikte 
sadece Endonezya’da değil, Malezya ve çevre devletlerde de ününü korumaktadır. Kullanılan 
metodu kendileri üretmiştir ve diğer şehirlerin çoğunluğu da yöntemi buradan almışlardır. 

Nahdatu’l-Ulamah’a bağlı medreselerde85 cemaatin şeyhleri bulunmaktadır. Diğer dinler-
le birlikte, hoşgörü çerçevesinde yaşamayı önemseyen cemaatin dokuz şeyhinden biri olan 
Cafer Sıddık, şehirde yaşayan Hindu’ların inançlarına hürmet için kurban bayramında Müs-
lümanların inek kesmelerini hoş görmemiş bunun yerine küçük baş hayvan kurban etmeleri-
ni önermiştir. 

1935’te K.H. Ulinnuha Arwani’nin babası K.H. Muhammad Arwani Amin tarafından ku-
rulan Teşviku’d-Dullab es-Selahiyye Yenbu‘u’l-Kur’an Medresesi köklü bir hafızlık eğitimine 
sahiptir. Bu medrese Arwaniyah Quranic külliyesinin bir şubesi olarak işlev görürken öğren-
cileri okulla birlikte hafızlık yapmakta, sonrasında hıfza çalıştıracak öğretici olabilmek için for-
masyon eğitimi almaktadırlar. 

Tamamı yatılı 220 talebe, altı yaşında okula başlayarak hafızlığa geçmeden elemeye tabi 
tutulmaktadırlar. Elemede, ezber yeteneği olan ve tecvitli olarak akıcı Kur’an okuyabilenler 
başarılı sayılmaktadır. Sabah beşten yediye kadar ezber yapan öğrenciler bu saatten sonra okul 
eğitimine geçmektedirler. Öğlen yemeği ve namazından sonra, saat 13:00 ila 14:30 arasında 
kayluleye yatılmakta ve uyku sonrası duş ile ikindi namazına hazırlık yapılmaktadır. İkindi ve 
akşam namazları sonrasında tekrar yapan öğrenciler günün üç namazından sonraki vakitleri 
ezbere ayırmaktadırlar. Tekrarın ihmal edilmediği medreseden ezberi sağlam hafızlar yetiş-
mektedir. Öğreticilerin, bize tanıttığı öğrencileri sınav yapma hakkıyla bu durumu test etme 
şansına sahip olduk. 

Okulun ilk yılı dört cüz, diğer yıllar altı cüz ezberleme yoluyla hafızlık yapan öğrencile-
rin tamamı buradan hafız olarak mezun olmak zorunda değildir. Hıfzını tamamlamayacak 
talebeler, güçleri yettiği kadarını ezberlerken öğrencilerin yüzde altmışı Kur’an’ın tamamını 
ezberleyebilmektedir. Asım Kıraatinin okutulduğu medresede hafızlığını bitirdikten sonra is-
teyenlere özel olarak yedi kıraat dersi verilmektedir.86 

85 Medresede öğrencilerin Kur’an eğitimi seri şeklinde devam eden mini kitaplarla yapılmaktadır. 
Örnek için bkz. Pondok Tahfidh Yanbu‘ul Qur’an Kudus, Thoriqoh Baca Tulis Dan Menghafal al-
Kur’an Yanbu‘a, 1-7, 6. bs., Tidak Untuk Dijual, y.y., 2009.  
86 Söz konusu eğitim merkezi ile ilgili yapılan görüşmedeki soru ve cevap örnekleri için bkz. Ek 52.
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En kısası iki yıl beş ay olmak üzere, kursiyerlerin hafız olma süreleri dört ila altı yıl arasın-
da değişmektedir. Ayrıca bu duruma güç yetiremeyenler de bulunmaktadır. Medresede, hıfza 
önce sondan üç cüz ezberlenerek başlanmakta ve akabinde Kur’an’nın başına dönülmektedir. 
Onar kişiden oluşan grupların her birinin başında ayrı hocalar bulunmaktadır. Tembellik ya-
pan öğrencilere ise konu ile ilgili hadisler ve güzel hikayeler okunmaktadır.  Öğrenciler hıfzı 
tamamladıklarında okul bitmemiş ise bitene kadar Kur’an’ın tekrarı ile meşgul olmakta ve 
medrese sonrasında bir üst seviyeye geçmektedirler.  

Hafızlığın bitiminde yapılan “hafle” adlı törende, hıfzla ilgili sınavı geçen öğrencilerin 
Kur’an’ı baştan sona ezbere okumasının ardından “seramoni” bölümüne geçilmektedir. Bura-
da Duha ile Nas Surelerinin arası, belli bir düzen içerisinde öğrenciler tarafından okunmakta 
ve akabinde birlikte hazırlanan dua, sözcünün seslendirmesiyle yapılmaktadır. 

Medresenin hafız hocaları külliyeden, diğer derslerin öğreticileri ise üniversiteden mezun 
olmak zorundadır.  Yetkili kişilerden oluşturulan çözüm üretme komisyonuna her problem 
için başvurulmakta ve öncelikle sınıf öğreticisi konuyla ilgilenmektedir. Problemin başının 
hafıza zayıflığı olduğuna dikkat çeken şeyhler, ailevi, psikolojik ya da davranış bozukluğu gibi 
sorunlarda, gerekirse uzman doktorlardan yardım alındığını, yine çözülemezse ailelere yazı 
gönderilip çocuğun eve gitmesine karar verildiğini bildirmektedir. 

Medreselerin dışında yatılı hafızlık eğitimi verilmekte ve kurslarda 217 erkek 100 kız öğ-
renci bulunmaktadır. Kız çocukları için oluşturulmuş hafızlık sınıfları bulunmadığı için sade-
ce yetişkin kızlara eğitim verilmektedir. 87

2.2.1.2. Ortaokul ve Lise ile Birlikte Hafızlık Yaptıran Merkezler
Endonezya’da ilkokulda hafızlık yaptırıldığı gibi ortaöğretimde de hafızlık devam etmek-

tedir. Ülkede ilkokullar Eyalet Devletlerine ve İç İşlerine; ortaokul, lise ve üniversiteler de Eği-
tim Bakanlığına bağlıdır. Bunun yanında UIN gibi Din İşleri Bakanlığına bağlı okullar da bu-
lunmaktadır. Ancak bunlarda özel olarak hafızlık eğitimi verilmemektedir. 1960’lı yıllarda sa-
dece dinî eğitim veren din işlerinin okulları, sonrasında sosyal ve fen bilimlerine yer ayrılması 
gerektiğini düşünerek anlaşma sonucu bunları programına koymuştur. Eğitim Bakanlığının 
okullarında da sadece sosyal ve fen bilimleri verilirken sonrasında dinî derslerin katılımıyla 
entegre okullar açılmıştır. Eğitim Bakanlığına bağlı, yatılı olan ve hafızlık eğitimi veren okullar 
da bulunmaktadır.

87 Bu bilgiler başta medresenin sahibi Şeyh Uli’n-Nuha ve kardeşi Şeyh  Ulu’l-Elbab ile öğreticiler 
Wiriyanto, Abdul Basit Nachrowiyy, M. Shofwan Hady,  Dedy Putra’yla yapılan görüşmeler sonucu 
derlenmiştir. (Kasım 2010)
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Eğitim Bakanlığına bağlı Daru’l-Kur’an(PPA), ortaöğretim düzeyindedir. Öğrenciler or-
taokula başladıklarında ilk yıl 30’uncu, 1’inci ve 2’nci cüz, sonraki yılda ise üçüncü cüzden 
devam edecek şekilde her yıl üç cüz ezberlemektedirler. Ancak bütün okullarda olduğu gibi 
burada da Kur’an’ın tamamını ezberlemek istemeyen öğrenciler bu programdan sorumlu 
değildir, güçleri yettiği kadar ezber yapmaktadırlar. Zaten altı yıl süren eğitimin tamamında 
en fazla on sekiz cüz ezberlenebilmektedir.88 Okulun tahfiz bölümü başkanı Hayru’n-Nizam, 
buraya ilkokulda Kur’an’ı ezberleyerek gelen öğrencilerin sayısının az olmadığını vurgularken 
hafız olmayanların ve Daru’l-Kur’an’da tamamlayamayanların da devam edecekleri enstitüde 
hıfzlarını sürdürmelerinin mümkün olduğunu belirtmektedir.89  

Daru’l-Kur’an, ana okuldan başlayarak üniversiteye kadar eğitimi devam ettirebilecek şu-
belere sahipken başka okullardan buraya geçiş yapmak isteyenleri de kabul etmektedir. Ancak 
bu koşullarda gelen öğrencilerin Kur’an eğitimi adına hazırlık sınıfına girmeleri gerekmekte-
dir. Çünkü bütün Endonezya’yı kapsayan bir ortak okuyuş söz konusu değildir. Her kurum 
kendi içinde, Kur’an okuyuşu adına kurallar koymaktadır. Fakat özellikle belirtilmelidir ki bu 
kurallar ve okuyuşlar mahalli özellik taşımazken aksine Arap kariler örnek alınmaktadır. Fark 
sadece öğrencilerin Suudi Arabistan ya da Mısır Arap karilerinden hangisini tercih edecekleri-
ne karar vermelerinden ibarettir. 

Normal koşullarda sabah ve yatsı namazlarının sonrası olmak üzere, öğrenciler günde iki 
kez ezbere vakit ayırmaktadırlar. Özel olan talebeler ise buna ikindi namazını eklemektedirler. 
Sabah yeni ezber yapılırken yatsı sonrası muracaa zamanıdır.  Eğitim öğretim süresince sade-
ce Pazar günleri tatil verilirken yarıyıl dönem imtihanlarından sonra ve sene sonu ile ramazan 
bayramlarından iki hafta önce yıllık tatillerdir. 189 erkek öğrenci mevcudu ile eğitim veren ku-
rumun bayan şubesi de bulunmaktadır. 

88 On beşinci cüzde ezber yapan bir kursiyerin günlük programda gün, tarih belirtilerek bulunduğu 
sureden kaç ayet hıfzedeceği üzerinden yapılmış örnek programı için bkz. Ek 4. 
89 Yukarıdaki bilgiler üstaz Hayru’n-Nizam ve üstaz Habibullah Hasouna’dan alınmıştır. (Kasım 
2010)
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Öğrenciler her gün yeni ezberlerine ilaveten iki sayfa tekrar vermek durumundadır. 
Semaî,90 Vicâde,91 ve Telakki92 sistemleri ile ezber yapan öğrenciler gruplar halinde ders 
işlemektedirler.  

Eğitim Bakanlığına bağlı yatılı okullardan biri olan Daru’l-Kur’an’il-Kerim’in Müdürü Ab-
du’l-Ghoni, M. Hum,93 benzerleri arasında kendi eğitim sistemlerinin diğerlerinden en önem-
li farkının Arapça’ya çok önem vermek olduğunu belirtmektedir. Çünkü Arapça, Kur’an’ın 
dilidir ve onu anlamak asıl amaçtır. Müdür Ghoni, diğer bir farkın, öğrencileri sadece İslami 
bilimlere değil, hangi alanda yetenekli iseler o alana yönlendirmeyi önemsemek olduğunu 
belirtmektedir. 

Hafız öğreticilerini almadan önce sınava tabi tutan kurum, hocaların öncelikle ezberlerini 
ölçmekte ve onlardan öğrencileri güdüleyici konuşma yapmalarını istemektedir. Başarılı olan-
lar, göreve başlamış olsalar bile belirlenen diğer öğreticilere ders vermeleri ve iki ayda bir ezbe-
re hatim yapmaları kendilerinden istenmektedir. Böylece, hem üstazların hem de talebelerin 
seviyesini yükseltme amaçları gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Öğrenciler kendi aralarında 
seviyelerine göre sınıflandırılırken kaliteli hocalar da iyi öğrencilere verilmektedir.94 

Okula ait mescitte hıfzı fazla olan öğrencilere imamet önceliği verilmektedir. Altıncı sınıf-
ta, dersleri iyi ancak ezberi az olan bir öğrencidense, ikinci sınıfta ezberi fazla olan talebe imam 
olarak seçilmektedir. Öğreticilerin önünde namaz kıldırmak en büyük güdüleme aracı kabul 
edilmektedir. Ayrıca çevredeki camiler Ramazan için bu okullardan imam talep etmektedir. 
Her altı ayda bir ezber yarışmalarının olması ve kazananlara ödül verilmesi, zaman zaman 
ailelere ve halka güzel Kur’an okuma programlarının sunulması, ilave teşvik unsurları olarak 
sayılabilmektedir.  

90 Daha ziyade hadis ilmine ait olan bu yöntem, ilmi elde etme yolu olarak hocayı işitme, dinleme 
ve duyma metodunu kullanmayı ifade etmektedir.  
91 Kelime olarak “bulmak” anlamına gelen vicade, ‘vecede’ kök fiilinden türemiş olup “elde   etmek” 
demektir. Hadis usulünde, kısaca belirtmek gerekirse, bir muhaddisin el yazısıyla yazılmış eserinin 
elde edilmesi manasında kullanılan kavramdan buradaki kasıt, ezberin bizzat Mushaf ’dan yapılması-
dır. (Vicade ve telakki kavramların hıfz literatüründeki kesin anlamlarını teyit etme şansını maalesef 
yakalayamadık.)
92 Telakki kavramı ile buradaki maksat ilmin bizzat hocadan alınmasıdır.
93 Master yaptığını belirten ifade.
94 Bu bilgiler hafızlardan sorumlu ve hafız öğreticisi üstaz Haceru’l-Akbar ile yapılan görüşmeden 
derlenmiştir. (Kasım 2010)
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2.2.1.3. Üniversite ile Birlikte Hafızlık Yaptıran Okullar
Başkent Cakarta’da üniversite ile birlikte hafızlık yaptıran okulların en meşhurlarından 

birisi IIQ adı ile tanınan Institut Ilmu al-Qur’an’dır. İslami bilimler alanında eğitim veren üni-
versiteye, öğrenciler sınavla başarı durumlarına göre girmektedirler. Sınav, adayların tecvit, 
meharici huruf95 ve ezber seviyelerinin yanında, seslerinin Kur’an okumada eğitimli olup ol-
madığını ölçmektedir. Dikkat çekici olan, sınav sonrasında eleme yapılmadan, kimin ne eksiği 
varsa ona göre grupların oluşturulması ve tespit edilen hatalara göre özel eğitimin verilmesi-
dir.  Sabah saatlerinde kendi branşları ile ilgili dersleri gören öğrenciler, öğleden sonra hafızlık 
çalışmakla birlikte, dileyenler sabah namazından sonra da hıfza zaman ayırabilmektedirler. Üç 
fakülteyi bünyesinde barındırdığından ötürü üniversite sayılan okulda sadece kızlar eğitim 
görmektedir.96 

Dört yıl devam eden okul sürecinde öğrencilerden yılda beş cüz ezberlemeleri beklen-
mekle97 birlikte bu bir zorunluluk değildir. Bakara Suresi’nden sona doğru yapılan ezberlerde 
sure sistemi değil cüz sistemi geçerlidir. Haftanın altı gününde hıfz dersi yapılan okulda, ha-
fızlık sınıflarında 25 öğrenci mevcudu vardır ve öğreticilerin tamamı bayandır. Üstazeler her 
sayfayı dinledikten sonra talebenin çizelgesine artı atarken sömestrlerin sonunda o ana kadar 
yapılan bütün ezberlerden sınav yapmaktadırlar.98

Okulun bitiminde normal diplomanın yanında hıfzını tamamlayanlara sınav sonrası şeha-
de vermektedirler. Bunu almaya hak kazanamayanlar mevcut ezberlerinden imtihan olmakta 
ve başarı durumuna göre on cüz ya da on beş cüz gibi seviyelerin belirtildiği sertifikayı alabil-
mektedirler.99 Üniversitenin şehadesine sahip olanlar mezun olduklarında Cakarta’da kurulan 
tarafsız bir komisyon tarafından test edilmekte ve başarılı olurlarsa kendi okulları başta olmak 
üzere, diğer üniversitelerde ve imam hatip tarzı okullarda öğreticiliğin ve camilerde imam ha-
tipliğin yanı sıra Din İşleri Bakanlığında görev alabilmektedirler.100

95 Harflerin çıkış noktaları ile ilgili alan. 
96 Enstitünün eğitimi ile ilgili bilgiler sorumlu Müdür Nur İzah, M.A. ile tahfiz bölümünün Müdü-
rü ve öğreticisi Mutmainnah, M.A.’dan edinilmiştir. (Kasım 2010)
97 Enstitünün ders ve ezber programı için bkz. Suratmaputra, Ahmad Munif, Pedoman Akademik 
Program si Institut Ilmu al-Qur’an, Pustaka Firdaus, Jakarta 2008-2013.  
98 IIQ’da bize Mehmet Savaş tercümanlık yapmıştır. (Kasım 2010)
99 IIQ’da Tahfiz al-Kur’an Program’ını başarı ile tamamlayanlar için verilen diploma örneği için bkz. 
Ek 15.
100 Cemaat bağlantısı bulunmayan Üniversite Hj. Harwini Joesoef vakfına bağlıdır. Rektör K.H. Ah-
sin Sakho Muhammad, M.A. Medine Üniversitesi tefsir alanından mezun iken dekan K.H. İbrahim 
Hosen, Ezher Üniversitesi’nden mezundur.
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1971’de kurulan PTIQ’nün101 Rektörü olan ve aynı zamanda Din İşleri Başkanlığı’nda İs-
lamî İşlerden Sorumlu Genel Müdür Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. üniversitenin dört 
fakültesi bulunduğunu ve her fakültenin beş sınıfı olduğunu belirtmektedir. 400 öğrencisi bu-
lunan fakülte, orada okuyacak adaylarını önceden valilerin tavsiyesi üzerine belirlerken bura-
da sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikili eğitim verilmektedir. 

Fakülte dekanı Drs. H. İmam Addaruqutni, M.A. öğrencilerin sekiz yarıyıl ders gördüğü-
nü, her dönemde dört, son yarıyılda iki cüz ezberlediklerini fakat bunun zorunlu olmadığını 
vurgulamaktadır. Sadece hafız olmak isteyen öğrenciler zikredilen programa uyarken hafız ol-
mayacak talebeler102 için düzenlenen ezberler sırayla değil hocaların tespit ettikleri surelerden 
oluşmaktadır.103 

Öğrenciler, tüm Kur’an’ı ezberlemek isteyenler ve zorunlu ezberleri yapacak olanlar diye 
ikiye ayrılmaktadır.104 Hafız olacak olan öğrenciler yatılı yurtlarda kalmaktadırlar. Pazartesi ve 
çarşamba günleri yurtta, cuma günleri okulda hıfz dersi yaparlarken bunların dışında kalan 
öğrenciler sadece cuma günleri üniversitede hafızlık dersi görmektedirler. Okulda yapılan 
derslerde sadece yeni ezberlenen sayfalar okunmakta, yatılıda ise hocalar tekrarları dinlemek 
üzere yurtlara gitmektedirler. Her dönem sonunda öğrenciler ezberlenen bütün bölümlerden 
sınav olmaktadırlar.105 Hafız olmayacak öğrenciler ise kendi aralarında 16 cüz ezberleyenler ve 
4 cüz ezberleyenler diye ayrılabilmektedirler.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde doktora yapan ve fakültede tefsir hocası olan 
Dr. Nur Rafia106  iki yılda bir 50 kişi mezun ettiklerini bildirmektedir. Öğrenciler program-
larını bitirebilmek adına azami gayret sarf ettikleri için mezuniyet yılları motivasyon yılı ola-
rak kabul edilmektedir. Okul programı bitmeden hıfzını tamamlayanlar, isterlerse Kur’an 
dersine katılmayabilirler ancak fakülteye devam etmek zorundadırlar. Hafızlığı tamamlayan-
lar için IIQ’de olduğu gibi burada da okul bitiminde hem normal diploma hem de şehade107 
verilmektedir.108 

101 Pimpinan Institut Jakarta 
102 PTIQ’dan Kur’an’ın tamamını ezberlemeden mezun olanlara verilen sertifika örneği için bkz. Ek 
26. 
103 Söz konusu eğitim merkezi ile yapılan görüşmedeki soru ve cevap örnekleri için bkz. Ek 53.
104 PTIQ’nün eğitim ve ezber programı detayları için bkz. Lembaga Tahfızh- Tilawah al-Qur’an Ins-
tıtut PTIQ, Pedoman Tahfizh al-Qur’an Instıtut PTIQ, y.y., Jakarta, 2008.
105 Bu bilgiler Tahfiz Bölümü Başkanı Ahmed Dahuri ile yapılan görüşmeler sonucunda derlenmiş-
tir. (Kasım 2010)
106 Aynı zamanda PTIQ’de bize tercümanlık yapmıştır. 
107 PTIQ’da Kur’an’ın tamamını ezberleyenler adına hazırlanan şehade örneği için bkz. Ek 25.
108 PTIQ’de hıfzını tamamlayan bir kursiyerin diploma örneği için bkz. Ek 3.
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 Kur’an derslerinde ayrıca “na‘am” adı verilen güzel Kur’an okuma usulleri öğretilmektedir. 
Üniversitede iki yarıyıl boyunca yedi ve on kıraat dersi verilmekte ancak pratikten ziyade teori 
öğretilmektedir. Kıraat derslerine Mısır’da Ezher Üniversitesi ve Mekke’deki Ummu’l-Kurra 
Üniversitesi’nin kıraat bölümlerini okuyan hocalar girmekle birlikte, fakülte artık kendi öğre-
ticilerini yetiştirecek konuma gelmiştir. PTIQ’da ders veren öğreticiler icazetlidir ve Hz Pey-
gamber (s.a.s.)’den bu güne kadar Kur’an’ın ulaştığı sened silsilenin sonunda kendi isimleri 
yer almaktadır:109 

1- Rasullulah Muhammed (s.a.s.)
2- Osman b. Affan- Ali  b. Ebî Talip, Abdullah b. Mes‘ud, Ubey b. K‘ab
3- Ebû Abdurrahman Abdullah b. Hubab b. Rubai
4- Asım b. Ebû al-Kûfî
5- Ebû Ömer Hafs b. Süleyman
6- Ebû Muhammed Ubeyd es-Sibah b. Şureyh
7- Ebû’l-Abbas Ahmed b. Sahl
8- Ebû’l-Hasan Tahir b. Halbun
9- Ebû amr Osman b. Said ed-Dânî
10- Ebû Dâvûd Süleyman b. Nacah el-Endelûsî
11- Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Huzail
12- Ebû Muhammed Kâsım b. Feruh
13- Ebû’l-Hasan Ali b. Sâlim
14- Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Abdulhalik
15- Ebû’l-Hayr Muhammed b. Muhammed (İbn Cezerî)
16- Şihabuddîn Ahmed b. Esed
17- Ebû Yahya Zekeriye el-Ensârî
18- Nasuriddîn Muhammed b. Salim
19- el-Allame el-Yemenî
20- Saifuddîn b. Ataillah
21- Sultan b. Ahmed b. İsmail
22- Ali b. Süleyman b. Abdullah el-Mansûrî
23- Ahmed Hicâzî
24- Mustafa b. Abdurrahman b. Muhammed
25- Ahmed er-Râşîdî

109 Silsilenin tam ve yayımlanmış hali için bkz. Ek 27.
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26- İsmail Baştîn
27- Abdulkerim b. H. Ömer
28- KH.M. Munawwir al-Krabya’iy
29- KH. Abdul Qadir al-Munawwir
30- KH. Ahmad Munawwir
31- Ahmad Fathoni b. Muhajir
Silsilede yer alan son dört isim Endonezyalı olmakla birlikte 28 ve 31. isimler PTIQ’nün 

hocalarındandır. 29 ve 30. isimler ise Putra KH. Munawwir adıyla bilinen kurumun 
hocalarıdır. 

Güzel Kur’an okuma yarışmalarında dünya birinciliği elde eden öğrenciler yetiştiren 
üniversitenin mezunları, aynı zamanda büyük ve küçük camilerin imamları olarak tercih 
edilmektedir.  

2.2.1.4. Hafızlık Yaptıran Kurslar
Tahfiz merkezleri, aynı zamanda başka bir kurumda okula devam eden, iş hayatı ile bir-

likte hafızlık yapmak isteyen, lise sonrası Kur’an ezberine vakit ayırabilecek olan ya da benzer 
sebeplere sahip kursiyerlere hizmet vermektedir. 

Bu kurslardan birisi olan Daru’l-Kur’an’da hafızlık metodu olarak telakki, müşafehe ve 
semai yöntemleri kullanılmaktadır. Öğrencilerden kendi başlarına ezber yapmalarının isten-
mesi, disiplin açısından problem çıkarmakta ve olgun bir şekilde hıfzı kavrayamayan öğrenci-
lerin tembellik yapmalarına neden olmaktadır.110 Hafızlık bilincinde olan öğrenciler arasında 
ise kuvvetli hafızlar yetişmektedir. Öyle ki, bunlardan birisi olan Zerkaşî Afif, Ramazan’ın son 
on gününde görevli olduğu camide 1000 kişilik bir cemaate akşamda üç cüz okuyarak ha-
timle teheccüd namazı kıldırdığını aktarmaktadır. Endonezya’da hayata yerleşmiş olan gece 
namazının edası, geleneksel olarak Ramazan’ın son on gününde saat 01:00 ile 04:00 arasında 
hatimle kılınarak doruk noktasına ulaşmaktadır. 

Öğrenciler ezberlerini diledikleri saatlerde yapabilirken iki ya da üç kez ezber veremedik-
lerinde yöneticiler tarafından çağrılarak daha fazla ezber yapma ile cezalandırılmaktadırlar. Bu 
okulda hoca olabilmek için hafız olmak yeterli olduğundan on dört yaşında dahi hıfz bitmiş-
se görev yapılabilmektedir. Hafızlık yapılan ortam büyük bir mekândır ve burada öğrenciler 
onar kişilik gruplar halinde çalışmaktadırlar. Her grubun başında bir öğreticinin bulunması 

110 Daru’l-Furkan’da hıfzını tamamlayan ve tefsir-hadis alanında master yapan Zerkaşî Afif tarafın-
dan bu bilgiler aktarılmıştır. (Kasım 2010)
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zaman zaman mümkün olamadığı için hocalar öğrencilerden iki kişiyi aynı anda dinleyebil-
mektedirler. 111

QMS Report Asia Muslims Charity Foundation grubuna bağlı Osman b. Affan112 kur-
sunun hocalar koordinatörü Ahmaru’l-Hadi, gönül bağı olarak Muhammediye cemaatine 
müntesip olduklarını bildirmektedir. Öğrencileri motive etmek için çeşitli yollar kullandık-
larını vurgulayan el-Hadi tavsiyelerde bulunma ve seyahatlere götürmeyi sık sık yaptıklarını 
belirtmektedir. İlginç bir metot olarak kursiyerler başka mescitlere götürülmekte, orada ezber 
çalışan grupların arasında zaman geçirmeleri sağlanmakta ve kendi konumundaki arkadaşları 
ile sohbet ederek içerisinde bulunduğu ruh halinden hızlıca uzaklaşmaları beklenmektedir.

Ortalama iki yılda hafızlığı bitiren öğrenciler arasında üniversite öğrencisi de bulunmak-
tadır.113 Bakara Suresi’nden başlayıp sona doğru ezber yapan öğrencilerin tekrar durumları, 
ne kadar ezberleri olduğuna bağlıdır. Örneğin beşinci cüze gelen bir öğrenci günde bir cüz 
muracaa yapmak zorundadır. Şu halde on beşinci cüzde olanın günde üç cüz tekrar etmesi 
gerekmektedir. Ancak bunları kendisi yapma, arkadaşına dinletme yahut da hocaya verme ko-
nusunda serbesttir.

Hıfz merkezinde Suudi Arabistan okuyucuları başta olmak üzere Arap kariler dinletilmek-
te ve talebenin eğilimine göre bunlardan birisi kendisi için tercih edilmektedir. İmam Sudeysi 
Endonezya’da en çok taklit edilen okuyucudur.   

Öğreticilerin anlayabilecek ve konuşabilecek kadar Arapça bilmeleri ülkede oldukça 
önemsenen bir durumdur. Öyle ki hafızlığa çalışan bir kursiyer, kendini Arapça ifade edebil-
mektedir. Çünkü Kur’an anlaşılmadan ezberlenilmemelidir. Bunun yanında sadece hafız ye-
tiştirmek için açılan bir merkez bulunmamaktadır. Arapça başta olmak üzere diğer dini bilim-
ler beraberinde okutulmakta ve hafızlığı bitiren öğrencinin temel İslam bilimleri adına bilgisi 
yeterli olmasa bile literatür temelinin atılması son derece önemsenmektedir.

Endonezya’nın genelinde hafız öğreticileri bu işin karşılığında ücret almamaktadır. Do-
layısı ile geçimini bir şekilde sağlamak zorunda olan hocalar öğrencilerle en fazla günde beş 
saat vakit geçirebilmektedirler. Geri kalan zaman diliminde kendisine ve ailesine yetecek ka-
dar maişet ararken ek işte çalışmakta ve bazen bu da yeterli olmayınca daha fazla kazanmak 
için çaba harcamaktadırlar. Osman b. Affan114 kursunda çalışan üstazlar farklı olarak bağlı 

111 Doğu Jawa’da bulunan Medresetü’l-Kur’an’dan mezun Fahru’r-Razi bu bilgileri paylaşmıştır. 
(Kasım 2010)
112 Kurumda verilen derslerle ilgili program örneği için bkz. Ek 23, 24.
113 Öğrencilere verilen karne örneği için bkz. Ek 11.
114 Osman b. Affan kursunun genel tanıtım broşürü için bkz. Ek 16. 



120

İSLAM KÜLTÜR TARİHİNDE ‘KUR’AN HIFZI’ GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMA BİÇİMLERİ

bulundukları dernekten ücret almaktadırlar. Ancak belirtilen ücret, Türkiye’de şu an itibarıyla 
Kur’an Kursu öğreticiliği yapan hocanın aldığı maaşın onda biri kadar bir miktardır.115 

Merkezlerden, bayanlara hizmet veren Zinnureyn kursunun tahfiz bölümü Müdürü Siti 
Zuhriyah öğrencilerinin bir kısmının liseden sonra gelip sadece hafızlık yaptıklarını diğer bir 
kısmının ise çalışarak hıfza devam ettiklerini vurgulamaktadır. Hafızlığın yanında Kur’an ilim-
leri, ahkam, tefsir Arapça gibi alanların da okutulduğu yatılı kursta öğrenciler dersle meşgul 
olmadıkları saatlerde özgürdürler. Bir yılda iki sınav düzenlenerek kursiyerlerin o ana kadar 
yaptıkları ezberler kontrol edilmektedir. Eğitim süresince üstaze sadece yeni ezberleri dinler-
ken eskileri grup arkadaşları dinlemektedir. Burada öğretici olmak için hafız ve diploma sahibi 
olmak zorunludur. Diploma programının Türkiye’deki eğitim sisteminde bir karşılığı bulun-
mamakla birlikte Amerika’da lise sonrası verilen kolej eğitimini andırmaktadır. 

Kur’an’ın tamamı ezberlendiğinde şehade almak için yatılı kurslarla iletişime geçilip öğ-
renciler sınava götürülmektedirler. Hıfzını tamamlayan Müslümanların ezberlerini unutma-
ları halinde ahirette cezalandırılacakları düşünülmektedir. Bu hükme nasıl vardıkları sorgulan-
dığında, ‘Allah buyurur: ‘İşte böyle! Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun, bu gün de 
aynı şekilde sen unutuluyorsun!”116 ayeti delil olarak gösterilmektedir.

İsteyen Müslümanların hafız olabilmesine imkan sağlayabilme adına ilkokuldan üniversi-
teye kadar pek çok seçenek sunan Endonezya Cumhuriyeti, her geçen gün hafızlık müessese-
lerinde kendini daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için çaba harcamaktadır. 

2.2.2. Malezya Federasyonu
Malezya’da bazı okullar sadece tahfize ayrılmış ve öğrenciler hafızlığı tamamlandıktan 

sonra akademi okullarına devam etmekte iken bazı okullar daha ziyade akademi dersleri ver-
mekte ve seçilmiş sureleri ezberletmektedirler. Bunların dışında hem akademi hem de tahfiz 
eğitimini bir arada veren merkezler de bulunmaktadır. Temel amacın iyi bir Müslüman yetiş-
tirmek olduğu ülkede hedefe ulaşmak adına konuya herkes farklı açılardan yaklaşabilmekte-
dir.117 Konumuz gereği araştırılan okullar, hafız yetiştiren kurumlar olduğu için sunulan bilgi-
ler bu bağlamda olacaktır.

115 Bu kursa ait bilgiler Müdür Ahmaru’l-Hadi ve hafız hocası Abdülaziz Nevevî tarafından veril-
miştir. İngilizceye tercüme eden, okulun mezunlarından Kemal Hasan ve halen eğitim gören Firzan b. 
Amin’dir. (Aralık 2010)
116 Tâhâ 20/126. Ayetin gerçek maksadı yukarıda varsayıldığı üzere hafızın hıfzını unutması de-
ğil; itikadî unsurlar başta olmak kaydıyla bir yaşam tarzı olarak Kur’an ayetlerinin kişinin hayatından 
çıkmasıdır.
117 Malezya ve Ürdün’de Kur’an-ı Kerim ezberleme yöntemleri ve bunun kurumsallaşmasını içeren 
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2.2.2.1. “JAKIM”e Bağlı Okullar
Malezya hafızlık konusunda kendi bölgesinin otoritesi olarak tanınmaktadır. Burada oku-

yan ya da kendi ülkesinde hafız olduktan sonra, Malezya’dan şehade almak için gelip sınava 
giren ve başarılı olanlar değerli öğretici konumundadır. Mısır’daki Şubra’da eğitim görme şan-
sına sahip olmayanlar, Malezya ile bu açığı bir nebze kapatabilmektedirler. 

Ülkede hafızlık, genel manada resmiyete bağlıdır. İslami Gelişim Departmanı adına yet-
kili olan JAKIM din işlerinden sorumludur. JAKIM’in tahfiz müessesesi olarak tanıdığı Da-
ru’l-Kur’an, on bir şubesi olan bir merkez olup çeşitli seviyelerde ve şekillerde (lise, yatılı, dip-
loma vb.) hafızlık eğitimi vermektedir. Federal bir yapıya sahip olan devlette Daru’l-Kur’an’ın 
eyaletlerde şubeleri bulunsa bile, bunlar JAKIM’e bağlıdır; ancak hafız yetiştirme metodu 
bakımından özerktirler. Sadece hafız yetiştirme yetkisini merkezden alan her kurum, kendi 
içinde sistemini oluşturarak bu yetkiyi kullanmakta ve gerektiğinde dilediği gibi yeniliklere 
gidebilmektedir. 

Malezya’da JAKIM’in hafız yetiştirmesine izin verdiği ancak tanımadığı kurumlar da bu-
lunmaktadır. Bunun yanında özel olarak bir dairede yahut da bir apartmanda çeşitli cemaatle-
rin bünyesinde tahfiz eğitimi verenler de mevcuttur. 

Başkent Kuala Lumpur’da bulunan Daru’l-Kur’an tam bir eğitim kompleksi olarak dona-
tılmıştır. Bol yeşillik ve ağaçlarla kaplı mini dağlarla çevrili düzlüğe kurulan külliyenin içinde 
ufak bir de göl bulunmaktadır. Yatılı öğrencileri barındıran yurtların yanında, hocalara da loj-
manların ayarlandığı alanda her türlü spor aktivitesini sergileyebilme adına hazırlanmış saha 
ve aparatlar öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır.  Şehrin gürültüsünden uzak, huzur ve 
sükunetle dolu ortam, öğrencilere derslerine odaklanabilme ve bunda başarıyı sürdürebilme 
fırsatı tanımaktadır. 

1966’da Ma’had Tahfiz el-Kur’an ve Kıraa adıyla kurulan Daru’l-Kur’an118 1998’de şimdi-
ki haline dönüşmüştür. Onursal Müdür Che İbrahim Che Man ve Müdür Paimuzi b. Yahya 
okulun 800 mevcudu bulunduğunu, lise sonrası 16-17 yaş ve üstü öğrencilerin öğretim gör-

eserler kaleme alınmıştır. Örneğin 1960’lı yıllardan bu yana yapılan faaliyetler kronolojik olarak kayda 
alınmıştır. 1966’da Daru’l-Kur’an’ın kurulmasıyla Kur’an nesli yetiştirmek ve modern zamanın sorun-
larına çözüm üretecek profesyonel bireyleri oluşturmak için önemli adımlar atıldığının altı çizilmekte-
dir. Geniş bilgi için bkz.  Yousuf Adnan Mohammad, Ahmed Abdel, Study the evolution of the Holy 
Quran Memorization and management in Malaysia and Jordan, Studies Faculty of Quran and 
Sunnah Islamic Science University of Malaysia, y.y., ts.
118 Daru’l-Kur’an’ın içeriği ve hıfz konusunda bilgi için bkz. Ahli Lembaga Daru’l-Qur’an, Jurnal 
Darul Qur’an, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Melaka 2009; ayrıca program için bkz. Jabatan Ke-
majuan Islam Malaysia ( JAKİM), Darul Qur’an Programme, Qualıty System, Kuala Lumpur 2008. 
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düğünü belirtmektedirler. Kurumda sadece tahfize ayrılmış sertifika programının yanında, 
diploma eğitimi ile birlikte hıfza çalıştıran olmak üzere iki program bulunmaktadır.

“Foundation” adı verilen tahfize ayrılmış sertifika programında talebeler bir buçuk yılda 
hafız olmaktadırlar. Bunlar lise sonrası eğitime ara verip Kur’an’ın tamamını ezberledikten 
sonra hafızlığın oldukça önemli olduğu Malezya’nın uluslararası üniversitesi IIUM (Internati-
onal Islamic University of Malaysia)’ye devam etmektedirler. Ancak bütün öğrenciler buraya 
gitmek zorunda değillerdir, farklı bölümleri tercih edebilme şansına sahiptirler. Sadece Foun-
dation öğrencileri IIUM’e gitmek zorundadır. Programın tamamı bir buçuk yıl sürmekle be-
raber dokuz ayda hıfzını tamamlayanlar olduğu gibi öğrencilerin çoğunluğu İslami okullar-
dan geldiği için zaten hıfza başlamış veya aşina durumdadırlar.  

Sınıf mevcudu 10 ila 12 kişi arasında değişmekte ve her sınıfın bir öğreticisi bulunmakta-
dır. Program dahilindeki 24 dersliğe ilaveten yeni sınıflar açıldıkça yeni hocalar alınan kurum-
da üstazlar zaman zaman meşgul iseler kendi aralarında yer değişikliği yapmaktadırlar. Burada 
hafız hocası olarak çalışmak isteyen adaylar taleplerini belirten dilekçe ile devlete başvuruda 
bulunmakta ve mülakat sonrası öğreticiliğe atanmaktadırlar. Dolayısı ile öğretmen maaşları 
devlet tarafından ödenirken kurumun farklı ihtiyaçları da resmi yollarla karşılanmaktadır. 

Akşamları yatsıdan sonra yeni ezberlerini, sabah ve akşam arkadaşları ile tekrarlarını ya-
pan öğrenciler, sabah altıda derse çalışmakta ve 8 ila 10 arası hocayla tesmi’ yapmaya başla-
maktadırlar. Ezberler Bakara suresinden sona doğru tecvit kuralları ihmal edilmeksizin devam 
etmektedir. Okula kabul edilmeden önce, öğrenciler üç aşamalı sınava tabi tutulmaktadırlar. 
Birinci basamakta karakterleri ve geçmişleri gözden geçirmek için mülakat, ikincide yazılı 
imtihan yapılarak Arapça seviyeleri ölçülmektedir. Son merhale olarak ezber yeteneklerine 
bakılmakta ve bir saatte bir sayfayı ezberleyemeyen programa kabul edilmemektedir. Eğitim 
dilinin Arapça olduğu okulda Malayca konuşmak ve yazmak yasaklar arasındadır.  

Şubra medresesi popülaritesini burada da korurken diploma bölümünde görev yapan öğ-
reticilerden on beşi Şubra’dan mezun olmuşlardır. Üç yıl devam eden programda altı sömestr 
ve her yarıyılda sekiz ders bulunmaktadır. Hafızlığa ilaveten çeşitli dersler okutulmakta ve ce-
naze, nikah, evliliğe hazırlık gibi alanlar için ayrıca kurslar verilmektedir. Diploma programını 
bitirenlerden dileyenler Şubra’ya gidip üç yıl eğitim alabilmekte veya Malezya’da üniversite 
eğitimi almayı tercih edebilmektedirler.119

119 Yukarıdaki bilgiler Müdürler, Che Ibrahim Che Man, Paimuzi bin Yahya; Tahfiz hocaları, Hj. 
Azhari bin Othman, Bakri bin Amboala, Yusri bin Chek, Ibrahim bin Ahmed; İngilizceye çevirenler, 
Norfazlina b. Mohamed Shafie, Nor Liyana b. Muhammed Kurnain’dan edinilmiştir. (Aralık 2010)    



123

GÜNÜMÜZDE KUR’AN-I KERİM HIFZI

Malezya’nın Pahang Eyaleti’nde bulunan Tahfiz Pahang Institute, ülkenin en iddialı tahfiz 
okullarından birisidir.  Entegre okullar arasında yer alan ve JAKIM’e bağlı olan kurumda hem 
hafızlık hem de akademi (pozitif bilimler) eğitimi verilmekle birlikte, akademi alanında da 
genele oranla başarı sıralaması oldukça üst seviyelerde bulunmaktadır.  Ortaokul ve lise düze-
yindeki öğrencilerin yaş aralığı 13 ila 17 arasında değişmektedir.   

Haftada beş gün sabah 07:30 ila 10:00 arasında tahfiz dersi yapılırken saat 07:30’dan 
09:00’a kadar yeni ezberler dinlenmekte, 09:00’dan 10:00’a kadar eski ezberler tekrar edil-
mektedir. Sabah en az üç sayfa tekrar zorunlu tutulurken bunları öğretici dinlemek durumun-
dadır. Akşam namazından sonra yeni ezber yapma ve muracaa zamanıdır. Bu fiili öğrenciler 
kendi başlarına ya da arkadaşları ile birlikte yapmaktadırlar. Sabah saat 10:00 ila 14:30 arasın-
da ise öğrenciler, normal okul eğitimini İngilizce ağırlıklı görmektedirler. 

Günde en az bir sayfa ezber yapma zorunluluğu olan öğrenciler müfredata göre beş yılda 
hıfzlarını tamamlamaktadırlar. Ezber programları, birinci yıl dokuz, ikinci yıl dokuz, üçüncü 
yıl üç, dördüncü yıl altı, beşinci yıl üç cüz ezberlemek şeklindedir. Buna uyamayan öğrenciler 
sonraki yılda kaldıkları yerden devam etmekte iken beş yılın sonuna kadar Kur’an’ın tamamı-
nı bitirmek zorundadırlar. Üçüncü ve beşinci yıllarda ezberlerin azlığının nedeni, aynı yıl bir 
üst seviyeye geçmek için yapılacak sınavların olmasıdır. Hafızlığı erken tamamlayanlar okul 
bitene kadar kendi kendilerine hıfzlarını tekrar etmektedirler. 

Her yılsonunda “şefevi” (dudak kontrolü) ve “tahriri” (yazım kontrolü) olarak testten ge-
çen öğrenciler, başarılı olurlarsa kendilerine ezberledikleri miktarı belirten sertifika verilmek-
tedir. İlaveten, hafızlık bittiğinde otuz cüzü ezbere bildiklerine dair şahade (sertifika) almak-
tadırlar.  Akademi eğitiminde kız ve erkek sınıfları karışık iken tahfiz dersliklerinde ayrıdır. 20 
adet tahfiz sınıfının bulunduğu okulda bir derslikte sekiz öğrenci bulunmaktadır.

Tahfiz Pahang’ta toplamda 150 öğrenci bulunurken beş yıllık eğitimin her kademesinde 
bir sınıf bulunmaktadır. Ayrıca diploma seviyesinde eğitim veren okulda, öğrenciler giriş sı-
navlarını geçebilirlerse sadece İslami Bilimler Fakültelerine değil Malezya’nın çeşitli üniversi-
telerine gidebilmektedirler. Bunun yanında Mısır ve Ürdün’ün üniversiteleri tercih edilenler 
arasındadır. 

Okula alınmadan önce talebelere sınav yapılmakta ve akabinde üç gün seminere katıl-
maktadırlar. Bu süre zarfında yatılı kalan öğrenciler, okulun ortamına uyum sağlamaları ko-
nusunda denenmektedirler. Eğitim-öğretim döneminde, tahfiz öğrencilerinin sorunlarını 
tartışmak üzere kurulan komisyonlar düzenli olarak her ay toplanmaktadırlar. JAKIM kendi-
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ne bağlı okullarda okuyanlara sınav sonrası “Kıraat”, “Hadis” ve “Şeriat” alanlarında diploma 
vermektedir. 

Diploma eğitimi 18 ila 21 yaşları arasında verilmekte ve üç yıl sürmektedir. Bu programın 
kıraat ve tahfiz hocalarının çoğu Şubra ya da Ezher Üniversitesi mezunu olmak durumunda-
dır.  Okulun bütün ihtiyaçları “Yayasan Pahang”120 tarafından karşılanırken bu ödemelere öğ-
reticilerin maaşları da dahildir.121 

JAKIM’e bağlı okullardan Institute Tahfiz al-Kur’an Negeri Sembilan hem tahfiz hem de 
akademi eğitimi veren kurumlardandır. Enstitüde, Tahfiz Pahang gibi 13 ila 18 yaş arası or-
taokul ve lise; 18 ila 21 arası diploma eğitimi verilmektedir. Yine beş yılda hıfzı bitirme he-
deflenirken fark, burada öğrencilerin her yıl altı cüz ezberlemeleridir. Toplamda 220 öğrenci 
potansiyeline sahip okulda kız talebe sayısı sadece 19’dur. Bunun nedeni ailelerin kızları uzak 
ve yatılı merkezlere gönderme konusunda endişe duymalarıdır. 

Beş yıl süresince hıfzını bitiremeyenler, sonrasında diploma programına geçiş yapar-
larsa hıfza da devam etmektedirler. Dışarıdan üst eğitim için gelen bir öğrenci sadece dip-
loma seviyesinde okurken hafızlık yapmak isterse ve Kur’an konusunda yeterli ise ezbere 
başlayabilmektedir. 

Okul Müdürü Zamani b. İbrahim ezberle ilgili karşılaşılan problemleri dört ana başlıkta 
toplayabileceklerini belirtmektedir. Bunlardan birincisi, yapılan ezberi tekrar için gerekli vakte 
sahip olmamalarıdır. Okulla birlikte devam eden hafızlıkta ancak yeni ezberler yapılabilmek-
te, eski ezberlere zaman kalmamaktadır. İkincisi, öğrenciyi teşvik ve motive etme konusun-
da aile desteğine sahip olmamalarıdır. Çünkü ailelerin çoğunluğu bilinçli bir şekilde durumu 
kavrayıp çocuğunu yönlendirememekte, aksine olumluya doğru gidişatını bozabilmektedir. 
Çözüm olarak enstitü, aileleri çocukları ile ilgili bilgilendirmekte ve öğrencilerin eve geldikle-
rinde etkilenmemelerini sağlamak için kendi yaşam stillerini kontrol etmelerini istemektedir.   

Üçüncüsü, öğrencilerin beyinlerini geliştirmek için gerekli olan süt, bal vb. yiyecekleri 
elde edememeleridir. Çünkü bunun için yeterli desteğe ve güce sahip değillerdir. Ancak mev-
cut yiyeceklerden elverdiğince faydalanmak için yerel yiyeceklerle deniz ürünlerini aynı anda 
tüketmelerini engellemektedirler. Dördüncüsü ve sonuncusu ise çevre, toplum, insanlar ve 
medyanın olumsuz tesirleridir. Medya ve internetin yönlendirmesiyle bozulan aile hayatı ve 

120 Sponsor kurum. 
121 Tahfiz Pahang ile ilgili bilgiler, Okul Müdürü, Mohd Lafzul B. Muda; tahfiz öğreticileri, Mohd 
Sukri b. Che Mat, Mohd Amin b. Ahmad; Kur’an Hocası, Mohd Hasnul Minzar b. Ismail; Fen Bilim-
leri ve Matematik Hocası, Abd Rahim b. Abd Salim; İngilizce Hocası, Hayati b. Zakaria (tercüman) ile 
yapılan görüşmelerden derlenmiştir. (Aralık 2010)
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toplum, öğrencileri de etkilediği için normal koşullarda bir ay olan tatilin onları koruma adına 
iki haftaya indirilmesi uygun görülmüştür.122  

Öğreticilerin de yatılı olduğu okulda maaşlar Negeri Senbilan Eyalet Hükümeti tarafın-
dan ödenmektedir. Talebeler hiçbir ücret ödemezken ilk üç yıl ayda 40, sonraki iki yıl 60 ve 
diplomada 100 ringit123 zekat gelirinden burs almaktadırlar. Hem hoca hem de öğrenciler Pa-
zartesi ve Perşembe günlerini oruçla geçirmekte ve Cuma geceleri teheccüde kalkmaktadır-
lar. Sabah namazından 09:30’a kadar hafızlık, 10:00–17:00 arası akademi dersleri işlenmekte, 
akşam namazından sonra yeni ezber ve tekrarlar yapılmaktadır. Hafızlık dersleri öğretici ile 
beraber yapılırken hafta sonu muracaalar grup arkadaşları ile yapılmaktadır. Bütün hocaları 
Şubrâ’dan mezun olan kurumda uygulanan sistem de oradan alınmıştır. 

Üstaz Zamani hafız olmanın Malezya’daki avantajlarını şu şekilde aktarmaktadır. Hıfzın 
yanında diğer dinî eğitimlerle mükemmele doğru giden yaşam tarzı, öğrencileri hayata karşı 
hazır duruma getirmektedir. İş imkanları daha geniş olmaktadır; çünkü eşit şartlarda olanlar 
arasında hafızlar tercih edilmektedir. Hafızların hem Allah Teala hem de insanlarla ilişkileri-
nin güzel olduğu düşünülmektedir. Yaptıkları iş onları Allah’a yaklaştırırken insanlar da onlara 
saygı duymakta ve kendileriyle iyi geçinmeye gayret göstermektedirler. Ayrıca bu durum ha-
fızların çalışma hayatlarına da katkıda bulunmaktadır. Örneğin, imam seçilecek kişinin hafız 
olması yeterli kabul edildiğinden Ramazan ayında bir camiye imam olacak kişiler hafızlar ara-
sından seçilmektedir. Hafızlara devlet erkanı da değer vermektedir. Mesela, Kraliyet ailesin-
den biri vefat etse ilgili her türlü etkinlikte yer alacak ilk kişi hafızlardan olacaktır.

Hafızların sorunlarını tartışmak ve daha iyiye gidebilme adına çözüm üretebilmek için 
on iki eyaletin yetkilileri yıllık toplantılar yapmaktadırlar. Üstaz Zamani’ye göre yeni fikirleri 
uygulamak, yeni departmanları gerektirdiği için JAKIM’in dışında sivil toplum kuruluşlarının 
kurulmasına ve enstitülerin haklarının savunulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.124

JAKIM’e bağlı okullardan, Kelantan Eyaletindeki Ma’had Tahfiz el-Kur’an ve’l-Kıraat 
Medresesi, öğrencilerin yaş aralığı, ders işleme saatleri ve sistemleri ile, öğrencilerin mezun 
olduklarında Malezya’da bir üniversiteyi tercih etmek ya da Mısır’a gitmekte serbest olmaları 
konularında diğerleri ile benzerlik arz etmektedir. 

Hafızlık çalıştıran hocaların çoğu bu müessesenin eski mezunları ve Şubra’dan mezun ol-
makla birlikte ezber yönteminde farklı bir metot uygulamaktadırlar. Öğrencilerin tamamının 
temiz ve kalın bir defteri bulunmakta ve bu defterin kağıtları özenle hazırlanmaktadır; çünkü 

122 Söz konusu eğitim merkezi ile yapılan görüşmedeki soru ve cevap örnekler için bkz. Ek 54.
123 Malezya’nın para birimi.
124 Bu bilgiler Muhamad Azli b. Harun tarafından İngilizce’ye çevrilmiştir. (Aralık 2010)
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talebeler yapacakları ezberleri ona yazmak zorundadırlar. Hoca ezberleri defterden dinlemek-
te, yanlışları ona işaretlemekte ve dersi kabul ettiyse sayfanın altını imzalamaktadır. Talebeleri 
daha iyi öğrenmeye ve hazırlanmaya, kolay hatırlamaya teşvik amacı ile uygulanan sistem, öğ-
renci üç yanlış yapıp dersten kalacak daha da önemlisi defteri kirlenecek diye öğrenciyi gay-
retlendirdiğinden başarıya ulaşmıştır. 25 ringit karşılığında elde edilen bu defter, hafızlık ta-
mamlandığında başarı göstergesi olarak her sayfasında üstazın imzası bulunan ve öğrencinin 
kendi el yazısı ile yazdığı Mushaf ’ı haline gelmektedir.125 

Endonezya’da yapılan bir Kur’an müsabakasında birincilik alan okulda öğrencilerden her 
gün eski ezberlerinden yarım cüz tekrar etmeleri istenmektedir. Ancak bu muracaa, talebe-
nin kendi kendine yapması gereken ödevler arasındadır. Her sömestrin sonunda o ana kadar 
yapılan bütün ezberlerden test edilen öğrencilere, hafızlık bitiminde okul tarafından şehade 
verilmektedir. Devletten lisansları olan kurumun JAKIM’den sonra, diğer devletlere direkt öğ-
renci gönderme yetkisine sahip tek okul olması, kalitesini göstermektedir.

1992’de kurulan Ma‘hed, kuruluşundan itibaren hafız yetiştirmektedir. 425 erkek, 400 kız 
ve 42 hoca ile hizmet veren kurumda ikinci yılından itibaren her dönem yedi kıraat dersi veril-
mektedir. Yetiştirdiği hafızlarla ünlü olan Kelantan Eyaleti’nde yer alan dokuz ilçenin yedisin-
de tahfiz okulu bulunmaktadır. Eyalet Başkanının da ulemadan olduğu şehirde, her ailede en 
az bir hafızın olabilmesi, konulan hedefler arasındadır.126 

Ma’had Tahfiz al-Akhyar, JAKIM’e bağlı okullardan biri olup Johor Eyaleti’ndedir. 
1999’da kurulan ve diğerleri gibi entegre eğitim veren kurumda ilkokuldan liseye kadar sınıf-
lar bulunmaktadır. Birinci sınıfta en az ezber olarak 30’uncu cüzü hıfzeden öğrencilerden bir 
ve ikinci sınıflarda asıl istenen, kıraatlerini düzeltmeleridir. İkra sistemi ile elif cüzünü okumayı 
öğrenen talebelerin çoğu buraya gelmeden zaten Kur’an okumayı öğrenmiş olsalar da tashihe 
ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Öğrenciler okula başlamadan önce sınava alınarak “ikra”,(ilk seviye) “tilave”(tashih) ya 
da “hıfz” (ezberleme) alanlarından hangisine dahil olacaklarına karar verilmektedir.  Başlan-
gıçta yılda iki yahut da üç cüz ezber ile lise sonuna kadar hıfzın bitmesi hedeflenirken başka 
okullardan ara sınıflarda gelenler hafızlığı tamamlamakta zorlanmaktadırlar. 130 öğrenciden 

125 Söz konusu eğitim merkezi ile yapılan görüşmedeki soru ve cevap örnekleri için bkz. Ek 55.
126 Bu bilgiler Müdür, Tuan Haji Zakaria b. Mohamed; Müdür Yardımcısı, Üstaz Othman b. Lah 
al-Hafız; Tahfiz Hocası, Abdul Munir Mohd Mansor al-Hafiz, Shaharudin Yaacob al-Hafiz, Moham-
mad Marzuqi Abdul Aziz al-Hafiz, Zakaria b. Hasan, Mohamad Zaki b. Yahya; Akademi Hocası, W. 
Mohd Nazari b. W. Ismail; Tercüman Hazri b. Nawi (İngilizce Hocası) ile yapılan görüşmelerden der-
lenmiştir. (Aralık 2010)
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sadece 40’ına yatılı hizmet verilebilen okulda kız ve erkek talebeler bulunmakta ve bayan sınıf-
larına bayan, erkek sınıflarına erkek hoca girmektedir.

Yatılı olanlar haftanın yedi günü ezber yaparken gündüzlüler beş gün ders görmektedir-
ler. Önceden bütün talebeler aynı yeri ezberlemek zorunda iken 2010’da getirilen düzenleme 
ile öğrenci farkları göz önünde tutulmuş ve ilerleyebileceklere fırsatlar tanınmıştır. Öğrenciler 
her ayın sonunda Tahfiz Departmanı Başkanı tarafından ezberlediklerinden test edilmekte-
dirler. Talebelerin formalarının yakalarına dikilmiş armalar, bulundukları konumu belirtmek-
te; ikra seviyesinde olanların yakasında ikra, tilavede olanlarınkine tilave yazılmaktadır.127 

2.2.2.2. Diğer Okullar
Institut el-Qur’an Kuala Lumpur (IQKL), 1997’de sadece tahfiz müfredatı ve 50 erkek 

öğrenci ile hizmete başlayan kuruluş, şimdi hıfzın yanında ortaokul ve lise düzeyinde hem er-
kek hem de kızlara eğitim vermektedir. İlk dönemlerinde Kur’an’ın tamamının ezberlenmesi-
ni zorunlu tutan Institut el-Qur’an Kuala Lumpur (IQKL) 2001’den itibaren iki program uy-
gulamaya başlamıştır. Birincide otuz cüzü ezberlemek isteyen öğrenciler128 bulunurken ikin-
cide on beş cüz ezberleyecek129 olanlar bulunmaktadır. Bu ayırımda amaç, hafız olamayacak 
öğrencilerin cesaretini kırmamak ve onları hafızlığa zorlayarak Kur’an’la sevgi bağlantılarını 
kesmeden değerlendirebilmektir. 30 cüzlük programda 50, 15 cüzlük programda 130 öğrenci 
bulunmaktadır.

Otuz cüzü ezberleyecek öğrencilere günde bir sayfa ezberleme zorunluluğu varken di-
ğerleri için yarım sayfa yeterli görülmektedir. Bazen akademide çok başarılı olabilen talebeler, 
hıfz konusunda zorluk yaşayabildiğinden onlara müsamaha göstermek adına böyle bir uygu-
lamaya gidilmiştir. Okulun en önemli farkı, ezberleri hatırlamaya önem vermesidir. Sürekli ez-
berleyip bir taraftan unutmasındansa az ezberleyip bunu hatırlaması evladır. 

Enstitü Genel Müdürü Hajjah Nor Azimah Tan Sri Mohd Ghazali, sadece ezberleyen 
değil, anlayan ve yaşayan talebeler yetiştirmek istediklerini vurgulamaktadır. Hafız olan in-
sanların her yönden kuvvetli olup Kur’an’ı yansıtmaları ve insanların karşısında dik durmaları 
gerektiğine inandıklarından şahsiyet gelişimi dersleri ihmal edilmemektedir. Görüşü ve dini 
ne olursa olsun insanlara saygının vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten Ghazali, talebe-

127 Akademi Departmanı Başkanı ve Tahfiz Hocası Noor Aziah b. Mohd Lazım, diğer Tahfiz Ho-
caları, Zainab b. Haron, Ibnu Toyib Amaluddin Soleh b. Abbas, Johor’da görüşme yapılan üstazlardır. 
(Aralık 2010)
128 Otuz cüz ezberlemek isteyen öğrencilerin ders programlarının örneği için bkz. Ek 9.
129 On beş cüz ezberlemeyi düşünen öğrencilerin örnek ders programı için bkz. 10.
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lerin bu noktada ufuklarını açmak için değişik din ve ırklardan misafirler çağırıp konferans ve 
paneller düzenlediklerini belirtmektedir. 

Okulda “smart groups”130 adıyla oluşturulan öğrenci kulüpleri insanlara sunum yapmak, 
Kur’an okumak, İngilizce ve Arapça dramalar sergilemek gibi aktivitelerle sosyalleşme yönle-
rini geliştirmektedirler. Ayrıca halka hitap, münazara, kültür, fen, dil vb. kulüpler bulunmakta-
dır. Bu nitelikte olan gruplara Malezya’da “usrah” adı verilmektedir. Okulda Perşembe ve Salı 
günleri öğreticiler dahil herkes İngilizce ya da Arapça konuşmak durumundadır. 

Talebelerin ayda 500 ringit ödediği okulda yetim öğrenciler aidat vermemekte ve sponsor 
şirket olan Yayasan el-Buhârî masraflarını karşıladığı gibi onlara ilave olarak her ay cep harçlığı 
göndermektedir. 

On dokuz tahfiz hocasının tamamının şehade sahibi hafız olduğu hıfz dersliklerinde, bir 
öğreticinin on öğrencisi bulunmaktadır. Sabah 07:30 ila 09:40 arası, yeni ezberin ve eski ez-
berlerden dört sayfanın tekrarlarının hocaya sunulduğu zaman dilimidir. Bu tekrarlar yeni ez-
berin hemen yanındaki sayfalardır.131 

Akşam 20:00–21:00 arası hoca gözetiminde olmadan yeni ezberler yapılmaktadır. Ezber 
yapmada öğrencilere öncelikle sayfayı yüzüne okumaları ve aşina olduktan sonra ezbere baş-
lamaları tavsiye edilmektedir. Hıfzda tecvit kuralları ihmal edilmemekle birlikte, talebelerin 
ezber esnasında hadr tariki, üstaza ders verirken ise tedvir tariki ile okumalarına özen göste-
rilmektedir.  Yatsı namazından sonra öğrencilerden her gün bir cüz tekrar etmeleri istenmekte, 
ancak bunlar arkadaşlar arasında birbirini dinleme  ve hocaya dinletme şeklinde olmaktadır.132

Müdür, enstitüyü bitirdikten sonra İslami Bilimler dışında eğitimini sürdürenlerdeki hıfzı 
unutma probleminin kaynağını bilinç eksikliği olarak yorumlamaktadır. Farkındalıkları yük-
sek öğrencilerin hafızlıklarını tamamladıklarında hangi ortamda olurlarsa olsunlar, tekrarları-
nı ihmal etmediklerini, dolayısı ile ezberlerini unutmadıklarını vurgulamaktadır. 

Tahfiz ve akademiyi bir arada tutan okullardan Sekolah Tahfiz al-Fadhni ilkokul ve orta-
okul seviyesinde eğitim vermektedir. Sadece ortaöğretimin yatılı olduğu merkezde, bütün 
öğrenciler ilkokuldan başlayarak tahfiz çalışmakta ve okul bitinceye kadar hafız olmaları plan-
lanmaktadır. Okul Müdürü ve Tahfiz Hocası Muhammad Razi b. Esrar, ezberin bu süreye ya-

130 “Akıllı gruplar” şeklinde anılan bu gruba insanları olumlu açıdan yönderdirmeyi hedefledikleri 
için bu isim verilmiştir.
131 Enstitünün hafızlık müfretadı için bkz. Unit Hafazan IQKL, Mufredat Hafazan Tingkatan/ Ta-
hun I-II, Kuala Lumpur ts.
132 Bu bilgiler hafızlık çalıştıran hoca ve Hafızlık Bölümü Başkanı  Harun b. Zainal Abidin tarafından 
aktarılmıştır. (Aralık 2010)
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yılmasının tek başına olumsuz bir durum gibi görünmesine karşın akademi ile birlikte ilerle-
mesinin öğrenciler adına avantaj sağladığını belirtmektedir. 

Ezber yöntemlerini anlatan kitabında Üstaz Esrar normal bir öğrencinin bir sayfayı ezber-
lemek için 60 kez okuması gerektiğini tavsiye etmektedir. Şayet talebe 40 kez okuduğunda 
ezberleyebiliyorsa bu durum onun daha kısa zamanda hafız olabileceğine işaret etmektedir. 
Sudan’da dört yıl kalan Üstaz levhalara yazı yazmak dışında Sudan’ın sistemini kullandıklarını 
belirtmektedir. 

Hafızlık dersliklerinin her birinde on öğrenci bulunurken toplamda, sekiz sınıf ve sekiz 
hoca bulunmaktadır. Özel bir okul olduğundan ihtiyaçlar da özel olarak karşılanmaktadır. 
Öğrencilerin ezber yapmada temel problemlerinin hıfza güç yetirememeleri olduğunu düşü-
nen Üstaz Esrar, çözüm olarak beş vakit namazı cemaatle kılmayı önermektedir. Kendisi, bu 
durumun talebeleri motive ettiğine inanmakta ve namazdan kaçanlara birtakım şiddet uygu-
lamaları dahil cezalar verildiğini ifade etmektedir.   

Öğrencilerin ellerinde bir yeni bir de eski ezberlerini gösteren iki defter bulunmaktadır. 
Ezberleri dinleyen öğretici bu defterleri imzalamaktadır. On sayfaya kadar yapılan ezberler 
birbirine bağlanarak giderken on birinci sayfadan itibaren yeni on sayfaya başlanmakta ve 
onlar kendi aralarında toplanmaktadır. Sabah namazından saat 10:00’a kadar yeni ezberler 
hocaya sunulmakta ve 10:00 ile 12:00 arası eskiler tekrar edilmektedir. Tekrarlar bir cüz üçe 
bölünerek yapılmaktadır. Yarın verilecek dersler akşamdan hazır olmaktadır.133

The Institute of Qur’an Terengganu, JAKIM’e kısmen bağlı olarak hafız yetiştiren okullar 
arasındadır. Kuruluş yılı olan 1984’ten itibaren tahfiz eğitimi veren okulun hali hazırda 240 
öğrencisi mevcuttur. Lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler ilk yıl 8; ikinci yıl 8; üçüncü yıl 
10 ve dördüncü yıl 4 cüz ezberlemektedirler.  Diploma programındaki talebeler başka okul-
lardan buraya kayıt olmakta ve müfredatları JAKIM’den gelmektedir. 

Sabah 08:00–10:00 arası ezber dersi yapan öğrenciler,134 akabinde akademi derslerine 
katılmakta ve akşam namazından sonra tekrarlarını yapmaktadırlar. Eski ezberler halakalar 
halinde hoca olmadan tekrar edilmektedir. Tüm zamanlı çalışan 15 öğreticinin yanında bir 
tane de mesaisi yarım zamanlı olan hoca bulunmaktadır. Üstazlarının en az üçünün Şubra’dan 
mezun olduğu okulun Ürdün, Fas, Suudi Arabistan, Yemen, Suriye gibi ülkelerden gelen öğ-
rencileri bulunmaktadır. 135 

133 Bu bilgiler Syahirah Sayad Romli tarafından İngilizceye çevrilmiştir. (Aralık 2010)
134 The Institute of Qur’an Terengganu’da 2010 yılında takip edilen program için bkz. Ek 5.
135 Yukarıdaki bilgiler Okul Müdürü, Dr. Ahmad Bazli Shafie; Kur’an ve Kıraat Hocaları, Mohd 
al-Hafiz b. Karim, Mohd Khairul Nizam b. Uzip, Muhad b. Bidin’le yapılan görüşmelerden derlenmiş-
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“Diploma” ve “degree” (lisans) düzeyinde eğitim veren Kolej Universiti Islam Antaraban-
gsa Selangor (KUIS)’un Jabatan Tahfiz al-Qur’an bölümü liseden alt yapılı gelen öğrencilere 
hıfzlarını tamamlatmaktadır. Diploma bölümünde ilk yıl sekiz; ikinci yıl on iki; üçüncü yıl on 
cüz ezberlenmekte ve bunlar yıl içerisinde sömestrlere eşit bir şekilde bölünmektedir. Diplo-
mada hafızlığı bitiren öğrenciler lisans düzeyinde tekrar yaparken her dönemde beş cüz ol-
mak üzere üç yılda genel tekrar etmektedirler. Son yıl ise otuz cüzün tamamını muracaa yap-
maktadırlar. Talebelerin tamamının hıfzı bitirmesi zorunlu tutulmamaktadır. KUIS’de hıfzını 
bitiren öğrencilere ayrıca “Tahfiz” diploması verilmektedir.136

Ezber yapmada telakki ve müşafehe yollarının kullanıldığı okulda Pazar – Perşembe arası 
yeni hıfz yapılmakta, Cuma günleri tekrara ayrılmaktadır. Ezberler sabah saatlerinde camide 
gruplar halinde yapılmakta ve bir grupta 11 öğrenci bulunmaktadır. Kızlar ve erkekler için ayrı 
halkalar bulunurken her grubun hocası genellikle kendi cinsiyetinden olmaktadır.  

İlk yıllarda öğreticilerini Şubra mezunlarından seçen okul, kendi elemanlarını yetiştire-
bilecek düzeye geldiği için artık, derece (degree) ve sertifika verebilmektedir. Buradan de-
rece alan öğretici adayları Şubra’ya gitmeye gerek kalmadan işe başlayabildiklerinden bu 
uygulama, Malezya için olumlu bir aşama kabul edilmesine ilaveten adayların hayatlarını da 
kolaylaştırmaktadır.137  

2.2.2.3. Hafız Yetiştiren Özel Kurslar
Sadece İslami Bilimler ve tahfiz eğitimi veren özel kurslardan Ma’had ed-Dirasatü’l-İsla-

miye 300 kız öğrencisiyle eğitim faaliyetini sürdürmektedir. Hafızlık çalışmalarının sınıflarda 
yapıldığı kursta öncelikle tecvit ve okuyuşu düzeltme dersleri verilmektedir. Kursiyerler ezbe-
re sırası ile 30 ve 29’uncu cüzü ezberleyerek başlamakta sonrasında dilerlerse başa dönebil-
mekte yahut 28. cüzden devam edebilmektedirler. 

Genel olarak bir sayfanın bir günde ezberlenmesi istense de daha az ya da daha fazlasını 
yapabilenler bulunmaktadır.138  En kısa iki, en uzun dört yılda hıfzlarını tamamlayan talebeler 
akabinde aynı kursun Arapça ve İslami Bilimler Bölümüne devam etmektedirler. 

Her yarıyılda ve sene sonunda o ana kadar ezberlediklerinden sınava tabi tutulan kursi-
yerler hıfzı tamamladıklarında şehadelerini bu kurstan almaktadırlar.  Günlük dersler okun-

tir. (Aralık 2010)
136 Örnek “Tahfiz” diploması için bkz. Ek 6.
137 Bu bilgiler Bölüm Başkanı Dr. Zainora b. Daud; Kur’an ve Kıraat Hocaları Shaharuddin Pangi-
lun, Mohd Mahfuz Jaafar, Don Danial b. Don Biyajid (tercüman) ile yapılan görüşmelerden alınmıştır. 
(Aralık 2010)
138 Ma’had ed-Dirasatü’l-İslamiye’de uygulanan ders programı örneği için bkz. Ek 8.
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duktan sonra gün içinde üç kez muracaa yapılmaktadır. Bunlardan birincisi son beş sayfanın 
tekrar edilmesi iken ikinci ve üçüncü muracaada öğrenci, eski ezberlerden on sayfa tekrar et-
mektedir. İlk tekrar hoca tarafından dinlenirken diğerleri arkadaşlar arasında yapılmaktadır.

Kursiyerleri almadan önce mülakata tabi tutan Ma’had, öğrencilerden bir ya da iki ayeti 
o anda ezberlemelerini istemekte ve yeteneklerini ölçmektedir. Burada talebe olanlar gerekli 
eğitimi ve şehadelerini aldıktan sonra aynı kursta öğretici olmaktadırlar. Şayet ihtiyaca binaen 
dışarıdan öğretici alınacaksa ön görüşme yapılarak seçilmekte ve şahade sahibi olması zorun-
lu tutulmaktadır. 

Hafta sonları tatil olmasına rağmen yatılı kalan öğrenciler ödevlerini yapmakta, evlerine 
gitmemektedirler. Özel günlerinde ezber yapmayan talebeler hocaların yardımcılığını yapa-
rak diğer kursiyerlerin derslerini dinleyebilmektedirler. Talim, tezkire ve farzı ayn gibi sınıf 
eğitimlerinin yanında hocalara yardım etme, kursun temizliğini yapma, ilahi okuma fiilleri ak-
tivite kapsamında değerlendirilmektedir. Farzı ayn sınıfında ilmihal bilgileri öğretilmektedir.

Singapur, Brunei Sultanlığı, Filipin, Kamboçya, Nijerya, Tayland ve Çin gibi ülkelerden 
öğrencisi bulunan Ma’had’e kursiyerler aylık 170 ringit ödemektedirler. Okulda görev yapan 
öğreticiler, Müdür başkanlığında her gün 45 dakika toplantı yapmaya gayret edip talebelerin 
sorunlarını tartışmaktadırlar. En büyük sorun ezber yapabilme ve onu koruyabilme sorunu-
dur. Özel günlerinde Kur’an okumayan öğrenciler bu süre zarfında ezberlerini unutmakta ve 
ara verildiği için yeniden konsantre olmakta zorlanmaktadırlar. Kursiyerleri ezbere odakla-
mak adına cezalar verilmekte ve bu bağlamda ayakta durma, kursu temizleme işlemleri dev-
reye girmektedir. Ancak cezadan önce, yapılan işin ciddiyetini anlatacak şekilde nasihat edil-
mekte ve aileler bilgilendirilerek ortak çözümler aranmaktadır.

Kursta uygulanan sistemin Nebi (a.s.)’nin yöntemi olduğu düşünülmektedir. Ashab-ı Suf-
fa’da olduğu gibi öğrenciler sınıflarda halakalar şeklinde hafızlık yapmaktadırlar.

Pakistan’da Camia Eşrafiya merkezinde 13 yıl eğitim gören Müdür, oradan “deoband” sis-
temini buraya getirmiştir. Dolayısı ile kursta deoband yöntemi uygulanmaktadır.139

Malezya’da uygulanan farklı sistemlerden birisi de Türkiye’den alınmıştır. Tuba Kız Kur’an 
Kursu’nda eğitim almak için Türkiye’ye gönderilen öğrenciler burada uyguladıkları metodu 
Malezya’da denemişler ve devam ettirmişlerdir. Bununla ilgili Malezya’da “Kasma Kur’an 
Kursu” meşhurluğunu korumaktadır. Bizim araştırmalarımıza göre birtakım farklılıklar olsa 
da Türkiye’deki sistem korunmaya çalışılmaktadır. Metot Tuba kursundan alındığı için o isim-

139 Bu bilgiler Tahfiz Hocaları, Nur Aina al-Mardhiah, Ainul Syakirah,( tam adlarını vermek isteme-
yen) Fatimah, Halime, Şehida, Rumaisyah, Aisyah, Syafini ile yapılan görüşmeler sonrasında edinil-
miştir. İngilizceye tercüme eden: Nur Şifa. (Aralık 2010)
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le tanınmıştır. Ancak aslında Türkiye’deki genel sistem uygulanmaktadır.  Ayrıca  aynı konuda 
ankete ve metot hakkında bilgi vermeye dayalı akademik araştırmalar da yapılmıştır.140

2.2.2.4. Deoband (Diyûbend) Sistemi ve Hafızlık Birimi
Deoband (Diyûbend) aslında Hindistan’da bir yerin adı olmakla birlikte sistem ilk olarak 

oradan neşet ettiği için bölgenin adını almıştır. Daru’l-Uloom Deoband medresesi 1866’da 
kurulmuş olmasına rağmen adının duyulması medrese mezunlarının faaliyetlerinin yaygın-
laşması ile 1900’lü yılların başında olmuştur.  Pakistan başta olmak üzere Güney Afrika ve 
İngiltere gibi farklı ülkelere de yayılan sistem bazı bölgelerde halen varlığını korumaktadır. 
Özellikle Pakistan’da aktif olarak devam eden metot Camiatü’l-Ulema-i İslam oluşumunu 
ortaya çıkarmıştır.141 Esasta geleneksel eğitim sistemini benimseyen Diyûbend Dârülulumu 
Hindistan’da o döneme kadar geçerli olan üç değişik dinî eğitim geleneğini (Delhi, Leknev, 
Haydarâbâd) birleştirmeye ve bir denge kurmaya çalışmıştır. Ancak Diyûbendliler Delhi 
geleneğinden, özellikle de Şah Veliyullah ed-Dihlevî ve Seyyid Ahmed Şehid’den daha çok 
etkilenmişlerdir.142 

Diyûbendiler kendilerinin ehlisünnet velcemaat esasları üzerine eğitim ve öğretim veren 
bir kurum olarak tanımlarlar. Hinduizm’den kaynaklanan hurafe, gelenek ve batıl inançlara 
karşı çıkmışlar, ideal olarak en saf şekliyle İslam’ı savunmuşlardır. Diyûbendiler zamana bağlı 
olarak yapılacak değişimlere önem vermemiş ve dinin aslî kaynaklarında verilen esas ve uy-
gulamalarla yaşam sürülmesini uygun görmüşlerdir.143 Bu sebeple kılık kıyafet noktasında 
titiz davranılmaktadır. Örneğin uygunsuz saç kesimi, sakal kesimi144 veya sakalların şekillen-
dirilmesi,145 düşük bel pantolonların giyilmesi Dârü’l-ulûm Deoband’ın kurallarına aykırı-
dır. Öğrenci kabulünde bu şartlar gerekli olduğu gibi söz gelimi bir öğrenci sınav salonuna 
sakalları belirtilen koşulları taşımadan gelse sınav salonundan çıkarılmakta ve sınavı geçersiz 
sayılmaktadır.146

Özellikle Nakşibendîliğin etkin olduğu kurumda öğreticiler ve öğrenciler arasında şeyh 
mürid ilişkisi bulunmaktadır. Ancak tasavvuf gelenekçi bir taklit anlayışı ile değil hayata geçiri-

140 Abdul, Hafiz b. Abdullah, Norhanan binti Abdul Rahman, Kaedah Hafazan al-Quran Sıstem 
Turkı: Kajıan dı Tahfız al-Quran Darul Tuba, Fakulti Pendidikan Universiti Teknoloji Malaysia, 
y.y., ts. 
141 Wikipedia, http://tr.wikipedia.org/wiki/Diobendi.
142 Azmi Özcan, “Dârü’l-ulûm”, DİA, İstanbul 1993, VIII, 554.
143 Özcan, “Dârü’l-ulûm”, VIII, 554.
144 www.deobandi-india.com, s. 9.
145 www.deobandi-india.com, s. 14.
146 www.deobandi-india.com, s. 9.
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lerek yaşanmaktadır.147 Diyûbend medresesinin kurulması ile yeni bir müfredat dönemi baş-
lamıştır. Bu müfredatta toplam on beş ilim ve altmış sekiz kitap bulunmaktaydı. Açılan yeni 
birimlere paralel olarak yeni müfredatlar eklenmiştir.148 Ülkelere göre (Pakistan, Hindistan) 
bazı farklılıklar olsa bile yeni program sekiz yılda tamamlanmakta ve “kütüb-i müntehiyâne” 
adı verilen kitapları okuyan öğrenciye lisans diploması verilmektedir.149 Deoband eğitim siste-
minde ilk, orta, yüksek ve ustalık (ihtisas öncesi) aşamları bulunmaktadır.150

Dârülulumun Arapça ve Farsça yazma eserlerin de yer aldığı yaklaşık 67.000 ciltlik bir 
kütüphanesi mevcuttur.151  Diyûbend Dârülulumunun kurucuları ve burada yetişen âlimler 
Kur’an hıfzını bir gelenek haline getirmişlerdir. Günümüzde bu ekole mensup medreselerin 
bünyesinde hıfz bölümünde her yıl yüzlerce hafız yetişmektedir. Kadınlardan da pek çok ha-
fız ve kari bulunmaktadır.152 

Deoband eğitim sisteminde önce hafızlık yaptırılmakta ve tahfiz programında sadece ez-
ber yapılmaktadır. Sabah namazından sonra başlayıp akşam 22: 00’a kadar hıfzla meşgul olan 
öğrenciler her yıl yedi cüz ezber yapmak zorundadırlar. Bunu başaramayan öğrencilere son-
raki yıla devam şansı verilme olasılığı çok düşüktür. Her üç ayda bir sınav olan öğrenciler bu 
küçük sınavlarda iki sınav arasındaki ilerlemelerinden sorumlu tutulurken yılsonunda yapılan 
büyük imtihanda o zamana kadar yaptıkları ezberin tamamından test edilmektedirler. Ezbere 
ilk önce 30. cüzden başlanmakta, sonra baş kısma, Bakara Suresine dönülmektedir.

Bu sistemde 27. cüze gelindiğinde “menzil” yapma zorunluluğu vardır. Menzilde öğrenci 
30. cüz ve 1 ila 26. cüz arasını hocanın huzurunda okumak durumundadır. Ancak bu hoca 
kendi öğreticisi olmamalıdır. Her gün birkaç cüz okunarak devam edilirken 27 cüzde en faz-
la 14 hata şansı verilmektedir. Şayet 15 hata yapılırsa baştan alınması gerekmektedir. Menzil 
yapmayanlar hafız sayılmamakta lakin hafızlık sertifikası için de menzil yeterli görülmemekte 
ve ayrıca sınav yapılmaktadır.

Tahfiz programı tamamlandıktan sonra “Alim course”153 denilen yedi yıllık (bazı ülkelerde 
sekiz yıllık) bir eğitime başlanmaktadır. Bu kursa dışarıdan, hafız olmayan talebeler de yeterli 

147 Özcan, “Dârü’l-ulûm”, VIII, 554.
148 İlgili internet sitesinde Diyûbendin Hindistan eğitimi hakkında bilgi verilmiş ve Hindistan müf-
redatı dörde bölünerek okuyucuya tanıtılmıştır. Burada tarihi süreçten bahsedilmekte ve bu günkü uy-
gulamaya nasıl gelindiği hakkında kısa bilgiler verilmektedir.
149 Birışık, “Medrese”, XXVIII, 337.
150 www.deobandi-india.com, s. 3.
151 Özcan, “Dârü’l-ulûm”, VIII, 554.
152 Birışık, “Hafız”, XV, 77.
153 Bu eğitimin adı Hindistan Deobandı adına düzenlenmiş internet sitesinde “sekiz yıllık Arapça 
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görülürlerse katılabilmektedir. Hindistan’da deobandı tamamlayıp sertifika alabilenler, bazı 
üniversitelerde master dahi yapmadan doktoraya başlayabilmektedir. Ancak Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin sertifikası lisans düzeyinde sayılmaktadır.

Yedi yıllık eğitimin ilk yılında Farsça, Arapça, Urduca öğretilmekte; ikinci yılda temel fıkıh, 
temel nahiv, temel sarf ve İslami bilimlerin temeli verilmektedir. Üçüncü yılda Hanefi fıkhı 
öğretilmektedir. Nuru’l-İzah ibadet alanında, Hidayetu’n-Nahvî sarf-nahiv alanında okutul-
maktadır. Tecvit ve mantık derslerinin yanında Yusuf Suresi’nden Kasas Suresi’ne kadar tefsir 
yapılmaktadır.

Dördüncü yılda Hanefi fıkhının üstüne dört mezhep ve Karşılaştırmalı İslam Hukuku, 
İmam Nesefi’nin kitaplarından mantık dersi, İmam Cezeri’nin tecvit kitabı, feraiz ilmi, Kafiye 
okutulmakla birlikte Ankebut Suresi’nden sona kadar tefsir yapılmaktadır. Tefsirde Celaleyn 
Tefsiri esas alınmaktadır.

Beşinci yıl Usulu Fıkıh, Akidetü’t-Tahavî, Akidetü’l-Nesefî, Belagatü’l-Vazıha ve Şâtıbî’den 
yedi kıraat dersi okutulmaktadır. Altıncı yıl belagat, tefsir, hadis dersleri yoğunlukla işlenmek-
tedir. Son yılda Kütüb-i Sitte ve Muvatta okutulmaktadır. Tasavvufta Nakşibendi, Kadiri, Suh-
reverdi ve Çişti tarikatları takip edilmektedir.154

Hindistan Deoband’ına ait sitede yayımlanan sekiz yıllık Arapça sınıfları derslerini çalış-
manın ek bölümünde vermeyi uygun gördük. Çünkü bir üniversite statüsünde olan bu eği-
timde öğrencilerin klasik kaynaklarla ilgili gördükleri dersler ilgi çekicidir. Öğrenciler pek çok 
açıdan bu kaynaklara vakıf olmaktadırlar. Fıkıh, tefsir ve diğer İslamî Bilimler alanında derinle-
mesine yetiştirilmektedirler.155

Yedi yıl tamamlandığında isteyenler için master düzeyinde müftülük eğitimi verilmekte-
dir. Burada tefsir olarak Beydavî ve Zemahşeri esas alınırken fıkıhta pratik şarttır. Öğrenciler 
halktan aldıkları soruları ve kendi cevaplarını –ki bunlar 200 civarında olmak zorunda- yıl-
sonunda bir dosyada toplayıp hocalarına sunmak zorundadırlar.  Sadece yedi yılı tamamlaya-

sınıfları eğitimi” şeklinde geçmektedir. Ancak iki kullanım arasında fark bulunmadığını öğretim üyesi 
Maulana Sulaiman Ganchi doğrulamıştır.
154 Konu ile ilgili detaylı bilgi için bkz. http:/www.duzak.org.
155 İlgili liste Ek 57’de sunulmuştur. Sunumda bazı derslerin isimlerinde İngilizce yazımları esas 
alınmıştır. Tanıtım bilgilerinin bulunduğu sitede Arapça sınıflarına kabul için istenen şartlar ve kon-
tenjan sayısı, eğitim öğretim hakkında genel bilgilelendirme yapılmakta, yabancı öğrenci alma duru-
mu, üst sınıfa geçme koşulları, sınav talimatları, diğer departmanlar vb. konular ele alınmaktadır. Bu 
bölümler arasında öğretmen yetiştirme, hadis, gazetecilik, İngiliz dili ve edebiyatı, bilgisayar eğitimi, 
hat sanatı, el sanatları gibi departmanlar bulunmaktadır. Site tanıtımının son bölümlerinde bu hizme-
tin devamı için gerekli olan eksikler sıralanmakta ve sadaka-i cariye mükafatı almak isteyenlere çağrıda 
bulunulmaktadır.
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bilenlere “Mevlana” adı verilirken ilave iki yılı başarıyla bitiren talebeler “Müftülük” unvanını 
kazanmış durumdadırlar. 156

2.2.3. Türkiye Cumhuriyeti
 Türkiye’de hafızlık yaptıran Kur’an kursları resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığının 

kontrolü altındadır. 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kurslar’ında uygulanmak 
üzere yeni bir program sunmuştur. Hazırlık aşaması oldukça uzun süren bu program şimdiler-
de ilgili birim ve öğreticilere sunulmuş olmakla birlikte uygulamada beraberliğin sağlanması 
noktasında birtakım problemlerin yaşandığı gözlemlenmektedir.

Başkanlığımızın söz konusu programı oluşturmasına kadar olan süreçte bizim ülkemizde 
de pek çok uygulamadan bahsedilebilir. Türkiye’de genel olarak klasik sistemin uygulandığına 
dair yaygın anlayış bulunmaktadır. Ancak klasik sistemi sistem yapan unsur net olamadığın-
dan hangi kurallarından taviz verilirse sistemin özelliğini kaybedeceği konusu da belirsizliğini 
korumaktadır.

Bahsi geçen durumu biraz daha açarsak şu sonuçlara ulaşabiliriz: Hafızlığın her cüzün son 
sayfasından başlayarak yapılması klasik sistemin bir unsurudur. Ancak bu durum klasik sis-
temi sistem yapan tek özellik değildir. Bir yöntemin “sistem” olarak isimlendirilebilmesi için 
başarılı sonuca götürecek bütün unsurların ortaya konulması ve bireysel yorumlarla dolduru-
lacak temel taşların eksik olmaması gerekmektedir. Söz gelimi hafızlıkta ezber sıralamasını her 
cüzün sonundan başlayarak devam ettiren bir Kur’an kursu öğreticisinin, öğrenciden dersini 
alırken dersi birkaç parçaya bölmesi “klasik sistem”le uygunluk arz eder mi?  Yani hıfzda on 
sayfada olan bir öğrencinin -iki çiğ sayfası olduğunu varsayarsak- öğretici tarafından çiğleri 
dinlendikten sonra pişmişlerinin sonra dinlenilmesi ya da kalfaya gönderilmesi klasik siste-
min unsurlarına dahil midir? Ya da dersini verirken ilk sayfalarda başarılı olan ancak ilerleyen 
sayfalarda dersi bozulan bir öğrenci dersinden bırakıldığında ve öğrenci dersini tekrar hazırla-
yıp vermek istediğinde bu dersi almaya öğrencinin sayfa sayısına göre en baştan değil de der-
sinde kaldığı yerden devam edilmesi klasik sistemin içerisinde sayılabilir mi? 

156 Bu bilgiler Hindistan’da Deoband eğitimi alan Abdul Latif Rahbar b. Ahmad Subki (Subki, Üm-
raniye’de iki yıl, Büyük Çamlıca Kur’an Kursu’nda bir yıl Kur’an eğitimi ve hıfz çalışmıştır. Ezberlediği 
on sayfayı tekrar ederek unutmamaya çalışmaktadır. Kendisi, Türkiye’nin hafızlık sisteminin hıfz için 
en güzel yöntem olduğunu düşünmektedir.) ile Güney Afrika’da Deoband eğitimi alan Abdullah 
Amin b. Abdur Rahman’dan edinilen bilgilerden derlenmiştir. (Aralık 2010) Bazı bilgilerin teyidi ve 
ilave bilgiler için öğretim üyesi Maulana Sulaiman Ganchi ile de görüşmeler yapılmıştır. (Ekim 2011)
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Klasik sistemde her hatim dönüşünde çiğ ve pişmiş sahifeler beraber mi götürülür? Yoksa 
arada bir sadece çiğ yapılıp pişmişler bir sonraki hatime mi bırakılır? Kısaca belirtmek gere-
kirse Türkiye’de klasik sistem adı altında uygulamaya konulan yöntemlerin pratikte birbirin-
den bağımsız hatta bazen birbiriyle çelişen özellikler arz ettiği vurgulanabilir. Ancak özellikle 
belirtmek gerekir ki karşımızdaki bu portreye rağmen Türkiye Cumhuriyeti hafızlığı resmi 
niteliğe taşıyarak ona bir ciddiyet ve profesyonellik kazandırması açısından pek çok ülkeye 
göre iyi durumda kabul edilebilir.  Son dönemlerde yapılan çalışmalar hafızlık çalışmalarının 
ve ilgili kurumların çok daha iyi bir noktaya gelebileceğinin haberini vermektedir.

Hafızlık kurslarında temel eksiklik olarak öğreticilerin konuya bakış açıları, öğrenci mer-
kezli çalışmaların ihmal edilmesi gibi sorunlar bulunsa da en başta belletmen eksikliğinin 
verimi son derece düşürdüğünü kabul etmek yerinde olacaktır. Sınıf öğretmenin dersindeki 
başarısı artırmak yerine detaylarla meşgul olduğunda asıl hedef gözden kaçabilmektedir. Son 
dönemlerde olumsuza doğru giden öğrenci profilinin eleştirilmesinin haklı noktaları olma-
sına karşın koşullara göre değişemeyen öğretim yöntemlerinin durumu daha da kötüleştir-
mekteki payının ne kadar olduğunun sorgulanması genelde ihmal edilmektedir. Örneğin öğ-
rencilerin hatim dönüşlerinin uzamasından şikayet edilmektedir. Yani bu durum eski ezber-
lerin unutulmasına neden olmaktadır. Bu durumda rehberlik faaliyetlerinin yanında uzayan 
hatime rağmen ezberlerin korunmasını sağlamak amacı ile verilen derslerin daha sık tekrar 
edilmesi bir ara çözüm kullanılabilir mi?

Araştırdığımız ülkelere genel manada baktığımızda kıtalar arası bir etkileşimden söz edi-
lebilir. Afrika kıtasında, Arap yarımadasında, pasifikte ve Avrupa’da genel bir durumdan bah-
sedilebilecekken Türkiye Cumhuriyeti bu noktada hem kıtasında hem de komşularının etki-
sinden uzak durmaktadır. Hafızlık yaptırma açısından oldukça farklı bir duruşu olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bu ayırıcı özelliği Osmanlıdan kaynaklanıyor görünmektedir. Ancak özel-
likle vurgulamak gerekmektedir ki bu günün Türkiye’si ile Osmanlı arasında da hafızlık eğiti-
mi açısından ciddi farklar bulunmaktadır. Bu dönüşüm ve değişimin tam manası ile ne zaman 
olduğu konusu net olmamakla birlikte her alanda olduğu gibi hafızlık alanındaki değişmeler 
de uzun bir süreçte ve yavaş yavaş olduğu izlenimi uyandırmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığını, Hz. Peygamber (s.a.s.)’den bu güne ka-
dar çeşitli dönüşümlere uğrasa da varlığını devam ettiren bir kurum olarak ifade eden Diya-
net İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başka-
nı Bünyamin Albayrak, bu kurumun Osmanlı’da Şeyhulislamlık makamı olarak ve Türkiye 
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Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana ise Diyanet İşleri Başkanlığı adı altında görevini 
sürdürdüğünü bildirmektedir. 

Diyanet’in hizmetlerinin genel manada dört başlık altında özetlenebileceğini bildiren Al-
bayrak, bunları şu şekilde özetlemektedir:157 “Diyanet’in birinci görevi sahih bilgiye ulaşmak 
ve onu korumaktır. Bu da ehlisünnet velcemaatten gelen bilgileri muhafaza ederek doğru 
yorum ve kanalla halkımıza ulaşmasını sağlamaktır. Başkanlığın birimlerinden olan Din İş-
leri Yüksek Kurulu bu görevi üstlenmektedir. Günümüz sorunlarını da ele alan kurula yıllık 
yaklaşık 100 bin soru gelmektedir. Bu sorular elektronik posta ile ulaşabileceği gibi yazılı veya 
sözlü olarak da gelmektedir. Ulaşan bütün soruları değerlendirmek için de düzenli aralıklarda 
toplantılar yapılmaktadır. 

1974 yılında kurulan İstanbul Haseki Eğitim merkezi bu ihtiyacı karşılamak için kurul-
muştur. Eğitim merkezlerinde ilahiyat mezunu olan personelimizi 30 ay süreyle yüksek eği-
tim kurslarına almaktayız. Bu bir hizmet içi kursudur. Dışarıdan katılım söz konusu değildir. 
Burada amaç kursiyerlerin sahih bilgiye ulaşmaları için klasik kaynaklara inebilmesini sağla-
maktır. Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumu din konusunda aydınlatma görevini üstlendiği için 
dinî konuda yetkin olan kişilerin doğrudan bu eserlere ulaşması gerekmektedir. Dolayısıyla 
söz konusu eğitimi alan kursiyerler, mezun olduklarında ilgili açığı kapatabildikleri için vaiz, 
müftü gibi Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey görevlerine yerleştirilmektedirler. 

Eğitim merkezlerinde bunun dışında kıraat eğitimi verilmektedir. 36 ay süreyle verilen 
kıraat eğitimi İstanbul ve Rize eğitim merkezlerinde devam etmektedir. İlaveten 2005-2006 
öğretim yılında başlayan bir uygulama olarak Asım kıraatinin Hafs rivayetinin bütün incelik-
lerine vakıf olmak için 6 aylık tashih-i huruf kursları verilmektedir. Ayrıca eğitim merkezleri, 
hizmet içi eğitimi adı altında 120 saatlik Kur’an eğitimi dersi düzenlemektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının ikinci alanı bir hizmet kuruluşu olmasıdır. Tarihten gelen 
hademe-i hayrat görevini sürdürmektedir. Bu açıdan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü çok 
önemlidir.

Diyanet İşleri Başkanlığının üçüncü ayağı Başkanlığın bünyesinde oluşturulan eğitim mü-
esseseleridir. Yani yaygın eğitim bünyesinde Kur’an kursları ve camilerdeki eğitim. Yaygın Din 
Eğitimi adında bir başkanlığımız bulunmaktadır. Özellikle Kur’an öğrenmek isteyen insanlara 
hizmet sunmaktadır. Geçen yıl (2010-2011) yaklaşık 300 bin vatandaşımıza Kur’an öğren-
me imkanı sağlanmıştır. Bunların % 63’ünü 23 yaşından büyük hanımefendi ve beyfendiler 

157 Bu bilgilere, 05.10.2011 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Program Geliştirme Daire Başkanlığında, Daire Başkanı Bünyamin Albayrak ile yapılan görüşme son-
rasında ulaşılmıştır. 
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oluşturmaktadır. Şu anda kurslarımızda öğrenim gören öğrencilerin %92’sini bayanlar %8’ini 
erkekler oluşturmaktadır. 

 İlaveten yaz Kur’an Kursları ve Hafızlık Kursları bulunmaktadır. Yine geçen yıl yaz kursla-
rımız ve camilerimiz 80 bin noktada devreye girmiş ve bir buçuk milyon öğrencimize hizmet 
vermiştir. Yaş sınırının kalktığı da hesaba katılırsa bu sayı iki milyona ulaşmaktadır. 

Dördüncü madde olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ilk üç maddeden aldığı güçle toplumun 
birlik ve beraberliğine katkıda bulunmaktadır. Camilerimiz sukunet yerleridir. Bu gün itiba-
riyle 25-30 milyon civarında insan Cuma namazına huzur içerisinde katılabilmekte ve yine 
huzur içerisinde buradan ayrılabilmektedir. Pek çok mezhepten insanımız birlik ve beraberlik 
içerisinde yaşamını sürdürmektedir.”

Diyanet İşleri Başkanlığının birimlerinden olan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
dört ana dalından birisi olan Program Geliştirme Daire Başkanlığının birimin mutfağı işlevini 
gördüğünü belirten Albayrak, burada Kur’an Kurslarını ve eğitim merkezlerini takip ederek 
değerlendirmeye aldıklarını vurgulayarak Program Geliştirme Daire Başkanlığının çalışma 
disiplinini şu şekilde özetlemektedir: “Biz program geliştirme esnasında üniversiteden eğitim 
alanından bir akademisyeni, en az üç bayan ve erkek öğretici olmak üzere hafızlık çalıştıran 
eğitimcileri davet ediyoruz. Buradaki başkan yardımcımız ve daire başkanlarımızın katılımın-
da komisyon çalışmalarını sürdürüyoruz. 

En son 2010 yılında hafızlık eğitim programını158 yayınladık ve 2011 ve 2012 yıllarında 
bunu takip ediyoruz. 2013 yılında yeni bir değerlendirme yaparak bu programda değiştirme-
miz gereken alanları belirleyeceğiz. İlaveten güzel yönlerini de desteklemek için gayret göste-
receğiz. Ayrıca yakın zamanda 14 kursumuzdan yöneticileri ve dernek başkanlarını buraya 
çağırarak mevcut sorunlarını dinledik. Çünkü sahada görev yapan kişiler olarak onların bizi 
bilgilendirmesi bizim daha doğru adımlar atmamızı sağlayacaktır. Bunun yanında katılımcı-
lardan bahsi geçen sorunlara nasıl çözümler getirileceğine dair çözüm önerileri istedik. Çün-
kü yine sahada görev yaptıkları için problemin çözümünü en iyi onların bilmesi mümkündür.

Hafızlık yaygın din eğitimi çerçevesinde gönüllülük esasına dayalı bir eğitimdir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde 11 bin civarında Kur’an Kursumuz, 15 bin civarında Kur’an Kursu öğreti-
cimiz bulunmaktadır. Bunların içerisinde bin civarında kursumuz yatılı olarak hafızlık eğitimi 
vermektedir. Her yıl Temmuz ayında Başkanlığımız bölgelerde hafızlık tespit sınavı açmakta-
dır. Bu sınavlarda oluşturulan komisyon, gerekli kriterleri taşıyan adaylara Başkanlığımız adı-
na düzenlenecek olan hafızlık belgesini alma hakkını vermektedir. Bu sınav dışında aralarda 

158 Hafızlık Eğitim Programı, DİB Yayınları, Ankara 2010.
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her üç ayda bir Ankara ve İstanbul illerinde aynı amaçla sınavlar açılmaktadır. Ara sınavlara, 
bir kurs dışında ailesinin veya istediği birinin yanında hıfzını bitirenler de katılabilmektedir. 
Bireyler kendi tercihleri ile farklı ortamlarda hafızlık yapabilirken Türkiye Cumhuriyeti ko-
şullarında resmi bir hüviyetle hafız yetiştirecek kurumlar sadece Diyanet İşleri Başkanlığına 
bağlıdır. Türkiye’de Kur’an’ın öğretilmesi, ezberletilmesi ve hatta manasının kavranması nok-
tasında resmi yetki devletimiz tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir. Başkanlığa 
ilaveten İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri de aynı amaca hizmet ekmektedir.

Türkiye’de hafızlık şimdiye kadar geleneksel yöntemle devam edegelmiştir. Geleneksel 
yöntemden kastımız hoca talebe ilşkisi içerisinde kişi hocasından ne gördü ise onunla hafız 
yetiştirmesidir. Bizde hafızlık diğer ülkelerden farklı olarak her cüzün son sayfasından ezbere 
başlayarak yapılmaktadır. Bildiğiniz üzere bu şekilde 30 cüz tamamlandığında tekrar başa dö-
nülür ve bu sefer her cüzün son iki sayfası biri ezberlenmek diğeri tekrar edilmek üzere hafızlık 
devam eder. Böylece öğrenci bir tarafdan hıfzını ilerletirken diğer yandan her 30 günde bir 
ezberlediği eski sayfaları da tekrar etme imkanı bulur. 

Albayrak kendi hocalarının, öğrencilerin hafızlığa başlamadan önce tashih-i huruf nokta-
sında problem yaşamamalarını önemserken sayfadaki elfaza (lafızlara) aşinalığının gereklili-
ğini de şart koşmakta olduklarını aktarmaktadır. Bu çerçevede bir öğrenci hıfza başlamadan 
önce bir sayfayı kimilerine göre 3 bazılarına göre ise 2 dakikada bütün kurallara riayet ederek 
okuyabilmeliydi. Bunun sebebi, yüzüne okuması iyi olmayan öğrencilerin ezber yapacakla-
rında bütün enerjilerini yüzüne okumaya harcamak zorunda kalmalarına engel olmaktı. 

Yeni programla hafızlık kurslarımızın kalitesini artırmayı planlamaktayız. Bu vesile ile sınıf 
mevcudunu 8 öğrenciye düşürürken öğreticinin kursiyerlere daha fazla zaman ayırmasını ve 
tekrarlarını da dinlemeye vakit bulmasını amaçlamaktayız. İyi olmak derdindeyiz ancak daha 
iyiye de her zaman talibiz. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 2010 yılına kadar resmi bir programı yoktu. Yeni programla 
hafızlık hazırlık sınıfı geldi. Hazırlık sınıfını okuyan öğrenci şayet hafızlık sınıfına geçemeye-
cek durumda olsa bile bu süreçte ilahiyatı bitirene kadar ezberlemesi gereken sureleri ezberle-
miş bulunacaktır. Hafızlık Takip Komisyonu diye bir komisyon kurduk. Bu  komisyon müftü, 
sınıf hocası ve hafızlık konusunda yetkin biri olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. Komis-
yon, öğrencileri hafızlık hazırlık sınıfına girerken, oradan çıkıp hafızlık sınıfına geçerken159 ve 
birinci hizipten160 başlayarak her hizipte olmak üzere toplam altı kez sınava tabi tutmaktadır. 

159 Eski uygulamada kimin hafızlık sınıfına geçeğine hocası karar vermekteydi.
160 Hizip cüzün dörtte birine verilen isimdir. Yani beş sayfadan oluşan birimin adıdır. 
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Böylece biz öğrencimizin hafızlık sürecine vakıf olabileceğiz ve onun hakkında bir fikir sahibi 
olabileceğiz. Şimdiye kadarki uygulamada hafızlık bittikten sonra komisyonun karşısına çı-
kan öğrenciler, yeni uygulamayla daha öncesinde bunu defalarca yaptıkları için kendilerine 
güveneceklerdir. Gerekli bilgilerin yüklendiği bir internet sitesi ile biz, öğrencilerimizin duru-
munu başkanlıktan takip edebileceğiz. 

Biz şimdi öğreticilerimizden öğrencilere hayat boyu öğrenmeyi öğretmelerini istiyoruz. 
Hocalarımızın sürekli öğrenciyi kontrol altında tutmasındansa öğrencilere çalışmayı öğret-
melerini tavsiye ediyoruz.

2010 yılında 6002 Sayılı Kanun ile ve 2011 yılında çıkan Kanun Hükmünde Kararna-
meyle Başkanlığımız ciddi yapılanmanın içerisine girmiştir ve bu durumun kazanımları ola-
caktır. Kalitenin yükselmesini istiyoruz. Programın oturması zaman alacaktır. Ancak bizim 
için de zaman çok kıymetli. Dolayısıyla hafızlık süresinin bir an önce kısalması ve aynı zaman-
da kalitenin artması gerekmektedir. 

Mevcut durumda hafızlık yapan öğrenciler arasında kız öğrenciler hatim dönüşlerini161 
normal süreye oranla uzattıkları görülmektedir. En geç beş haftada bitmesi gereken hatimler 
bazen iki ayı bulmaktadır. Eskiden öğrencilerin sadece Pazar günü boştu bunun dışında her 
gün ders vermeleri gerekmekteydi. Dolayısıyla hafızlık 14, 16 ay gibi sürelerde bitebilmektey-
di. Hatta zamanı kısaltıp 8 ayda ve daha az sürede bitirenler mevcuttu. Hatim dönüşünün uza-
ması öğrencinin ezberlediği sayfalara vukufiyetini azaltmaktadır. Öğrenci otuz gün sonra bile 
hatırlamakta zorlandığı sayfaları altmış gün sonra yani iki katı zaman sonra hatırlamaya ça-
lışmaktadır. Bu sorunun daha ziyade kız öğrencilerde görünmesinin sebeplerinden biri erkek 
öğrenciler gibi maişet sorunlarının olmaması olabilir. Ancak kız öğrencilerin de gelecekle ilgili 
hedefler edinmesi sağlanırsa bu sorunlar aşılabilir. Ayrıca kız öğrencilerin çoğunlukla talim ve 
üç usülden162 birisine göre Kur’an’ı okuma melekeleri gelişmemiş olmaktadır. Talim ve güzel 
Kur’an okuma konusunda destek almaları gerektiğini düşünmekteyiz. Hafızlık sınavlarında 
bayan kursiyerlerin bir kısmının aslî medleri dahi ihmal ettiklerini üzülerek gözlemlemekteyiz.   

Bu gün devletimiz resmi imkanlarıyla bize ciddi destekler vermektedir. Kurslarımızın ka-
litesini artırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı 50 adet psikolojik danışmanlık ve rehberlik  
(pdr) kadrosu almış durumdadır. Ayrıca hafız öğreticilerini seçmek için çalışmalar yapılmak-
tadır. Mesela kurslarımızı kategorilere ayıracağız. Örneğin A sınıfı kurslarımızı hafız yetiştiren 
kurslar olarak belirleyeceğiz ve dolayısıyla burada görev yapacak öğreticileri de özenle seçe-

161 Her cüzün son sayfası/ sayfalarından ezberleyerek ilerleyen dersleri otuz cüze tamamlama işlemi-
ne hafızlık literatüründe “hatim” adı verilmektedir.
162 Tahkik, tedvir ve hadr.
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ceğiz. Her kurs hafız yetiştiremeyeceği gibi her öğretici de hafız yetiştiremeyecek. Ancak bu 
konuda ehil olanlara yetki vereceğiz. 

Devletin yanında sivil toplum örgütleri, derneklerimiz ve hiçbir zaman unutamayacağı-
mız hayırsever vatandaşlarımız bizim her zaman yanımızda oldular. Bu millet Kur’an dendi-
ğinde bütün imkanları seferber edebilmektedir. Öyle ki bu gün bize anahtar teslimi ile kurs 
bağışlayan hayırsever insanlar mevcuttur. Dahası bu kursun maişetini kendisi ölünceye kadar 
karşılamayı taahhüt etmiştir. İşte tam bu noktada bütün imkanların sunulduğu bir yerde ba-
şarısızlığın mazereti kalmamaktadır. Bizim ve öğretici arkadaşlarımızın yükü oldukça ağırdır. 
Her şey hazırken verim üretmemek büyük bir vebaldir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlara son derece önem vermektedir. Hafızlar öğretici seçi-
minde, yeterlilik sınavlarında daha doğrusu her alanda eğitim yönünden emsallerinin bir 
adım önünde tutulmaktadır. Hafızlar, Diyanet İşleri Başkanlığı kurumunda memurluğa baş-
ladıklarında bir derece almaktadırlar. Hafızlara her zaman pozitif ayrımcılık yapmaktayız. 
Çünkü biz hafızlarımızı aktif olarak kürsüde, minberde görmek istiyoruz ve hafızlığın aktif bir 
şekilde kullanılmasını istiyoruz. Bunun yanında Diyanet İşleri Başkanlığı mezun hafızlarımı-
zı değerlendirmek üzere yeni projeler üzerinde çalışmaktadır. Henüz detayları netleşmediği 
için paylaşamadığımız bu çalışmalar ileride hafızlarımız için yapılmış ciddi yatırımlar olmaya 
namzettir.”

Albayrak, Türkiye’de fiziki imkanlarıyla ve hizmet kalitesi ile örnek olabilecek pek çok kur-
sun bulunduğunu ve yeni programın da gelişime ciddi katkıları olacağını belirtmektedir. Yeni 
programdan tekrar sistemini163 uygulayabilen öğreticilerin son derece memnun kaldıklarını 
belirten Albayrak, kendi gözlemlerini şöyle aktarmaktadır: “Mesela ziyaret etiğim bazı hocae-
fendi ve hocahanımlar tekrar programını uyguladıklarında mahsulünü topladıklarını ifade et-
mektedirler. Çünkü öğrenciler kısa zamanda eski ezberledikleri sayfalara geri dönmektedirler. 
Dolayısıyla haslarını hatırlamakta sorun çekmemektedirler. Örneğin her cüzden on iki sayfa 
ezberleyen bir öğrencinin iki çiğ sayfası ve on has sayfası olduğunu varsayalım. Öğrenci bu 
iki çiğ sayfasını ezberledikten sonra on sayfa olan haslarına çok az zaman ayırmakta ve onla-
rı hemen hatırlayabilmektedir. Çünkü kısa aralıklarla tekrar etmiştir. Oysa biz klasik sistemde 
hafızlık yaparken çiğlerimiz yaptıktan sonra has (pişmiş) sayfalarımızı hatırlamak için günün 
geri kalan vaktini harcardık. Çünkü en iyi ihtimalle o sayfaları otuz gün önce ezberlemiş ya 
da tekrar etmiştik. Tabi ki yeni sistem164 çok pratik ancak gerekli şartların olması ve olgunlaş-

163 Üçüncü bölümde sunumu yapılacak program.
164 Üçüncü bölümde tavsiye edilecek sistem.
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ması zaman alacaktır. Bu sistemde her şey önemli. Öğrencinin aldığı kaloriden yatıp kalkma 
saatine kadar detayların düzenlenmesi gerekiyor. Bütün bunları çözebilirsek insanlar, başarıya 
götüren kaliteye sahip çıkacaklardır.”    

Türkiye Cumhuriyeti’nde hafızlık müessesesini ele almak için bütün Kur’an kurslarını 
ziyaret etmenin imkansızlığı ortadadır. Aslında buna çok fazla gerek de yoktur. Çünkü Tür-
kiye’de hafızlığın resmi elden yürütülmesinin yanında kurslarının eğitim yöntemleri arasında 
detaylar dışında ciddi farklılıklar bulunmamaktadır. Dolayısıyla biz,  Diyanet İşleri Başkanlı-
ğından aldığımız resmi bilgilerin yanında yerinde görmek üzere mevcut kurslardan bir kısmı-
nı ziyaret ederek konuyu ele almayı düşündük. Akabinde hangi kursları seçmemiz gerektiğine 
karar vermek için bu konuda doğru yönlendirme yapacak yetkililerden aldığımız yardım son-
rası şu kurslara gitmeyi uygun gördük. 

2.2.3.1. Isparta Mekke Kur’an Kursu
Mekke Kur’an Kursu 1995-1996 eğitim yılında ve bir sınıf mevcudu ile faaliyet gösterme-

ye başlamıştır. 1998 yılından itibaren her yıl mezun verilmektedir. İlk zamanlar 12-13 öğrenci 
mezun edebilirken son zamanlarda mezun öğrenci sayısı 20’si erkek 20’si kız165 olmak üzere 
40 civarına ulaşmıştır. Şu anda hafızlığa çalışan öğrenci sayısı yaklaşık olarak resmi anlamda 
90 erkek, 80 kız öğrencidir. Hafızlık çalışan erkek öğrenciler 6 sınıf oluşturmaktadır. Kızlarda 
ise bu sınıf sayısı 5 olarak belirtilmektedir. Hafızlık sınıflarında genel olarak sınıf mevcudunun 
13-14 kişi olmasına dikkat edilmektedir. İlerleyen yıllarda sınıf mevcut sayısı on belki dokuz 
kişiye düşürülmesi planlanmaktadır. 

Öğreticiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmekte sadece yardımcılar konu-
sunda kursun inisiyatifi bulunabilmektedir. Hafız sınıfı okutan öğrencileri hafız öğreticilerin 
okutmasına özenle dikkat edilmektedir. Diyanet’in sunduğu hizmet içi seminer kursları dışın-
da bu hafız öğreticilerine ayrıca kurs tarafından formasyon verilmemektedir. Resmi hocalar 
dışında fahri/ geçici hocalar görevlendirilmesi konusunda kurs kendi mezun öğrencilerini 
tercih etmektedir.

Isparta’da okula devam ederken gönüllü olarak hafızlık yapmak isteyen öğrencilere yar-
dımcı olunmaktadır. Bu öğrenciler yaz kış ezber yapmaya devam etmektedirler. Sınav zaman-
ları dışında ezberleme fiili sürdürülmektedir. Kış aylarında haftada en az dört ders alınması 
planlanmakta yazın ise Pazar günü hariç her gün ders görülmektedir. Mekke Kur’an kursunda 
hıfzını bitiren öğrencilerden yetkin olabilenler bu manada hıfz çalışan öğrencilere rehberlik 
etmektedirler. 

165 Isparta Mekke Eğitim Vakfı’na bağlı kız Kur’an kursunun adı Barla Kur’an Kursu’dur.
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Türkiye Cumhuriyeti koşullarında resmi olmamakla birlikte Kursta her hafız öğreticisinin 
birer yardımcısı bulunmaktadır. Öğrenciler arasında gündüz devam eden yatılı kalmayan ta-
lebe bulunmamaktadır. Öğrenci kaynağı genel manada Türkiye’nin her yerinden olabilmek-
tedir. Şu an burada 30 civarında ilden öğrenci bulunmaktadır. Bitlis, Siirt ve Van gibi doğu ve 
uzak illerden de katılımlar olmaktadır. 

Öğrencilerin kursa kayıt yaş aralığını 14-15 civarında olmakla birlikte başlangıçtan itiba-
ren üç yıllık eğitimi aşmamaya gayret gösterilmektedir. Genelde öğrenciler ilköğretim sonra-
sından seçilmekte, imam hatip ve üstü talebeler daha önceki denemelerde görülen başarısızlık 
nedeni ile tercih edilmemektedir. Büyük öğrencilerin genelde uyum sorunu yaşadığı ve yaş 
ilerledikçe bu uyumsuzluğun ilerlediği vurgulanmaktadır. 

Sekizinci sınıfı tamamlayan öğrenciler eğitime ara vermekte ve hafızlık bitmeden örgün 
eğitime devam etmemektedir. Öğrenimde en verimli yaşın 0-6 yaş arası olduğu bilinmekle 
birlikte Türkiye koşullarında, hafızlık öğreniminde bu yaş 14’ten aşağı olamamaktadır. Kur’an 
kursunda eğitim gören öğrencilerin tamamı hafızlık yapabileceği öngörüsü ile kursa alınmak-
tadır. Bunun dışında sadece yaz Kur’an kursu eğitimi gibi kursun bünyesinde bir eğitim bu-
lunmamakta yaz eğitimleri camide verilmektedir. Ara öğrencilerin hafızlık çalışan öğrencilere 
zarar verdikleri belirtilmekte ve mümkün olsa hafızlık öncesi yüzüne eğitim gören öğrencile-
rin dahi eğitim binasının farklı mekanlarda olmasının fayda getireceğine inanılmaktadır.

Öğrenciler her hafta cumartesi günü çarşı izinleri bulunmakta ancak ihtiyaca göre sınıf 
hocasının izni dahilinde ev iznine de gönderilebiliyor. Ancak bu kursun öğrencilerinin geneli 
il dışından olduğu için her zaman ev izni istememekte çarşı izni ile yetinmektedir. Resmi ta-
tillere uyulmakla birlikte bunun dışında yüzüne sınıflarının bitiminde Mayıs sonunda birinci 
tatil yapılmaktadır. Bu tatil yüzüne sınıflarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır. İkinci tatil 
hafızlık tespit sınavının sonrasında ve iki hafta süreyle yapılan tatildir. Bu tatil de hafızlık çalı-
şan öğrencileri kapsamaktadır. 

Öğrencilerin velileri ile iletişim telefon ile sağlanmaktadır. Kurslardaki ankesörlü telefon-
larla öğrenciler velileri ile görüşürken öğreticiler 15 günü geçmemek kaydı ile velilerle görüş-
meler yapmaktadırlar. Önemli problemler dışında telefonla iletişim sorunları çözmektedir. 
Yılda bir kez veli toplantısı yapılmaktadır. 

Hıfza çalışacak öğrenciler hafızlık sınıfına geçmeden önce günde bir sayfayı ezberleyebi-
lecek kaliteye ulaşması gerekmektedir. Bu durum hazırlık sınıfında gerçekleşmektedir. Ayrıca 
hazırlık sınıfında Kur’an diline aşina olmak önemli bir unsur kabul edilmektedir. Bu kursta 
hafızlık süresi en kısa bir yıl en uzun üç yıl olarak belirtilmektedir. Öğrenciler hafızlıklarını 
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bitirdiklerinde kendi alanlarında ilerlemeleri tavsiye edilmektedir. Diğer yönlerde çalışma-
larını gönül arzu etse bile bu durum hafızlığın unutulmasına neden olabilir. Kız öğrenciler 
ile erkek öğrenciler arasında hafızlığı bitirme süresi açısından pek fazla fark görülmemekte-
dir. Hafızlığın ergenlik yaşına denk gelmesi her iki cinsi de oldukça zor anların yaşanmasına 
götürmektedir.

Öğrenciler klasik sistem dahilinde ezber yapmaktadırlar. Yani hıfza her cüzün son sayfa-
sından başlanmakta, bu şekilde otuz cüz tamamlandığında tekrar birinci cüzün sonuna dö-
nülmekte ve her dönüşte yeni ezberler eski ezberlerle birlikte götürülmektedir. Buna ilaveten 
Mekke Kur’an kursunda sadece çiğ sayfaların ezberlendiği ve hocaya sunulduğu ara hatimler 
de bulunmaktadır. Bu ara hatimlerde öğrenci pişmişleri bırakarak her cüzden birer sayfa ez-
berlemek koşulu ile günde üç sayfa ezberler ve on günde bir çiğ ile otuz cüzü tamamlamış 
olur; böylece ara hatimle bir sayfa çiğ kazanmış olur. Ancak bu durum sık yapılan bir uygula-
ma değildir. Ara hatimler sonrasında öğrenci başa döndüğünde ne yapacağı hususu farklılık 
arz etmektedir. Şayet öğrenci bir önceki hatimini zayıf derslerle götürmüş ise hiç çiğ almadan 
kavileme yapılmaktadır. Bu durum nadir olan bir olaydır çünkü genelde normalde derslerin 
sağlam alınmasına çok dikkat edilmektedir. Dolayısıyla kavilemeye ihtiyaç hissedilmektedir. 
Fakat önceki hatim sağlam ise normal süreçte çiğ ve pişmişlerle yola devam edilmektedir.

Öğrencilerin hafızlık sürelerinin uzamasının temel sebebi, talebelerin ilgisiz ve takipsiz 
bırakılması olarak görülmektedir. Yıllık izinler dışında öğreticiler öğrencilerini yakın takipte 
olmaları durumunda bu sorunun büyük oranda çözülebileceği düşünülmektedir. Hafızlık 
sürecinde zaman zaman sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda öğretici çözüm 
bulmalı ve öğrencinin normale dönmesi için gerekli koşulları ayarlamalıdır. 

Öğrencinin kendi psikolojisi açısından hafızlık süresinin uzaması durumuna bakarsak as-
lında hafız olmak isteyen öğrenci neden farklı yollara başvurarak kendi içinde tutarsızlık arz 
etmektedir? Bu davranışların temel sebebi nedir? Burada sebebin tek bir şeye bağlanması çok 
zor olabilir. Ailevi problemler, daha önceki öğrenim tecrübeleri öğrenciyi hafızlık yapacağı za-
man karşılaşacağı sorunlara hazırlamamaktadır. Hayat sürecinde edindiği alışkanlıklar öğren-
cinin hafızlık sürecini zorlaştırmaktadır. Ailenin kendi sorunlarından öğrenciye bahsetmeleri 
ders kalitesini düşürmektedir. Maddi problemler de öğrencinin verimliliğini etkilemektedir. 
Bu durumlarda bütün sorumluluk öğreticiye düşmektedir. Mekke Kur’an Kursu’nda görev 
yapan öğreticiler ara vakitlerde konuşmalarının yüzde seksenini öğrenci merkezli belirlemek-
tedirler. İstişare ortamında sorunların çözümü aranmaktadır. Hocalar arası rekabet yerine 
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istişare ile başarı hedeflenmektedir. Ayrıca sınıflar arası geçişler kapalı olduğu için öğrenciler 
başarısızlık durumunda öğreticiyi sorumlu tutup başka sınıfa geçme şansı bulunmamaktadır. 

Hafızlık esnasında talebeler için resmi engeller sebebiyle seyrek aralıklarla gezi program-
larına götürülmektedir. Bunun dışında kursun içerisinde öğrenciler ders saatleri dışında halı 
sahada top oynamak, voleybol, hentbol, basketbol gibi aktiviteler yapabilme şartlarına sahip-
tir. Kursun yeşillik içerisinde, geniş bir mekana yayılmış olması ve mahallenin biraz dışında 
olması gibi durumları da öğrenciye teneffüs saatlerini elverişli geçirme imkanı sunmaktadır. 
Bilgisayarlarda Kur’an-ı Kerim dinleme şansına sahiptir. Hafızlık programı ve uygulanışı açı-
sından kız Kur’an kursu ile ayrıntılar dışında ciddi farklar bulunmamaktadır.  

Hafızlık öğrencilerine Diyanet’in verdiği belge dışında Mekke Kur’an Kursu’na ait bir 
belge sunulmamaktadır. Sadece yüzüne öğrencilerine dönem sonunda teşekkür belgesi 
verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde hafız olmanın avantajı oldukça fazladır. Son yıllarda Diyanet’in 
yaptığı açılımlarla hafız olan öğrenciler İmam Hatip Lisesi mezunu iseler memurluk sınavın-
dan alacakları düşük bir puanla bile göreve başlayabiliyorlar. Diğer arkadaşlarına oranla ol-
dukça şanslı görünmektedirler. 

Öğrenciler hafız olmak üzere buraya geldiklerinde ailelerin teşviki oldukça fazladır. Bu teş-
vikteki unsurlardan birisinin gelecekte kolay görev alabilmesinin payı da küçümsenemeyecek 
derecededir.166

2.2.3.2. Manisa/ Akhisar Hilaliye Kur’an Kursu
Birlik ve beraberlik duygusunu ön plana çıkararak hareket etmeyi şiar edinmiş Hilaliye 

Kur’an Kursu, içeriden veya dışarıdan gelebilecek ve kendilerini daha iyi noktalara taşıyabi-
lecek her türlü eleştiri, öneri ve tekliflere kapılarını açık tutmaktadır.167 Birlik ve beraberlik 
mefhumu içerisinde hocalar ortaklaşa hareket etmekte ve zaman zaman sınıf değişikliği ile 
birbirlerine katkıda bulunmaktadırlar. Bunun yanında sınıf denetimlerinde hocalar birbirle-
rine moderatörlük yapmaktadırlar.168 Asıl hafızlık sınavı öncesinde 7 kez öğrenciler sınav ya-
pılmaktadır169 ve komisyonun kararı ile hafızlık tespit sınavına girip girmeyeceğine karar veril-

166 Bu bilgiler Isparta Mekke Eğitim Vakfı Başkanı Halil İbrahim Ertuç ve Isparta Mekke Erkek 
Kur’an Kursu Öğreticisi (hafız öğreticisi) Mustafa Yüksel’den alınan bilgilerden derlenmiştir. (Hazi-
ran 2011)
167 Hilaliye eğitim kurumu kurul kararlarının bir örneği için bkz. Ek 28.
168 Hafızlık sınıfına geçiş öncesi sınav yapılmakta ve öğreticiler tarafından öğrencinin temel hataları 
tespit edilerek kayda alınmaktadır.
169 Hilaliye’de Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği genel hafızlık tespit sınavından önce öğrenci-
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mektedir.170 Bir camide davetliler, uzman hocanın ve kameralar huzurunda Kur’an-ı Kerim’i 
baştan sona okuyan hafızlara baş hafız unvanı verilmektedir. Hatimle teravih kıldıranlar da 
baş hafız unvanını almaktadır. Bunun karşılığında umre hediyesi kazanmakla birlikte eğitime 
devam ederken masraflarının karşılanması sağlanmaktadır. Baş hafızın yanında bir de uzman 
hafız bulunmaktadır.   

Mesai mefhumuna bağlı kalmadan öğrencilere zaman ayırdıklarını belirten öğreticiler, 
Hilaliye’nin farklarından birisinin mezun ettiği talebelerine sahip çıkmasını göstermektedir-
ler. Araştırma merkezi adıyla kurulan merkezde mezun hafızlar okula devam edebilmekte 
ve Arapça gibi ilimleri öğrenebilmektedirler. Hilaliye’de hafızlık dinî eğitimin temeli olarak 
algılanmakta ve hafızların sadece hıfzla kalmamalarına özen gösterilmektedir. Önemli olan 
Kur’an talebesi yetiştirmektir hafızlık burada sadece bir unsurdur. 

Kursta çeşitli derslere farklı hocalar girmektedir, siyer dersine bir hoca girerken akaid der-
sine başka bir öğretici girmektedir. Burada amaç öğrencilerin bütün hocalardan istifade ede-
bilmesini sağlamaktır. Kursta yüzüne öğreticileri farklı hafız öğreticileri farklı diye bir şey yok-
tur. Bu yıl hafızlık okutan öğretici hafızlarını mezun etti ise önümüzdeki yıl yüzüne sınıfından 
başlayarak yeni hafız adaylarına yatırım yapmaktadırlar.  

Hilaliye Kur’an Kursu’ndan mezun olunca kursa ait olan kolej tipi okula gidebilme şans-
ları bulunmaktadır. Aynı zamanda İmam Hatip Lisesi’ne de gidebilme şansı olan öğrencile-
rin % 50’si İmam Hatip’i tercih etmiştir. Hafız olduktan sonra pozitif ilimlerde yoluna devam 
eden öğrenci sayısı oldukça fazlaydı. Ancak son dönemlerde talebeler ben hafızlıkla temel atıp 
sonra İmam Hatip ile ilerleyip ilahiyatla ya da Arapça öğrenimi ile bu alanda uzman olma-
lıyım düşüncesi yaygınlaşmıştır. Hafızlığı profesyonellik anlamında araç ilmi olarak kullanan 
öğrencilerin sayısı özellikle sekiz yıllık kesintisiz eğitimden sonra artmıştır. Çünkü öğrenciler 
kurslara daha bilinçli gelmektedir ve kendi yolunu çizebilmektedir. 

Hilaliye Kur’an Kursu’nda hafızlık süresi on bir ay ila üç yıl arasında değişmektedir. Kur-
sun belirli kriterleri açısından üç yıldan fazla bir öğrenci burada eğitim alamamaktadır. Ör-
neğin bir talebe birinci sınıf sonunda on sayfaya gelmesi gerekiyorsa ve yılın sonunda bu du-
rumdan oldukça uzakta ise kendisini okula yönlendirip devam etmemesi sağlanmaktadır. Bu 
uygulamanın güzel olan yanı ise üç yılsonunda “sen hafız olamazsın hadi git” demek yerine 
doğru adımlarla ilerleyemediği anda müdahale etmek ve öğrencinin zamanından daha fazla 
çalmamaktır.

ler aralıklarla kursun öğreticileri tarafından sınav yapılmaktadır. 
170 Hafızlık tespit sınavı öncesi imtihan edilen öğrencilerin durumlarının kaydının bir örneği için 
bkz. Ek 29.
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Tatiller resmi çerçevesinde ilerler. Yılda bir ay yaz tatili bulunmaktadır. Bu zamanda kur-
sun bakım ve tadilatı yapılmaktadır. Sadece yaz öğrencilerine de bu tatil dışında hizmet ve-
rilmektedir. Kursun erkek bölümünde resmi öğreticiler dönüşümlü olarak her gün nöbet 
tutmaktadırlar.171 

Öğrenciler hafızlık hazırlık sınıfında kurs tarafından belirlenen ortak kriterlere göre eğitim 
aldıktan sonra komisyon huzurunda sınava tabi tutulmaktadırlar. 

Hilaliye Kur’an Kursu 1965-1966’lı yıllarda gayriresmi olarak faaliyet göstermektedir. 
1970’li yıllarda resmi öğreticilerin atamaları yapılmaya başlamıştır. Şu an erkeklerde 7 adet 
hafızlık sınıfında toplamda 90 öğrenci bulunmakta ve her sınıfın bir resmi hocası bulunmak-
tadır. Bunun yanında altı adet geçici görevli 26 civarında vakıf elemanı bulunmaktadır. Nor-
malde bir sınıfta 12 ila 15 öğrenci bulunmaktadır. Ancak hafızlık sınavına hazırlanan yani 
hıfzını tamamlamış öğrencilerin yoğunlukta olduğu sınıflarda mevcut daha az olabilmektedir. 
Program açısından detaylar dışında farklılık arz etmeyen bayanlar bölümünde erkek bölümü 
kadar yardımcı desteği bulunamamakta sekiz belletmen görev yapmaktadır. 

Belletmenler öğrencilere rehberlik yapmakla görevlidirler. Ahlaki davranışlarda sorun ya-
şandığında bu konularda da özellikle danışmanlık yapmaktadırlar. Valilik onaylı çalışan bellet-
menlere vakıf tarafından maaşları ve sigortaları ödenmektedir. Belletmenler Hilaliye mezunla-
rından seçilmektedir. Meşhur karilerden Bacağı Kesik İsmail Efendi’nin öğrencilerinden birisi 
buraya geldiğinden bu yana Hilaliye’de bu okuyuş tarzı benimsenmiştir ve kurs genelinde ağız 
birliği söz konusudur. 

Hafızlığa ayrılmayan öğrenciler Hilaliye çatısı altında öğrenimlerine devam etmek istiyor-
larsa ilerledikleri yolda kurs kendilerine destek sağlamaktadır. Hafızlıkla birlikte açık lise gibi 
okullarda okula devam edilmemektedir. Bunun yerine öğrencilerin hıfzını bir yıl önce bitir-
mesine gayret gösterilip fazla vakit kaybetmeden ve okul kalitesinden de ödün vermeden eği-
timlerine devam etmektedirler. 

Kısa süreli hafızlık sisteminin172 altı ay kadar mevcut koşullarla birlikte denemesi yapılmış 
ve bundan kazanımlar elde edilmiştir. Özellikle derslerin tekrarlar ile sağlamlaştırılması nok-
tasında normal seyre göre fark hissedilmiştir. Ancak gerekli koşulların tamamı –özellikle bel-
letmen eksikliği ki belletmen sistemin bel kemiğidir. Çünkü öğretici tekrarları dinlemeye asla 
yetişemeyecektir ve bir öğrencinin tekrarının zamanı gelmişken diğer öğrencinin asıl dersini 
verme vaktidir.- giderilmediğinden tam bir sonuç alınamamıştır. Şu an itibari ile bütün tekrar-

171 Kursun resmi tanıtımı ve personel bilgileri için bkz. Ek 30.
172 Üçüncü bölümde tanıtımı yapılacak olan sistem.
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lara uyulmasa bile bazı tekrarların yapılması ile devam edilmektedir. Tekrar yapan ve yapma-
yan talebelerin farkı bariz olmakla birlikte tekrar yapmak öğrencilerin isteğine bırakılmıştır. 173

2.2.3.3. İzmir / Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu
Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu 1945 yılından bu yana Kur’an eğitimi ve hafızlık ko-

nusunda hizmet vermektedir. Bu güne kadar 5.000’in üzerinde hafız yetiştirmiş bulunmak-
tadır.174 Hazırlık sınıfında öğrencinin ezber yeteneği başta olmak üzere bütün verileri değer-
lendirilmektedir. Hafızlık hazırlık sınıfında bir saatten fazla zamanda bir sayfayı ezberleyen 
öğrenciler hafızlık sınıfına seçilmemektedir. Yüzüne okumanın düzgün olmasına dikkat edil-
mektedir. Bir sayfanın bir ila bir buçuk dakika içerisinde okunması gerektiği öngörülmektedir. 
Ezberde hadr usulü esas alınmakta ve klasik sistem uygulanmaktadır. Hafızlık hazırlık sınıfın-
da ezber yapma yöntemi hafızlıkta olduğu gibidir. Örneğin Yasin Suresi ezberleneceği zaman 
surenin altıncı sayfası önce ezberlenir sonra beşinci sayfa hıfz edilerek altıncı sayfa ile birleşti-
rilerek hocaya sunulur. Bütün sure bittiğinde tamamını okuyabilmesi önemlidir. Yine 30. cüz 
bittiğinde öğrenci tamamını okuyabilmelidir. Ezberde parçadan bütüne gidilmektedir.

Ezber yapmadan bir gün önce öğrencilerden ezberleyecekleri bölümü 30 veya 40 kez yü-
züne okumaları istenmektedir. Ertesi gün aynı sayfayı 45 dakika ya da bir saat içerisinde ezber-
leyebilmektedir. Bütün hocalarda okumada olduğu gibi uygulamada da birliktelik sağlamak 
için alınan kararlardan birisi ilk beş dönüşte ayda iki kez dersten kalan öğrencinin komisyon 
kararı ile hafızlık sınıfına ayrılmamasıdır. Tecrübelerle elenmeyen öğrencilerin sonuca ulaşa-
madıkları görüldüğü için böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Sonuca ulaşamamak sadece kursa 
değil öğrenci ve velisine de zarar vermekte olduğu için baştan bu önlemin alınması en sağlıklı 
karar olacaktır. En son seviyede geçen yıl öğrencilerin ayda bir kez dersten kalması sonucun-
da elenmesine karar verilmiştir ve bu durum kursa % 50 başarı175 getirmiştir.176 Gelecek yıl 
için bunun daha sıkı takibi yapılacaktır.177

173 Bu veriler Hilaliye Kur’an Kursu Yöneticisi Muammer Aydemir ve Hilaliye Kur’an Kursu Öğre-
ticileri Mehmet Erkekoğlu, Şeref Özdemir, İsmail Keskin, Ahmet Altuğ, M. Emin Gölükcü, Mürşide 
Tunç, Tülay Binay, Tubanur Ayçiçek, P. Güler Alpa, Gülsüm Kızıl, Ümmügül İşbilen, Şeyma Özen, Na-
gihan Işık tarafından verilen bilgiler ışığında hazırlanmıştır. (Haziran 2011)
174 Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği tanıtım broşürü. 
175 Kestanepazarı Kur’an Kursu’nda öğrencilere başarı derecesine göre belgeler verilmektedir. Teşek-
kür belgesi örneği için bkz. Ek 45; takdir örneği için bkz. Ek 46.
176 Kestanepazarı Kur’an Kursu, aylık ders alma ve not çizelgesi örneği için bkz. Ek 43.
177 Kur’an-ı Kerim eğitimi verimliliği için zümre toplantıları yapılmaktadır. Örnek bir tutanak için 
bkz. Ek 42.
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Tekrar konusunda son iki günün tekrarına özen gösterilmektedir. Ancak bu tekrarlar kısa 
süreli hafızlık programındaki kadar sistematik değildir. Kestanepazarı Kur’an kursu mevcudu-
nun kalabalık olması nedeniyle öğrencilerin öğleden sonraki vakitleri tam manası ile değer-
lendirilememektedir. Sınıftaki öğrenci sayısının fazla olması, kursun okuma kurallarına uygun 
belletmen eksikliği, sosyal etkinlikler ve takviye besinler yapılamadığı için tekrar sisteminin 
tamamı uygulanamamaktadır. Ancak uygulandığında zamandan en az % 50 tasarruf sağlana-
bileceğinin gözlemlendiği belirtilmektedir. 

Hafızlık öğrencilerine haftada bir kitap okuma zorunluluğu getirilerek anlama düzeyleri 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanında verilen dersler arasına Türkçe dersi de konula-
rak farklı çevrelerden öğrencilerin eğitim düzeyleri eşitlenmeye çalışılmaktadır. Rehberlik adı 
altında farkındalık eğitimi verilmekte anlamlı yaşamaya gayret gösterilmektedir. Öğrencilerin 
hepsi yatılı eğitim görmektedir.178 

Kursun kız bölümü bulunmamasına karşın yüzün üzerinde hafızlığa çalışan erkek bulun-
maktadır. Öğrencilerden yaklaşık 45’inin hafızlık tespit sınavına girmesi tahmin edilmekle 
birlikte talebeler sınava girmeden önce kursun kendisinin oluşturduğu komisyon huzurunda 
sınav yapılacaklardır.179 7’si resmi olmak üzere 16 civarında öğretici bulunmaktadır. Ancak bu 
sayı yüzüne hocaları dahil tüm öğreticileri kapsamaktadır.  

Hafızlığı bitiren öğrenciler genel olarak İmam Hatip’e yönlendirilmekte ve aynı bölüm 
içerisinde onlar için de gerekli koşullar bulunmaktadır. Öğrenciler çevre illerden olabildiği 
gibi uzak illerden de gelenler mevcuttur. Hafızlık öğrencileri öğleden sonra tashih-i huruf eği-
timini andıran bir eğitimden geçmekte ve bunun yanında musiki, hat, ney, Osmanlıca dersleri 
de verilmektedir. Haftada altı gün ders yapılmaktadır ve on beş günde bir evci izni vardır. Öğ-

178 Kestanepazarı Kur’an Kursu günlük vakit çizelgesi örneği için bkz. Ek 44.
179 Keztanepazarı Hatay Kur’an Kursu hafızlık sınavına girecek öğrenciler takip çizelgesi örneği için 
bkz. Ek 32.
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rencilere karakter eğitimi180 verilmektedir.181 Her ay on beş günde bir konferanslar düzenlenir-
ken ayda bir de Türkiye genelinde tanınmış bir isim davet edilmektedir.182

2.2.3.4. İstanbul/ Kocatepe Camii Kur’an Kursu
Kocatepe Camii Kur’an Kursu, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kur’an kursları ara-

sından İSO 9001: 2008 kalite belgesini almaya hak kazanma başarısını göstermiştir.183 2003 
Eylül ayında eğitime başlayan Kocatepe Kur’an Kursu’nda şu anda 128 öğrenci öğrenim gör-
mektedir. Yüzüne okuyan öğrencilerle hafızlık talebeleri üç yıl önce ayırılarak onlara ayrı bir 
şube açılmıştır. Bahçeli’de yer alan Soğanlı Kur’an Kursu Kocatepe’ye gelecek öğrencilerin 
ilköğrenim durağı vazifesini görmektedir. Oraya alınan öğrenciler öncesinde mülakata tabi 
tutulmaktadır. Mülakatta öncelikle öğrencilere bilgilendirme yapılmaktadır. Çünkü burada 
açık öğretim lisesi ve Kur’an eğitimi beraber yürüyecektir. Akşam 15.30 ila 20.30 arası lise 
derslerine ayrılmaktadır.

Başvuru koşullarında kesin kurallar bulunmaktadır: lise terk olan, ilköğretimden mezun 
olduktan sonra bir yıl geçmiş olan –örneğin bu yıl 1997 doğumlular sadece başvurabilirler- 
ya da başka bir Kur’an kursuna gitmiş ve sonra buraya gelmek isteyen öğrenciler başvuru 
koşullarına sahip değillerdir. Alınan öğrenciler de zaman zaman ara değerlendirmelere tabi 
tutularak kursa devam edip edemeyeceğine karar verilmektedir. Hazırlık süreci bittiğinde öğ-
renciler HGS (Hafızlığa Geçiş Sınavı) uygulanmaktadır. 

HGS sürecinde forumlar vardır. Örneğin rehberlik biriminin doldurduğu formda, öğren-
cinin hafızlığa başlamasında kendi alanları açısından bir sorun olmadığını belirtmekte ya da 
şu sıkıntıları vardır şeklinde açıklama yapmaktadır. Bunun asıl birim olan Kur’an bölümünde 
öğrencinin hadr tarikiyle 1 ya da 1.30 dakikada bir sayfayı okuyabildiğini ve ezber açısından 

180 Karakter eğitimi ile ilgili ders programı oldukça detaylı hazırlanmıştır. Görgü kuralları, terbiye 
ve nezaket, emanet ve vakıf malı, selamlaşma ders bilgileri örneği için bkz. Ek 31; iletişim, tanışma ve 
tanıştırma, öğrenci- muallim ilişkileri, duyarlılıklarımız ve sorumluluklarımız ders örnekleri için bkz. 
Ek 32; kurban bayramı, temizlik ders örnekleri için bkz. Ek 33; vucüd bakımı ve temizliği, esneme vb. 
adabı, sofra ve yemek adabı ders örnekleri için bkz. Ek 34; giyimde adap, konuşma adabı, mizah adabı 
konuları için bkz. Ek 35; toplantı, sohbet, ziyaret adabı dersleri için bkz. Ek 36; hediyeleşme, toplumsal 
mekanlarda davranış kuralları dersleri için bkz. Ek 37; anne- baba hakkı, tebliğ adabı, örnek insan ders-
leri örneği için bkz. Ek 38; İslam büyüklerinden davranış örnekleri dersleri örneği için bkz. Ek 39, 40.
181 Karakter eğitimi çerçevesinde zümre toplantıları yapılmaktadır. Örnek bir toplantı tutanağı için 
bkz. Ek 41.
182 Bu bilgiler Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu Yöneticisi Şaban Küçük, Kestanepazarı Hatay 
Kur’an Kursu Yurt Yöneticisi Gazi Pehlivan ve Kestanepazarı Hatay Kur’an Kursu Öğreticisi Hüseyin 
Şabçılı ile yapılan görüşmelerden derlenmiştir. (Haziran 2011)
183 Kocatepe Kur’an Kursu tanıtım broşürü; www.kocatepecamii.org.
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çeşitli denemelerin yapıldığını ve sorun yaşanmadığını belirtmektedir. Sınav aralık ayından 
itibaren uygulanabilmekte ve hazırlık sınıfında bir sezon okuyan öğrencilerden başarılı görü-
lenler orada iken hafızlığa başlatılmaktadır. Talebeler arasında bu süre zarfında on iki sayfaya 
gelenler dahi bulunmaktadır.  Kursun kız bölümü bulunmamaktadır. 

Kursta yüzüne ve hıfz dahil üç yılda eğitimin bitirilmesi planlanmaktadır. Pratikte üç bu-
çuk yıl ortalamayı oluşturmaktadır. Öğrenciler yüzüne ve hazırlık sınıfından hafızlık sınıfına 
alınırken kendi aralarında başarı oranına göre sınıflandırılma yapılmaktadır. Örneğin A sını-
fındaki öğrenciler 4 çiğ götürebilme kapasitesine sahiptir. Bu sınıflar arasında geçiş hakkı saklı 
tutulmaktadır. Sezon sonunda A sınıfında seviyesini düşüren bir öğrenci B sınıfına giderken 
C sınıfında yüksek başarı gösteren bir talebe A sınıfına geçebilmektedir. 

Hafızlıkta ezber yapılırken üçlü sistem kullanılmaktadır. burada amaç öğrencinin işini ko-
laylaştırmaktır. Üç gün sonra okuyacağı çiğ sayfayı öğrenci bu gün üçe bölerek beşli satırlar 
halinde çalışmaktadır. İki gün sonra vereceği dersin çiğ sayfasını yarımlar şeklinde ve yarın ve-
receği dersin çiğ sayfasını bütün olarak çalışması kendisinden istenmektedir. Öğrencinin çiğ 
sayfa sayısı birden fazla olduğunda müsamaha gösterilmektedir. Üçlü sistem kısa süreli hafız-
lık sisteminde bulunan 24 ve 48 saat sonraki tekrarları andırmaktadır. Ancak üçlü sistemde bu 
tekrarlar bilgi henüz yerleşmemişken yapılmaktadır. Dolayısıyla sistemlerden birincisi gelece-
ğe yatırım yaparken ikincisi (kısa süreli hafızlık) mevcut bilgiyi korumayı amaçlamaktadır.   

Hafızlık yaptıran sekiz sınıf bulunmaktadır ve bir sınıfta ortalama 10 kişi bulunmakta-
dır. Sınıflarda dersler sabah saat 07.30’da başlamaktadır. Hafızlıkta her cüzün son sayfasın-
dan ezber yapma noktasında klasik sistem uygulanmaktadır. Hafızlıkta beş sayfa dönen yani 
Kur’an’ın dörtte birini ezberleyen bütün öğrenciler komisyon huzurunda sınava girmekte-
dirler. Öğrenci iyi kabul edilirse yoluna devam ediyor, orta ise pişirme yapıyor ve daha kötü 
ise ayrılması söz konusu olabiliyor. Bir hatimde dört ya da beş ders verilmeyen boş gün varsa 
sonraki hatimde sadece pişirme yapılmaktadır. Ortalama notu yüksek olan öğrenciler için 
birden fazla çiğ yapabilmektedirler. Altı hafta boyunca sınıftaki herkes boş günü olmadan 
derslerini götürebiliyorsa, o sınıfın öğrencileri Armutlu gezisini hak etmiş olmaktadırlar. 

Her sınıfta bir yardımcı görev yapmaktadır. 2001 yılında yardımcı hoca almak üzere gaze-
teye ilan veren kurs yetkilileri başvuran öğretici adaylarını mülakatla göreve aldıklarını vurgu-
lamaktadırlar. Mülakatta, adayın iyi bir kari olmasının yanında olaylara öğrenci merkezli ba-
kıp iletişim noktasında sorun yaşamayacak özelliklere sahip olmasına dikkat edilmektedir.184 
Kurs yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitimci sıfatı ile görev yapan ama aslında bunun 

184 Kocatepe Kur’an Kursu’nun personel oryantasyon formu örneği için bkz. Ek 47.
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için gerekli eğitimi almadan belki lisans mezunu dahi olmayan tek statünün Kur’an kursu öğ-
reticileri olduğuna dikkat çekmektedirler. İhtiyaca binaen devam eden bu sürecin bir an önce 
sonlandırılması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Öğrenciler hafızlıklarını tamamladıklarında iki cüz verebilme kapasitesine eriştiklerinde 
ilk on cüz üzerinde sekiz gün tekrar yapılmakta nihayetinde on cüzü bir günde okuyarak ko-
misyon huzurunda sınava girmektedir. Şayet başarılı olursa sonraki on cüze geçmektedirler 
ve program bu şekilde devam etmektedir. Hatim bittiğinde komisyon kendisini başarılı bu-
lursa tescil seviyesine ulaşmaktadır. Tescil programında öğrenci camide davetliler huzurun-
da iki ya da üç günde Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okumaktadır. Tescili başarılı olarak bitiren 
öğrenciler umreye gitme ödülü kazanmaktadır. Hafızlığı çiğ olarak bitirdiklerinde de öğren-
cilere mini program düzenlenmekte ve oradaki uygulamaya göre sadece hafızlarda bulunan 
elde örülmüş özel takkeler takılmaktadır. Kursta bu yıl hafızlık tespit sınavına otuz civarında 
öğrencinin katılması öngörülmektedir. Geçen yıl sınava giren 21 öğrencinin tamamı belge al-
maya hak kazanmıştır.  

Kocatepe Kur’an Kursu’nda on beş gün aralıklarla toplantılar düzenlenmektedir. Hafızlık 
sürecinde bir önceki toplantıdan bu yana karşılaşılan sorunlar ve getirilen çözüm önerileri 
tartışılmaktadır. Bu toplantılar yazılı olarak tutanaklara aktarılmaktadır. Kursun kurucusu Ali 
Ulvi Uzunlar tarafından geliştirilen “Kur’an talebesi her şeyin en iyisine layıktır” cümlesi, kur-
sun sloganı olmuştur. Bütün çalışmalar bu slogana layık olabilmek için yapılmaktadır. Kursun 
yaptığı standart geziler arasında Edirne, Çanakkale, Bursa, Tarsus, Konya, Afyon illeri bulun-
maktadır. Bu geziler yıllık düzenlenmekte ve her öğrenciyi kapsamaktadır.  Havuz programla-
rı haftada iki sınıf için düzenlenmektedir. Halı saha oyunlarına katılabilme şansları bulunmak-
tadır. Düzenli aralıklarla seminer tarzında programlar düzenlenmekte. Gezi gözlem tarzında 
eğitim ve kültürel amaçlı sergilere katılım sağlanmaktadır. Kurs içerisinde sınıflar kendi ara-
larında ve kendilerinin pişirdiği bazen evlerinden istedikleri sadece ev yemeklerinden oluşan 
ziyafetler düzenlenmektedir. Farklı tesislerde yemek yeme faaliyetleri de bulunmaktadır.

İlahiyat Akademi Programı adında bir uygulamanın bu yıl sonuna yetişmesi planlan-
maktadır. Bu programa hafızlığı, liseyi bitiren ve ilahiyata kaydolan öğrenciler dahil ola-
bileceklerdir. Burada özel eğitimle öğrenciler temel İslam bilimleri alanında yetiştirilmiş 
olabileceklerdir.185 

185 Bu bilgiler Kocatepe Camii Kur’an Kursu Genel Koordinatörü Kemal Efdal Kabaoğlu ve Koca-
tepe Camii Kur’an Kursu Müdürü Yusuf Başal tarafından verilen bilgilerden derlenmiştir. (Haziran 
2011)
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2.2.3.5. İstanbul/ İsmailağa Kur’an Kursu
Sabah sekizde dersler resmen başlamaktadır. Ancak öğrenciler sabah namazından itiba-

ren çalışmalarını yapmaktadırlar. Resmi saatten itibaren üç saat içerisinde dersler bitirilip çiğ 
sayfalar dinlenilmeye çalışılır. Ancak resmi saatin bitimiyle hocalar derse son vermez akşam 
17.00’a kadar devam eder. Sonrasında dinlenme saatleri bulunmaktadır. Öğrencilerin çiğ 
sayfaları hocalar tarafından dinlendiği için çiğ sayfayı ezberlediğinde hocanın düzelttiği yan-
lış ertesi gün dersi verirken tekrarlanırsa talebe o dersten kalmaktadır. Çünkü bir önceki gün 
uyarılmıştır ve amaç yaygın deyimiyle ezberde galatların olmasına engel olmaktır. 

İsmailağa kursunun şubesi bulunmadığı gibi kız bölümü de bulunmamaktadır. Ancak 
köklü bir kurs olduğu için kendisini tanıtmayı başarmıştır. Sınıflarda 15 ila 20 arasında öğren-
ci bulunmaktadır. Kursta şu anda186 118 kişi hafızlığa çalışmaktadır. Bu yıl temmuz ayında 30 
kişi hafızlık sınavına girmeye hazırlanmaktadır. Sınava girecek öğrenciler mart ayından başla-
mak üzere düzenli aralıklarla komisyon huzurunda sınava tabi tutulmakta ve bununla ilgili çi-
zelgeler düzenlenmektedir. 2010-2011 öğretim yılında sekiz tane hafız hocası bulunmaktadır. 
Ancak bu sene yüzüne okutan öğretici sonrasında bu öğrencileri ile hafızlık sınıfına devam 
edecektir. Söz konusu uygulama ilkokulda birinci sınıftan aldığı öğrencileri beşinci sınıfta me-
zun eden öğretmen örneğine benzetilebilir.

Kesintisiz eğitimden önce kursta başarı yüksek orandaydı. İki yılda hıfzını bitiremeyen 
öğrenciyi başka bir kursa yönlendiriliyordu. Kursun kuruluş amacı kısa sürede hafızlığı bitirip 
sonrasında eğitim hayatına devam etmekti. 

Tatillerde resmi tatil günlerine riayet edilmektedir. Sınıflar arası geçişler genel olarak kapa-
lıdır. Ancak idare sorunun hocada olduğuna kanaat getirirse ve öğretici de bu öğrenciye vere-
cek çok şeyi olmadığını kabul ederse sınıflar arası geçişler söz konusu olabilmektedir. Bunun 
dışında sınıfındaki talebelerin çoğunu mezun eden öğretici baştan başlayacaksa kalan öğren-
cileri diğer hocaya devredebilmektedir. Başka kurstan gelen öğrenciler genelde kabul edilme-
mektedir. Çünkü bulunduğu kurstan neden ayrıldığı çok önemlidir. Önemsiz sebeplere sa-
hipse öğrenci aynı şeyi bu kurs için yapması da yüksek oranda muhtemeldir. 

Kursta öğrencilerin çoğu yatılıdır. Ancak evi çok yakında olanlar evlerinde kalabiliyorlar. 
Sınıflarda genelde belletmen bulunamamaktadır. Ancak üst seviyede olan hafızlardan (kur-
siyerlerden) gerektiğinde yardım alınmaktadır. Öğreticiler yetişemediklerinde öğrencileri 
birbirleriyle eşleştirerek pişmiş sayfalarını aralarında dinletmeleri sağlanmaktadır.187 Bazı öğ-

186 Haziran 2011.
187 İsmailağa Kur’an Kursu hafızlık öğrencilerinin aylara göre not durumu kontrol çizelge örneği için 
bkz. Ek 48, 49.
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reticiler gelecek iki günün çiğ sayfalarını önceden dinlemektedirler. Lakin kursun genel siste-
mi böyle değildir. İsmailağa’da hafızlık yapan öğrenciler arasında yabancılar bulunmaktadır. 
Etiyopyalı iki öğrenciden birisi hıfzını tamamlarken diğeri henüz tamamlamamıştır. Bunun 
yanında Yunanistan’dan da katılanlar mevcuttur. Öğreticiler Türk öğrencilerle yabancılar ara-
sında fark olmadığını düşünmektedirler.

Bu gün Türkiye’de öğrencilere Kur’an kültürü verilmeden hafız yetiştirilmesinden şika-
yet eden öğreticiler bunun daha sistematik yapılmasını önermektedir. Toplum genelinde bu 
kültürün yaygın olmadığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla yatılı kalmayan öğrencilerin kurs 
ortamından uzaklaştıklarında farklı aktivitelerle zaman geçirmeleri sosyal ortamın hafızlığa 
çalışan kursiyerler için uygun olmadığını göstermektedir.

Öğrencilere çiğ sayfalarını ezberlemeden önce 35 dakika civarında yüzüne okumaları 
önerilmektedir. Bunun yanında bilgisayardan dinlemeden ezber yapamayan öğrenciler de bu-
lunmaktadır. Bu amaçla üç adet bilgisayar sınıfı öğrencilere tahsis edilmiş durumdadır. İsma-
ilağa Kur’an Kursu’ndan mezun olan hafızlara gayriresmi takdir belgesi verilmektedir.  Vakıf 
yönetimi ile her Çarşamba günü toplantı yapılmakta ve kursun ihtiyaçları, öğretim yöntemle-
ri ve öğreticilerle ilgili hususlar görüşülmektedir. Hocalarla 15 gün aralıklarla müzakereler ve 
genel durum değerlendirilmesi yapılmaktadır.188 

2.2.3.6.  İstanbul/ Emniyettepe Kur’an Kursu
Türkiye’deki yatılı hafızlık kız Kur’an kursları arasında önemli bir yere sahip olan Emni-

yettepe hafızlık kursunda toplamda 400’e yakın öğrenci bulunurken bunların 130’a yakını 
hafızlığa çalışmaktadır. Belletmenler dahil 50 civarında öğreticiden on altısı hafızlık çalıştır-
maktadır. Bunlardan sekizi asıl öğretici, sekizi belletmen statüsündedir. Mevcut resmi öğreti-
ciler atama yoluyla geldikleri için kursun onlara herhangi bir müdahale hakkı bulunmazken 
belletici hocalar kursun eski mezunları olan hafızlardan seçilebilmektedir. Öğreticiler resmi 
saatler çerçevesinde sınıfta ders işlerken yardımcılar derse katılmamaktadırlar. Resmi saatler 
dışında ise öğrencilerin her türlü takibi belletmenler tarafından yapılmaktadır. Her öğreticinin 
bir yardımcısının olması kalite ve yeterlilik düzeyini düşürmektedir. Ancak bu konumda çalı-
şanların maaşları vakıf aracılığı ile ödendiği için maddi manada istihdam sorunu yaşanmakta 
ve dolayısıyla daha fazla çalışana yer verilememektedir.

Kursta yüzüne eğitimini tamamlayan öğrencilerden başarı seviyesi yüksek olanlar 
Kur’an-ı Kerim okuma düzeylerine göre hafızlık hazırlık sınıfına alınmaktadırlar. Seçilen öğ-

188 Bu veriler İsmailağa Kur’an Kursu Yönetici Ali Rıza Sarıcaoğlu ve İsmailağa Kur’an Kursu Öğreti-
cileri Cuma Öztürk, İlyas Kocaman’ın verdiği bilgilerden elde edilmiştir. (Haziran 2011)
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renciler yaz döneminde bir buçuk ay ezber testinden geçirildikten sonra başarılı olanlar sezon 
başında hafızlık sınıfına alınmaktadırlar.

Genel olarak on beş ila yirmi yaş aralığında hafızlık çalışan öğrenciler, ilköğretimi tamam-
ladıktan sonra kursa katılabilmektedirler. Bu öğrencilerin hıfzı tamamlama süreleri ortalama 
üç yılı bulurken bazıları süreyi dört yıla çıkarabilmekte, bazıları ise iki yıla indirebilmektedir. 
Kursun hedefi ise iki yıllık programı uygulamaya geçirebilmektir.   

Çoğunluğu yatılı olan kursiyerler arasında gündüzlüler de bulunabilmektedir. Otokontrol 
konusunda sıkıntı yaşamayan öğrencilerin gündüzlü olarak hıfza devam etmesi mümkündür. 
Ancak çalışma alanının yetersizliğinden çevresel etkilere kadar pek çok sorunla baş etmesi 
gerekebilir. Yatılı öğrencilerin avantajları belli bir program dahilinde, öğreticinin gözetiminde 
ve rehberliğinde hıfzına devam etmesidir. Ayrıca ailevi ve çevresel koşulların olumsuz etkile-
mesinden de uzak kalmaktadır. Ancak sürekli aynı ortamda bulunmak yatılı eğitim görmenin 
olumsuz yanlarından sayılabilir. Çünkü bu durum öğrencide bir süre sonra bıkkınlığa neden 
olmaktadır. 

Ezber yöntemi olarak öğrenciler, bir sayfayı ezberlemeden önce yüzüne çalışıp hatalarını 
düzelterek okuyuşu serileştirmektedirler. Sonra sayfayı üçe bölerek 5’er satırlar halinde ezber-
lemekte ve akabinde bütün sayfayı birleştirmektedirler. Öğrencilerin sayfayı ezberleme sü-
releri ortalama bir saat iken bazıları için iki saati bulabilmektedir. Buna mukabil yarım saatte 
ezberleyenler de mevcuttur. 

Öğrenciler, bu gün ezberledikleri sayfaları ders olarak sunamamaktadırlar. Bu sayfaların 
sunulabilmesi için üzerinden 24 saatin geçmesi gerekmektedir. Hafız öğreticilerinden Ayşe-
nur Yılmaz Toğuşlu, bu koşullarda öğrencinin dersi zayıf (kabul edilemez düzeyde) ise eski 
yöntemde aynı dersi ertesi güne ertelemekte olduklarını belirtmektedir. Yeni yöntemle ise uy-
gulaması zor olsa da tekrar sistemi sayesinde öğrencilerin eski sayfalarına kısa aralıklarla geri 
döndüklerini dolayısıyla ezberlerini kolay hatırladıklarını vurgulamaktadır.189 

Emniyettepe Kız Kur’an Kursu’nda Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamayan ama Türk 
olan öğrenciler de hafızlık yapmaktadır. Bu kursiyerler Almanya, Fransa vb. ülkelerden 
olabilmektedir. 

189 Emniyettepe Kız Kur’an Kursu ile ilgili burada verilen bilgiler, Emniyettepe Kız Kur’an Kursu 
Müdürü Nimet Aygan Havlucu ve hafızlık öğreticilerinden en tecrübelileri Ayşenur Yılmaz Toğuşlu 
başta olmak üzere Aylin Talgar, Ayşegül Arslan’la yapılan görüşmeden derlenmiştir. (Haziran, Eylül 
2011)
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Öğrenciler için dinî ve kişisel gelişim içerikli seminerler düzenlenmekte, ödül gezileri, ye-
mekler, düzenli olarak haftada bir sportif faaliyetler, kültür, kompozisyon, şiir ve hadis alanın-
da yarışmalar ve piknikler gibi etkinlikler düzenlenmektedir.  

Kursiyerlerin hıfzlarını tamamlama süreleri en az bir yıl nadiren de olsa en fazla dört yıl, 
ortalama ise üç yıl olarak belirtilmektedir. Emniyettepe Kız Kur’an Kursu öğrencilerinden 
geçmiş yıllarda hafızlık yarışmalarına katılıp Türkiye derecesi alanlar bulunmaktadır. 2011 yı-
lında da ön elemelerden geçen Tuğba İbrahim isimli öğrenci finale katılmaya hak kazanmıştır. 

Öğrencilerin hafızlık esnasında karşılaştıkları en temel problemin ergenlik ile gelen sorun-
lar olduğu belirtilmektedir.  Bunun yanında dinî ve manevî alt yapılarının Kur’an’ı ezberleme 
esnasında göstermeleri gereken sabır ve metanet için yeterli olmadığı vurgulanmaktadır. Aile 
baskısı, ideal yoksunluğu, hayatın rutinliği ve sonradan hıfzı unutma korkusu gibi etkenler de 
ilave sorunlar olarak sayılabilir. 

Söz konusu problemleri çözme konusunda tam bir başarıdan bahsedilemeyeceğine dik-
kat çekilirken hafızlık yaşının ergenlik öncesine çekilmesinin birçok sorunu ortadan kaldıra-
cağına inanılmaktadır. Hıfz süresinin kısalmasının da ciddi bir çözüm olacağı düşüncesiyle bu 
konuda çalışmalara devam edilmektedir.

Kursun yatılı olması, öğrenci potansiyelinin yüksek olması, fiziki şartlarının olumluluğu, 
hafızlık çalıştıran ve diğer eğitmenlerin koordineli çalışmaları, rehberlik servisinin bulunması, 
eğitim alanında çeşitli alternatifler sunabilme imkanının olması ve tecrübeli kadrosu ile hiz-
met sunması bu kursun farkları olarak görülmektedir. 

Emniyettepe Kız Kur’an Kursu dışında yine kız öğrencilere hafızlık çalıştıran Tuba 
Kız Kur’an Kursu ile yapılan görüşme sonrasında, elde edilen verilerin burada sunulanlar-
dan ayrıntılar dışında ciddi farkları olmaması nedeniyle ilgili kurs ayrı bir başlık altında ele 
alınmamıştır.190 

190 Tuba Kız Kur’an Kursu’nda uygulanan hafızlık sistemi hakkında Kurs Müdürü Zuhal Demir 
başta olmak üzere hafızlık öğreticileri Elmas Kibar, Ümmügülsüm Işık, Esra Demiroğlu, Elif Temel, 
Zeynep Sarıoğlu, Zeynep Demir, Meva Vural, Vildan Pulat, Nurgül Şeker ile görüşmeler yapılmıştır. 
(Haziran 2011)
Not: Bu görüşmede alınan kayıtlar teknik bir sorundan ötürü hasar görmüştür. Bilgilerin yenilenmesi 
konusundaki talebimizde olumlu sonuçlara ulaşamadağımız için mevcut değerlendirme elde kalan ve-
rilerden hareketle yapılmıştır. 
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2.3. Müslüman Halkı Azınlık Olan Ülkelerde
Hafızlık, İslam dinine mensup insanların yaşamlarında önemli bir yere sahip olduğu için 

Müslümanlar, yaşadıkları toplum kendi dinlerine mensup olmasa bile bu geleneği sürdür-
mektedirler. Aşağıda örnekleri sunulacak ülkeler bu bağlamda değerlendirilebilir.

2.3.1. Singapur Cumhuriyeti
Singapur Cumhuriyeti 5 milyon civarında nüfusu olan bir şehir ve aynı zamanda ülkedir. 

Yani tek şehirden oluşan bir ülkedir. Mekan sıkıntısından ötürü binalar yan yana değil üst 
üste çoğalmış olduğundan “Pasifiğin Paris’i” sıfatına layık gökdelenleri bulunmaktadır. Sade-
ce binaları ile değil, temizliği ve hijyeni, düzeni, halkının hoşgörüsü ve nezaketi gibi olumlu 
özelliklerinin pek çoğu ile ülke bu lakabı hak etmektedir. Malezya’dan ayrılan ülkenin vatan-
daşlarının çoğu Malay olmasına karşın eskiyi unutma adına kendilerini Singapurlu olarak 
değerlendirirler. 

Singapur, çeşitli milletlerden oluştuğu için hem hürriyet hem de yasaklar ülkesi olarak ta-
nımlanmaktadır. Caddelere kurulan mini Buda Tapınakları hemen oracıkta ibadet etmek is-
teyen Budistlerin ihtiyacını karşılarken namaz kılmak isteyen bir Müslüman da seccadesini 
sokak ortasına serip ibadetini eda edebilmektedir. Pek çok dinin bir arada yaşanabilmesine 
olanak tanınan ülkede nüfusun sadece yaklaşık yüzde on beşi Müslümandır. Mevcut düzeni 
korumak adına konulan, örneğin kamusal alanda sakız çiğneme yasağına binaen sakız almak 
isteyenin yerli ise kimliğini göstererek, turist ise onu pasaportuna işletmek sureti ile ancak 
satın alabilmesi gibi şaşırtıcı uygulamalara şahit olmak mümkündür. Suça teşvik etmemek 
adına olumsuzu konuşmadıklarından ötürü, nedeninin öğrenilemeyeceği kanunlara boyun 
eğmek gerekmektedir.

Singapur’da resmi olarak bütün mescitler ve hafızlık merkezleri, İslami oluşumların ta-
mamından sorumlu “MUIS”e191 bağlı olmakla birlikte, işleyiş ve yöntem açısından kurum-
lar özerktir. Mescitlerde yaptırılan hafızlıklar dışında, ülkede tahfiz adına en büyük oluşum 
Daru’l-Kur’an’dır. 1999 yılında Pusat Kur’an adıyla hafızlık sınıfları oluşturan müessese, şu 
an Daru’l-Kur’an Mescit Kampung Siglap192 adında bir merkezle ve farklı isimlerde oluştu-
rulmuş193 sekiz şubeyle tahfiz alanında hizmet vermektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Eznillah 

191 Din İşleri Başkanlığı. 
192 Daru’l-Kur’an Mescit Kampung Siglap’ın şubeleri ve hangi günlerde hangi saatler arasında ders 
verildiğine dair program için bkz. Ek 18.
193 Mescit Sultan, Mescit el-Hayr, Mescit Daru’l-Makmur, Mescit eş-Şakirin, Mescit eş-Şafaa, 
Mescit el-Muhacirin, Mescit el-İstikame ve Mescit Camia Rabıtah, Mescit Kampung Siglap’ın şu-
belerinin isimleridir.
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Razali’nin belirttiği üzere kurumda çalışan din dersleri hocaları MUIS tarafından belirlenir-
ken, hafız öğreticilerinin seçilmesi ve denetlenmesi Kampung Siglap’ın komisyonunun so-
rumluluğundadır. Tahfiz okulları, MUIS’ten mali destek almazken 5000 resmi üyeden alınan 
aylık ücretlerle bütçesini oluşturmaktadır.  

Daru’l-Kur’an Mescit Kampung Siglap’ta hafızlığa ayrılan dört sınıf bulunurken bu sınıf-
larda haftada bir gün 09:00–11:00, 11:30–13:00, 14:00–16:00, 17:00–19:00 saatleri arasın-
da ders işlenmektedir. Aslında Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri tahfiz dersleri işlen-
mekte ancak her gün farklı öğrenciler derse katılmakta ve kurum diğer günlerde tefsir, kıraat 
ilmi, tecvit ve yüzünden okuma gibi alanlarda hizmet vermektedir. Talebeler, kayıt olmak için 
geldiklerinde, hangi gün müsait olduklarını belirtirler ve ona göre kayıt olurlar.  Sınıf sistemi 
bayanlara yönelikken erkekler mescitlerde gruplar halinde ders yapmaktadırlar. Sınıf ya da 
gruplarda 30 öğrenciye kadar bir öğretici görev yapmakta, 30’u aşarsa ikinci hoca görevlendi-
rilmektedir. Toplamda, hafızlık çalışan 700 öğrenciye hizmet veren kurum, resmi tatiller dışın-
da tatil yapmamaktadır.194

Hafızlık sınıfına alınmadan önce adaylar yüzüne okumalarının yeterliliğinin ölçülmesi 
için sınava girmektedirler. Başarılı olanlar 30’uncu cüzden başlayarak başa doğru ezberlemek 
sureti ile hafızlığa adım atmış olmaktadır. Yaşları 7 ila 50 arasında değişen kursiyerlerden ba-
zısı derslerini evde ezberleyip sadece hocaya dersi sunma işlemini kursta yapmaktadırlar. Öğ-
renciler hafızlıklarını tamamladıklarında MUIS’ten gelen komisyonun kursiyerleri imtihan 
etmesinin yanında bazen Malezya’dan çağırılan uzmanlar da sınava dâhil olmaktadırlar. 

Çoğu okula gitmeyen ve sadece Kur’an ezberi ile ilgilenebilecek olanlar için oluşturulmuş 
özel sınıfta haftanın beş günü ders yapılmaktadır. Yedi kişiden oluşan sınıf mevcudunun yaş 
aralığı 13 ila 21 arasında bulunmaktadır. Bu sınıf henüz mezun vermemekle birlikte en fazla 
ezberleyen öğrenci 21 cüzü tamamlamıştır. Özel öğrenciler, hıfza Bakara Suresi’nden başla-
maktadırlar. Şu an bayanlara hizmet veren bu sistem, erkekler için de uygulanmak istenmiş 
ancak mevcut sayısı düşünce sınıf kapatılmıştır. Kursiyerler günde iki hafalan (bölüm) verir-
ken birisi yeni ezberi diğeri üç ya da dört sayfadan oluşan tekrarı kapsamaktadır. Her cüzün 
bitiminde sınav yapıldığı için bu sınıfta muracaa önemsenmektedir.

Pasifik ülkelerinde Kur’an eğitimi adına popülaritesini koruyan Mısır’daki Ma’had eş-
Şubrâ Okulu buranın da hocalarını yetiştiren kurumdur. Aslında lise düzeyinde eğitim veren 
eş-Şubrâ burada alternatifi olmadığı için üniversite muamelesi görmektedir. Öğreticiler ara-

194 Daru’l-Kur’an Mescit Kampung Siglap’ta müfredat örneği için bkz. Ek 7. Bu müfredat 30. cüzü 
tamamlayan öğrenciler için uygulanmaya başlanmaktadır. Kursiyerler, her bir bölümü ezberledikten 
sonra sınava tabi tutularak başarılı olanlar sıradaki ezberlere devam etmektedirler.
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sında Mısır üniversitelerinden mezun olanlar bulunmaktadır. Görüldüğü üzere Kur’an eğiti-
minde Mısır otorite kabul edilmektedir. Mısır’a eğitim almak için gitmek isteyenler MUIS’e 
başvuruda bulunduklarında, kurum onlara bazen tam manası ile sponsor olabilmekte bazen 
de burs verebilmektedir. 195

Kampung Siglap’ın alt birimlerinden olan Mescit Camia er-Rabıtah’ın müdürü Hacı Ah-
med Abu,  diğer şubelerde olduğu gibi hafız yetiştirme yönteminde merkezi örnek aldıklarını 
belirtmektedir. İkisi bayan ikisi erkek olmak üzere dört hoca ve kırk öğrenci ile hizmete de-
vam eden kurumda, hafta içi okula giden öğrenciler, sadece hafta sonu eğitim görmektedir-
ler. Her ay cüz bitiminde sınava giren öğrenciler, başarısız olurlarsa ezbere devam etmekte ve 
kendilerini hazır hissettikleri bir zamanda tekrar imtihan talebinde bulunabilmektedirler. Ta-
lebeler kursa katıldıklarında Kur’an okumayı bilmiyorlarsa onlara “İkra”196 sistemi ile Kur’an 
öğretilmektedir. İkra’da harfler asıl isimleriyle değil, sürekli kullanılacak olan harekeli seslendi-
rilmeleriyle öğretilmektedir.197 

MUIS’te Kur’an Komitesinin başkanlığını yapan, Mescit Kampung Siglap’ta bir süre ça-
lışan Üstaz Firdaus b. Yahya, oradan emekli olduktan sonra Daru’l-Huffaz adıyla yeni bir öğ-
renim merkezi kurarak Singapur’da mescitler dışında hafızlık yapılmasına önayak olmuş ve 
ayrıca tam gün tahfiz eğitimi veren Madrasah Tahfiz al-Kur’an Singapore’u oluşturmuştur. 
Aslında bir şirket ismi olan Daru’l-Huffaz, bünyesinde part time hafızlık sınıflarını barındır-
dığı için sınıflar da onun ismiyle anılmaktadır. Ülkedeki tahfiz müessesesi, on yaşında sayıla-
bilmektedir. İlk olarak küçük küçük gruplarla mescitlerde başlayan eğitim süreci, şu anki sevi-
yeye ancak gelebilmiştir. Üstaz, okulla birlikte hafızlık yaptıran medresenin eğitim sistemini 
şöyle özetlemektedir:

Bayan ve erkeklerden yaş aralıkları 13 ila 18 arasında değişen toplam altmış öğrenci 
mevcudu olan medrese, sabah saat sekizden akşam beşe kadar eğitim vermektedir. Tah-
fiz ve pozitif ilimler eğitiminin beraber verildiği merkezde, sabahtan öğlene kadar hıfz dersi 
ve öğlen kaylule yapılıp sonrasında normal okul dersleri okutulmaktadır. Eğitimin % 60’ını 
hafızlık, % 40’ını okul dersleri oluşturmaktadır. Buradan mezun olanların bir kısmı genelde 
Ezher Üniversitesi’ni tercih ederken bazıları da farklı üniversitelere yönelmektedir. İngilizce 

195 Yukarıda verilen bilgiler Kampung Siglap’ın tahfiz hocalarından Hayrunnisa bintü Muhammed 
Rahim ve Yönetim Kurulu Başkanı Eznillah Razali ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. 
(Kasım- Aralık 2010)
196 Kur’an öğrenmeyi serileştirdiği ve kolaylaştırdığı iddiası bulunan “İkra” serisi için bkz. Humam, 
Hajı As’ad, İqra’ Cara Cepat Belajar Membaja al-Qur’an, 1-6, Darul Kitab, Kuala Lumpur 2005.
197 Yukarıdaki bilgiler hafız hocası Muhammed Huzayfa ve din dersleri hocası Nuru’l-İzah’tan alı-
nan bilgiler doğrultusunda derlenmiştir. (Kasım- Aralık 2010)
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eğitim sisteminde “A-Level”198 sınavını geçen öğrenciler, Singapur’daki üniversitelerde okuya-
bilirken pozitif bilimlere ağırlık verilmediği için bu alandaki başarı seviyesinin düşük olduğu 
gözlenmektedir. 

Okul döneminde hafta sonları tahfiz sınıfları dahil tatil yapan okul, yazın haziran, kışın 
aralık ayında birer ay eğitime ara vermektedir. Üstaz henüz geçen yıl (2009) açılan okulda şu 
anda 20’nci cüze kadar gelen öğrencilerin bulunduğunu, ancak normalde üç yılda hafızlığı ta-
mamlatmayı düşündüklerini belirtmektedir.199 

Talebelerden bir saatte bir sayfayı ezberleyebilenler olduğu gibi günde yarım sayfayı ancak 
tamamlayanlar da olabilmektedir. Genel olarak ayda bir cüz ezberlenmesi hedeflenirken kalite 
adına bir sınıftaki öğrenci sayısı on kişi civarında tutulmaya çalışılmaktadır. Ezber yaparken 
her satır yirmi civarında okunur ve ezberlenince diğer satıra geçilir. O da hıfz edilince bir ön-
ceki satırla birleştirilerek tüm sayfa aynı şekilde tamamlanır.

Tekrarda “Makra”200 usulü geçerlidir. Her makra bittiğinde sayfalar birleştirilir ve her cüz  
bitiminde yirmi sayfadan test yapılır. Tekrarlar öğrencilerin kendi inisiyatifinde bulunmakla 
birlikte her yılın sonunda öğrenciler yedi cüzden sınava alınırlar. Okul bitip hafızlık tamam-
landığında şehade sınavında on soru sorulması planlanmaktadır. Bu sorulardan ilk üçü ilk 
on cüzden, ikinci üç soru ikinci on cüzden, sıradaki üç soru üçüncü on cüzden ve son soru 
Kur’an’ın herhangi bir yerinden sorulacaktır. Komisyon, okul hocaları ile Malezya’dan gele-
cek tahfiz öğreticilerinden oluşacaktır. 

Medresede tahfiz hocası olarak tam zamanlı çalışan dört kişi bulunurken ayrıca iki öğreti-
ci yarım gün görev yapmaktadır. Üstazlar, hafızlığın yanı sıra yedi kıraate hakim ve Malezya ya 
da Mısır’da eğitim almışlardır. 

Ülkenin tamamında, Türkiye’deki İmam Hatip Liselerine benzeyen dokuz adet okul bu-
lunurken bunlarda hafız yetiştirilmemekte, sadece birkaç cüz ezberletilmektedir. Üstaz, Sin-
gapur’da yatılı eğitim veren okulların bulunmamasını ülkenin küçüklüğüne bağlamaktadır. 
Çünkü öğrenciler küçük bir yer olan Singapur’un neresinde otururlarsa otursunlar kolaylıkla 
okula ulaşabilmektedirler.

Daru’l-Huffaz’ın yarım gün eğitim veren sınıflarında dersler hafta sonları yapılırken, kur-
siyerler aidat olarak 19 yaş altı olanlar ayda 40, daha büyükler 60 Singapur doları ödemekte-
dirler. Öğrenciler 6 ila 74 yaş aralığında olduğu için birebir eğitim verildiğinden talkin siste-
mi kullanılmamaktadır. Ezber, sondan başa doğru devam ederken her cüz sonunda yapılan 

198 Üniversiteye giriş sınavı.
199 Söz konusu eğitim merkezi ile yapılan görüşmedeki soru ve cevap örnekleri içib bkz. Ek 56.
200 Her cüzün dörtte birine verilen isim.
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sınavları sınıf hocası dışındaki öğreticiler düzenlemektedir. Ezberleme fiili eve ait görevlerden 
sayılmakta ve kursta sadece dersin hocaya sunumu yapılmaktadır. Sayfa bazında birleştirilen 
ezberler ve sure, tamamlanınca hoca tarafından test edilmektedir. Her ders sonunda notlan-
dırma sistemi ile devam edilen süreçte alınan not A ise gelecek hafta o ders alınmaz, şayet B ise 
ders bir sonraki hafta yeniden dinlenmektedir.   İsteyenlere Malezyalı bir üstaz tarafından on 
kıraat dersi (aşara takrib) verilmektedir. 

Bayanlar ve erkeklerde aynı sistemin kullanıldığı merkezde, sistemin esnek olmasından 
dolayı, öğreticiler kendi aralarındaki istişare sonucu yeni uygulamalara gidebilmektedirler. Te-
mel İslam Bilimleri alanında çeşitli derslerin okutulmasını da kapsayan eğitimde, hıfzı tamam-
lama gibi bir amaç bulunmadığı için, isteyen istediği kadar ezber yapabilmektedir. 

Ülkede yukarıdakilere ilaveten mescitlerde hafızlık yapılmaktadır. Mascid Ömer Kam-
pong Melaka, Singapur’un ilk tahfiz merkezlerindendir. Mescitte sabah saat 06:30 ila 09:30 
arasında hıfz için hizmet verilmektedir. A programında sadece Pazar günleri ders görülmekte 
iken B programında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç gün ders 
yapılmaktadır. 

Normalde iyi olan öğrenciler Bakara, diğerleri ise Nas Suresi’nden ezbere başlatılmak-
tadır. Ezberde telakki esastır. Sınıf mevcudu yirmi öğrenciden fazla olmayan kursta, erkekler 
mescitte, bayanlar dersliklerde eğitim görmektedirler. Üç aylık ve yıllık programın sonunda 
sınav yapan yetkililer, başarısız öğrencilere tekrar yapmalarını önermektedirler. Öğreticiler 
Singapur, Malezya ve Mekke’de yetişmiş hocalardan oluşmaktadır. Hafızlığın bitiminde mes-
citte görev yapan öğreticiler şahade verse de önemli olan kursiyerin Mısır veya Malezya’ya 
gidip oradan icazet almalarıdır. Tecvitle birlikte hafızlık yaptırılan kursta, 60 öğrenci hafızlık 
yapmakta olup üçünde haftada bir gün, birinde haftada üç gün ders verilen dört sınıf ve dört 
öğretici bulunmaktadır.201  

2.3.2. Belçika Krallığı ve Fransa Cumhuriyeti
Belçika Krallığı ve Fransa Cumhuriyeti, Müslüman halkı azınlıkta olan ülkeler olmak-

la birlikte, İslam’a mensup vatandaşlar çeşitli milletlerden oluşmaktadır.202 Bu Müslümanlar, 
Batı Kültürünün etkisinden kendilerini ve ailelerini uzak tutabilmek, her koşula rağmen dinî 

201 Bu sonuçlara Mescit Ömer’in yönetim kurulu başkanı Ebubekir b. Abdurrahman’la yapılan gö-
rüşmeden hareketle ulaşılmıştır. (Kasım- Aralık 2010)
202 Avrupa ülkelerinde din eğitimi hakkında geniş bilgi için bkz. Arabacı, Fazlı, “Avrupa (Almanya, 
İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika)’da Din Öğretimi”, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Din 
Eğitimi ve Öğretimi İlmi Toplantısı (İzmir 4-6 Aralık 1998 Tebliğler), Yayına Hazırlayanlar, Fahri 
Unan, Yücel Hacaloğlu, Ankara 1999, s. 73-93. 
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duyarlılıklarından taviz vermemeye çalışmak ve hassasiyetlerini kaybetmemek adına oldukça 
çaba harcamaktadırlar. Mücadele alanının daha ziyade dinin temel prensiplerini koruma ve 
yaşama odaklı olmasından, eğitim hayatının maraton gibi ilerleyip başka şeylere vakit ayrıla-
mamasından ve en önemlisi talep azlığından, hafızlık adına müesseseleşme görülmemektedir. 

Bireysel çabalarla ya da bir mescitte yahut da açılan cemiyet merkezlerinde, sayısının az-
lığına rağmen devam eden hafız yetiştirme gayretleri, Müslümanların milli çeşitliliğinden ba-
ğımsız değildir.  Türklerin açtığı bir dernekte hafız olmak isteyen öğrenci, Türkiye’de kullanı-
lan metotla, Arapların merkezlerini tercih ettiyse onların metotları ile hıfza çalışmaktadır.  Na-
diren karşılaşılan bir durum olmakla birlikte hafızlık yapan Türkler arasında, Arap usulüne ya-
kın uygulamalar sergileyenler de mevcuttur. Kendileri tamamen Arap usulüne uygun çalıştık-
larını iddia etseler de metot dinlendiğinde, alt yapısı Osmanlı’ya ait ancak sonradan Arap me-
totlarının ilaveleri ile zenginleştirilmiş karma bir sistemin ortaya çıktığı gözlenmektedir. Belki 
bu, Avrupa’ya ait orijinal bir yöntem olarak kabul edilebilir, ancak sistemler doğru yerlerinden 
birbirlerine eklenmediği için, elde edilen sonuçlar beklenenden farklı olabilmektedir.203

2.4. Araştırma Yapılan Ülkelerde Hafızlıkla İlgili Yazılı Yayınlar
Kur’an hıfzının ve kıraatinin yaygınlığı ile meşhur olmuş Mısır’da bu tür eserlere sıkça 

rastlanmaktadır. Ancak biz burada onlardan bir kısmını ele alacağız. Çünkü ufak tefek farklar 
dışında eserler arasında benzerlikler görülmektedir. Bunlar hakkında öncelikle şunu belirt-
mek gerekir ki hıfz adına metot iddiasında bulunan eserler dahil çoğunluğu ciddi yöntemler 
sunmamaktadırlar. Belki bir hafızın nasıl bir karakterde olması gerektiği ve hafızlık yaparken 
nelere dikkat etmesi gerektiği hususuna dikkatler çekilmektedir. Yoksa bu veriler, bir hafızın 
nasıl ezber yapması gerektiği ve bu hıfzını nasıl koruyacağı konusunda sistematik bir metot 
ortaya koymamaktadırlar.

İlk olarak ele alacağımız eser “Kur’an’ı Kerim’in ezberlenmesi”204 ismini taşımaktadır. 
Eserin yazarı icazet sahibidir ve bunu eserin yazarının isminin bulunduğu bölümde özellik-
le belirtmektedir. Çünkü müellifin konu hakkında otorite olması bu kitabın dikkate alınması 
için önemlidir. Kitabın daha giriş kısmında belirtilenler, Kur’an’ı anlamanın ve hayata geçir-
menin önemine vurgu yapmaktadır ve Kur’an’ı sadece Arapça olarak ezberlemenin herhangi 
bir mükafatından bahsedilmemektedir. Zaten Arapça bilen insanlar için bu gereksiz görülse 
bile, sadece anlamaya değil özellikle ihlas ve takva ile onu yaşam alanına çekme durumunun 

203 Bu bilgiler Ağustos-Eylül 2010’da bu ülkelerde yapılan görüşmelerden edinilmiştir.
204 Ahmed Hüseyin, Abdülkerim, Hıfzu’l-Kur’an’il-Kerim, Mektebetü Harun er-Reşid li’t-Tevzi’, 2. 
bs., Dımaşk 1430/2009.
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hıfzın temel amacı olduğu okuyucuya sık sık hatırlatılmaktadır. Denilebilir ki, kitabın yarısı 
bilince ve pratik hayatta Kur’an’a ayrılmıştır.  

Eserde Kur’an hıfzı tarihi hakkında bilgi verilmiş, Hz. Peygamber (s.a.s.), hulefa-i raşidin 
ve sahabi dönemi ele alınmış, sonrasında kıraatların oluşumu ile bölge imamları hakkında 
kısa bilgiler verilmiştir205 ve sahih kıratlar belirtilmiştir.206

Kitapta ilginç bir detay olarak Kur’an hıfzının insan aklını koruduğuna, hafızların ölünce-
ye kadar akıl sağlığında sorun çıkmadığına207 ve her türlü şerden korunacaklarına208 yer veril-
miştir. Yazar hafızlığa başlamadan önce manevi hazırlık sürecine dikkat çekmiş209 ve hıfz esna-
sında temiz mekanların seçilmesine vurgu yapmıştır.210 Ayrıca ezber yapmada tercih edilecek 
saatin fecirden önce seher vakti olduğunu söylemiştir.211 Eserde yakın tekrarlarla ezberin ko-
runması gerektiği kaydedilmiş ancak tekrarda belli çerçevelerde bir düzenden söz edilmemiş-
tir. Fakat tekrarın mana dünyasından uzak ve kalbi işin içine katmadan olmaması belirtilerek, 
öğrencilerden tekrarlarını yüksek sesle yapmaları istenmiştir.212 Öte yandan tekrar edilmeye-
rek unutulan hıfzın günah boyutuna ve sorumluluğuna yer verilmiştir.213

Yazar hafızlığın küçük yaşta olması gerektiğine inanarak küçükken hıfzın taşa yazılan yazı 
gibi ve büyükken hıfzın suya yazılan yazı gibi olduğunu belirten meşhur ibareyi kaydetmiştir. 
Müellif bu görüşünü Taberani’nin “Kebir”inde Ebu’d-Derdâ’dan rivayet ettiği bir hadisle des-
teklemektedir. Söz konusu hadiste “hıfz” kelimesi yerine “ilim öğrenmenin misali” deyimi ve 
“racul” kelimesi yerine de “kebir” ifadesi kullanılmaktadır.214 

Afrika ve Arap ülkelerinin çoğunda bulunan ve hafızlıkla ilgili eser tavsiye edilmesini iste-
diğimizde hemen karşımıza çıkan kitaplardan birisi “Kur’an-ı Kerim’i nasıl ezberlemelisin?”-
dir.215 Eser hem Suudi Arabistan hem de Mısır gibi kendi kıtalarında hıfz konusunda otorite 
olan ülkelerde yaygın olarak istifadeye sunulmuştur. 

205 Abdülkerim, a.g.e., s. 21 vd.
206 Abdülkerim, a.g.e., s. 66.
207 Abdülkerim, a.g.e., s. 50.
208 Abdülkerim, a.g.e., s. 56.
209 Abdülkerim, a.g.e., s. 72 vd.
210 Abdülkerim, a.g.e., s. 97.
211 Abdülkerim, a.g.e., s. 98.
212 Abdülkerim, a.g.e., s. 116-117.
213 Abdülkerim, a.g.e., s. 164 vd.
214 Abdülkerim, a.g.e., s. 128.
215 Yahya b. Abdürrezzak, el-Ğavsânî, Keyfe Tehfezü’l-Kur’an’il-Kerim, Dâru’l-Ğavsânî 
li’d-Dirâsâti’ l-Kur’aniyye, 6. bs., Dımaşk 1430/2009.
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Kitabın açılış sayfasında216 Kamer Suresi’nde yer alan “Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün 
diye kolaylaştırdık; düşünecek yok mu?”217 ayeti bulunmaktadır. Belki buradan hareketle ya-
zar Kur’an’la ilgili hiçbir fiilin zor olmadığını ima etmektedir. Hafızlığın nasıl yapılacağının an-
latılacağı bir eserin başına bu ayetin konulması hafızlığın aslında abartıldığı derecede sıkıntılı 
bir süreç olmadığını vurgulamak için olabilir. Gerçek şu ki, Kur’an’ın kolay olduğuna dikkat 
çeken ayet aynı surede dört kez geçmekte ve sanki aksini iddia edenlere bu durumu tekrar tek-
rar hatırlatmaktadır. 

Önemli bir başka nokta ayetin yer aldığı sure genel olarak hıfzı zor kabul edilen bir suredir. 
Hatta hafızlık sınavlarında ya da birinin hıfzının sağlamlığı kontrol edilmek istendiğinde “huş-
şe‘an” diye başlayan aynı surenin ikinci sayfası sorulur ve bu sayfayı okuması istenir. İlginçtir ki 
Kur’an’ın kolaylığından bahseden ayet bu sayfada iki kez geçmektedir. Yani araştırabildiğimiz 
kadarı ile Müslümanlar arasında genel manada hıfzı zor kabul edilen kamer suresinde dahi, 
bu işin zor olmadığı dört kez vurgulanmaktadır. Ayette kastedilen ezber değil anlamaktır de-
nilirse bu ayetin burada oluşunun kesinlikte tesadüf olmadığı kanaatinde olduğumuzu vurgu-
lamamız gerekir. Ayrıca “zikir” kelimesinin hatırlamak anlamını içinde barındırdığı düşünü-
lürse ayetin anlamı Kur’an’ı ezberlemeyi de kapsar. 

Toplam beş bölümden oluşan eserde mukaddime öncesi kitap hakkında söylenenlere 
yer verilmiştir. Burada akademisyenlerin görüşlerine yer verildiği gibi çeşitli ülkelerden (Su-
udi Arabistan, Ürdün, Suriye, Afrika) öğrencilerin ve yetkililerin düşünceleri okuyucu ile 
paylaşılmıştır.218 

 Birinci bölümde öncelikle Kur’an’ın Allah’tan geldiği gibi korunması ve öncelikle Nebi 
(a.s)’nin sadrinde muhafaza edildiği incelenmektedir.219 Hemen akabinde Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in onu hayata yansıtmasından Kur’an’ın asıl amacının bu olduğundan bahsedilmekte-
dir.220 Kur’an’ı ezberlemek ve taşıyıcısı olmak hususunda faziletler zikredildikten221 sonra tek-
rar etmenin gerekliliği ve unutmadan sakınmaya dikkat çekilmiş,222 hıfz esnasında ve akabin-
de selefin yolunda devam etmenin şartları sıralanmıştır.223

216 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 2.
217 Kamer, 54/17, 22, 32, 40.  
218 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 4 vd.
219 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 22.
220 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 23.
221 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 25.
222 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 28.
223 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 32.
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Eserin ikinci bölümünde Kur’an-ı Kerim hıfzında umumi kaideler ve şartlar yer almakta-
dır. Müellif, hafızlık yapan öğrencilere, dolaylı olarak öğretmenlere on dokuz önemli kuraldan 
bahsetmektedir.224 Sıralanan esaslar, konu ile ilgili yazılan diğer eserlerle paralellik gösterse de 
derli toplu bir şekilde sunulması okuyucunun işini kolaylaştırmaktadır. Öncelikle söylemek 
gerekir ki ezber yapma ve ezberi koruma açısından net bir sistem sunulmamaktadır. Ancak 
hıfzda ihlas ve diğer ahlakî unsurların barınması,225 hıfzın küçükken yapılması ve bunun taşa 
yazmak örneği ile desteklenmesi,226 mekanda seçici olunması,227 ezberde fecirden önce seher 
vaktinin tercih edilmesi228 belli başlı tavsiyeler arasındadır. Okuyuşun belli kriterlerde olması 
gerektiği,229 her gün düzenli ders vermenin ve ara vermemenin önemi,230 Kur’an’ı kamil bir şe-
kilde anlamanın hıfzı kolaylaştıracağı231 ve ilerleyen hıfzla birlikte taatin lüzumu, masiyetin ter-
ki232 konularına özel başlıklar açılarak onları incelemek bu kitabın farkları arasında sayılabilir. 

Kitabın üçüncü bölümü bütünüyle Kur’an’ın ameli tatbikatına ayrılmıştır.233 Bunu yapma-
nın yolları anlatılırken öncelikle tam bir abdest ve temizlikle istikbali kıble olma durumuna 
dikkat çekilmiştir.234 İlerleyen aşamalarda tasavvufi bir hal alan tavsiyeler nefsî ve ruhî temiz-
liklerden bahsetmektedir.235 Hıfz ve amelde noksansız bir sonuca ulaşabilmek için gerekli 
mertebeler listesi özet mahiyetinde236 tablolar halinde sunulmaktadır.237 

Yazar, üçüncü bölümde, hıfz ve tekrar için ilginç bir zamandan istifade etmeyi önermek-
tedir. Kur’an’ı ezberlemek için vakti olmadığını öne sürenlere yolculuk esnasındaki kayıp 
zamanlarını değerlendirmeyi tavsiye etmektedir. Seyahatte bolca etrafı, ağaçları, çiçekleri iz-

224 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 38-39.
225 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 40.
226 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 42.
227 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 45.
228 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 44.
229 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 62.
230 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 59.
231 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 75.
232 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 71.
233 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 83 vd.
234 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 86-87.
235 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 87 vd.
236 Özetlenen tablolarda toplam on aşama bulunmaktadır. Bunlar; “Tehiyyetü nefsiyye”, “Tahay-
yül”, “Tahsîn”, “Teneffüs”, “Terkîz”, “Tertîl”, “Terâbid”, “Tesebbüt ve’l-Muraca‘a” ve “Tevekkel 
Alellâh” şeklinde sıralanmıştır. 
237 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 91.
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lemek yerine bu nazar Kur’an’a ayrılmalıdır. Böylelikle Kur’an ezberi için yeterince vakit bu-
lunmuş olacaktır.238 

Eserin dördüncü bölümünde hıfzın tekrar edilmesine dikkat çekilmiştir. Bu tekrarda izle-
necek yol olarak tablolar oluşturulmuştur. Tablolarda haftanın yedi günü için hazırlanmıştır 
ve kişinin her gün yapacağı tekrarlar sıralanmıştır. Ancak bütün Kur’an’ın bir haftada bitmesi 
öngörülmüştür. Buna göre örnek olarak kişinin cumartesi gününe (hafta cumartesinden baş-
ladığı için) ait dersi, Bakara Suresi’nden Maide Suresi’ne kadar olan bölüm şeklinde gösteril-
miştir. İlaveten tablolarda sayfa sayısı verilmiş ve bir ile yüz altıncı sayfa aralığı cumartesi günü 
için tekrar edilecek yer olarak belirtilmiştir.239 Tekrarda öncelikle bireysel tekrar tavsiye edil-
miş akabinde şeyhe sunulması üzerinde durulmuştur.240

Beşinci bölüm genel tavsiyeler ve mülahazalar üzerine kurulmuştur. Sonuç bölümünü de 
içine almaktadır.241

Mısır’da Kur’an’ın ezberlenmesine dair sunulan kitaplardan popülerlik derecesi yüksek 
olan “Kur’an’ı nasıl ezberlemeliyiz?”242 isimli eserdir. Küçük boy ve yaklaşık 110 sayfa olan 
kitapta pratik olarak Kur’an’ın ezberlenmesinde on tavsiye sunulmaktadır. Bir hafız adayı sıra-
sı ile bu öğütleri takip ettiğinde kamil bir hafız olması öngörülmektedir. 

Eserin giriş bölümünde Kur’an’ı okumak, anlamak ve ezberlemenin faziletleri hakkında 
geniş bilgi verilerek o kişilerin Allah’ın fazlını hak edecekleri ve Kur’an’ın kendilerine şefaat 
edeceği üzerinde durulmaktadır.

Tavsiyeler bölümüne geçildiğinde birinci tavsiye aslında bir tespit niteliğindedir.243 Mus-
haf dışında ezberlenen bir kitabın bulunmayışı ve onun korunmuşluğuna dikkat çekilmekte-
dir. İlave olarak Kur’an hakkında genel bilgi verilmektedir. 244

238 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 93 vd.
239 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 155.
240 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 160.
241 el-Ğavsânî, a.g.e., s. 168 vd.
242 Ebû’l-Fedâi Azet, Muhammed Arif, Keyfe Nahfezü’l-Kur’an, 5. bs., Dâru’s-Selâm, Kâhire 
1431/2010.
243 Muhammed Arif, a.g.e., s. 20.
244 Konu ile ilgili benzer eserler şunlardır; Enes Ahmed, Kerzûn, Vesâyâ fî’t-Tilâvet ve’l-Hıfz 
ve’l-Muraca‘a, 3. bs., Müessesetü’t-Tabâ‘a, y.y., h. 1417; el-Muhammed Hüseyin Rantâvî,  Hıf-
zü’l-Kur’an, 2. bs., Cemiyyetü’l-Muhâfaza, Ürdün 1428/2007; el-Karş, Ebû Abdurrahmân Cemâl b. 
İbrahîm, Terâik Tedrîs ve Hıfzı’l-Kur’anü’l-Kerim, Dârü’l-‘Alemiyye, İskenderiye 2008.
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İkinci bölümde Kur’an’ın anlaşılması üzerine tahsis edilmiştir.245 Üçüncü bölüm-
de okuyuşa dikkat çekilmektedir ve belli kurallar çerçevesinde okumanın vazgeçilmezliği 
vurgulanmaktadır.246 

Dördüncü bölümde farklı bir tavsiyede bulunulmaktadır. Ezber yaparken “elvah”247lara ya-
zarak ezberlemenin önemine dikkat çekilmekte ve bu görüş, Alak Suresi’nde yer alan “Kalem-
le (yazmayı) öğreten”248 ayet ile desteklenmektedir.249 

Beşinci bölümde ezberde “tesmî‘”250 metodunu tavsiye eden251 yazar, altıncı bölüm-
de ezberlenen ayetlerin unutulmaması için düzenli olarak namazda okunmalarını tavsiye 
etmektedir.252

Yedinci bölüm kitabın en orijinal bölümü olarak nitelendirilebilir. Sayısal hesaplamala-
ra giden müellif bir kişinin hafız olması ile ilgili 5x5 metodunu ortaya koymuştur. Bu metot 
günde beş ayetle beş yılda hafız olmayı ifade etmektedir. Programın açılımına göre hafız adayı 
günde beş ayet ezberleyecektir ve bunu beş gün devam ettirecektir. Bu durumda haftada yir-
mi beş ayet ezberlemiş olacaktır. Dört hafta bu şekilde devam eden öğrenci dördüncü hafta 
sonunda yüz ayet hıfz edecektir. Aynı performansta on iki aylık bir çalışma ile bin iki yüz ayet 
elde etmektedir. Rakamsal ifade ile;

(5) ayet x (5) gün x (4) hafta x (12) ay = 1200 ayet.
Kur’an-ı Kerim’deki ayet sayısını 6236 olarak gösteren yazar hesaplamalara devam ederek 

yılda bin iki yüz ayet ezberleyen hafız adayının beş yıl iki ay ve yaklaşık yedi günde hıfzını ta-
mamladığını vurgulamaktadır. Rakamsal ifade ile;

6236: 1200= 5 yıl, 2 ay, ve yaklaşık 7 gün.253

245 Muhammed Arif, a.g.e., s. 21.
246 Muhammed Arif, a.g.e., s. 23.
247 Yaklaşık yarım metre boyunda ve yirmi beş santim eninde, bir-iki santim kalınlığında olan levha 
(çoğulu elvah)lar, üzerinde yazı işlemi yapılmasına müsait küçük tahta parçalarıdır. Tahtanın üst kısmı-
nın ortasında kolay tutulmasını sağlamak amacı ile oluşturulmuş küçük bir uzantı bulunmaktadır.
248 Alak 96/5.
249 Muhammed Arif, a.g.e., s. 24.
250 Duyarak öğrenmeyi ifade eden ve Kur’an eğitimde terimsel anlam kazanan bir ifade.
251 Muhammed Arif, a.g.e., s.26.
252 Muhammed Arif, a.g.e., s. 28.
253 Muhammed Arif, a.g.e., s. 30-31.
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Sekiz, dokuz ve onuncu bölümlerde yazar hafızın Kur’an’dan ibret alması,254 onu can kula-
ğı ile dinlemesi, unutmamak için Mevlâ’dan yardım dilemesi,255 tertil256 üzere okuyarak tekrar-
larını yapması konularına vurgu yapmaktadır. 

Eserin birinci yarısını oluşturan hıfz için verilen tavsiyelerden sonra kitabın diğer yarısı 
harflerin çıkış yerleri, isimleri,257 lakapları,258 Kur’an okuyuş şekilleri259 ve tecvit konuları üze-
rinde detaylı bilgiler sunmaktadır.260

Burada ele alacağımız diğer bir eser “Kur’an’ı hıfzetmenin kolay nizamı”261 ismini taşı-
maktadır. Eserin ilk yarısında müellif öğrenciyi motiveye ve bilinç ihdas etmeye yönelik bir 
içerik hazırlamıştır.262 Bu kısım diğer eserlerde yer alan bilgilerden çok fazla farklılık arz etme-
mektedir. Ancak eserin ikinci yarısı çizelgelerden oluşmaktadır. Yazarın hıfzetmede bir niza-
mın olmasından kastettiği şey bu çizelgeler gibi görünmektedir. Çünkü bunun dışında kolay-
laştırıcı ciddi bir unsura rastlanmamaktadır. 

Çizelgenin içeriği tamamıyla ayetlerin bir düzen çerçevesinde kayda alınmasını göster-
mektedir. Bakara Suresi’nden başlayarak hafız adayının bir günde ezberleyeceği ayet aralığı ve-
rilmektedir. Örneğin öğrenci ilk gün Bakara Suresi’nin ilk yirmi ayetini ezberleyecektir. İkinci 
gün yirmi ila yirmi dokuzuncu ayetler arasını, üçüncü gün yirmi dokuz ila otuz dokuzuncu 
ayetler arasını, dördüncü gün de otuz dokuz ila kırk altıncı ayetler arasını ezberleyecektir. Be-
şinci gün ise ilk dört günde ezberlenen Bakara Suresi’nin bir ila kırk altıncı ayetleri arası tekrar 
edilecektir. 

Altıncı gün dahil üç gün ezber yapıldıktan sonra bir gün tekrara ayrılmaktadır. Düzen bu 
şekilde devam etmektedir. Ancak bazen dört günde, bazen üç günde bazen de iki günde bir 
tekrara zaman ayrılmaktadır.263 Bu tekrarlara bir önceki tekrardan bu yana ezberlenen ayetler 
dahildir. Yani her seferinde ayetler surenin en başından başlanarak tekrar edilmez.  İnceleye-

254 Muhammed Arif, a.g.e., s. 32.
255 Muhammed Arif, a.g.e., s. 34-38 vd.
256 Anlayarak ve düşünerek Kur’an okumayı ifade eden terim.
257 Muhammed Arif, a.g.e., s. 53 vd.
258 Muhammed Arif, a.g.e., s. 58 vd.
259 Muhammed Arif, a.g.e., s. 61 vd.
260 Muhammed Arif, a.g.e., s. 64 vd.
261 el-Bazi Tevfîk, Ebû Abdurrahman, Eshelü Nizam li Hıfzı’l-Kur’an, 3. bs., el-Mektebetü’l-İslâ-
miyye, Kâhire 1423/2002.
262 el-Bazi Tevfîk, a.g.e., s. 7-31.
263 el-Bazi Tevfîk, a.g.e., s. 33.
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bildiğimiz kadarı ile ayetlerin uzunluğu kimi zaman tekrar için bazen belirleyici unsur olmak-
tadır. Ancak bu durum genel geçerlik taşımamaktadır.264  

Çizelgeler aylık olarak düzenlenmiş, bir ila otuz gün arasını göstermektedir.265 Otuz gün 
içerisinde bir ya da farklı zamanlarda iki gün olmak üzere o güne kadar ezberlenenlerin tama-
mı tekrar edilmektedir. Bunun belli bir kuralı ve zamanı yok gibi görünmektedir. İlaveten su-
reler ilerledikçe önceki surelerin tekrarı ihmal edilmektedir. Örneğin Ali İmran Suresi ezberle-
nirken266 Bakara Suresi, Nisa Suresi ezberlenirken267 Ali İmran Suresi tekrar edilmemektedir. 
Sadece bazen otuzuncu günlere surelerin tekrarı şeklinde genel bir ifade konulurken bazen 
bu ifade o anda ezberlenen surenin herhangi bir yerinde bulunabilmektedir. Bazen de sıradaki 
sure ezberlenirken isim kullanılarak örneğin Bakara Suresi’nin tekrarı diye bir gün ayrılmakta-
dır.268 Eserin çizelgeleri yirmi dört sayfadan oluşmaktadır ve her birisinin bir aylık olduğunu 
düşünülürse hıfzın iki yılda bitmesi planlanmaktadır.

Aynı yazara ait başka bir eser “Bir yıldan az bir zamanda Kur’an nasıl ezberlenir?”269 
ismini taşımaktadır. Aslında bu eser yukarıda anlattığımız eserin tarz olarak aynısı sayılabilir. 
Sadece fark diğer kitap iki yılda hıfzı tamamlamayı esas alırken bu, bir yılda bitirmeyi hedef-
lemektedir. Ancak diğerinde olduğu gibi bunda da çizelgelerin sunulması dışında ciddi bir 
alternatif bulunmamaktadır. Eser mukaddime sonrası üçüncü sayfadan itibaren çizelgeye 
ayrılmakta ve aynı şekilde son bulmaktadır.270 Orta boy ve tahmin edileceği üzere bir yılda 
hıfzın tamamlanması planlandığı ve her sayfada bir cüzlük cetvel bulunduğundan eser otuz 
iki sayfadan oluşmaktadır. Burada öğrencinin bir günde ezberlediği ayet sayısı diğer kitapta bir 
günde ezberlediğinden daha fazladır. Çizelgelerde cüzler sekiz hizbe bölünmüştür ve bölün-
mede anlam esas alınmıştır. Her gün ezberlenenler arasında birebir eşitlik söz konusu değil-
dir.271  Eserde tekrar için özel bir zaman ayrılmış gibi görünmemektedir. 

Yukarıda incelenen kitapların dışında mevzularına göre ayetlerin ayrıştırıldığı kitaplar da 
bulunmaktadır. Anlatıldığı üzere cetvel hazırlayarak hafızlık yapma fiiline katkıda bulunma 
tarzında yazılan eserler diğer ülkelerde de bulunmaktadır.272

264 Bkz. el-Bazi Tevfîk, a.g.e., s. 33 vd.
265 el-Bazi Tevfîk, a.g.e., s. 34-35 vd.
266 el-Bazi Tevfîk, a.g.e., s. 35.
267 el-Bazi Tevfîk, a.g.e., s. 36.
268 el-Bazi Tevfîk, a.g.e., s. 39.
269 el-Bazi Tevfîk, Keyfe Tahfezü’l-Kur’an fî Ekalle min ‘Amin, y.y., Kâhire 1423/2002.
270 el-Bazi Tevfîk, Keyfe Tahfezü’l-Kur’an, s. 3.
271 el-Bazi Tevfîk, Keyfe Tahfezü’l-Kur’an, s. 4 vd.
272 Örnek olarak Ürdün için bkz. Muhanned Alî eş-Şubûl, Hıfzı’l-Kur’ani li Tâlibi’l-Cami‘a, 2. bs., 
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Türkiye’de hafızlık adına yazılan fazla eser bulunmamaktadır. Mevcut eserlerden ikisi Ziya 
Salihoğlu’na aittir. Yazar seri olarak yazdığı kitapların ilkine “Başarılı hafız olma ve yetiştir-
me metotları 1”273 ismini vermiştir. Müellif başarıya gitmede motivasyonun farkındalığı ile 
eserin büyük bir bölümünü teşvik etme ve ön hazırlığa ayırmıştır. Toplam sekiz bölümden 
oluşan kitapta neden hafız olunmalı,274 nasıl bir ortamda hafızlık yapılmalı,275 şeytanın konu-
ya bir şekilde dahil olacağının bilinci ile hazırlıklı olunması,276 fiziksel ve ruhi sağlığın yerinde 
olması,277 günlük ders için çizelgelerin bulunması,278 ödül ve ceza sisteminin olması,279 hafız-
lığın bir ömür korunması280 gibi temelde öğrenciyi ilgilendiren hususlara dikkat çekmektedir.  

Kitabın diğer yarısında yazar, öğreticiyi merkeze almakta281 ve başarılı hafız yetiştirmede 
ilkelerini sıralamaktadır. Ancak bu ilkelerden kasıt ezber yapma ve hıfz adına geliştirilmiş me-
totlar değil daha ziyade eğitimcinin öğrencileri, yaptıkları iş hakkında bilinçlendirmesini ve 
meydana gelen sıkıntılar karşısında doğru tavrı sergilemeyi öğretmesini içermektedir. Bunun 
yanında eğitmenin disiplinli olması,282 örnek kişiliğe sahipliği,283 kıraatinin düzgünlüğünün 
kaçınılmazlığı,284 teknik aletlerden istifade etmesinin gerekliliği,285 alternatif metotlara başvur-
masının önemi,286 velilerle sürekli iletişim içinde olmanın değeri,287 öğrencilerin geleceğe ha-
zırlanmasının vazgeçilmezliği288 gibi öğreticiyi yakından ilgilendiren konular ele alınmakta ve 
eğitmene yol gösterilmektedir.

y.y., Amman 1429/2009. 
273 Ziya Salihoğlu, Başarılı Hafız Olma ve Yetiştirme Metotları 1, 4. bs., Yasin Yayınevi, İstanbul 
2010.
274 Salihoğlu, a.g.e., s. 37.
275 Salihoğlu, a.g.e., s. 43, 78.
276 Salihoğlu, a.g.e., s. 46.
277 Salihoğlu, a.g.e., s. 57.
278 Salihoğlu, a.g.e., s. 59.
279 Salihoğlu, a.g.e., s. 69.
280 Salihoğlu, a.g.e., s. 72.
281 Salihoğlu, a.g.e., s. 78 vd.
282 Salihoğlu, a.g.e., s. 90,  91.
283 Salihoğlu, a.g.e., s. 113.
284 Salihoğlu, a.g.e., s. 78.
285 Salihoğlu, a.g.e., s. 96.
286 Salihoğlu, a.g.e., s. 92.
287 Salihoğlu, a.g.e., s. 105.
288 Salihoğlu, a.g.e., s. 110, 116.
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Eserin altıncı bölümünde Hz. Peygamber (s.a.s.)’in eğitim metodu işlenmiş289 ve burada 
da eğiticilere seslenilmiştir. Yazar bu tavsiyeleri maddeler halinde sunmuştur ve beşinci bölüm 
ile altıncı bölümde, öğreticiye toplam seksen maddelik öneri sunmaktadır. 

Son bölümlerde hafızlığın ölünceye dek korunması üzerinde durulmuş290 ve unutmanın 
sorumluluklarına vurgu yapılmıştır.291 Hıfzı korumak için sunulan öneriler arasında ilk hatim-
de günde beş sahife, ikinci hatimde günde on sayfa ve üçüncü hatimde her gün bir cüz okun-
ması bulunmaktadır.292 Diğer bir öneri ayın günlerine göre cüz belirlemedir. Örneğin bu gün 
ayın beşi ise beşinci cüzü okunması önerilmektedir. Böylece her ay bir hatim yapılmış olur ve 
hangi gün hangi cüzün okunacağı netlik kazanmış olur. Yazar bu konuda detaylara bile yer 
vermiştir ve otuz bir gün çeken aylarda dinlenmeyi Şubat ayında da son gün üç cüz okumayı 
tavsiye etmiştir.293 

Tekrarlarda zihnin açık olduğu vakitlerin tercih edilmesi, mukabelenin tekrar yapmada 
önemi,294 sadece okuyarak değil aynı zamanda dinlemenin önemi,295 hatimle namaz kıldırma 
ya da kılmanın değeri,296 hafız hocalığı yapmanın hıfzı korumaya etkisi297 gibi hususlar ayrıca 
vurgulanmıştır. Eser kişisel gelişim tavsiyeleri ile son bulmaktadır.298

Ziya Salihoğlu’nun ikinci eseri olan “İdeal hafızın el kitabı 2”,299 birinci eseri tamamlaya-
cak niteliktedir. Toplam üç bölüm ve sonuçtan oluşan kitapta Kur’an Kerim okumanın fazilet-
leri,300 evebeynlerin hafız adaylarına karşı sorumlulukları,301 tarihte önemli olan şahsiyetlerin 
hafızlara verdiği değer302  konuları işlenmektedir.

Eserde hafız yetişme ya da yetiştirmenin örneği ilginç bir benzetme ile anlatılmaktadır. 
Hafızlık eğitimi ve Bambu ağacının yetişmesi arasında benzetme yoluyla ilişki kurulmakta-
dır.303 Seçilen ağaç rastlantı değildir. Çünkü Bambu ağacı tohumun toprağa ekilmesinden tam 

289 Salihoğlu, a.g.e., s. 127-129.
290 Salihoğlu, a.g.e., s. 133-138.
291 Salihoğlu, a.g.e., s. 147.
292 Salihoğlu, a.g.e., s. 138.
293 Salihoğlu, a.g.e., s. 138.
294 Salihoğlu, a.g.e., s. 139.
295 Salihoğlu, a.g.e., s. 139-140.
296 Salihoğlu, a.g.e., s. 140.
297 Salihoğlu, a.g.e., s. 140-141.
298 Salihoğlu, a.g.e., s. 151-156.
299 Salihoğlu, İdeal Hafızın El Kitabı 2, 2. bs., Yasin Yayınevi, İstanbul 2010.
300 Salihoğlu, İdeal Hafızın El Kitabı 2,  s. 13. 
301 Salihoğlu, İdeal Hafızın El Kitabı 2, s.  18.
302 Salihoğlu, İdeal Hafızın El Kitabı 2, s. 39, 41.
303 Salihoğlu, İdeal Hafızın El Kitabı 2, s. 67 vd.
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beş yıl sonra kendini göstermektedir. Tohumunu özenle seçilmiş toprağa bırakan kişi, ilk beş 
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yıl boyunca bıkmadan usanmadan, sabır ve istikrarla bu ağacı bol bol sulamalı ve beklemeli-
dir. Daha ilginç olan bir durum ise altıncı yılda nihayet yeşeren Bambu ağacının altı hafta gibi 
bir sürede yirmi yedi metre büyüyebilmesidir. Yazar okuyucuya Bambu ağacının aslında ne 
kadar zamanda yetiştiğini sormaktadır. Altı yılda mı? Altı hafta da mı? Ancak burada asıl ilgi 
çekecek şey, sadece hafız olmak bu kadar zor mudur? Ya da olmalı mıdır? Bunun bir kolayı 
yok mudur? Ve hafızlığa bu kadar zaman ayırırsak sonraki ilimlere nasıl vakit yetiştirebilece-
ğiz? soruları olabilir. Elbette yazar burada herkesin altı yılda hafız olmasını önermiyordur. An-
cak sunumdan durumun meşruluğunun kabulü anlaşılmaktadır.  Yazar kendi tespitine “hafız-
lığın bir maraton koşusu benzer”liği304 ile devam etmektedir.

Kitabın ikinci bölümünde hafız adayları için düşündürücü sorular bulunmaktadır. Bu 
sorular hafız adayının “çok zorlu virajlara girdiği”nin305 habercisidir ve bunlara hazırlıklı ol-
masının alt yapısını oluşturmaya yöneliktir. Devamında öğreticiler için düşündürücü sorular 
bulunmaktadır306 ve bunlar eğitmenin kendi yeterliliğini ölçerek kendini geliştirmesini sağla-
mayı amaçlamaktadır.

Yazar üçüncü bölümde hafız adaylarını motive edici şiir ve sözlere yer vermektedir.307 Eser 
geleceğe dair cesaret verici öğütlerle son bulmaktadır.308

Türkiye’de yayımlanan diğer bir kitap “hafızın cep kitabı” sloganı ile “Kur’an ezberleme 
metotları”309 ismini taşımaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü bölümde Kur’an ve kıraat tarihi 
hakkında bilgiler sunulmaktadır.310 Bölümler genel manada titiz bir dipnotlandırma işlemin-
den uzak olduğu gibi bazı bölümler iddialı bilgilere rağmen tamamıyla referanssız kaleme 
alınmıştır. 

304 Salihoğlu, İdeal Hafızın El Kitabı 2, s. 71.
305 Salihoğlu, İdeal Hafızın El Kitabı 2, s. 73.
306 Salihoğlu, İdeal Hafızın El Kitabı 2, s. 77-79.
307 Salihoğlu, İdeal Hafızın El Kitabı 2, s. 87-133.
308 Salihoğlu, İdeal Hafızın El Kitabı 2, s. 134-141.
309 Hatice Ağırbaş, Kur’an Ezberleme Metotları, Karahan Matbaası, İstanbul 2007; Kur’an öğretim 
yöntemleri için ayrıca bkz. Yusuf Alemdar, “Teknik ve Estetik Açıdan Kur’an Öğretme ve Okumaya 
Dair Bazı Gözlem ve Görüşler”, CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, XII/1, 2008, ss. 213-252. 
310 Ağırbaş, a.g.e., s. 19-99.
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Eser hafızlık adına yazılan diğer kitaplar gibi hafızlığın faziletleri,311 onu tekrar etmek ve 
unutmanın sorumlulukları,312 hafızlık yaşı313 ve nedeni,314 hıfzın yapılacağı ortam315 gibi ko-
nuları ele almaktadır. Hafızlığın nasıl yapılacağı konusunda tavsiyelerde bulunulmaktadır. 
Öncelikle ezberi zayıf olan yani zor ezber yapabilen öğrenciler göz önünde bulundurulmakta, 
onların ezberleyecekleri sayfayı otuz üç ila kırk arasında bulunabilecek bir sayı kadar o sayfayı 
yüzüne okumaları tavsiye edilmektedir. Ezberlemeye başlayan öğrencinin her ayeti ezberle-
dikten sonra bir önceki ile birleştirmesi gerektiği önerilmektedir.316 Bu bütün öğrenciler için 
genel bir öneridir. 

Talebenin çalışma performansı ve ezberlerken dikkat edilecek hususlar konusunda da bil-
giler sunulmaktadır. Buna göre zihin dolu iken ezber yapılmamalı,317 tecvit, mahreç ve oku-
yuşa dikkat edilerek hıfz edilmeli, programlı çalışılmalı, yüksek sesle318 ve gözü açık çalışılma-
lı,319 ezberlenen yer dinletilerek kontrol ettirilmeli,320 Kur’an’dan ezberlenen bir yer soruldu-
ğunda bilinebilmesi için pratik yapmaya özen gösterilmeli321 gibi konular maddeler halinde 
özetlenmektedir.

Meslektaşlarına tavsiyede bulunmasından hafız öğreticisi olduğu anlaşılan yazar, eğitici-
nin vasıfları ve görevlerini sıralamaktadır. Eserin ilerleyen bölümlerinde fıkhî konulara giril-
mekte, hayız ve nifas halindeki kadınların Kur’an’a dokunma ve Kur’an okuma hususları mez-
heplerin görüşlerine göre aktarılmaktadır.322  

Son olarak ele alacağımız eser çok ciddi bir iddia ile ismini duyuran “Kur’an-ı Kerim bir 
ayda nasıl ezberlenir?”323 adındaki yazıdır. Giriş bölümünden sonra hemen konuya giren 
yazar ya da yazarlar normal yaşam standartlarımızın bizi son derece tembelleştirdiğinden ve 
günler, aylar ve yılların geçmesine rağmen bizim hiçbir başarıya imza atamamızdan söz et-

311 Ağırbaş, a.g.e., s. 111.
312 Ağırbaş, a.g.e., s. 116, 119, 121.
313 Ağırbaş, a.g.e., s. 127.
314 Ağırbaş, a.g.e., s. 133.
315 Ağırbaş, a.g.e., s. 138.
316 Ağırbaş, a.g.e., s. 136.
317 Ağırbaş, a.g.e., s. 139.
318 Ağırbaş, a.g.e., s. 140.
319 Ağırbaş, a.g.e., s. 141.
320 Ağırbaş, a.g.e., s. 140-141.
321 Ağırbaş, a.g.e., s. 143-144.
322 Ağırbaş, a.g.e., s. 171-187; Türkiye’de bunların dışında hafızlıkla ilgili yayınlar bulunmaktadır. Ör-
nek için bkz. Necdet İçel, Usul ve Metotları ile Kur’an Ezberleme ve Hafızada Tutma Yolları, bigi@
necdeticel.com.tr., 2011; Uner, Enes, Hafızlık Risalesi, Yasin Yayınevi, İstanbul 2009.
323 Keyfe Tahfezü’l-Kur’an’il-Kerim fî Şehr, www.to7af.com. 
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mektedirler. Hala daha istediğimiz şeyi yapacak kadar uzun, bizi meşgul edecek bir şeylerin 
olmadığı boş bir zamanımızın geleceği günü büyük bir umutla beklemekteyiz ama o gün 
gelmemektedir. Aksine her geçen gün sorumluluklarımız daha da artmakta ve günlük uğraş-
larımız daha da yoğunlaşmaktadır. Bu noktada ise geçmişte boşa geçirdiğimiz vakitlerimize 
pişman olmaktayız.

İşte bu konu kitabın ana gayesidir denilmektedir. Uzun yıllardır bizi kuşatan her şeyden 
kurtulup, değişik bir yolla düşünülmesi önerilmektedir. Dakikaların farkına varılmalıydı. Her 
dakikanın kıymeti bilinmeliydi artık ve “Yüce Gaye” olarak Allah’ın izni ile Kur’an-ı Kerim ez-
berlenmeliydi. Çünkü o bir yaşam projesidir ve hayatımızdan geriye ne kadar kaldığını bil-
mediğimiz için bu proje her türlü kararlılığı, fedakarlığı ve azmi hak etmektedir. Çünkü Allah 
Teala’nın buyurduğu gibi324 “yarışanların yarışması bunun içindir.”325

Yazının tamamı incelendiğinde adındaki iddia kadar etkili sonuçlar bulunamamaktadır. 
Ancak orijinal olan şey yazarın üslubudur ve son derece doğallığıdır. Hafız adaylarının ken-
dine güvenlerini sağlamak ve bir an önce kısa sürede hıfza başlamalarını sağlamak için tam 
bir motivasyon uzmanı gibi spontane ve konuşma üslup içerisinde hedefe odaklanılmaktadır.

Bir ayda hafız olmak için kişinin iki şeye ihtiyacı olduğu söylenmektedir; bir sabır, azim ve 
gayret; iki yetenek. Bunların dışında çok önemli olmasa bile belki bir üçüncüsü sürekli cesaret 
veren hoş sohbet salih bir arkadaş olabilir. 

Ezberleme hesabı, bir sayfayı ezberleme süresi üzerinden yapılmaktadır. 10-12 dakika ara-
sında bir sayfanın ezberlendiği düşünülürse bir saatte beş sayfa ezberlenecektir326 ve günde 4,5 
saat Kur’an ezberine ayrılabilirse –ki bu çalışanlar için bile mümkündür-22,5 sayfa ezber ya-
pılmış olacaktır. Bu hesap ile kişi 27 günde hafız olacaktır. Yani bir ay olmadan… 

İmkansız mı diyorsun?
Allah için imkansız yoktur. Allah’ın izniyle de yoktur.327

En büyük hedef olan cennete gitmenin bedelleri üzerinden yapılan yorumlar yine hafız 
adayını cesaretlendirmek içindir.328

İlginç bir başlık açılarak örneklik teşkil etmesi için kısa sürede ezberleyenlerin tecrübeleri 
aktarılmaktadır.329 Paylaşımlar arasında en orijinal olan Ümmu Zayid’in Kur’an’ı hıfzetmesi-

324 Aynı site, s. 4.
325 Mutaffifin, 83/26.
326 Aynı site, s. 5.
327 Aynı site, s. 6.
328 Aynı site,  s. 7.
329 Aynı site, s. 10.
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dir. Çünkü dört çocuk annesidir ve bir aya varmadan hafızlığını tamamlamıştır. Aslında ezbe-
re yeni başlamamaktadır. Bakara ve Ali İmran Sureleri ezberindedir. Ancak bunları tam yedi 
yılda ezberlemiştir. Bir Ramazan ayında eşi kendisine Mekke’ye itikafa gideceğini söylemiş 
Ümmu Zayid çok üzülmüştür. Uzun tefekkürler ve araştırmalar sonrası eşi dönünceye ve Ra-
mazan bitinceye kadar hafız olmaya karar vermiştir.  Ümmu Zayid330 araştırma yapmak için 
girdiği sitede331 üç günde hafız olanların bile isimlerinin yer aldığını paylaşmaktadır.

İlk başlarda sıkıntı çekse bile 10 dakikada bir sayfayı ezberleyerek altı günde on altı sayfa 
ezberlediğini vurgulamaktadır. Nihayetinde annelik, eşlik ve pek çok sıkıntıya rağmen hıfzını 
tamamladığını aktarmaktadır.332

Bir başka paylaşımda evli ve çocuk sahibi Ümmü Asım yirmi günde hıfzını tamamladığını 
ve ezber yapmaya devam ettiği son günlerde bir günde hıfzettiği sayfa sayısının 76 olduğunu 
vurgulamaktadır.333 

330 Ümmü Zayid’in kendini motive etmede takip ettiği yol, örneklik teşkil etmesi açısından buraya 
almaya değerdir.
Allah’a sığındım ve her türlü karamsarlıktan kurtularak Kur’an’ı ezberlemek için itikâfa girmeye karar 
verdim. Bu Ramazan ayında yapılacak en güzel işti. Kendi kendime bu Ramazan çok faklı olacak de-
dim.  Elime kağıt aldım ve hafız olduğumda hem dünyada hem de ahirette nasıl bir rahmete ereceğimi 
yazmaya başladım. En büyük rahmet Allah’ın razı olduklarından olmak ve bu ümmetin şereflilerinden 
olmaktı. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de “Sizin en hayırlılarınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreten-
lerinizdir.” buyurmuyor muydu? Kendimi peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber hayal ettim. 
Daha sonra kendi ellerimle aileme vakar tacını giydirdiğimi hayal ettim. Sonra kendime döndüm ve 
Allah’ın bana yapacağı ikramı hayal ettim. Bütün bunları yazdım ve hafızlık yapacağım yere astım. Artık 
yanımdan ayırmayacağıma söz verdiğim mushafımı arkadaşım gibi sürekli yanımda gezdirdim. Abdest 
aldım oturdum ve Kur’an’ımı açtım. Kendi kendime duyulabilecek bir sesle ben şimdi aklımın gücünü 
sınayacağım dedim. Allah’a tevekkül ederek başladım. Çünkü Allah “Biz Kur’an okumayı kolay kıldık 
siz neden okumuyorsunuz?” buyuruyordu. Sonra 10 dakikada bir sayfa ezberlemek için çalar saati kur-
dum. Bir sayfayı ezberlemeye başladım, sonra bir sayfa daha. Böylece başladığım bütün sayfaları ezber-
liyordum. Başarıyordum. Allah’ım dedim beni bu işimde başarılı kıl ve ezberlediklerimi sana emanet 
ediyorum, onarı senin için ezberledim, dedim. Sabah namazından öğlen iki buçuğa kadar ezberledim. 
Sonra biraz uyudum ve saat 15:00 olunca çalar saat olmadan uyandım. Tekrar ezberlemeye başladım. 
Vakit yatsıya yaklaşmıştı ki bir uykudan uyanır gibi oldum. Bir de baktım ki üç cüz ezberlemişim. Al-
lah’ım sana sonsuz kere şükürler olsun. Ama bizler bu nimetlerin şükrünü tam olarak bilemiyoruz. 
331 Sitenin adı hafızlar akademisi internet sitesi, orijinal adı “Akademi Huffazi’ l-Kur’an” şeklinde 
geçmektedir. 
332 Aynı site, s. 14-15.
333 Aynı site, s. 16. Ümmü Asım gündüzleri meşguliyeti fazla olduğu için birkaç saat uykuyla geceleri 
ezbere zaman ayırdığını belirtmektedir. Az uyumanın kendini dinçleştirdiğini ve nefsinden, şeytandan 
sakınmak için şu tavsiyeyi kullandığını vurgulamaktadır; “Nefsine karşı cimri ol ki, Allah sana rahatlığı 
ve daha fazlasını versin.” (s. 17-18.) 
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Yukarıda anlatılanların gerçekliği ve olabilirliği üzerine devam eden yazıda beynin fonksi-
yonlarına, hücre sayısına,334 kendini yenileyebilme yetisine, her insanın potansiyel olarak bu 
verilerle yaratıldığına, hızına vb. unsurlarına rakamsal değerlerle ve yeri gelince bilim adamla-
rından alıntılarla335 yer verilmektedir.

Yazının ikinci yarısı ezbere başlamak için takip edilecek adımları anlatmaktadır.336 Sırala-
nan maddeler on bir mertebeden oluşmaktadır337 ve muhtemel sorunlara karşı sergilenilecek 
davranışlar hakkında bilgi verilmektedir.338 Yazının devamında Kur’an ezberlemeye yardımcı 
olan diğer faktörler ele alınmaktadır.339

334 Aynı site, s. 19.
335 Aynı site, s. 20 -21.
336 Aynı site, s. 22 vd. 
337 İnsanın bilinen tabiatı maddesinin altında insanın farkına vardığı aklı dışında bilinçaltından bah-
sedilmektedir. Çevresel etkenlerden ötürü genelde olumsuz düşünceler aşılayan bu bilinçle baş etme-
nin yollarına değinilmektedir. (s. 24-25.)
338 Aynı site, s. 23-32.
339 Aynı site, s. 34 vd. Odaklanma sanatı burada ele alınan konular arasındadır ve en çok yer ayrılan 
noktadır. Konsantre sorunu çekenlere tavsiyelerde bulunulmaktadır. En dikkat çekici önerilerin arasın-
da tebessümün gerekliliği ve nedeni üzerine yapılan mülahaza sayılabilir.
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Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Müslümanlar, hafız olabilmek için farklı metotlar 
kullanmaktadırlar. Her millet kendi kültürü çerçevesinde çalışmalar yapsa da bazı noktalarda 
kültürler arası etkileşimin varlığı inkar edilemez. Kimileri sadece Kur’an’ı ezberlemeyi ve İsla-
mi Bilimlerde ilerlemeyi yeterli görürken bazıları ise “Hafızlar her konuda donanımlı olmalı.” 
diye düşünerek pozitif  bilimlerin öğrenimini de buna dahil etmek istemişlerdir.

Hafızlar her alanda yetişmeli ise bu nasıl olmalıdır? Öğrenim hayatına ara verilirse geri 
dönmek zorlaşacağı gibi hayat ile ilgili planlarda ertelenme söz konusu olacaktır. Hatta bu ge-
cikmeden dolayı bazı fırsatlar kaçabilecektir. Hem okul hem hafızlık nasıl bir arada olabilir? 
Bu meseleye çözüm olması adına bazı ülkelerde öğrencilerin okula devam ederken hafızlık 
yapabilmesi için programlar oluşturulmuştur. Dolayısı ile öğrenciler okul tamamlandığında 
hem hafız, hem de eğitimlerine ara vermemiş olmaktadırlar. İlk bakışta son derece cazip gö-
rünen bu uygulama, beraberinde yeni problemler getirmektedir. Bunlardan en temel olanı, 
hafızlığın çok uzun süreye yayılması nedeniyle eski ezberlerin unutulmasıdır. Elbette proble-
min kaynağı, uzun zamana yayılan hafızlıkta, tekrarların öğrencinin inisiyatifine bırakılması ve 
öğretici tarafından sıkı bir şekilde takip edilmeyip dinlenmemesidir.

Öğreticiler meşguliyet fazlalığından bu durumu takip edememekte, öğrenciler ise aynı 
anda başka sorumlulukları olduğundan tekrara vakit ayıramamaktadırlar. Hafızlıkta iyi olsalar 
diğer dersleri aksayabilmekte, derslerde iyi olsalar hafızlıkları zayıf olabilmektedirler.

İlköğretim düzeyinde okulla birlikte hafızlık yapma gibi çözümler sunulurken üniversite-
lerde öğrencilerden belli miktarda ezber istenmekte, ama bunun ortamını sağlamak ile ilgile-
nilmemektedir. Öğrenciler kendi çözümlerini üretmek zorundadırlar.

Yukarıdakilere ilaveten, hafızlığın kuvvetli olması için, Kur’an’ı ezberleyen bireylerin hıfz-
ları tamamlanıncaya kadar  başka hiçbir şeyle meşgul olmadan ezber yapmaları gerektiği dü-
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şüncesinden hareketle uygun ortamlarda farklı programlar oluşturulmuştur. Bu sürenin uza-
ması durumunda ortaya çıkan problemlere ise ciddi çözüm önerileri sunulamamaktadır.

Öğrencilerin başka derslerle de sorumlu tutulması durumunda hafızlıklarının kalitesinin 
düşeceği ne kadar gerçekse sadece hıfza odaklananların karşı karşıya kaldıkları zaman kaybı 
da aynı oranda realitedir.

Hem hıfzın nitelikli olmasını sağlamak hem de öğrencilerin geleceğini etkilememek için 
sunulabilecek çözümlere ihtiyaç vardır. Maraton gibi olan eğitim hayatı, çok uzun aralara ta-
hammül edemezken Kur’an’ı ezberleme şerefine nail olmak da bütün müminlerin hayalleri 
arasındadır.

Eğitim öğretimin tatile girdiği zamanlarda tekrarlarıyla birlikte ezber yapmak, okula de-
vam ederken ise sadece tekrar ederek var olan bilgiyi korumak ve gelecek tatilde hıfza devam 
etmek, bir seçenek olarak değerlendirilebilir mi? Aşağıda sunulan sistemde bu durumun hem 
lise hem de üniversite düzeyinde örneği bulunmaktadır.

Öğrenime verilecek kısa bir arada hıfza hazır bulunuşlukları yeterli düzeyde olan öğrenci-
ler için uygun bir sistem kullanılarak hafızlık yapmalarını sağlamak başka bir alternatif olabilir 
mi? Aktarılacak yöntemle mezun olan öğrencilerin ekserisi bu kategoriye dahildir.

3.1. Hafızlıkta Temel Faaliyetler

3.1.1. Ezber Yapma
Hafızlık eğitiminde yaygın olarak kullanılan geleneksel yöntemlerin yanı sıra, ezberleme 

ve ezberlenenlerin korunması üzerine günümüzde yapılan araştırmalardan yararlanarak,  al-
ternatif bir metot geliştirilme denemesi yaptık. Bu yöntem örneği, “ezberleme” ve “ezberi ko-
ruma” olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Türkiye’de hafız yetiştirmede, Osmanlıdan bize kadar ulaşan yaygın ifadesi ile “klasik sis-
tem”in kullanıldığı kabul edilmektedir. Ancak ciddiyetle incelenirse klasik sistem ile şu an Tür-
kiye’de uygulanan yöntem arasında çeşitli farkların olduğu ortaya çıkacaktır. Aşağıda klasik 
sistemin vazgeçilmez unsurları verilmektedir.

Kısaca klasik sistemin temel unsurları:
1- Birinci cüzden itibaren her cüzün son sayfalarını ezberleyerek hafızlığa başlamak.(Bu 

maddeye uyum konusunda fazla sorun yaşanmamaktadır.)
2- Her hatimi, önceki ezberlenen sayfalarla birlikte götürmek. Yani sadece çiğ (yeni) say-

faları yapıp pişmişleri (eskileri) ihmal etmemek.(Bazı kurslarda hafızlığın erken bitirilmesi 
amacı ile, özellikle hıfzın son zamanlarına doğru pişmiş sayfalar bırakılarak sadece çiğ sayfa-
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larla hıfza devam edilmektedir. Halbuki bu durum, zaten ezberlenmesinin üzerinden  en az bir 
ay geçmiş sayfaların tekrarını, asgari bir o kadar daha erteleyerek ezberlerin neredeyse tama-
men unutulmasına ortam sağlamaktadır.)

3- Dersi tek oturumda vermek  ya da sunmak. (Öğrencilerin dersten bırakıldıktan sonra 
dersi yeniden sunmak istediklerinde, kaldıkları yerden değil, en baştan okumalarını ifade eder. 
Söz gelimi, on sayfada olan bir öğrenci beşinci sayfada dersten bırakıldı ise beşten devam edil-
memeli, on sayfa en baştan tekrar alınmalıdır.  Çünkü şu anda bile kabul edilebilir düzeyde 
sunulamayan bilgi, en iyi ihtimalle bir ay sonra yenilenmek istendiğinde hatırlanamayacaktır. 
Dolayısıyla özenle uyulması gereken bir madde olmasına karşın ihmal düzeyi yüksektir.)

4- Çiğ sayfalar yapıldığı gün dersi vermemek, bir sonraki güne kadar özellikle gece uyku-
suyla yerleşmesini beklemek.340

Kısa süreli ve kaliteli hafızlık sisteminin ana hatlarıyla ezber süreci:
Duyu organlarımız aracılığı ile edindiğimiz bilgiler, hafızamıza dağınık bir şekilde ulaş-

maktadır. Bu bilgiler kendi aralarında ilişkilendirilmeden bırakılırsa bir süre sonra unutulma 
ihtimali yüksektir. Dolayısıyla alınan verilerin sistematize edilerek bir arada tutulmasına özen 
gösterilmelidir. Bu bilgi hafızlık açısından değerlendirilirse örneğin, ayetler ezberlenirken her 
ayetin bir önceki ile birleştirilerek birbirine bağlanmasını karşılamaktadır. Aksi takdirde ayet-
leri  hatırlamak zor olabileceği gibi bu durum hafızayı da yormaktadır. Söz konusu uygulama, 
zaten klasik sistemin bize miraslarındandır. Ancak bir ayetin nasıl ezberleneceği ile ilgili pek 
fazla seçenek sunulmazken  hıfz edilen bir sayfanın daha sonra kolay bir şekilde hatırlanma-
sını sağlamak amacı ile kalıcı hale getirilmesi konusundaki tavsiyeler de nitelikli bilgiyi elde 
etme açısından yeterli düzeyde değildir.

Öğrenciler kendi nefes aralıkları ölçüsünde veya uygun duraklarla ayeti bölerek ve bu 
küçük birimleri standart miktarda okuma yoluyla hafızaya almaya çalıştıklarında beyinlerini 
yönlendirebilme ve konsantre olma konusunda olumlu sonuçlar alabilmektedirler. Zamanla 
gelişen bu süreçte, okuma sayıları da değiştirilebilmektedir.

Sayfa bitiminde üç veya yeter sayıda bireyden oluşturulmuş gruba ve yetkili kişiye sayfa 
dinletilerek bilginin sağlamlığı ölçülebilmektedir. Çünkü farklı kişilerin huzurunda ve yer de-
ğiştirerek sunulan bilgi, kalitesinden ödün vermediyse geri dönüşümü benzer nitelikte olabil-
me ihtimaline sahiptir.

Aşağıda sunulan tablolar bahsedilen maddeleri açıklayıcı niteliktedir.

340 Burada anlatımı yapılan yöntemde klasik sistem kurallarının tamamına aynen uyulmaktadır. 
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Bu yöntemden olumlu sonuçlar alınabilmesi ve sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için 
öncelikle sayfa sayısı birbirine yakın öğrencilerden üçer/dörder kişilik gruplar oluşturulur. Bu 
sayede, sayfa ezberlenirken öngörülen dinletmelerin düzenli bir şekilde yapılması, öğrencile-
rin birbirini takip etmesi, motive etmesi ve varsa yanlışlarının düzeltilmesi sağlanır.

Ezber metodunun özeti:
Sayfa iki veya üç bölüme ayrılır.
Her bir bölüm ayet ayet ezberlenir. Ayetler uzun olduğunda, vakıf işaretleri ve/veya ezber-

leyenin nefes aralığı dikkate alınarak bölünür. Yeni ezberlenen her kısım, öncekilerin tama-
mıyla birleştirilerek tekrar edilir.

Sayfanın ilk bölümü tamamen ezberlendikten sonra, öğreticinin rehberliğinde yeterli 
miktar tayin edilerek en az dört defa, ezbere tekrar edilir. Dört kez ezbere tekrar edilen bölüm, 
evvela gruptaki iki arkadaşa, daha sonra ise mutlaka hoca veya görevlendirilen diğer bir öğre-
ticiye birer kez dinletilir.

İkinci bölümde de aynı işlemler tekrarlanır ve sayfa üçe bölünmüşse ilk iki bölüm 
birleştirilir.

Son olarak bütün bölümler birleştirilir ve yukarıda anlatıldığı gibi dinletilir.
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Bir gün içinde ezberlenilecek yeni (çiğ) sayfalar, öğrencilerin hazır bulunuşlukları düzey-
lerine göre belirlenmelidir. Telaffuz açısından zorlanılacak kelimelerin bulunduğu sayfaların, 
zihnin daha taze olduğu sabah saatlerinde ezberlenilmesi yerinde olacaktır. Tanıdık kelimeler-
den oluşan sayfalar ise öğrencilerin verimlilik düzeylerinin düştüğü ilerleyen saatlere bırakıl-
malıdır. Aksi takdirde öğrenci, o günkü dersini hazırlamada zorluk yaşayabilir.

Genel manada sayfalar arasında zor ya da kolay gibi bir sınırlama yapmak doğru kabul 
edilmemektedir. Çünkü bu durum öğrenciyi en baştan şartlandırmaktadır. Dolayısıyla burada 
sayfaların zorluk ya da kolaylık derecesinden kasıt telaffuza aşina olmak yahut da olmamaktır.

3.1.2. Ezberi Koruma

3.1.2.1. Hıfz Esnasında
Hafızlık eğitiminde karşılaşılan önemli zorluklardan biri, ezberlenerek hocaya ders olarak 

verilen ve artık “has” diye tabir edilen sayfaların, daha sonraki dönüşe kadar tekrarlanmadıkla-
rı için belli ölçüde unutulmasıdır. Bu sebeple, bir sonraki dönüşte öğrenci, daha önce ezberle-
diği has sayfaları hatırlamak için neredeyse ham sayfalara harcadığı kadar emeği ve vakti israf 
etmektedir. Bu bakımdan,  hafızlık sürecinde, ezberlenen sayfaların hafızada tutulmasının ve 
ezberlerin korunmasının önemi büyüktür.

Bunu sağlamanın en temel ve belki de yegâne yolu ise ezberlenen sayfaların, unutma 
meydana gelmeden, belirli aralıklarla tekrar edilmesidir. Bu şekilde, bir sonraki dönüşte has 
diye tabir edilen sayfalara daha az vakit ayrılarak daha çok yeni (ham/çiğ) sayfa ezberlenme-
si ve hafızlığın daha kısa sürede, hem kalıcı hem de sağlam olarak tamamlanması mümkün 
olacaktır.

Tekrarların gelişi güzel zamanlarda yapılması, ezberi korumaya yetmeyecektir. Dolayısıyla 
hafızlık esnasında olduğu gibi, ezberi koruma sürecinde de zihnin çalışma sistemi dikkate alı-
narak oluşturulan tekrar aralıklarının aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesi, ezberi koruma 
çabasına yardımcı olabilir.

Ders olarak ezberden okunan sayfaların tamamı (ham ve has), dersi sunuş saatinden iti-
baren aşağıda belirtilen tekrar zamanlarında yeniden hocaya arz edilir.

Birinci tekrar 1 saat sonra yapılır.
İkinci tekrar zamanı 24 saat sonrasıdır.
Üçüncü tekrar 48 saat sonra yapılır.
Buraya kadar belirtilen tekrarların yapılmasında saat önemlidir ve öğrencinin hocaya der-

si ilk verdiği zaman, başlangıç olarak esas alınır. Bundan sonraki haftalık, iki haftalık ve aylık 
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tekrarlarda ise saat önemli değildir ve gün içinde herhangi bir vakitte ders, hocaya sunulabilir. 
Dördüncü tekrar, ezberin hocaya ders olarak verilmesinden 7 gün sonradır.

Beşinci tekrar 14 gün sonra yapılır.
Son tekrar ise 30 gün sonradır.
Aşağıda sunulan tekrar çizelgesi örneğinde, tarih ve saatler farazidir. Seçilen ayet başları, 

her cüzün son sayfasının ilk ayetindendir. Kırmızı renkte olanlar yeni dersi, diğerleri tekrarları 
ifade etmektedir. Çizelgede cüzler esas alınmış olup öğrencinin o dersi –kaç sayfada ise- oku-
duğu gün yapması gereken diğer ödevler, ilgili cüzün yazıldığı sütuna yerleştirilmiştir.341
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341 Çizelgede, 4. cüze denk gelen dört Şubat Çarşamba günü sabah saat altı boş bırakılmıştır. Şayet dol-
durulursa 4. cüzün bir saat sonraki tekrarı ile 2.  cüzün kırk sekiz saat sonraki tekrarı çakışmaktadır. Bunu 
engellemek adına böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Ancak dileyen bu zamanı değerlendirebilir. Çünkü iki 
ders arasındaki vakit bir saattir ve hadr tarikiyle bir saatte iki ders okunabilmektedir. 
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3.1.2.2. Hafızlık Tespit Sınavı Öncesinde
Tekrarlarıyla ilerleyen hatimde ilk beş cüz tamamlanınca bu cüzlerin tümü, bir gün içeri-

sinde ders olarak arz edilir.
Hatim devam ederken ilk on cüz bitiminde de bu cüzlerin tamamı bir günde hocaya ders 

olarak verilir.342

3.1.2.3. Uzun Süreli Koruma Programı
1.AŞAMA: İlk altı ay boyunca her cüz 15 günde bir tekrar edilir. Şayet sure üzerinden bu 

uygulama yapılacaksa ezberlenen sure, altı ay süresince 15 günde bir tekrar edilir.
2.AŞAMA: Altı aydan sonra, iki yıl müddetince her gün bir cüz tekrar edilir. Sure için de 

aynı uygulama geçerlidir.
3.AŞAMA: İki yıl bitiminde, her altı ay aradan sonra bir hatim yapılır. Sureler her altı ayda 

bir tekrar edilir.343

3.2. Diğer Unsurlar
Hafızlık esnasında ezber yapma ve ezberi koruma temel işlemler olsa da olumlu sonuç 

elde etmek için farklı unsurlara ihtiyaç vardır. Harcanılan enerjiye denk kalori alınmadığında 
belli bir süre sonra öğrencilerde çeşitli rahatsızlıklar, halsizlikler ve istenmeyen durumlar orta-
ya çıkabilmektedir. Bu durumu engellemek için düzenli ve yeterli bir beslenme listesi hafızlık 
programının içine alınmalıdır. Yöresel farklılıklar ya da bireysel özelliklerin göz önünde bu-
lundurulması açısından en doğru yöntem, beslenme programını, bir diyetisyen gözetiminde 
yönlendirmektir. Aşağıda uzman rehberliğinde hazırlanmış örnek bir liste bulunmaktadır.

Hıfz öğrencilerinin bir diğer önemli ihtiyacı, gün içerisindeki yoğun çalışma programla-
rından onları uzaklaştırmak adına düzenlenen “sosyal aktivite ve rehberlik” dersidir. Bu ders 
ismine uygun bir şekilde işlenmeli ve “dinî ilimler”in teorik öğretimini içeren derslerle cem 
edilmemelidir. Din öğretimi yöntemlerini anlatan kitaplardan içeriği ve uygulama şekilleri ko-
layca öğrenilebilecek olan sosyal aktivite dersi, öğrencilerin günün yorgunluğunu atmalarına 
yardımcı olmaktadır. İlaveten yeni bir enerji ile programlarına yoğunlaşmalarını sağlaması açı-
sından da vazgeçilmez bir etkiye sahiptir. Aşağıda sosyal aktivite ve rehberlik dersinde işlenile-
bilecek içeriklere dair bir örnek sunulmuştur.

342 NOT: Söz konusu hatim boyunca her beş cüz sonunda, o zamana kadar yapılan cüzler bir, iki ya 
da üç gün içerisinde ders olarak sunulur. Bu süreçte, bir yandan cüzler toplanırken öte yandan zamanı 
geldiğinde rutin tekrarlar da yapılmaktadır
343 Bu aşamalar yukarıdaki çizelgede belirtilen tekrarlarla yerleştirilen ezberi daha uzun sürede koru-
maya yöneliktir.
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Dinî bilimleri içeren derslerin işlenmesinde sadece kitaplardan anlatım değil öğretim tek-
niklerinin kullanılması, öğrencilerin derse katılımını ve verimliliğini artırmakta olduğu gibi 
bilginin kalıcılığını da sağlamaktadır.

3.2.1. Beslenme Listesi
SABAH (saat 04.00-07.00 arası)
BAL  Çam ya da kestane balı tüketilir.
ÖZEL KARIŞIM Zencefil, zerdeçal, karanfil, akgünlük, keten tohumu, kebabiye, da-

rülfülfül, biberiye, havlıcan ( Bu karışım aktarlardan elde   edilmektedir  ve öğrencilerin gün 
boyu ses tellerini kullanmalarından kaynaklanan olası hasarları önlemeye yöneliktir.)  Bal ve 
bu karışım birbirine katılarak tüketilir.

PROPOLİS Bronşit ve farenjit gibi boğazı tahrip edici hastalıkları olan öğrenciler 
tarafından ilaçlara ilaveten kullanılabilir.

KAHVALTI
Beyaz peynir, pekmez, bal, yumurta (hayvansal protein kaynağı ), zeytin, tereyağı.
ARA ÖĞÜN
(öğleden önce saat 10:00 civarında)
Gün kurusu kayısı, çekirdekli siyah üzüm kurusu (glikoz kaynağı ), kuru incir, iki fındık, 

bir ceviz içi, iki badem, iki fıstık, iki kuru dut, keçiboynuzu, iki kuru erik, mümkünse pestil, 
köme, hurma.

YEMEKLERDE TAVSİYE EDİLEN
Özellikle et tüketimi. Ara sıra beyaz et ve mümkünse haftada en az bir kez balık (omega 

açısından zengin). Balık taze tüketilemezse konserve ile de bu ihtiyaç karşılanabilir. Müm-
künse her gün yoğurt. Beyne direkt sinyal  göndermede en maharetli olduğu vurgulanan yeşil 
mercimek. Her öğün çorba.

ARA ÖĞÜN
(öğleden sonra saat 15:00 civarında)
Meyve ağırlıklıdır. Kışın bol bol portakal, kivi, elma ve muz. Mümkünse öncesinde sıcak 

çorba.
Her gün tüketilmesi tavsiye edilenler:
Yatmadan bir saat önce maydanoz ve dere otu ( kasları gevşetme özelliklerine binaen, 

süresi az bile olsa dinlendirici bir uyku ve günlük demir ihtiyacını karşılamak için). Ayrıca, 
yatmadan on dakika önce süt (gece hazmedilebilecek tek besin olması, mide rahatsızlıklarını 
tedavi edebilmesi ve uykuya erken dalmaya yardımcı olup zaman kazandırması için).
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Her hafta tüketilmesi tavsiye edilen: Kapalı kutuda satışa sunulan dondurma
Gün içerisinde tüketilmesi önerilen içecekler:
Papatya, rezene, yeşil çay, adaçayı, ıhlamur, kuşburnu, az miktarda meyve suyu (Stres 

ve kas kasılmalarına yol açması nedeniyle siyah çay ve kahveden mümkün mertebe 
uzak durulmalıdır. Sadece dikkat dağınıklığının yoğun olduğu zamanlarda kullanılması 
önerilmektedir.)344

3.2.2. Sosyal Aktivite ve Rehberlik
Drama Örnekleri
(Parmak Oyunu – Duygusal Algılama- Kukla ve Kelebekler)
Sportif Faaliyetler
(Masa Tenisi- Futbol- Badminton)
Çoklu Katılımlı Öğretici Oyunlar
(Coğrafî Yer Tespiti – Sudoku- Kelime Avı)
Bilgi Yarışmaları
Tartışma (Münazara) Örnekleri
(“İlim” mi denmeli “Bilgi” mi?)
Örnek Olay İncelemeleri
Kültürel Faaliyetler
(Bir Deneme veya Şiirin Yorumlanması)
Eğitsel Oyunlar (Mantık Soruları)
Gezi Gözlem
Bilgisayar Sunumu
Dil ve Anlatım
Vatandaşlık Bilgisi ve İnsan Hakları
Adab-ı Muaşeret ve İnsan İlişkileri
Problem Yönetiminde Etkin Metotlar
Adım Adım Hedef Belirleme
Kavram Çalışmaları
Seminerler
Proje Sergileme ve Sunum
Dinî Musiki
Resim Çizme

344 Beslenme listesi, diyetisyen Lale Emine Yılmaz’ ın onayından geçmiştir.
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3.3. Hafızlık Eğitiminde Sünnetten İlham Alınan Noktalar
Seher vaktinde ayakta olmak, teheccüd ve seherin bereketiyle güne başlamak.
Gecenin üçte ikisini dinlenerek üçte birini ayakta geçirmek.
Az uyumak, az konuşmak, az ancak sık sık yemek (yeterli miktarda).
Kaylule yapmak.
Üzüm yemek.
Düzenli bal tüketmek.
Düzenli süt tüketmek.
Hayırlı işte acele etmek.
Zamanı verimli kullanmak.
Müjdelemek, nefret ettirmemek, kolaylaştırmak, zorlaştırmamak.
Sürekli pozitif olabilmek; Mevla’ya dayananların yardımsız kalmayacağı ve başarıya ulaşa-

cağı gerçeğine vurgu yapmak.
Kur’an okumak.
İki günün birbirine eşit olmaması.
Az da olsa devamlı yapılan işin en hayırlı amellerden olması (günlük ders vermek).
Yatsı namazından sonra uyumak.
Kerahet vaktinde uyumamak.
Sağlıklı bir kahvaltı, güzel bir öğlen yemeği, ancak çok hafif bir akşam yemeği yemek.
Yemekten hemen sonra asla uyumamak.
Hz. Peygamber’in dinî olduğu gibi beşerî yönünün olduğunu bilmek ve helal dairesinde 

eğlenmeyi ihmal etmediğinin farkında olmak.
Muhataplara güvenmenin başarıda ve yola devam etmede anahtar  olması.
Kendi yapmadığını insanlara söylemediği kadar kendi yapabileceğini de başkasından 

istememek.
Yeteneklerine göre insanları değerlendirmek.
Muhatapların kendilerine güvenmesini sağlamak ve pozitif yaklaşım ile bakış açılarını de-

ğiştirerek psikolojik sağlıklarını korumak.
Hayır söylemek ya da susmak.
Gerçek bir samimiyetle isteyenlerin, zorlansalar bile sabır kavramı çerçevesinde tevekkül 

ederek çalıştıklarında muhakkak Mevla’nın karşılık vereceği vaadi ile bu sürecin imtihan bo-
yutuna vurgu yapmak.
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Sabırlı olmanın, yenilenmesi imkânsız olan sinir hücrelerini koruması ve nefis tezkiyesinin 
hayatımızdaki rolünü unutmamak.

Yapılan işin hakkını vermek.
Sorumluluklarımıza (dinî ve toplumsal) karşı şahsi mazeretlerimizi bahane etmemek.
Dengeli beslenmek, uyumak ve çalışmak.

3.4. Hafızlık Eğitimi Alanların Örnek 24 Saati
Sabah 04:00’da kalkarak teheccüdle derse başlamak.
Bal ve baharatları karıştırarak tüketmek. 07:00’a kadar çalışmaya devam etmek.
07.00’da kahvaltı yapmak.
Saat 10:00 civarında ara öğün tüketmek.
12:00-13:00 arası kaylule yapmak.
Saat 13:00’da  öğlen yemeği yemek.
Saat 15:00 civarında ara öğün tüketmek.
Saat 18:00’da akşam yemeği yemek.
Saat 19:00-20:00 arası vazgeçilmez olan sosyal etkinlikler dersini işlemek.
Saat 21:30’da derse son vermek.
(Bu saatten sonra öğrenciler serbesttir.)
En geç saat 23:00’da yatabilmek.

3.5. Kısa Süreli Hafızlık Programının İstatistiksel Bilgileri
Sistemin tecrübe edildiği süre üç yıl dört aydır.
Birinci yıl 9 öğrenci, ikinci yıl 8 öğrenci, üçüncü yıl 11 öğrenci mezun olmuştur.
Bunun dışında ara mezunlar verilmiştir.
Yukarıda sayıları  verilen öğrencilerden; 
Tuğba Kılıç 53 günde,
Büşra Mutlu 59 günde,
2 öğrenci 2,5 ayda,
3 öğrenci 3 ayda,
5 öğrenci 4 ayda hafızlığını tamamlamıştır.
Diğer öğrenciler de en geç dokuz ayda hıfzlarını bitirmişlerdir. (İki öğrenci, özel durumları 

sebebiyle verilen sürelerin  dışında hafız olmuşlardır.)345

345 Bu öğrencilerin %90’ı Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı hafızlık sınavlarında başarılı olarak hafızlık 
belgesi almaya hak kazanmışlardır. Henüz belgesi olmayanların kavileme süreci devam etmektedir. 
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Bu öğrenciler arasında bir üniversite öğrencisi bir yaz tatilinde, bir lise ve bir üniversite öğ-
rencisi, iki yaz tatilinde hafızlığını tamamlamıştır.

İki öğrenci de bir yaz tatilinde yarısını, bir sonraki yazda da devamını tamamlamıştır.
Bu öğrenciler öğrenime hiç ara vermeden sadece yazları ezber yapmışlardır. Eğer hafızlık-

ları bir yaz döneminde tamamlanmadıysa kış döneminde kendilerine verilen programla sade-
ce yaptıkları ezberleri korumuş ve ertesi yaz devam etmişlerdir.

Bunlara ilaveten, ezber açısından hiç geçmişi olmayan bir öğrenci, sadece hafta sonları 
kursa katılarak (ara vermeksizin) 9 ayda; bir aşamaya kadar arka planı olan iki öğrenci de yine 
sadece hafta sonları kursa katılarak 8 ve 9 ayda hafızlıklarını tamamlamışlardır.

3.6. Kursiyerlerin Kazanımları
- Hayatını planlamak ve günlük yaşantısını düzene koymak,
- çalışma alışkanlığı edinmek,
- özgüven kazanmak,
- hedef belirlemek,
- zamanın kıymetini bilmek,
- geçmişteki israflara pişmanlık,
- kendini tanımak,
- sosyalleşmek,
- kişisel sorumluluk bilinci edinmek,
- ufuk sahibi olmak,
- kendisiyle ve sorunlarıyla yüzleşmek ve onları çözmeyi öğrenmek,
- kendini bir birey olarak fark etmek,
- başka alanlarda da kullanabileceği bir metoda ve yönteme sahip olmak,-istikrar sahi-

bi olmayı alışkanlık haline getirmek,
- olumlu düşünmek,
- risk almayı öğrenmek,
- diğer bireylere ve onların sınırlarına saygı duymak,
- eksikliklerinin farkına varıp onları tamamlamak için çaba göstermek,
- daima daha fazlasını yapmanın gerekliliğini özümsemek.

3.6.1. Sıkça Sorulan Sorular
Ezber yapma yönteminiz nasıldır?
Ezberi koruma yönteminiz nedir?
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Daha önce hiç bu şekilde bir hafızlık eğitimi uygulanmış mı? Örneği var mı?
‘Yardımcı’(belletmen) olmak zorunda mı? Bu programı yardımcısız sürdürmek zor ol-

maz mı?
Hafızlık, kısa sürede yapılınca kısa sürede unutulmaz mı?
Öğrencinin bu programa uymak için günde kaç saat uyuması gerekir?
Öğrencinin bu programa uymak için günde kaç saat ders çalışması gerekir?
Öğrencinin bu programa uymak için günde ne kadar ve nasıl beslenmesi gerekir?
Programda bir günde kaç sayfa ezberlenilmeli.
Öğrencinin bu programa uymak için ne gibi aktivitelerde bulunması gerekir?
Öğrencinin bu programa uymak için hazır bulunuşluğu ne aşamada olmalıdır?
Hocanın yeterliliği ve öğrenim düzeyi ne olmalıdır?
Kursun fiziki ve sosyal konumu ne olmalıdır?
Bu programın uygulanabileceği kişilerin yaş ortalaması ne olmalıdır?
Bu programda öğrencilerin ahlaki eğitimine ne kadar yer veriliyor?
Bu programda 24 saat nasıl değerlendiriliyor?
Bu programda öğrencilerin izin günleri nasıl ayarlanıyor?
Bu programda bayan öğrenciler, özel günlerinde eğitimlerine devam ediyor mu?
Bu sisteme öğrenci seçilirken çok zeki olanlar mı tercih ediliyor?
Öğrenci, eğitimin gerektirdiği kurallara (sistemin temel unsurlarına) uymadığında kurs-

tan uzaklaştırılıyor mu?
Öğretici ve öğrenci programın tamamına uymak zorunda mıdır?
Öğrencilerin bu programdan elde ettikleri kazanımlar nelerdir?
Bu program, öğrenciye ilave külfet getirir mi? Bilakis onun işini kolaylaştırır mı?
Kur’an-ı Kerim’i kısa sürede ezberlemek, öğrencileri manevi ağırlık altında bırakmaz mı?
Mezun olunca öğrencilere nasıl bir program veriyorsunuz?
Bu program çok yoğun görünüyor. Bu durum öğrencileri psikolojik açıdan olumsuz etki-

lemez mi?
Kurallara uymayan öğrenciye nasıl cezalar veriliyor? (Bu programın öğrencilere uyguladı-

ğı yaptırımlar nelerdir?)
Bu programın uygulanmasında coğrafi bölgenin etkisi nedir?
Bu programa katılan öğrencinin Türk ya da yabancı olması fark eder mi?
Anlatımı yapılan sisteme ilk uygulamalarından sonra yönelim artmıştır. Akabinde Diya-

net İşleri Başkanlığı metodu inceleme ve araştırma sürecini başlatmıştır. Olumlu sonuçlara 
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ulaşılması sonrası, yöntem, Diyanet İşleri Başkanlığının bünyesinde hazırlanan “Hafızlık 
programı”nın içerisinde yer almıştır. Ancak sürekli karışıklığa neden olan bir hususu açıkla-
makta fayda olacaktır. Programın meşhur olan tarafı kısa sürede hafız yetiştirmek olmakla 
birlikte asıl maksat her açıdan olumlu sonuçlara ulaşmaya çalışmaktır. Doğru uygulandığın-
da hafızlık süresinin kısalması kendiliğinden oluşacaktır. Lakin herkes için en kısa süreyi dü-
şünmek yanlış bir bakış açısı olacaktır. Kişinin kabiliyetleri ölçüsünde zaman göreceli olarak 
kısalacaktır.

Başkanlığın üç yıl süren program hazırlama aşamasında oluşturulan komisyonda yer al-
makla birlikte bu süre zarfında konunun uygulayıcılara anlatılması noktasında hem Başkanlı-
ğın teşviki hem de muhatapların ilgisi bağlamında Türkiye’nin kırk ilinde yüz civarında semi-
ner yapılmıştır.

Burada aktarılan sorular, uygulana gelen sistemlerin doğurduğu zorunlu sorular olmakla 
birlikte bir kısmı da uygulayıcılardan alınan geri dönüşlerden oluşturulmuştur. Başka bir de-
yişle sorular üç şekilde kategorize edilebilir: İlk üç soru gibi dinlemeden sorulan (Bu sorulara 
çok fazla yer ayrılmamıştır.), dinledikten sonra sorulan ve uygulamadan sonra sorulan sualler.

Sunumda kör nokta olarak kalan soruların cevapları ve ilgililerin kolayca ulaşabilmeleri 
adına bazı bilgiler aşağıda kısaca zikredilmiştir.

Programın sağlıklı işleyebilmesi açısından uygulayıcıların yardımcılarla (belletmen) ça-
lışması gerekmektedir. Aksi takdirde öğretici, öğrencilerin hem derslerini hem de tekrarlarını 
dinlemeye ne zaman ne de enerji açısından yetişemeyecektir.

Kısa sürede yapılan hıfz, şayet geriye dönülmeden ve tekrar yapılmadan devam ederse 
unutma riskini beraberinde getirmektedir. Ancak yukarıda görüldüğü üzere bu program yeni 
ders kadar tekrarları ve bilgiyi korumayı da içermektedir.

Programda, öğrencilerin bir günde kaç sayfa ezberleyebildiğinin fazla önemi yoktur. Çün-
kü hafızlık süresini uzatan öğrencilerin az sayfa ezberlemesi değil hıfz ettiği sayfaları koruya-
mamasıdır. Örneğin bir öğrenci günde iki yeni sayfa ezberleyebilse geçmiş sayfalarını korudu-
ğu müddetçe on ayda hafız olabilmektedir. Aradaki tatiller ve sıra dışı olaylar da hesaba katı-
lırsa süre bir yılı bulabilir. Ancak bir yıl dahi bu günkü ortalamaya nispetle oldukça iyi bir süre 
sayılabilir. Hafızlık talebeleri bir günlük derslerini hazırlarken çiğ sayfasını bitirdikten sonra 
günün geriye kalan kısmında pişmiş sayfalarını toparlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla hatim 
başlarında bir ya da iki çiğden fazla sayfa alamamaktadırlar. Şayet tekrarlar düzenli olarak ya-
pılabilirse, eski sayfalar ile uğraşılmayacak, dolayısıyla artan zaman dilimlerinde daha fazla çiğ 
sayfa ezberlenebilecektir.
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Öğrencilerin bu programa katılabilmesi için normal hafızlık kurslarında olduğu gibi yeter-
li düzeyde ve akıcı bir şekilde Kur’an’ı yüzüne okuyabilmeleri gerekmektedir. Başka bir deyişle 
tek sayfanın yüzüne okunması ortalama hız diyebileceğimiz, tedvir tarikiyle üç dakika civarın-
da sürmektedir. Bu hız da hıfza başlamak için yeterli aşama olarak kabul edilebilir.

Bu programın uygulanabilmesi için öğrencinin öğrenim düzeyinden ziyade öğrenmeye 
olan iştiyaki önemlidir. Burada sunulanlar dikkatle takip edildiği takdirde ve aynı bağlamda 
kendini yenileme çabası sürdüğü müddetçe olumlu sonuç almada sorun yaşanmayacaktır.

Kursun fiziki koşullarına gelince, programın uygulanabilmesi için asgari koşulların sağlan-
ması yeterlidir.

Öğrencilerin pratikteki yaş ortalamaları 23 olmasına karşın teoride herhangi bir sınırlama 
bulunmamaktadır.

İzinlerde resmiyet gözetilmekte ve bununla birlikte öğrencinin izin ihtiyacı 
önemsenmektedir.

Özel günlerde Kur’an okumayla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının fetvası bağlamında ha-
reket edilmektedir.

Öğrenci alımında talebenin yüzüne okuyuşuna bakılmaktadır. Zeka seviyelerinden ziyade 
hafız olmayı ne kadar istedikleri ve buna kendi istekleriyle karar vermeleri önemsenmektedir.

Anlatılan programa uymak öğrencinin menfaatine olduğu gibi uymamak da kendi zararı-
nadır. Dolayısıyla, ayrıca bir yaptırıma gerek bulunmamaktadır.

Program, öğrenciye ilave külfet getirmekten ziyade emeklerinin boşa gitmemesini sağla-
mak amacıyla oluşturulmuştur. Çünkü ezber esnasında yapacağı tekrarlar bir sonraki dönüşte 
dersini kolaylaştıracak, hıfzın kısa sürede ve sağlam bir şekilde bitmesinin yolunu açacaktır.

Kur’an-ı Kerim’in kısa sürede ezberlenmesinin manevi bir ağırlığa sebep olacağının her-
hangi kayda değer bir kanıtı yoktur. Belki bu yöndeki kişisel tabular bireylerin psikolojisini et-
kileyebilir. Hafızlığın süresinin maneviyata bağlanması, sürenin uzamasında da problem oluş-
turabilir. Çünkü bu durum kutsal bir işin gereği gibi yerine getirilmediğini göstermektedir.

Programın net bir şekilde sunulması, öğrencilerin yoğun ders çalıştıkları kanaatini oluş-
turmaktadır. Halbuki hafızlık yaparken, tekrar yapmayan talebeler, tekrar yapabilecekleri za-
manlarda eski sayfalarını hatırlamaya, belki de yeniden ezberlemeye çalışmaktadırlar. Yani ha-
fızlık programında her iki grup da günün çoğunluğunu hıfz çalışırken geçirmekle birlikte tek-
rar yapmayan grubun yoğunluğu daha az görünebilmektedir. Ayrıca sistemi uygulayan öğren-
ciler hatim boyunca düzenli aralıklarla tekrarlarını yaptıkları için pişmiş ve çiğ pişmiş sayfaları-
nı kolaylıkla hatırlayabilmektedirler. Bu durum öğrencilerin kendilerine ve ezberlerine güven-
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melerini sağlamaktadır. Hafızlıkları bittiğinde de sağlam bir hafız olabilecekleri ve kavilemede 
fazla zaman geçirmeyecekleri için geleceğe umutla bakabilmektedirler. Kavi ve sağlıklı bir iş 
yapmanın verdiği mutluluk ile ders çalışma motivasyonları artmaktadır. Dolayısıyla bir an 
önce bitirip hayatla ilgili sıradaki planlarına geçmek için derslerine sıkıca bağlanmaktadırlar.

Tekrar yapamayan öğrenciler sayfalarını koruyamadıkları için eski sayfalarla onları hatırla-
ma adına uğraşırken beklentileri karşılanamadığından ötürü ezberlerine ve kendine güvenleri 
sarsılmaktadır. Dolayısıyla psikolojik açıdan yıprandıkları için ders çalışma performansları 
düşmektedir. Bu durum feci bir şekilde trafik kazası geçiren insanın, o ruh hali ile araba kullan-
mak zorunda olmasına benzemektedir.

Programın uygulanmasında herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.
Öğrencilerin Türk ya da yabancı olması sistemin uygulanması için sorun teşkil etmemek-

tedir. Ancak Arapça bilen öğrencilere klasik sistemde olduğu gibi manayı tersine akıtacak bir 
uygulama yapılmamaktadır. Onlar için sure üzerinden ya da cüzlere ilk sayfalarından başla-
mak suretiyle ezber yaptırılmaktadır.  Aslında ezberlerin sure olarak mı cüz olarak mı ezber-
lendiğinin fazla önemi yoktur. Önemli olan o hıfzın ne kadar korunabildiğidir. Çünkü hıfz 
önünde sonunda bitecektir ve asıl mesele ezberlere hakimiyet konusu olacaktır. Bu sebepten 
olsa gerek Osmanlı her cüzün son sayfasından başlayarak her dönüşte eski sayfaları ihmal et-
meyecek sistemi geliştirmiştir.  Hatim aralarında tekrarlar olmadığı için az çiğle ilerleyerek hıf-
zın bitiminde sayfaların yerleşmesi öngörülmüştür.

Hafızlık esnasında hatim ilerlerken ara tekrarlarla birlikte eski sayfaların yerleştirilmesi 
gerçekleştirilirse, kısa sürede yapılan hıfzın uzun süren hıfz kadar kaliteli olmaması için hiçbir 
neden yoktur.  Yani tek sayfa çiğ ile hıfza devam eden öğrenci son dönüşe geldiğinde ilk say-
fasını yirminci kez tekrar etmektedir. Tekrarlı sistemde ise düzenli bir öğrenci tek hatim esna-
sında beş tekrar yapmaktadır. ( Düzenli öğrenci 30 günde hatmi döneceği için 30 gün sonraki 
tekrara ihtiyaç olmayacaktır. Dolayısıyla tekrar sayısı bir tane düşecektir.) Bu durumda talebe 
dördüncü hatime geldiğinde ilk sayfasının/sayfalarının yirminci tekrarını yapmaktadır. Yani 
tekrarlı sistemde hafızlık dört aydan fazla sürerse tek sayfa ile ilerlenen bir hıfzdan daha kuv-
vetli olmaktadır. Kaldı ki tekrarlarda bilgiyi unutup yenileme gibi bir süreç olmadığı ve veriler 
hep korunduğundan sonuç daha olumlu olacaktır.

Kur’an’ı sure sure ezberlemek sadece yaz aylarını hıfza ayırabilecek öğrenciler için de kul-
lanılabilir. Çünkü öğrenciler kış aylarında tekrar yaparken bir arada bulunan ezberleri daha 
kolay bütünleştirebilmekte ve tekrar edebilmektedirler.





SONUÇ / DEĞERLENDİRME

Bu araştırmada, hafızlığın günümüze kadar nasıl geldiğine çok daha net bir şekilde ulaşı-
labileceği düşünülmüştü. Ancak kaynak yetersizliği daha doğru ifade ile kaynaklarda verilen 
bilgilerin belli çerçevede ilerlemesi lakin detaylara yer vermemesinden ötürü beklenti karşı-
lığını bulamamıştır. Klasik eserlerin hafızlıkla ilgilenme boyutu “Kur’an’ın korunmuşluğu” 
açısından olduğu için ilk dönemlerle ilgili bilgilere ulaşmak daha kolay olmaktadır. Fakat yine 
de ağırlık merkezi Kur’an’ın ezberlenme ve korunmasına bağlı olarak kaç sahabinin Kur’an’ın 
tamamını ezberlediğidir. Sonrası dönemler de Kur’an’ın yazıya geçirilmesi gibi aynı bağlamda 
ilerlemektedir.

Görüştüğümüz Hocalardan bir kısmı hafızlığın kendi başına bir branş olmadığını, kıraat 
alanının bir alt şubesi olduğunu dolayısıyla bu sebeple çok fazla detaylara yer verilmediğini 
düşünmektedir. Hatta bunu ispatlamak için, tarihte sadece Kur’an’ı ezberleyenlere herhangi 
bir belge verilmediği ancak Hz. Peygamber (s.a.s.)’e dayanan senedin ezberlenmesi ile başla-
yan kıraat ilimleri tahsil edildikten sonra sertifika verildiği belirtilmiştir. 

“Tarihte hafızlık hangi metotlarla ilerlemiştir?” sorusunun cevabı “Genel manada telakkî, 
tesmi‘ ve müşafehe metotlarıyla ilerlemiştir.” şeklindedir. Birinci bölümdeki bu yetersizlik po-
püler alana ve günümüzde hafızlığın nasıl yapıldığına ağırlık vermemize neden olmuştur. Do-
layısıyla ilk bölüm araştırmada yekün olarak fazla yer tutmamaktadır. Halbuki sadece metot 
açısından bile sayısız probleme sahip bu alanda zamana ve sürece bağlı olarak neden değişik-
likler yapılmamıştır? Belki bu durum İslam âleminin genel problemidir. Bu gün dahi hafızlığın 
nasıl yaptırıldığını her aşaması ve bağlı unsurlarıyla tanımlayabilecek merkezler çok azdır.

İkinci bölümde İslam dünyasında hafızlık yapma fiilinin yoğun bir şekilde devam ettiği 
ülkeler başta olmak üzere on ülke ziyaret edilmiştir. Bu bölümde Türkiye başta olmak üzere 
dünya Müslümanlarının Kur’an hıfzındaki farklılıkları ve birbirlerinden etkileşimi ele alın-
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maktadır. Buradan hareketle bazı ülkeler araştırmanın alanı olarak seçilmiştir. Söz konusu 
ülkelerden Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Mısır, Sudan, Endonezya, Malezya ve Singapur 
sadece doktora tezi araştırması için ziyaret edilmiş ve konu yerinde incelenmiştir. Yetkililerin 
önerisi doğrultusunda ülkelerin hıfz konusunda fizibitilesi çıkartılmış ve hafızlık konusunda 
yetkin merkezlerle görüşmeler yapılmıştır. Belçika’ya Diyanet İşleri Başkanlığının görevlen-
dirmesi ile gidilse de konu bu ülkede ve kısa bir ziyaretle Fransa’da araştırılmıştır. Görüşmeler 
esnasında sesli ve görüntülü kayıtlar alınmış ve yapılan röportajlar defalarca dinlenerek teyid 
edilmiştir. Yabancı dilde yapılan görüşmeler bizim dışımızda ilgili dile (Arapça ve İngilizce) 
hakim olan farklı kişilere de dinletilerek/ izletilerek elde edilen verilerin kesinliği gözden 
geçirilmiştir.

Araştırmanın yapıldığını bilen ve ilgilenen hemen herkesin sorduğu meşhur “Hafızlık ko-
nusunda en iyi ülke hangisidir?” sorusunun cevabı, maalesef soru kadar net değildir. En iyi 
diye tanımlamak yerine belki ülkelerin iyi yanları ve farklarından bahsetmek mümkündür. 
Mesela hafızlığa özel zaman ayırmakla eğitim hayatının sekteye uğradığını ve hatta bazen 
geri dönülemez noktaya geldiğini fark eden ülkelerin bir kısmı, bu sorunu çözmek için okul-
la birlikte hıfzı yürütmek üzere eğitim kurumunun hemen yanı başına bir yatılı merkez aça-
rak öğrencilerin hıfz denetimini de beraberinde götürmeyi çözüm görürken diğer bir kısmı, 
her koşulda hafızlık yapmak isteyenler için sorumluluk almadan evlerinde ezberlerini yapan 
kursiyerlerin derslerini dinlemek üzere hafızlık merkezleri açmışlardır. Ancak bu durum be-
raberinde uzun süreye yayılan ve takibi zorlaşan hıfzın kalitesinden ödün vermeyi beraberin-
de getirmiştir. Yani üretilen çözüm başlangıçta ilgi çekici olsa bile sorun, bütün yönleri ile ele 
alınıp çözüme ulaştırılmadığı için bir noktada sekteye uğramaktadır. İlgili konunun işlendiği 
başlıklar altında diğer farklara genişçe yer verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti hafızlık yaptıran Müslüman ülkeler arasında özel bir yere sahiptir. 
Çünkü en başta metot açısından farkları bulunmaktadır. Türkiye Osmanlı’dan kalan klasik 
sistem üzere hafızlık yaptırmaya devam etmektedir. Bu sisteme göre hafızlıkta ezber her cü-
zün son sayfasından başlayarak yapılır ve bütün cüzlerin son sayfaları ezberlendikten sonra 
başa dönerek bu defa cüzlerin son sayfalarının tekrarına ilaveten bir önceki sayfayı ezberle-
yerek devam eder. Muhtemeldir ki Osmanlı hiç Arapça bilgisi olmadan Kur’an’ı ezberlemek 
isteyen hafız adaylarının, kendilerine yabancı olan bir metnin kalıcılığını sağlamakta zorlana-
caklarını düşünerek eski ezberlenen sayfaları da tekrar etmeyi ihmal ettirmeyecek bu sistemi 
üretmiştir. Ancak Arapça bilen insanlar için bu sistemde mana tersine akmaktadır ve ezberi 
kolaylaştırmanın tersine iyice zorlaştırabilir. Lakin manaya odaklı ezber metin ezberi kadar 
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kalıcı değildir. Çünkü mana unutulduğunda metin unutulabildiği gibi şahsi tecrübelerimizle 
de şahit olduğumuz diğer bir sorun, mana hatırlanmayınca müteradif anlamların metne yer-
leştirilmesidir ki bu da hıfz geleneğine ve amacına aykırı bir durumdur. Yukarıda belirtilen 
hususlara ilaveten Osmanlı’da, hafızlık ihtisas kurslarında yapıldığında İslamî bilimlere giriş 
niteliği taşımaktaydı ve ilgili ilimler, sonrasında öğretilerek sadece Kur’an’ın Arapçasını ezber-
lemekle yetinilmemekteydi. 

Kur’an-ı Kerim’i ezberleme fiili, oldukça köklü ve yaygın bir gelenek olmasına karşın, 
manasını anlama konusunda ortaya konulan değerlendirmeler yeterince net değildir. Yani 
bu gün Kur’an’ın korunması doğrudan olarak hafızlık müessesesine bağlı olmadığı halde ne-
den hafızlık yapılmaktadır? Bu soru bazıları tarafından “ya yazılı Mushaf ’a bir şey olursa ve 
ortadan kalkarsa Kur’an’ı yeniden kim toplayacak elbette hafızlara ihtiyaç vardır” şeklinde ce-
vaplanmaktadır. Yeryüzünde rakamsal olarak ifade edemeyeceğimiz kadar fazla matbu Mus-
haflar’ın yok olduğunu ve hafızların onu yeniden bir araya getirdiğini varsaysak bile bu gün 
hafızlık bunun için mi yapılmaktadır? 

Neden Kur’an’ın ezberlendiğine dair sorunun bizim araştırmalarımız çerçevesindeki en 
yaygın cevabı “Allah rızası için” olduğudur. Bu yanıt ayrı bir tartışma konusuna kapı aralamak-
tadır. Sadece Kur’an’ın Arapçasını ezberlemek olarak tanımlanan Kur’an hafızlığının, Allah’ın 
rızasına götürdüğü anlayışı nasıl hasıl olmuştu? Konu ile ilgili naslar ve selefin örneklerinden 
bu sonucun çıkması mümkün görünmemektedir. Hatta Hz. Ömer’in, Ebû Mûsâ’nın hafızlara 
maaş bağlanması talebine karşılık, bu durumda onların Kur’an’ı ezberleme fiili ile çokça meş-
gul olup onu anlamayı ihmal edebilecekleri endişesi ile olumsuz yanıt vermesi, aslında böyle 
bir sonuçtan sakınıldığını göstermektedir.346

Temel amaç Kur’an’ın anlaşılması ve hayata geçirilmesi ise hafızlık bu noktada atılmış 
olumlu ilk adımlardan biri olabilir. Ancak sonuçmuş gibi algılanması hafız adaylarının hedef-
lerini kısıtlamakta, ufuklarını daraltmaktadır. Bunun bir sonucu olarak hıfza çalışan öğrenci-
lerin çoğunluğu hafızlık sonrası bu alanda ne yapacakları ile ilgili net fikirlere sahip değildir. 
Üçüncü bölümde sunumu yapılan metodun anlatımı için düzenlenen yüzün üzerindeki se-
minerlerde gittiğimiz her il veya ilçede bulunan hafızlık kursu öğrencileriyle görüşme talebi-
miz her zaman olumlu karşılanmıştır. Hafızlık çalışan öğrencilere ilk sorduğumuz sorulardan 
birisi hafızlık sonrası ne yapacakları olmuştur. Üzülerek söylemek gerekir ki “Kur’an’ı anlamak 
için bir şekilde eğitime devam etmek” yanıtının net bir şekilde ifade edildiği öğrenci sayısı ol-
dukça azdır.

346 Kettanî, III, 95.
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Hafızlığını tamamlayan öğrencilerin bu aşamadan sonra dil eğitimi almaları da doğru bir 
yatırım olabilir. Çünkü ezber yapma konusunda zihinleri son derece gelişmiş olan öğrenciler, 
bir dili öğrenmek istediklerinde gramer kurallarını zihinde tutma ve en önemlisi kelime ezber-
leme konusunda sorun yaşamayacaklardır. Böyle bir potansiyelin heba edilmemesi yerinde 
olmakla birlikte bu konuda da doğru metodun kullanılması önemlidir.

Diğer bir husus, sınıflardaki öğrenci sayısının sınırlandırılmamasıdır. Günümüzde Türkiye 
Cumhuriyetin’de 2010 yılında yayımlanan hafızlık eğitim programına kadar Kur’an kursların-
daki sınıf mevcudu on beş olmalıydı. Bu bağlamda yer yer bir sınıfta 30 hafız adayının ders 
gördüğüne şahit olmak mümkündü. Yaklaşık beş saat süren resmi görev esnasında öğreticinin 
bu sayıdaki öğrencilerin derslerini almasının imkansızlığı yanında, onlara ilave zaman ayır-
ması, sosyal aktiviteler düzenlemesi gibi unsurların aksaması kaçınılmazdır. Bizim de içinde 
görev yaptığımız komisyonun hazırladığı yeni programa göre öğrenci sayısı en az beşe kadar 
indirilebilecek. Üst sınır olarak on kişide tutulması tavsiye edilmektedir. Bazı yasal sıkıntıların 
yanında Türkiye koşullarında alışılmamış bir durum olması nedeniyle bu program henüz yeni 
yeni uygulamaya geçmektedir. Söz konusu programın oluşturulması süreci bizim de hafız öğ-
reticiliği yaptığımız zamana denk gelmekteydi. Sınıf mevcudumuzu 7-8 kişi ile sınırlandırmak 
istediğimizde bazı yetkililer, aldığımız maaşı hak etmediğimize dair kanaatlerini bizimle pay-
laşmaktaydılar. Profesyonel iş yapmanın gerekliliklerinin araştırılması ve önyargıların kalkma-
sı durumunda hafızlık eğitim programının uygulamaya geçmesi çok daha hızlı olacaktır.

Türkiyede hafızlığın ne kadar sürede bittiği önemlidir. Çünkü bu zaman zarfı genelde ya-
tılı bir Kur’an kursunda hayattan koparak geçmektedir. Bireylerin bir an önce günlük haya-
ta dönmeleri, onların toplumsal ve sosyal hayata uyum sağlamaları için gereklidir. Ayrıca bu 
kurslarda öğretilen İslam’ın idealizmden öte günümüz şartlarında yaşama uygulanabilirliği de 
diğer bir sorundur.   

Türkiye’de hafızlık süresinin giderek artmasının nedeni, bazı yetkililer ve öğreticilerin tes-
pitine göre öğrenci profilinin değişmesi ile ilgilidir. Sekiz yıllık kesintisiz eğitimin devam ettiği 
yıllarda –ki eğitimin kanunen kesintisiz olması zaruri değildir. Çünkü maraton gibi devam 
eden eğitim haytında iki-üç yıllık bir kesinti bireyin hayatını yeterince etkileyecektir.- hafızlık 
yapmak için gelen öğrencilerin yaşları yükseldiği gibi asıl problem başvuru yapan talebelerin 
herhangi bir okulu kazanamayıp Kur’an kursuna gitme kararı almalarıdır. Hatta belki çoğu 
zaman bu karar aileler tarafından alınmaktadır. Evde boş boş oturmasındansa bir Kur’an kur-
sunda hafızlık yapması elbette evladır anlayışı ile aslında bir liseyi bile tutturamayan öğrenci-
den hafız olması beklenmektedir.
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Öğreticiler bu şikayetleriyle, Türkiye’de hafızlığın önemini kaybettiğini kendi ifadeleri ile 
“zeki olmayan” öğrencilerin hıfzı tercih ettiklerini ifade etmektedirler. Acaba bu durumun baş-
ka bir sebebi yok mudur? Sadece sekiz yıllık eğitimin veya sınırlı süre ara verebilme seçene-
ğinin varlığı hafızlık müessesesinin bu derece zarar görmesinin tek sebebi midir? Kaldı ki bu 
gün hala bu mazeretten söz etmemiz mümkün müdür?  

Kesintisiz eğitimin veya arada sınırlı zaman boşluk bırakabilme seçeneğinin olumsuz kat-
kısı olduğu muhakkaktır. Ancak yeryüzündeki bütün gelişme ve değişimlere rağmen hafızlık 
süresinin aksine uzamaya doğru gitmesinin bu sürece olumsuz bir etkisi yok mudur?

Öte yandan Kur’an kursuna gelen öğrencilerin temel problemleri az zeki olmalarından 
ziyade hedefsiz olmaları olabilir mi? Zaten evde boş oturmasının alternatifi olarak hafızlık ya-
pacak öğrenci hıfzını erken tamamlamak için neden acele etmelidir? Ya da görevlerini zama-
nında yerine getirmesinin kendisine gelecekle ilgili katkısı ne olacaktır? 

Gerçek şu ki hafızlığın süresi kısalmadıkça özlemi çekilen “zeki öğrenciler” maraton gibi 
eğitim hayatından ara verecek vakti bulamayacaklardır. Çünkü ortalama olarak üç yıl süren 
hafızlık için kimsenin ayırabileceği zaman yoktur. İlköğretimden sonra kazanılan lise, liseden 
sonra üniversite ve sonrası… üç yıllık bir araya müsaade etmeyecektir.

Hafızlık müesseselerindeki diğer bir problem öğrencinin hıfza başladığında ne zaman 
hafız olacağını bilememesidir. Bir üniversiteye başlayan öğrenci normal koşullarda dört yılda 
mezun olacağını bilir. Ancak hazırlık sınıfını bitirdikten sonra hafızlık sınıfına geçen kursiyer 
için net bir süreden bahsetmek biraz zordur. Öğrenci profiline göre zamanın değişmesi olağan 
olsa bile kursiyerin kendi yetenekleri çerçevesinde hıfzının biteceği zamanı bilmeye hakkı yok 
mudur? İslam ülkelerinde hafızlık çalışan öğrenciler arasında okulla birlikte üç yılda hıfzını 
tamamlayan öğrencilerin sayısı kayda değerdir. Türkiye’de ise öğrenciler, sadece hafızlığa yo-
ğunlaşmalarına rağmen hıfzlarını daha erken bir zamanda neden tamamlayamamaktadırlar? 

Kamer suresinde yer alan “Andolsun ki, Kur’an’ı düşünüllsün diye kolaylaştırdık; düşüne-
cek yok mu?”347 ayeti, belki Kur’an’la ilgili hiçbir fiilin zor olmadığını ima etmektedir. Dolayı-
sıyla ayet, hafızlığın da aslında abartıldığı derecede sıkıntılı bir süreç olmadığını vurguluyor 
olabilir. Gerçek şu ki, Kur’an’ın kolay olduğuna dikkat çeken ayet aynı surede dört kez geç-
mekte ve sanki aksini iddia edenlere bu durumu tekrar tekrar hatırlatmaktadır. 

Önemli bir başka nokta ayetin yer aldığı sure genel olarak hıfzı zor kabul edilen bir sure-
dir. Hatta hafızlık sınavlarında ya da birinin hıfzının sağlamlığı kontrol edilmek istendiğinde 
“huşşe‘an” diye başlayan aynı surenin ikinci sayfası sorulur ve ilginçtir ki, söz konusu ayet bu 

347 Kamer, 54/17, 22, 32, 40.  
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sayfada iki kez geçmektedir. Yani Müslümanlar arasında genel manada hıfzı zor kabul edilen 
kamer suresinde dahi, bunun zor olmadığı dört kez vurgulanmaktadır. Ayette kastedilen ez-
ber değil anlamaktır denilirse, bu ayetin burada oluşunun kesinlikte tesadüf olmadığı kana-
atinde olduğumuzu vurgulamak isteriz. Zaten Türkler dışında Kur’an’ı anlamadan ezberle-
meye çalışan çok fazla millet olmadığı da bir gerçektir. Ayrıca “zikir” kelimesinin hatırlamak, 
hatırda tutmak anlamını içinde barındırdığı düşünülürse ayetin manası Kur’an’ı ezberlemeyi 
de kapsamaktadır. 

Sonuç olarak bu çalışma hem tarihî açıdan hem de günümüz hafızlık eğitimi ile ilgili süre-
ci problemleriyle birlikte konu edinmiştir. Konunun muhatabı olanlar, hafızlık yapma fiili ve 
onunla ilgili bütün detaylar konusunda mevcut durumu iyileştirmek için ciddi adımlar atmak 
durumundadırlar.
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EK 1:Örnek Şehade (Cemiyyetü’l-Muhafaza)
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EK 2: Tüm Kur’an’ı ezberleyenler için örnek şehade



213

SONUÇ / DEĞERLENDİRME

EK 3: Hafızlar için diploma örneği (PTIQ)
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EK 4: Günlük program (Daru’l-Kur’an)
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EK 5: Program (Institut of Qur’ân Terengganu)
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EK 6: Diploma örneği (Institut of Qur’ân Terengganu)
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EK 7: Daru’l-Kur’an Mescid Kampung Siglap müfredat örneği
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EK 8: Ders programı (Ma’had İslamiye)
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EK 9: Otuz cüzü ezberleyecek öğrencilerin ders programı (IQKL)
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EK 10: 15 cüz ezberleyecek öğrencilerin ders programı (IQKL)
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EK 11: QMS karne örneği
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EK 12: Şehade örneği (Mekke)
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EK 13: Öğrencinin seviyesine göre yapılacak ezberi gösteren çizelge 
örneği
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EK 14: Ders programı örneği (el-Cemiyyetü’l-Hayriyye)
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EK 15: Tahfiz diploma örneği (IIQ)
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EK 16: QMS genel tanıtım broşürü
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EK 17: Eğitici adaylarının ders programı (Mekke)
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EK 18: Daru’l-Kur’an Mescit Kampung Siglap ders sattleri
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EK 19: Kursiyerlerin ders takip çizelgesi örneği 
(Cemiyyetü’l-Muhafaza)
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EK 20: Kısa sürede hafız olacak öğrencilerin günlük programı
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EK 21: Kursiyerlerin ev ödevi örneği
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EK 22: Anne-babalara nasihat broşürü örneği
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EK 23: QMS ders programı örneği
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EK 24: QMS ders programı örneği
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EK 25: Tahfiz şehade örneği (PTIQ)
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EK 26: Hafız olmadan mezun olanlara verilen sertifika örneği (PTIQ)
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EK 27: PTIQ’daki hocaların Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ulaşan silsile örneği
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EK 28:
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EK 29: Hafızlık tespit sınavı öncesi sınav yapılan öğrencilerin derece-
lerini gösteren çizelge
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EK 30: Kursun resmi tanıtım ve personel bilgileri
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EK 31: Karakter eğitimi ders bilgileri 1
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EK 32: Karakter eğitimi ders bilgileri 2
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EK 33: Karakter eğitimi ders bilgileri 3
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EK 34: Karakter eğitimi ders bilgileri 4



246

İSLAM KÜLTÜR TARİHİNDE ‘KUR’AN HIFZI’ GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMA BİÇİMLERİ

EK 35:  Karakter eğitimi ders bilgileri 5
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EK 36: Karakter eğitimi ders bilgileri 6



248

İSLAM KÜLTÜR TARİHİNDE ‘KUR’AN HIFZI’ GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMA BİÇİMLERİ

EK 37: Karakter eğitimi ders bilgileri 7



249

SONUÇ / DEĞERLENDİRME

EK 38: Karakter eğitimi ders bilgileri 8
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EK 39: Karakter eğitimi ders bilgileri 9
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EK 40: Karakter eğitimi ders bilgileri 10
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EK 41
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EK 44
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EK 45
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EK 46
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EK 48
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EK 50

RÖPORTAJ SORULARI ÖRNEĞİ
1-Bu Kurumun tam adı nedir?
2-Tam isminiz nedir?
3- Kaç öğrencisi vardır?
4- Kaçı kız/ erkek?
5- Kaç öğretici var?
6- Öğrenciler nasıl seçiliyor?
7- Öğretmenler nasıl seçiliyor? Hafız öğreticileri için özel bir formasyon var mı?
8- Öğretmenlerin yardımcısı var mı?
9- Kaç tane yardımcı var?
10- Her hocanın kaç yardımcısı var?
11- Kimler yardımcı olabilir?
12- Öğrencilerin yaş aralığı nedir?
13- Hafızlık dışında hangi dersler veriliyor?
14- Bu okul entegre okul mu?
15- Öğrenim suresi kaç yıl? Öğrenciler, ortalama kaç yılda hafız oluyorlar?
16- Öğrenciler yatılı mı gündüzlü mü?
17- Yatılı olmasının veya gündüzlü olmasının avantajları-dezavantajları neler?
18- Eğer yatılılarsa ne kadar zamanda bir evci çıkıyorlar?
19- Evdeyken yapmaları istenen şeyler neler?
20- Okul ve aile nasıl bir iletişim halinde?
21- Öğrenciler tam olarak nasıl ezber yapıyorlar?
22- Ne zaman yeni sayfa ezberliyorlar?
23- Ders programınız var mı? Bir örnek alabilir miyiz?
24- Ortalama bir öğrenci bir sayfayı ne kadar surede ezberliyor? Ezberleme süresinde ez-

ber yapma şeklinin etkisi var mı?
25- Ezberlenen sayfayı unutmamak adına ne yapıyorlar?
26- Ezbere hangi surelerden başlanıyor?
27- Ezberde ve tekrarda nasıl bir usul takip ediliyor?
28- Ezberde kız-erkek farkı nedir?
29- Yabancı öğrencileriniz var mı?
30- Nerelerden geliyorlar?
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31- Dönem sonunda imtihan yapılıyor mu?
32- Bu imtihanda o dönemki ezberden mi soruluyorlar yoksa o zamana kadarki bütün 

ezberden mi?
33- Ders dışı aktiviteleriniz neler?
34- Öğrencilere Şehade-Hafızlık Bitirme Sertifikası veriliyor mu?
35- Bu sertifikayı kim veriyor?
36- Öğrenciler Sertifika aldıktan sonra ne yapıyorlar?
37- En az ne kadar surede hafızlık bitiyor? En uzun ne kadar? Kısa sürede hafızlığı tamam-

lamak ülkeniz ve kurumunuz için olası bir şey midir?
38- Hafızlık öğrencilerinin temel problemi nedir?
39- Bu problemi çözmek için ne yapıyorsunuz?
40- Hafızlık öğrencilerinin problemlerini tartışan bir komisyon var mı?
41- Bu okul devlete bağlı mı?
42- Devlete ne ölçüde bağlı?
43- Karşılıklı sorumlulukları neler?
44- Hafızlık popüler olma yolunda mı? Toplumdaki hafızlık telakkisi nasıl?
45- Hafız olmanın bu ülkedeki getirileri neler? İş bulurken öncelikli konumdalar mı?
46- Sizi diğer okullardan ayıran şey nedir?
47- Yılda ortalama kaç hafız yetişiyor?
48- Buradaki bir gününüzü özetleyebilir misiniz?
49- Ülkenizde hafızlık herhangi bir riskle karşı karşıya mı? Evet bunlar nedir?
50- Devlet desteği bu eğitimde ne kadar etkin?
51- Öğrenciler neden hafız oluyorlar?
52- Ana dili Arapça olanlarla olmayanlar arasında ezber yapma açısından sizce fark var 

mıdır?
53- Hafız olmak için en ideal yaş sizce kaçtır?
54- Hafızlıkla ilgili problemleri çözmek için alternatif bir sistem geliştirilmeli mi?
55- Kullandığınız sistem size mi ait bir yerden alıntı mı? Mesela Araplardan alıntı mı?
56- Öğrenciler sınıflarda mı ders çalışıyorlar gruplar halinde mi?
57- Sizin eklemek istedikleriniz var mı?  
Teşekkürler...
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AKADEMİSYENLERE SORULAN SORULAR ÖRNEĞİ
1-Bu üniversitede tahfiz hakkında doktora ya da akademik çalışma var mı? Varsa bunları 

almamız mümkün mü?
2-Tahfiz tarihini anlatan kitap var mı? Kaynağı olmayan bilgi istemiyoruz, özellikle akade-

mik değeri olan bilgiler istiyoruz.
3-Bu üniversitede Kur’an ezberletiliyor mu? Ezberletiliyorsa hangi metot kullanıyor?
4- Ülkenin Tahfiz Tarihini anlatan yazılı bir kaynak var mı?
5- Bir öğrenci okulla beraber hafızlığı götürebilir mi? Bu şekilde hafız olursa ne kadar sü-

rer? Öğrenci bu şekilde hafızlık yapmaktan nasıl etkilenir?
6- İnsanlar kutsal olduğu için mi hafızlık yapıyorlar yoksa pratik amaçlar için mi? Hafızlık 

bir amaç mı araç mı?
7- Hafızlık akademik çalışma yapmak için şart mı yoksa tavsiye edilen bir şey mi? Hafızlık 

akademik çalışma yaparken kullanılıyor mu?
8- Üniversitelerde tahfiz programları var mı?
9- Varsa üniversitelerdeki tahfiz süresi nedir?
Teşekkürler...

Sample Interview Questions For Schools of Tahfez
What is the full name of this institution?
What is your full name?
How many students are there here? (Whole school)
How many of them are boys / girls?
How many teachers do you have?
How do you select students?
How do you select teachers?
Are there any teacher aides?
How many teacher aides do you have?
How many teacher aides are there per teacher?
Who can be a teacher aide?
What is the age range of students?
Which lessons are taught other than Tahfez?
Is this an integrated school? (Are there any science, literature, etc. related lessons, too?)
What is the period of study here?
Is this a boarding school? Or a day school?



266

İSLAM KÜLTÜR TARİHİNDE ‘KUR’AN HIFZI’ GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMA BİÇİMLERİ

What are the pros and cons of being a boarding / day school?
If this is a boarding school, how often do the students have a break (and visit home)?
What do you ask students to do while they are at home?
How do parents and school communicate eachother?
How do students memorize (in detail), exactly?
Where do they memorize? In classes? Or in groups at a mosque?
When do they memorize new pages?
Do you have a timetable / lesson schedule? Can we have a sample?
Ortalama bir ogrenci 1sayfayi ne kadar surede ezberliyor?
What is the duration of memorizing one page for an average student?
How do students make repetition to remember previously memorized pages?
i.e. How is “murajaa”?
From which Surah do they start?
What kind of a method is used for memorization?
What is the difference between boy students and girl students in terms of memorization?
Do you have foreign students?
If so,  where do they come from?
Do you test students at the end of the semester?
Do you test them from all the parts they memorize until then or do you test them from 

their current semester’s memorizaton?
What are your extracurricular activities?
Do you give students Shahadah / Certificate?
Who gives this Shahadah / Certificate?
What do the students do after they receive Shahadah?
What is the basic problem of Tahfez students?
What do you do to solve this problem?
Is there any commission to discuss the problems of Tahfez students?
Is this school related to the government?
To what extent is this school related to the government?
What are their mutual responsibilities? (Government and the school)
 (Is Tahfez, on the way of becoming popular in this country?
What percent of the population is Hafez?
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What are the advantages of being Hafez in this country? Do they have a priority while 
finding a job? 

What is your difference from other schools?
What is the duration of Tahfiz in general?
Is there any relation between this duration and the method used to memorize a page?
Did you ever come across to quick Tahfiz methods?
Is ‘quick Tahfiz’ possible do you think?
Is Tahfiz a process that covers a part of life?
Or people make Hifz while they are doing something else such as studying, working? 
Is it possible for one to memorize 15 pages a day? If so, how this is possible? 
Do people become stressful,full of depression and under pressure during this Tahfiz pro-

cess or it has a natural way?
Is Tahfiz similar to memorizing poems or Ahadith(sayings of Mohammad (pbuh)?
What are the basic factors that make Tahfiz easy and difficult related to eating habits, li-

festyle, discipline of study and field of education? 
Are there any occupations that preserve Tahfiz?
Do Tahfiz Teachers take any formation (pedagogical,etc)? 
To what extent is Tahfiz institutionalized?
Does Tahfiz have to be institutionalized?
After Tahfiz what do the students do? 
Do they utilize their Tahfiz? If so how?
If not, in what ways are they affected?
In case Tahfiz takes long time, how are the students effected?
What are the basic problems that students have during Tahfiz? 
Any attention disorder, etc.? 
Do they consider the page as difficult or else? 
What do you do to solve them?
Do you have a system of repetion so as not to forget the memorized pages? Do you need it?
What do you do to preserve the memorized pages?
Do you have any ill students such as panic attack disordered, etc.? 
What do you do to help them?
Do you categorize the students as capable / incapable of being a Hafiz?
What is the viewpoint of the society towards Tahfiz?
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Do people become Hafiz for the sake of its holiness or  do they do it for practical 
purposes?

-Is Tahfiz the objective or the means?
Is Hifz a must for academical studies or is it recommended? 
Is Tahfiz utilized during academical studies?
How many students become Hafiz in one year?
How do the students use their Hifz afterwards?
Why do people become Hafiz? What are their motives?
Is Tahfiz govermentally supported? If so, to what extent is it supported?
Is phenomenon of Hifz under any risk? Is Tahfiz on demand or is it becoming extinct?
What are the age range of the students?
Is there any difference between girls and boys in terms of 
number, 
quality, 
duration,
demand on Tahfiz?
Is Tahfiz popular in society? Does it have to be popular?
Is there any official commissions to discuss the problems of Tahfiz institution? 
To what extent do they discuss it?
Are the problems of Tahfiz institution personal, social or official?
Are there any age differences pertaining to Tahfiz? Is it easier for younger ages?
What do you do to overcome these differences? 
Is there any need to develop a technique? Or is it resolved naturally?
Is it socially important to become Hafiz in a short time?
What are the shortest and longest durations of Tahfiz?
What are the reasons of becoming Hafiz in such a long / short time?
Does becoming Hafiz in a short time improve the quality of Tahfiz?
Is attention disorder a case on memorizing a page in mother language?
Can a student become Hafiz while s/he is schooled?
How long does it take for him/her to become Hafiz this way?
How s/he is affected?
Is Tahfiz a natural and simple process?
Are there any foreign students here? 
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What are the difficulties of training them as Hafiz’s?
Is there any particular depression type encountered by students here?
What are the effects of socioeconomical status and level of intelligence on Tahfiz?
To what extent does the teacher effect Tahfiz?
Is it possible for someone to become Hafiz him/herself ?

Sample Interview Questions For The Scholars
Is there any written source about the methods of Tahfiz during and after Muhammad’s 

(pbuh) era?
Is there any written source about the methods of Tahfiz 
- During Abbasids
- During Umayyads
- During Hulefa-i Rashids?
Is there any written source explaining the history of Tahfiz in this country?
What is the viewpoint of the society towards Tahfiz?
Do people become Hafiz for the sake of its holiness or do they do it for practical 

purposes?
Is Tahfiz the objective or the means?
Is Hifz a must for academical studies or is it recommended? 
Is Tahfiz utilized during academical studies?
Is phenomenon of Hifz under any risk? Is Tahfiz on demand or is it becoming extinct?
Is Tahfiz popular in society? Does it have to be popular?
Is there any official commissions to discuss the problems of Tahfiz institution? 
To what extent do they discuss it?
Is Tahfiz govermentally supported? If so, to what extent is it supported?
Is there any Tahfiz programs at universities?
If so, what is the duration of Tahfiz at the university?
Are the problems of Tahfiz institution personal, social or official?
Are there any age differences pertaining to Tahfiz? Is it easier for younger ages?
What do you do to overcome these differences? 
Is there any need to develop a technique? Or is it resolved naturally?
Is it socially important to become Hafiz in a short time?
What are the shortest and longest durations of Tahfiz?
What are the reasons of becoming Hafiz in such a long / short time?
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Does becoming Hafiz in a short time improve the quality of Tahfiz?
Can a student become Hafiz while s/he is schooled?
How long does it take for him/her to become Hafiz this way?
How s/he is affected?
Is Tahfiz a natural and simple process?
To what extent does the teacher effect Tahfiz?
Is it possible for someone to become Hafiz him/herself ?

RÖPORTAJ SORU ve CEVAPLARI ÖRNEĞİ (al-Mukaddasah)
S-Bu Kurumun tam adı nedir?
C-al-Mukaddasah.
S- Kaç öğrencisi vardır?
C-400.
S- Burası okul mu hafızlık kursu mu?
C-Okul, aynı zamanda hafız yetiştiriyor.
S- Öğrenim suresi kaç yıl? Öğrenciler, ortalama kaç yılda hafız oluyorlar?
C-Tam bir vakitten bahsedemeyiz öğrencinin kabiliyetine göre değişir. Ezber yeteneği ne 

kadar gelişmişse o kadar hızlı ezber yapıyor.
S-Ezber yapmaya baştan mı başlıyorlar, sondan mı?
C-Baştan başlıyorlar, sona doğru sırayla yapıyorlar.
S- Öğrenciler yatılı mı gündüzlü mü?
C-Öğrencilerin hepsi yatılı. Gece gündüz burada olmak zorundalar.
S- Hafızlık hazırlık sınıfı var mı?
C-Evet, bir yıl hazırlık sınıfında eğitim alıyorlar. Ama aslında bu da öğrencinin kabiliyetine 

göre değişir. 
S-  Ezberlenen sayfayı unutmamak adına ne yapılıyorlar?
C-Sabah namazından sonra öğrenciler ezber yapar. İkindi ve akşam nazmından sonra tek-

rar yaparlar.
S- Ezberde ve tekrarda nasıl bir usul takip ediliyor?
C-Çocukken Kur’an’ı öğretiyoruz. Ezbere hazırlıyoruz ve sonrasında ezbere başlıyorlar.
S- Ezberde kız-erkek farkı nedir? Kaçı kız/ erkek?
C-Erkek öğrencilerimiz fazla. 250 erkek 150 kız öğrencimiz var.
S- Kızlarla erkekler arasında yetenek farkı var mı? Hangisi daha iyi ezber yapıyor?
C-Evet, fark var. Erkekler daha hızlı ezber yapıyorlar.
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S- Neden Böyle?
C -------?
S- Öğrenciler mezun olduktan sonra ne yapıyorlar? Evlerine mi gidiyorlar eğitime mi de-

vam ediyorlar?
C-Buradan sonra Gontor’a (İmam Hatip Lisesine benzeyen bir okul) gidiyorlar.
S- Gontor okul mudur medrese mi?
C-İslami yatılı okuldur.
S- Lise gibi mi?
C-Evet, lise.
S- Gontor’da hafız yetiştiriliyor mu?
C-Hayır, böyle bir program yok. Ama isteyenler bireysel olarak hafızlık çalışabilir. 
S- Gontor’dan sonra ne yapılıyor? Üniversite okunur mu?
C-Evet, Gontor’un yakınında bulunan Darusselam Üniversitesine isteyenler devam eder.
S- Hafızlar hafızlıklarını bitirdikleri zaman herhangi bir sınava tabi tutuluyorlar mı?
C-Evet, kim otuz cüzü bitirirse sınav olur.
S- Peki, bu sınavı kim yapıyor?
C-Kiai yapar. (buradaki okulların sahiplerine kiai denmekte.)
S- Bu bölgede hafız sayısı artıyor mu eksiliyor mu?
C-Artıyor.
S- Öğrenciler ana dilleri Arapça olmadığı için ezberde zorlanıyorlar mı?
C-Hayır, bu bir sorun değildir.
S- Burada en kısa sürede hafız olan kişi ne kadar zamanda hafızlığı bitirdi?
C-Bir sene idealdir.
S- En uzunu ne kadar?
C-On yıl.
S- Hafızlık sonrası verilen sertifika hangi alanlarda kullanılabilir?
C-Hafız olmak imam olmayı kolaylaştırır.
S- Tahfiz problemlerini tartışan bir komisyon var mıdır?
C-Evet, üstazlar tartışır.
S- Peki, bu üstazlar sadece bu okulun hocaları mıdır yoksa başka okullardan da toplantıya 

katılan olur mu?
C-Sadece bu okulun hocalarından oluşur.
S- Buradaki öğreticilerin maaşları devlet tarafından mı ödeniyor?
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C-Ödeme yapılmaz. Allah rızası için bu görev yerine getirilir.
S- Öğrencilerin ezber yaparken karşılaştıkları temel problem nedir?
C-Tembellik. Buna bağlı olarak öğrencilerin günlük yaptıkları ezber değişebiliyor.
S- Bu durumu aşmak için neler yapıyorsunuz? Öğrencileri nasıl motive ediyorsunuz?
C-Kur’an hakkında hikayeler anlatıyoruz.
S- Kur’an hafızlığı dışında hadis hafızlığı da var mı?
C-Yok.
S- Bu bölgede başka hafızlık okulu var mı?
C-Hayır, sadece burası var.
S- Sadece burası yeterli olabiliyor mu?
C-Evet, yeterli olur.
S- Sizin anlattığınız hafız yetiştirme şekli Endonezya’nın genelinde uygulanan bir şey mi-

dir yoksa sadece siz mi böyle yapıyorsunuz?
C-Yok, bu genel uygulamadır?
S- Hafızlık tecvitli mi yapılır?
C-Evet, tecvitli.
S- Kıraat-ı seb‘a eğitimi var mı?
C-Henüz yok.
S- Burada hangi kıratla okutuyorsunuz.
C-Hafs’ın Asım rivayeti.
S- Öğrenciler günde bir sayfa mı ezberliyorlar?
C-Evet.
S- Bu sistem size mi ait Araplardan mı aldınız?
C-Endonezya’nın Kudüs şehrinden aldık. Ben (müdür) Pati şehrinde hafız oldum. Orada 

tam 40 tane hafız okulu var.
S- Buraya uzak mı? Gidebilir miyiz?
C-Evet, uzak.
S- Ne kadar uzak?
C-Otobüsle sekiz saat.
S- Endonezya’da hafızlığın yüzdesi nedir?
C-Genel olarak yüzde bir civarındadır. Ama burada ve Kudüs bölgesinde yüzde iki.
S- Burası Muhammediyye ya da Nahtatü’l-Ulemadan birine bağlı mı?
C-Hayır, nötr.
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S- Devlete bağlı mı?
C-Hayır özel okul. 
Teşekkürler...
EK 52

RÖPORTAJ SORU ve CEVAPLARI ÖRNEĞİ (Teşviku’t-Tullab 
es-Selahiyye Yenbu‘u’l-Kur’an)

S-Bu Kurumun tam adı nedir? Ne zaman kuruldu?
C-Teşviku’t-Tullab es-Selahiyye Yenbu‘u’l-Kur’an genel merkezimizin adı. Oraya bağlı 

olarak eğitim veren bu kurumun adı Arwaniyah Qur’anic. Ulinnuha (şu anki şeyh)’ın babası 
bu kurumun kurucusudur. 1935’de kuruldu. O zaman bu bina yok ve öğrencisi çok az.

S- Burada tahfiz metodu nasıl? Okulla birlikte mi hafızlık yapıyorlar?
C-Evet, okulla birlikte hafızlık yapıyorlar. Ezber yapma şekli ayet ayet ezberleme şeklinde-

dir. Sayfa bitinceye kadar öğrenci ayetleri birleştirerek ilerler. Sayfaları yukardan aşağı ezberler-
ler. Tekrarlar ise günlük yapılmaktadır.

S- Günde ne kadar ezberlerler?
C-Her gün bir sayfa.
S- Hafızlığa Bakara’dan mı başlıyorsunuz Nas’dan mı?
C-Sondan üç cüz ezberledikten sonra başa dönüyoruz.
S- Öğrenciler kaç yaşında hafızlığa başlıyorlar.
C-İlkokula başladıklarında hazır olanlar hafızlığa başlarlar. Yani okulla birlikte.
S- Hafızlık ne kadar sürüyor?
C-Çocuğun kabiliyetine göre değişir. Hafıza gücüne bağlı.
S- En uzun ne kadar?
C-Her yıl beş cüz ezberlerler normalde yani altı yılda bitmesi planlanır. Ancak bu durum 

da öğrencinin kabiliyetine göre değişir.
S- Genel manada hıfz süreleri ne kadar?
C-Dört yıl.
S- En kısa zaman ne kadar?
C-İki yıl beş ay.
S- Hafız hocaları nasıl seçiliyor? Hafız hocasında önemli olan şeyler nelerdir?
C-Öncelikle hafız olması gerekiyor. Ma‘had ve Kur’an külliyesinden eğitim aldıktan sonra 

buraya hoca olarak gelebilir. Bizim hafız hocalarımız genelde bizden mezun olanlardır. 
S- Hafızlıkla birlikte okul dersleri nasıl ilerliyor?
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C-Hepsinin ayrı zamanı var. Hafızlığa çalıştıkları zaman ile okul derslerini aldıkları zaman 
farklı. Mesela sabah beşten yediye kadar ezber yaparlar sonra okula giderler ve normal okul 
derslerini görürler. Bu on ikiye kadar sürer. Sonra öğlen namazını kılarız hep beraber ve öğlen 
yemeğini yeriz. Sonra iki buçuğa kadar istirahat ve kaylule vardı. Akabinde duş alırlar ve ikindi 
namazına hazırlanırlar. Sonra ezber grubuna gidiyorlar ve her grupta on öğrenci bulunmakta-
dır. Okulda sınıflarda eğitim görürler ama hıfzda gruplar şeklinde eğitim verilir. Sonra öğren-
ciler oyun oynarlar, futbol oynarlar. Akşam beşe kadar. Akşam yemeği zili ile birlikte yemeğe 
giderler ve 30 dk sonra akşam namazı vardır. Sonra üçüncü kez ezber çalışırlar. Yani bir günde 
üç vakit ezber çalışıyorlar. Bunlardan her bir seans iki saat sürer.

S- Öğrenciler ezber yaparken hangi problemlerle karşılaşıyorlar? Psikolojik ya da 
fizyolojik?

C-En büyük problem öğrencilerin zayıf hafızaya sahip olmasıdır. 
S- Bunu çözmek için neler yapıyorsunuz?
C-Öncelikle “ailesinde problem var mı?” diye bakarız. Psikolojik problemlerde baskı altın-

da olması durumu olabilir. O yüzden ailesi incelenir.
S- Bu psikolojik sorunları hocalar mı çözüyor? Yoksa uzman doktorlardan yardım alıyor 

musunuz?
C-Öncelikle hocalar değerlendirir. Şayet üstesinden gelemezlerse o zaman doktor yardı-

mı alırız. Ailesini de haberdar ederiz. Hiç çözüm bulamazsak onları eve göndeririz.
S- Sorunları tartışmak ve çözmek için oluşturulmuş bir komisyon var mı?
C-Duruma göre olabilir ama sürekli yok.
S- Hafızlık bitince öğrenciler ne yapıyorlar?
C-Hafızlık bitince öğrencinin okulu bitmediyse okul bitene kadar tekrara devam eder. 

Okul bittiğinde hıfzı bitmiş ise bu okulun bir üst okulu var oraya eğitime giderler.
S- Burada yatılı olmayan öğrenci var mı?
C-Burada gündüzlü öğrenci yoktur. Bu yasaktır.
S- Hafız sayısı artıyor mu eksiliyor mu?
C-Artıyor.
S- Ezberleri nasıl test ediyorsunuz?
C-Birinci cüzden otuzuncu cüze kadar ezberini bitirene test yapıyoruz. Bu test öğrencinin 

Kur’an’ı baştan sona okuması şeklindedir.
S- Bunun sonunda bir sertifika veriyor musunuz?
C-Evet.
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S- Kim veriyor? 
C-Liderlerimiz var onlar veriyor.
S- Okulun kaç mezunu var?
C-Çok fazla mezunu var. Çok çok fazla.
S- Her yıl kaç kişi mezun veriyor?
C-Elli mezun veriyoruz.
S- Hafızlık bittikten sonra mezuniyet töreni yapıyor musunuz?
C-Evet, hafla adında bir seremoni var.
S- Bu programda neler yapıyorsunuz?
C-Önce ezbere birden otuza kadar cüzleri okuyorlar. Bunu imtihanı geçen öğrenciler ya-

pıyor. Sonra öğrenciler belli bir düzen içerisinde Duha’dan sonrasını okuyorlar. Sonra tezkir 
yapıyorlar yani bir lider seçiyorlar ve dua yapıyorlar.

S- Burası Nahtatü’l-Ulemaya bağlı mı?
C-Evet, gönülden bağlıyız.
S-Selefî yani.
C-Evet, selefî.
S- Öğrenciler tembellik yaptıklarında neler yapıyorsunuz?
C-Hocaları onlara hadis okuyor. Bu sorunu çözene kadar yani tekrar eski güçlerini kaza-

nana kadar. Şayet çözemezsek ailelerine gönderiyoruz. Tembellik yapanlara bazı cezalar var. 
Önce onları eğitmeye çalışıyoruz. Geçmiş büyük insanların hikayelerini anlatıyoruz. Artık 
son aşamaya kadar çözemezsek buradan gönderiyoruz. Ama bu son aşamadır.

S- Öğrencinin ana dili Arapça değilse ezberde zorlanır mı?
C-Hayır, bu problem değildir.
S- Buradaki tahfiz metodu size mi ait?
C-Evet, orijinaldir.
 Bu şehir (Kudüs) Endonezya’nın en çok hafız yetiştiren şehri olarak biliniyor. 
S- Siz bunu onaylıyor musunuz?
C-Evet, Endonezya’nın tahfizdeki en üstün şehri burasıdır. Hatta yurt dışından Malez-

ya’dan, Singapur’dan öğrencilerimiz var.
S- Kız öğrencileriniz var mı?
C-Evet, var.
S- Burada kıraat-ı seb‘a eğitimi var mı?
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C-Asıl merkezde var. Yani yetişkinler için olan merkezde. Bu eğitim isteyenlere verilir her-
kes için değildir.

S- Burada hangi kıraat okutuluyor?
C-Asım.
S- Bu okuldan sonra nereye gidiyor öğrenciler?
C-Ortaokul var oraya giderler.
S- Aynı kuruma mı ait?
C-Evet. Lise de var.
S- Üniversite var mı?
C-Hayır, yok.
S- Toplam öğrenci sayısı kaç? Kaç kız kaç erkek?
C-317 öğrenci var. 217 erkek 100 kız öğrenci var. Kızlar daha az.
S- Okulları gezebilir miyiz?
C-Kızları mı? Erkekleri mi?
C-Her ikisini de.
C-Tamam.
-Kızların yetişkinlerini gezdirelim. Küçükler buraya çok uzak. Erkekler de hem küçüklerin 

hem de yetişkinlerin yerlerini gezdirelim.
- Tamam.
S- Hafızlığa alırken öğrencileri seçiyor musunuz?
C-Evet, bazı testler var hıfzdan önce.
S- Testte neler var. Öğrencinin ezber yeteneğine mi bakılıyor?
C-Evet.
S- Nasıl yani IQ testi mi?
C-Evet.
S- Kaç öğretici var?
C-Erkeklerde 19.
Teşekkürler...
EK 53

RÖPORTAJ SORU VE CAVAPLARI ÖRNEĞİ (PTIQ)
S-Bu Kurumun tam adı nedir?
C-Pımpınan Instıtut Qur’an (PTIQ).
S- Okulu tamınlayabilir misiniz? (soru rektöre)
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C-PTIQ Kur’an çalışmaları enstitüsüdür. Lisans seviyesinde erkeklere eğitim veriyoruz. 
Lisansüstü eğitimde bayanları da kabul edebiliyoruz. Bunun benzeri IIQ adında başka bir 
eğitim merkezi var. Fark şu burası erkeklere orası kızlara hizmet veriyor. Burası daha popü-
ler çünkü imamlık görevi erkeklere ait. Burası Endonezya’nın imamlarının çoğunu yetiştiren 
kurumdur. Endonezya’yı gezme şansınız olursa imamların çoğunun bizim mezunumuz oldu-
ğunu görürsünüz. Endonezya’nın ve dünyanın en ünlü karilerinden Muammer Z.A. da bura-
dan mezundur. Uluslararası yarışmalarda birinciliği var. Enstitümüz de uluslararasıdır. 25 tane 
uluslararası festivalimiz Kur’an alanında. Ben (rektör) aynı zamanda Din İşleri Başkanlığına 
bağlı Kur’an Çalışmaları Enstitüsü’nün (IPTQ) başkanıyım. İslamî işler genel direktörüyüm. 
Aynı zamanda Lembaga Tilaveti Qur’an (LPTQ)’nın başkanıyım.

S- Enstitü ne zaman kuruldu?
C-1971’de.
(Rektör): Burada görev yapan hocalarımızdan bir kısmı Hz. Peygamber (s.a.s.)’den gelen 

senet silsilesine eklenmiştir.
S- Bu senet silsilesini alabilir miyiz?
C-Elbette.
(Rektör): Şu anda bir masder sınavı var sözlü olarak. Oraya gidip eğitim şeklini 

görebilirsiniz.
S- Bizi sınava alırlar mı?
C-Evet, alırlar. Sonra görüşmeye devam edilebilir.
(Dekan): Bir şey söyleyebilir miyim?
Elbette
Türkiye çok pahalı bir ülke.
Neden?
2000’de İstanbul’a geldim gece boğazda bir kahve içtim Türk parasına göre 150 milyon 

para ödedim. Hala çok şaşkınım.
Biz o zaman henüz sıfırları atmamıştık. Ama bu günkü değerle bile yine çokmuş. Ben de 

şaşırdım.
S- Bu okulun şubeleri var mı?
C-Yakında ve uzaktakilerle beraber beş şubemiz var.
S- Bu enstitü özel mi?
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C-Evet, tamamen özel. Maddi manada bir destekçimiz var. Başarılı öğrencilerimizi de 
destekliyor. Para vermeden okuyorlar. Ayrıca ülkenin her yerine onları vaaz/ tebliğ için 
gönderiyoruz.

S- Bu kurum öğrencilerini nasıl seçiyor?
C-Endonezya’daki bütün eyaletler temsilcilerini bize gönderiyor.
S- Peki temsilciler nasıl seçiliyor?
C-Biz valilere mektup yolluyoruz. Vali de kendi içinde çalışmalarını yapıyor ve seçtiklerini 

bize gönderiyor. 1997’den bu yana halka da açıldık. Ancak seçerek ve sınırlı sayıda öğrenci 
alabiliyoruz. Çünkü bizim öğrencilerimiz Kur’an ezberlemek zorunda. 

Yaklaşık yirmi sınıfımız var. Bir sınıfta ortalama yirmi kişi oluyor. Yani yaklaşık 400 öğren-
cimiz var. 

S- Sadece Şeriat Fakültesindeki öğrenciler mi hafız oluyor?
C-İsteyen herkes ezber yapabilir. Ama derslerle ilgili ezberler mecburidir.
S- Tahfiz için kullanılan özel bir metot var mı?
C-Hayır, bireyseldir. İsteyen sayfayı ayet ayet ezberler, isteyen bir sayfayı tümden ezber-

ler. 8 sömestri var. Her sömestride 4 cüz ezberleniyor. Son sömestriye 2 cüz kalıyor. Burada 
Ankara Üniversitesinde doktora yapan bir arkadaş var. O size daha iyi açıklar. Kendisi burada 
hoca. (hoca bayan)

S- Erkek öğrencilerin dersine giriyor musunuz?
C-Evet. Bizim öğrencilerimizin bir kısmı zaten hafız olarak buraya gelir. Bazıları ise burada 

başlar.
S- Tüm Kur’an’ı ezberlemeyen öğrencilere sertifika vermeniz için Kur’an’dan ne kadar ez-

berlemesi gerekiyor?
C-Buradaki öğrencilerin hepsi bir sömestride en az iki cüz ezberlemek zorundadır.
S- Yani mezun olduğunda on altı cüz ezberlemiş olmak zorunda.
C-Evet. Ancak bir de bizim seçtiğimiz yerleri ezberlemekle yetinmek isteyenler var. Onla-

rın ezberleri sıralı olmak zorunda değil önemli sureler şeklinde olabilir. Bunların bütün ezber-
leri dört cüz olur.

S- Mezuniyette öğrencilere nasıl şehade veriyorsunuz?
C-İki şehade var. Biri tüm Kur’an’ı ezberleyenler için. Diğeri bir kısmını ezberleyenler için.
S- Sömestri sonlarında sınav var mı?
C-Evet, her sömestri sonunda sınav var. Dönem sonunda ezberlediklerinden sınav olurlar.
S- Öğrenciler ezberlerini kendileri yapıp gelip hocaya mı veriyorlar?
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C-Kur’an’ın tamamını ezberleyecek öğrenciler buranın yatılı yurdunda kalırlar. Onların 
haftada üç gün dersleri oluyor. Bunların biri okulda ikisi yurtta. Pazartesi, Çarşamba yurtta 
ders oluyor, Cuma günü ise okulda. Yurtta ders görüldüğü gün hoca yurda ders almaya gider. 
Bu dersler sabah okuldan önce olur. Endonezya’da insanlar Kur’an’ı ana okulunda öğrenir. 
Öğrencilerimizin hepsi Kur’an’a çok hakimdir. Bu sebeple başlarında durup onlara ezber yap-
tırmaya gerek yoktur. Burada herkes hafız olabilir ve herkes hafız yetiştirebilir. Ben de hepsini 
ezberlemiştim ama unuttum.

Kur’an’ın bir kısmını ezberleyecek olan öğrenciler sadece Cuma günü okulda ders görür-
ler. Ayrıca yurtta dersleri yoktur. 

S- Arap olmayan insanlar ezberde zorlanır mı?
C-Hayır, çünkü biz Kur’an’ı küçükken öğreniriz.
S- Hafızlıkta ezber sırası nasıl?
C-Baştan sona doğru.
S- Cüz sistemiyle mi sure sistemiyle mi ezberliyorsunuz?
C-Cüz sistemi.
S- Bu şekilde ezbere devam ettiğinizde baştaki ezberler ne oluyor. Yani ikinci sömestride 

olduğunu varsaydığımız öğrenci sınavda sadece bu sömestride ezberlediği yerlerden mi so-
rumlu baştan beri yaptığı bütün ezberlerden mi?

C-Evet, öğrenci her sınavda şimdiye kadar yaptı bütün ezberlerden sorunludur.
S- Yani öğrenci 5. sömestride 16. ila 20. cüz arasını ezberlemişse ilk yirmi cüzden sınav 

olmalıdır.
C-Evet.
S- Eski ezberleri nasıl tekrar ediyorlar?
C-Yurttaki dersler tekrarlar için yapılan derslerdir. Orada yeni ezber verilmez. 
S- Okuldaki yeni ezber dersinde öğrenciler kaç sayfa yeni ders veriyorlar?
C-En az dört sayfa vermek zorunda en fazla ise on verebilir.
S- Bir sömestride kaç ders var?
C-16 ders.
S- Şu halde en fazla ezberleyebilen dahi 160 sayfa ezber vermiş olur en az veren ise 64 say-

fa ezberlemiş olur. Böylece bir sömestride en fazla ezberleyen 8, en az ezberleyen 3 cüz ezber-
lemiş olur.

C-Evet.
S- Bir sömestri 4 ay mı?
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C-Evet yani 16 hafta.
S- Tatiller nasıl oluyor?
C-Sömestri bitmeden önce ezberini bitiren öğrenci Kur’an dersine katılmayabilir ancak 

diğer dersler normal resmiyette devam eder.
S- Yılda kaç mezun veriyorsunuz?
C-Herkes hafızlık çalışmak zorunda olmadığı için mezun olanlar arasında kaç hafız var 

tam bilmiyoruz?
S- Toplam mezununuz ne kadar?
C-İki yılda bir mezun veriyoruz. Elli kişi mezun oluyor ortalama. 
S- Mezun öğrencilere normal diplomanın yanında hafızlık şehadesi veriyor musunuz?
C-Evet. Tüm Kur’an’ı ezberleyen öğrencilerimiz büyük camilerde imam olarak görev 

yapabiliyorlar.
S- Büyük camilerin imamlarını kim seçiyor?
C-Din İşleri Başkanlığı en büyük camilerin imamlarını seçer. Ama oradaki kurul üyeleri 

de bizim hocalarımız. Sadece birkaç tane tüm Kur’an’ı bilen öğrencimiz varsa bunların arala-
rından seçim yaparlar. Küçük camilerin imamlarını vakıflar seçer. Onlar bizden imam ister biz 
de göndeririz.

S- Buradaki öğrencilerden 4 yıldan daha kısa sürede hafız olan var mı?
C-Bunu tam bilemiyoruz. Yani buraya hafız olarak gelenler de var.
S- Size gelmeden önce hafızlığını bitirenler şehadelerini nereden alıyorlar? Yani eğitim 

gördükleri okul mu veriyor? Yoksa Din İşleri Başkanlığının böyle bir sınavı var mı?
C-Yok. Herkes kendi okulundan şehadesini alır.
S- Kıraat-ı aşere dersi var mı?
C-Evet.
S- Pratik mi teorik mi?
C-Her ikisi de var. İki sömestri ders veriliyor. Sonunda sınav oluyor.
Teşekkürler...
EK 54

RÖPORTAJ SORU ve CEVAPLARI ÖRNEĞİ (Negeri Senbilan)
S-Bu Kurumun tam adı nedir?
C-Institut Tahfiz al-Kur’an Negeri Senbilan.
S- Enstitü ne zaman kuruldu?
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C-1991’de kuruldu. 2001’e kadar geçici bir yerde görev yaptı. 2003’ten bu yana kendi bi-
nalarında hizmet veriyor.

S- İlk kurulduğundan beri tahfiz eğitimi veriyor mu?
C-Evet.
S- Entegre okul mu?
C-Evet. (kısaca normal okul eğitimiyle birlikte hafızlık)
S- Tahfiz programı JAKIM’den mi geliyor?
C-Evet. Yani Negeri Senbilan’a bağlı biriminden.
S- Hafızlık yapan öğrencilerin yaş aralığı nedir? 
C-13 ila 17 arası. Her yıl altı cüz ezberliyorlar beş yılda tamamlıyorlar.
S- Şehade veriyor musunuz?
C-Evet.
S- Ezberler her yıl test ediliyor mu?
C-Evet. İki çeşit test var. Biri aylık diğeri yıllık.
S- Ezber yöntemi nasıl?
C-Öncelikle müşafehe ve telakki var. Hoca okur öğrenci onun ağzından dinler. Yanlışları-

nı tespit eder ve sonra ezberler. Sabah dersleri şöyledir: Öncelikle dün ezberlediği sayfayı din-
ler. Sonra yakın ezberlerini tekrar eder. Bu tekrar üç sayfadır. Sonra eski ezberlerini tekrar eder. 
Diyelim ki öğrenci ikinci cüzü ezberliyor olsun. Birinci cüzü tekrar etmesi vaciptir. Birinci cüz 
ile ikinci cüzün bağlantısını kurmak zorundadır. 

S- Öğrenciler tekrarlarını kendileri mi yapar hocaya mı dinletir?
C-Muracaa hocanın önünde yapılır hoca sabahtan akşam ona kadar medresededir. Sabah 

namazını cemaatle kıldıktan sonra hocalar okuldadır.
S- Kaç tane tahfiz hocanız var?
C-20.
S- Kaç öğrenci var?
C-220.
S- Kız, erkek sayısı?
C-19 kız diğerleri erkek.
S- Öğrenciler ezberlerini sınıfta mı yapıyorlar?
C-Grup şeklinde yapıyorlar her grupta 15 öğrenci var.
S- Kız öğrenciler için ayrı hoca var mı?
C-Evet, üç tane. Dönüşümlü görev yapıyorlar.
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S- Ezberlerini planlanandan önce bitiren öğrenci var mı?
C-Zaten genelde üç yılda bitirirler.
S- Okulla birlikte mi?
C-Evet.
S- Beş yılda bitiremeyen var mı?
C-Evet erteliyorlar. Diplomada devam ediyorlar.
S- Yani üç yıl daha kazanmış oluyorlar.
C-Evet.
S- Diploma programında ezbere yeni başlayan öğrenci için de tahfiz programı var mı?
C-Evet.
S- Bitmezse ne yapıyor?
C-Bir yıl uzatıyor.
S- Yani diploma dört yıla çıkmış oluyor.
C-Evet.
S- Öğrenciler ezber yaparken hangi problemlerle karşılaşıyorlar?
C-Dört ana problem var. Birincisi, tekrar etmek için harcanan zaman. İkincisi yeterli aile 

desteği yok. Aileler çok eksik öğrenciyi motive edecek güçleri yok. Üçüncüsü yiyecekler, nor-
malde beynimizi geliştirmek için süt, bal gibi gıdalara ihtiyacımız var. Beynimizi geliştirme-
liyiz ama yeterli malzememiz yok. Dördüncüsü, çevre. Vatandaşlar, medya elektronik aletler, 
desteklemeyen çevre vb. öğrenciler topluma katıldıkları zaman mesela tatillerde bizim onlara 
öğrettiklerimizden farklı bir çevreyle vakit geçiriyorlar. Dergi, internet her şey okula geri gel-
diklerinde odaklanmalarına zarar veriyor. Bu yüzden normalde tatil bir ay ama biz iki haftaya 
indiriyoruz. Burada okulda durmaları daha iyi.

S- Bu durumun çözümü için başka neler yapıyorsunuz?
C-İlk olarak aileleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerin ders bilgilerini de ailelerle 

paylaşıyoruz. İkincisi köylerinde kalmalarını tavsiye etmiyoruz. Tatili kısa tutuyoruz. Evleri-
ne giderken ailelerine “Lütfen hayat tarzınıza dikkat edin, erkenden namaz kılınmalı, her gün 
mutlaka Kur’an okunmalı, tv izlemeyin, dergilerden uzak durun.” diyoruz. Öğrencilerin yiye-
ceklerine dikkat ediyoruz. Mesela deniz ürünleri ile tavuğu karıştırmayız. Bunları aynı vakitte 
yedirmiyoruz. Her hafta Cuma geceleri kemuleyl’ leri var.

S- O nedir?
C-Gece namazı. Teheccüd. Yani “Kumulleyle illa kalila”. Pazartesi ve Perşembe günleri 

oruç tutuyorlar.
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S- Öğrenciler mi hocalar mı?
C-Her ikisi de.
S- Okulunuz yatılı mı?
C-Muhakkak.
S- Öğrenciler bu okula para ödüyorlar mı?
C-Ödemek zorunda değiller. Zekat elde ediyorlar. Bursları var. Birinci sınıftan üçüncü sı-

nıfa kadar 40 ringit alıyorlar. 4 ve 5’te 60 ringit. Diplomada ayda 100 ringit. Her türlü yiyecek 
içecek serbest zekattan karşılanıyor.

S- Hocaların maaşlarını kim ödüyor?
C-Eyalet devleti.
S- Akademi dersleri ne zaman başlıyor?
C-Sabah namazından sonra öğrenciler saat 09:30’a kadar Kur’an dersi çalışıyorlar. Sonra 

akademi dersleri başlıyor. 10:00 ila 17:00 arası akademi dersleri. Sonra 20:00 ila 22:00 arası 
ezber dersi.

S- Muracaa nasıl?
C-Hafta sonları arkadaş arkadaşa muracaa yapıyor.
S- Malezya’da hafız olmanın avantajları nedir?
C-İlk olarak kişiliğinde düzelmeler vardır. Her şeyiyle örnek kişi olmuştur. Nasıl konuşa-

cağını nasıl giyeceğini bilir. İş imkanları geniştir. İnsanlar onlara saygı duyar. Bildiğim kada-
rıyla 10 kişiye şefaatçi olacaklar. Maddi gelir olarak da insanlar onları davet eder. Ramazanda 
1000-2000 ringit kazanırlar.

S- Malezya’da hafızlık bir riskle karşı karşıya mı?
C-Herhangi bir risk yok. Hafızlar toplumumuz liderleridir. Kraliyet ailesi de hafızları çok 

önemser. 
S- Bayan hafızların erkek hafızlara oranı nedir?
C-Malezya’da 12 eyaletin tahfiz yetkililerinin katıldığı yıllık büyük toplantıları olu-

yor. Üstaz onlara katılıyor. Oradan edindiği bilgilere göre 6 erkek hafıza karşılık 4 kız hafize 
bulunmakta.

S- Bunun sebebi nedir sizce?
C-Erkeklere daha fazla ihtiyaç var ondan.
S- Bu yıllık toplantıların konuları nedir?
C-Öncelikle tahfiz enstitülerinin başarısı konuşulur. Bundan sonra nasıl hareket edilmeli, 

nasıl geliştirebiliriz, daha iyiye götürebiliriz. Sonra yeni fikirleri paylaşırız, daha iyi faaliyetleri 
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anlatırız. Bu seneki toplantıdan yeni çıkan fikirler şöyle: Yeni bir departman kurmak istiyoruz 
tahfizi kontrol eden. Yani JAKİM var ama biz sivil toplum örgütü gibi bir şey istiyoruz. Fikirle-
rimizi güçlü bir şekilde savunmak istiyoruz ihtiyaçlarımızı dile getirmek istiyoruz. Kur’an üni-
versitesine ihtiyacımız var. Bizim hocalarımızın çoğu Şubra’da eğitim aldı kendi sistemimizi 
oturtmalıyız. 

S- Kıraat-ı seb‘a eğitimi sizde de var mı?
C-Evet.
Teşekkürler...
EK 55

RÖPORTAJ SORU ve CEVAPLARI ÖRNEĞİ (Kelantan)
S-Bu Kurumun tam adı nedir?
C-Ma’had Tahfiz el-Kur’an ve’l-Kıraat.
S- Kurumun eğitim sistemini özetleyebilir misiniz?
C-Burada hıfz normal okul eğitimi ile devam ediyor. Üç müfredat var; Arapça, Kur’an ve 

akademi (akademiden kasıt normal okul dersleri).
S- Öğrencilerin yaş aralığı nedir?
C-13 ila 17-18 arası. Okulda ayrıca diploma (Amerika’daki kolej eğitimine benzeyen lise 

sonrası verilen eğitimin adı) eğitimi var.
S- Okul bitince öğrencilerin nasıl seçenekleri var?
C-Ya üniversiteye giderler ya da Şubra’ya giderler.
S- Şubra Mısır’daki mi?
C-Evet.
S- Buranın tahfiz hocaları Şubra’dan mı mezun?
C-Çoğu öyle. Buradaki hocaların çoğu aslında bizim eski öğrencilerimiz.
S- Bu okuldaki tahfiz metodunu bize özetleyebilir misiniz?
C-Kur’an ezberlemeye her gün saat 7:30 da başlıyorlar 9:00’a kadar devam ediyor. Arada 

akademi dersleri devam eder. Dinlenmeden sonra 11:00 ila 12:00 arası tekrar tahfiz dersi var-
dır. Sonra 14:30’a kadar akademi dersleri devam eder. 15:30’da ek dersler olabiliyor. Akşamla-
rı ise serbest vakit ders dışı faaliyetler yani futbol, voleybol vs…

S- Öğrenciler akşam ve yatsı namazlarından sonra tahfiz çalışıyorlar mı?
C-Evet, akşamdan sonra 21:30’a kadar hıfz dersleri devam eder.
S- Yeni sayfaları öğrenciler ne zaman ezberliyorlar?
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C-Öğrencilerimiz bir sayfayı ezberleyince hocalarına o sayfayı tesmi’, takrir ettiriyorlar şa-
yet kabul görürse diğer ezbere geçiyorlar. Birinci sınıfta 6, diğer sınıflarda 8 cüz ezberliyorlar 
ve 4. yılın sonunda hıfz bitmiş oluyor. Sadece dört yılda bitirmeye odaklanıyoruz. 

Öğrenciler yazarak ezberliyorlar. Her öğrencinin bir defteri oluyor. Bu deftere ezberlene-
cek sayfalar yazılıyor. Ve sonunda her öğrencinin bir Mushaf ’ı oluyor. Otuz cüzü tamamlamış 
bir öğrencinin örnek Mushaf ’ı bu, hepsini kendi yazdı. Her sayfayı yazıp ezberledikten sonra 
hocasına dinletti hoca onaylayınca sayfanın altına imza attı ve diğer sayfaya geçmesini onay-
lamış oldu. 

S- Öğrenci yazarken kurşun kalem kullanmamış bu silinemez yanlış yaptığında ne 
yapılıyor?

C-Düzeltme yapabilir.
S- Nasıl?
C-Sayfayla (sayfaya yeni bir kağıt yapışmış diğerinin üzerine yeni bir sayfa yapıştırılmış).
S- Yazı ile ezberleme isteğe bağlı mıdır?
C-Hayır mecburi. Bu okula yeni geldiğinde bundan satın almak zorunda. 20 ringit tutarı 

var.
S- Hoca bu ezberi öğrencinin yazdığı dersten dinlerken talebenin dersten kalması için kaç 

yanlışı olması gerekiyor?
C-Üç yanlışta öğrenci dersten kalır.
S- Neden yazıyorlar? Daha kalıcı ezber yapmak için mi? Yoksa Kur’an’ı ezberlediğinde 

onu yazabilsinler diye mi?
C-Her ikisi de.
Sudan’da öğrencilerin ellerinde elvahlar görmüştük yazmaları için.
Çok eskiden babalarımız bunu kullanıyorlardı.
Bizim okulumuz uluslararası faaliyetlere katılmaktadırlar. Bu yıl 5. sınıf öğrencilerimiz Mı-

sır ve Libya’ya tahfiz yarışması için gittiler ve dünya ülkeleri arasında 5. oldular. Geçen yıl En-
donezya’da birincilik almıştık.

S- Öğrencilerin ezber yapmalarında sorun çıkarsa cezai uygulama mümkün mü?
C-Evet, bizde ceza normaldir.
S- Ne gibi cezalar? 
C-Vurabiliriz. Ayrıca öğrenciden ezberini yapmadan sınıfa girmemesini isteyebiliriz, uzun 

süre ayakta durmasını isteyebiliriz. Bu konuda çok sıkı olduğumuz için taviz yoktur.
S- Bir günde kaç saat Kur’an dersi var?
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C-4 saat.
S- Bir günde kaç sayfa ezberliyorlar?
C-Bir sayfa.
S- Tekrar ne kadar?
C-Bir saat tekrar zamanı. 
S- Tekrarın netleşmesi için bir örnek verebilir misiniz? Mesela öğrenci Nisa Suresi’ni ez-

berliyor olsun. Bakarayı nasıl tekrar eder?
C-Günde bir saatte iki cüz tekrar edebilirler. Yarım cüz de olabilir.
S- Her sömestri sonunda test var mı?
C-Evet.
S- Bütün cüzlerden mi?
C-Evet. İlk sene altı cüz ezberleniyor öğrenci sınavda hepsinden sorumludur. İkinci yıl 14 

cüzden sorumludur. Üçüncü yıl 22 cüzden…
S- Öğrenciler hıfzı tamamlayınca şehade veriyor musunuz?
C-Evet.
S- Şehade sınavı için özel bir komisyon var mı?
C-Evet.
S- Bu komisyon dışardan mı geliyor?
C-Yok, kendi kurulumuz var. Bu kurulu bazen Yayasan atar
S- Yayasan sponsor grup mu?
C-Evet.
S- Kız şubeniz var mı?
C-Evet.
S- Karma eğitimi olmamasının nedeni nedir?
C-Karıştıramıyoruz. Düşünüyoruz ki bu çok zor ve tehlikeli. Ezber yapan kız ve erkekler 

birbirlerinin dikkatini dağıtabilir. Bunun yanında sosyal sebepler de var…
S- Bize bu okulun tarihinden bahsedebilir misiniz?
C-1992’de kuruldu. Eyalet lideri tarafından kurulmuş. 
S- Bu okul ilk günden beri tahfiz okulu mu?
C-Evet, baştan beri. Ve bütün öğrencileri tahfiz öğrencisi.
S- Kaç öğrencisi var?
C-425.
S- Kaç hoca?
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C-42.
S- Kız bölümünde kaç öğrenci var?
C-400.
S- Sınıfta mı ezber yapıyorlar mescitte grup halinde mi?
C-Sınıfta. Ama hoca isterse başka yeri de kullanabilir.
S- Bir hocanın kaç öğrencisi var?
C-15.
S- Hıfzını planlanan zamandan önce bitiren öğrenci var mı?
C-Evet evet. Birkaç tane. Üçüncü sınıfta bitiren var. En erkeni üç yıl. Ama okulla birlikte.
S- Malezya’da tahfizde en iyi şehir ve okul neresi?
C-Sanırım burası, Kelantan
S- Neden?
C-Burada çok hafız yetişiyor. Aynı zamanda çok uleması var. (Kelantan Şeriat kurallarında 

en sıkı eyalet olarak biliniyor.) Eyalet başkanımız da ulemadan. Ezher’den.
S- Kıraat dersleri var mı?
C-Evet.
S- Son sınıfta mı öğretiyorsunuz?
C-2. yıldan başlayıp her sömestri. 
S- Kıraat-ı aşere mi?
C-Evet. Bu yıl öğrencilerimizden yirmi beş tanesi Ezher’e gitti.
S- Hafızlığın avantajlarından bahsedebilir misiniz?
C-Biz her ailede bir hafız olsun istiyoruz. bu bizim eyalet çapındaki tutkumuz. Bunu ba-

şarmaya çalışıyoruz. 
S- Ne aşamada başarılı oldunuz?
C-Deniyoruz. Şimdi yedi hafızlık okulumuz var. Kelantan’da 9 ilçe var ikisi kaldı.
S- Öğrencilerin ezber yaparken karşılaştıkları temel problemler nelerdir?
C-İlk olarak Arapça olduğu için zorlanıyorlar. İlk yıl geldiklerinde adapta olmak için de 

zorlanıyorlar. Hep televizyonlara çıkan öğrencimiz var dinlemek ister misiniz?
 Evet, lütfen.
S- Öğrencilerinizden Medine’ye giden var mı? 
C-Evet, bir yılda beş kişi.
S- Arabistan’ın vahhabi olmasının öğrencilerinizin üzerindeki etkisi nedir?
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C-Öğrencilerimizin herhangi bir problemi yok. Öğrencilerimizden İngiltere’ye Ameri-
ka’ya gidenler de var. Tek alternatifimiz bu ülkeler değil.

S- Okulla birlikte tahfiz zor olmuyor mu?
C-Hayır, çünkü kendi metodumuz var. Biz inanıyoruz ki bir öğrenci tahfizi yapabili-

yorsa akademiyi daha iyi yapar. Bu yüzden akademide 2003 yılında en başarılı okul olduk 
Malezyada.

Malezya’nın her bölgesinden sürekli ziyaretçilerimiz oluyor. Pahang, Terengganu, Johor, 
saba vs…geçen hafta Saba’dan geldiler. Bizim tahfiz metodumuzu aldılar.

Ben (İngilizce öğretmeni) bir soru sorabilir miyim?
Elbette, buyurun.
Sizin burada ne işiniz var? 
Konuşmanın başında söylediğimiz gibi doktora araştırması için geldik
Tamam, anladım ancak buraya gelmeden doktora yapılmıyor mu? Sizi buna mecbur mu 

tutuyorlar?
Hayır, bu özel merakımızdan. Dünyadaki Müslümanların tahfiz konusunda neler yaptığı-

nı merak ediyorum. Ve tahfiz hocalığı yaptığım için problemleri biliyorum. Ülkelerdeki farklı 
sorunlara nasıl çözümler getirildiğini öğrenmek istiyorum. Belki bizim için de ufuk açıcı olur.

Geleceğinizi öğrendiğimde kendi kendime “çok cesur olmalılar Türkiye’den buraya sade-
ce bunun için gelinir mi?” diye düşündüm. İmrendim ama acıdım da. Çünkü çok zahmetli bir 
şey. Aramalarınızda her telefona sarıldığımda “umarım başlarına bir şey gelmemiştir” dedim. 
Sizin için çok dua ettim.

EK 56

RÖPORTAJ SORU ve CEVAPLARI ÖRNEĞİ (Singapur)
S-Bu kurumun tam adı nedir?
C-Medrasah Tahfiz al-Kur’an Singapur (Daru’l-İmân)
S-Burası okul mu tahfiz merkezi mi?
C-Burası tam gün okul ve aynı zamanda tahfiz merkezi.
S-Kaç öğrenciniz var?
C-Yaklaşık 60.
S-Kız ve erkek karışık mı?
C-Evet.
S-Kızlar ve erkekler aynı sınıfta mı?
C-Hayır, ayrı sınıftalar.
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S-Kaç öğreticiniz var?
C-Dört tane tam zamanlı hocamız var birkaç tane de yarı zamanlı.
S-Burası özel okul mu?
C-Evet.
S-Herhangi bir yere bağlı mı?
C-Hayır. Özel bir kuruluş toplum tarafından destekleniyor. Darulhuffaz gibi şirketler des-

tekliyor. Devletten hiç yardım almıyor. Çünkü Singapur devleti seküler bir devlet.
S-Darulhuffaz başka özel bir kuruluş mu?
C-Hayır.
S-Nedir peki?
C-Aslında o bir şirket ancak aynı zamanda bünyesinde oluşturulmuş sınıflarla part time 

hafızlık hizmeti veriyor. Normal çalışan ve meşgul insanlara hafta sonları hafızlık yapabilme-
leri için yardımcı oluyor. Aynı zamanda Kur’an öğrenen insanlar için de aynı hizmet geçerli. 
Genelde yetişkinlerin katıldığı bir eğitim sistemidir. Ev hanımları da katılabiliyor. Ancak bura-
sı tam okul. 13 ila 18 yaş aralığına eğitim veriyor. Burada eğitimlerini bitirdikten sonra öğren-
cilerimiz Ezher’e gidebiliyor. 

S-Burası yatılı bir okul mu?
C-Hayır, Singapurda yatılı okul yok. Çünkü burası küçük bir ada. Yatılıya gerek yok İstan-

bul gibi düşünmeyin. İnsanlar gidip gelebilir. 
S-Öğrenciler hangi saatlerde okula geliyorlar.
C-Okul sabah saat sekizde başlıyor 16:00’ya kadar sürüyor. 
S-Ne zaman hıfza çalışıyorlar?
C-Sabah vakitlerinde zuhura kadar ezber yapıyorlar. Zuhurdan önce kaylule yapıyorlar, 

sonra  tekrar okul dersleri var. Bu okulda yüzde altmış tahfiz eğitimi yüzde kırk okul eğitimi.
S-Mezun olunca üniversiteye gidebiliyorlar mı?
C-Kabul alırlarsa (kazanabilirlerse) gidebilirler.
S-Mesela buradan mezun olanlar Matematik okuyabilir mi?
C-Hayır, çünkü onlara matematik dersi çok fazla vermiyoruz. Buradan çalışırlarsa Mısır’a 

gidebilirler ama Matematiğe gidemezler.
S-Mısır öğrencilerinizi sınavsız mı alıyor?
C-Şu anda süreç halindeyiz alması için uğraşıyoruz.
S-Sadece hafızlığa yoğunlaşmış kurum var mı?
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C-Hayır, sadece hafızlığa full time yoğunlaşmış okul Singapurda yok. Ama mescitlerde 
part time hafızlık çalışmaları var. Okulla birlikte tahfiz için burası ilk. Mescitlerde tahfiz sınıfla-
rı var. Yetişkinler katılıyor. Bunlar sınıf halinde değil gruplar şeklindedir.

S-Böyle bir mescit tavsiye edebilir misiniz?
C-Eğer isterseniz yarın gelebilirsiniz. Ben aynı zamanda tahfiz sınıfı yönetiyorum hafta 

sonları. Darulhuffazda görev yapıyorum. Küçük küçük sınıflarım var orada. Mescitlerde de 
görev yapıyorum.

S-Oradaki sistemle buradaki aynı mı?
C-Hayır, burası tam gün onlar yarım zamanlı ve hafta sonları.
S-Tatilleriniz nasıl?
C-Burada iki zamanda tatil var? Birisi yaz tatili Haziran’da, diğeri kış tatili Aralık ve 

Kasımda.
S-Hafta sonları tatil mi?
C-Evet.
S-Bu okul ne zaman kuruldu?
C-Geçen yıl.
S-O halde hiç mezununuz yok?
C-Evet.
S-Geçen yıldan bu yana öğrenciler ne kadar ezberlediler?
C-Bazıları yirmi, bazıları on beş cüz ezberlediler.
S-Bu öğrenciler bunları önceden mi ezberlemişlerdi?
C-Hayır, burada ezberlediler.
S-En az ezberleyen ne kadar ezberledi?
C-Yedi cüz.
S-Şu halde en az ezberleyenler üç yılda hafız olabilirler.
C-Bizim planlarımıza göre dört ya da beş yıl diyoruz. Tahfiz üç yılda bitse bile öğrenciler 

normal okula devam etmek zorundalar.
S-Metot olarak nasıl ezber yapıyorlar?
C-Öğrenciye bağlı. İyi bir öğrenci ise tek oturuşta bir saatte bir sayfa ezberleyebiliyor. Or-

talama bir ayda bir cüz istiyoruz. Daha fazlasını yapanlar da oluyor.
S-İlk cüzden mi başlıyorlar?
C-Evet.
S-Cüz cüz mü ezberliyorlar sure sure mi?
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C-Cüz cüz.
S-Sınıflarda mı ezber yapıyorlar?
C-Evet.
S-Bir sınıfta kaç öğrenci var?
C-Bir öğreticiye 10-15 öğrenci düşüyor.
S-Bir sayfayı nasıl ezberliyorlar?
C-Önce telakki yapıyorlar hoca ile. Sonra hoca yanlışları düzeltiyor. Sonra öğrenciler satır 

satır okuyorlar belki her satırı yirmi kez okuyorlar bazen otuz defa okuyorlar. Yani ezberleyene 
kadar. Bir satırı ezberleyince ikinci satıra geçiyorlar. Sonra iki satırı birleştiriyorlar. 

S-Tahfiz hocalarını seçerek mi alıyorsunuz?
C-Evet, öncelikle hafız olmalılar. Tecrübe sahibi olmalılar. 
S-Nasıl bir tecrübe?
C-Hafız hocalığı yapmış olmalı.
S-Zaman sınırlaması var mı? Yani şu kadar yıl hafız hocalığı yapmış olmalı diye.
C-En az iki.
S-Başka özellikler istiyor musunuz?
C-Kıraat alanında nitelikli olmalı. 
S-Kıraatten kastınız nedir?
C-Ezherdeki yedi kıraati kastediyorum.
S-Sizdeki hocalar yedi kıraatı  biliyorlar mı?
C-İki hocamız Ezher’den, onlar biliyor. Malezya’dan olan hocalarımız da var.
S-Siz Ezher’de mi eğitim gördünüz?
C-Elhamdülillah.
S-Kaç öğrenci erkek, kaç öğrenci kız?
C-Yüzde altmışı erkek yüzde kırkı kız.
S-Eski ezberleri nasıl tekrar ediyorsunuz?
C-Marka var. Kur’an’dan hizipler yani. Hizibe ulaşana kadar ezber yapıyorlar. Her marka 

bittiğinde tekrar ediyorlar. Ama aynı zamanda ezber yapmaya devam ediyorlar. Her yarım cüz 
bittiğinde sınavımız var. Her cüz bittiğinde de test yapıyoruz. Öğrenci tekrarını kendi yapar 
hoca sınavla kontrol eder.

S-Ezber yapmanın yıllara dağılımı nedir?
C-İlk yıl yedi cüz, ikinci yıl sekiz, üçüncü yıl yedi cüz ezberliyorlar.
S-Sınavlarda eski ezberler de soruluyor mu?
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C-Evet.
S-Tahfizleri bitince şehade verecek misiniz?
C-Evet.
S-Okul mu verecek?
C-Evet.
S-Şehade öncesinde öğrenci sınav mı yapılıyor? Yoksa Kur’an’ı baştan sona okuyorlar mı?
C-Hayır, baştan sona okumuyorlar. Standart testimiz var. Malezya ve Singapur’da. Toplam 

on sorumuz var. İlk üç soru ilk on cüzden, ikinci üç soru ikinci on cüzden, üçüncü üç soru 
son on cüzden sorulurken son soru da herhangi bir yerden soruluyor. Bu manada tahfiz Sin-
gapur’da yeni o yüzden bu uygulamalar tam oturmadı. Yani tahfiz on yaşında yeni denilebilir.

S-Singapur’da İslam dini konusunda yetkili olan kurumun adı nedir?
C-Meclis İslamî Singapur. (MUIS)
S-Bu devlete mi bağlıdır?
C-Evet.
S-Görevleri nelerdir?
C-Din eğitimini içeren dersleri düzenlemek. Tefsir, hadis, kelam gibi. Zekat ve fetva konu-

sunda insanları bilinçlendirir. Hac, kurban gibi konularla ilgilenir. Mescitler MUIS’e bağlıdır. 
Medreseler var onlar da ona bağlıdır. Gıdalara helal sertifikası vermek için araştırma yapmak 
üzere oluşturduğu komisyon vardır. 

S-Derslere ne zaman ve nasıl başlıyorsunuz?
C-Sabah namazla başlıyoruz. Biliyorsunuz mescit namazı var. Sınıfla namazla başlıyoruz 

ve sonra dua ediyoruz. Sonra da ezber yapıyoruz. 
Teşekkürler...
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EK 57
Deoband (Diyûbendi) Hindistan 8 yıllık Arapça eğitimi dersleri örneği 

8 YILLIK ARAPÇA SINIFLARI DERSLERİ 
İLK YIL 

  
İKİNCİ YIL 

 
ÜÇÜNCÜ YIL 

DÖRDÜNCÜ YIL 
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BEŞİNCİ YIL 

ALTINCI YIL 

YEDİNCİ YIL 

SEKİZİNCİ YIL ( Daura-e-Hadis) 

Not: Arapça sınıfların 8 yıllık derslerinin başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenci me-
zun olmak için yeterli dereceyi elde etmiş olur. ( Sanad-e-Faraghat) Darul Uloom. 



295

SONUÇ / DEĞERLENDİRME

İHTİSAS SINIFLARI 
TEFSİRDE USTALIK 

  
İLAHİYATDA USTALIK 

 
FIKIHDA USTALIK 

 EDEBİYATTA USTALIK 

  EDEBİYATTA USTALIK (DEVAMI) 
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FIKIHDA USTALIK (DEVAMI) 

EK 58348: Elvah örnekleri

348 Madrasah_pupils_in_Mauritania.jpg.
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