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Genel Merkezi Ankara'da bulunan Evrensel Hafı-

zlar Derneği, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, öğreten, mu-

htevasına vakıf olmaya çalışan ve bu uğurda hizmet 

verenlere her türlü katkıda bulunmak, bu amaçla faal-

iyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların sorunlarına 

çözümler üretmek ve stratejiler geliştirmek amacıyla 

Türkiye'nin çeşitli illerinden bir araya gelen Kur'an 

sevdalıları tarafından Aralık 2006'da kuruldu.

Kısa adı EHAD olan Evrensel Hafızlar Derneği'nin 

gönüllü çalışanları 81 il, 500'ü aşkın ilçede Şube ve 

Temsilciliklerimiz ile milli, manevi, ahlaki ve evrensel 

değerlere sahip, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı, 

üstün vasıflı örnek nesiller yetiştirilmesine katkı 

sağlamak amacıyla hafızlara, hafızlık müesseselerine, 

imam-hatip okullarına, ilahiyat fakültelerine ve D.İ.B. 

İhtisas Eğitim Merkezlerine yönelik faaliyetlerine de-

vam etmektedir.

HAKKIMIZDA
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Evrensel Hafızlar Derneği; “İnsanların en hayırlısı Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” düstu-
rundan hareket eden milletimizin Kur’an aşkından aldığımız ilhamla ülkemizin muhtelif vilâ-
yetlerinden bir grup Kur’an sevdalısı tarafından Aralık 2006’da Ankara’da kuruldu.

Derneğimiz elini taşın altına koymaya hazır şube ve temsilciliklerindeki gönüllüleri ile 
Kur’an’a hizmetin şeref olduğu inancıyla ülkemizin içinde bulunduğu manevi tahribatı önle-
mek için faaliyetlerini Türkiye genelinde sürdürmektedir.

“Kur’an’ı biz indirdik; onu koruyacak olan da biziz” diyen Allah’u Teâla on dört asırdır 
Kur’an’ın tek harfine dahi dokunulmasına müsaade etmemiştir. Kur’an’ın tahrif edilmeden 
yayılıp yaygınlaşmasında ve bugünlere gelmesinde hafızların rolü büyüktür. Kur’an’ın eşsiz 
sedası ve manasının nesillerden nesillere aktarılmasında büyük emeği olan hafızlar bir anlam-
da Kur’an’ın hâmisidirler. Bu nedenle “Hafızlar” yaşayan ve yürüyen Kur’an olarak nitelendiril-
mişlerdir. Bütün Müslümanlar üzerine hafız olmak veya hafız yetiştirmek farz-ı kifâyedir. Aynı 
zamanda hayır ve hasenatın en şereflilerinden birisidir.

Peygamberimiz (s.a.v), hafızları vahiy getiren meleklere benzetmiş ve Cennet’te onlarla 
beraber olacağını müjdelemiştir. Sevgili Peygamberimiz İslam’ı tebliğe hafızları memur kılmış, 
üstün zekâ ve kabiliyetleri sebebiyle elçilik ve valilik gibi görevlerde hafızlara öncelik vermiş, 
vefatlarında dahi önce onları defnetmiştir. Halifeler ve İslam devlet başkanları da bu alışkan-
lığı teşvik etmişlerdir.

Şunu iyi bilmeliyiz ki; Kur’an’a hizmet şereftir. Tarihte Kur’an’a hizmet eden nice millet ve 
devletler isimlerini tarihin şeref levhalarına altın harflerle yazdırmışlardır. Kur’anın özüne ve 
ruhuna sırtını dönen milletler ise asla huzurlu ve müreffeh olamamıştır.

Müntesibi olmaktan büyük şeref duyduğumuz İslam’ın mukaddes kitabı Kur’an-ı Kerim, 
Allah katından insanlığa sunulan büyük bir lütuf ve aynı zamanda hidayet kaynağı olduğu gibi 
aynı zamanda da bütün kitapların ve ilimlerin ana membaıdır.

Kur’an-ı Kerim ve Efendimizin Sünnet-i seniyyesi insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran 
yüce ve kusursuz bir rehberdir. Kalpleri ürperten, çağlara meydan okuyan, bir benzeri asla olma-
yan Kur’an’a duyulan ihtiyaç her geçen gün hızla artmaktadır. Keşmekeşliğin, çirkefliğin, kaos 
ve kargaşanın işgal ettiği dünyamızın tek kurtuluşunun Kur’an olduğu bilinciyle; hafızlığın İslam 
dünyasında ve ülkemizde hak ettiği mertebeye ulaşması, Kur’an’ın Sahih Okunması, anlaşılması, 
yaşanması ve ezberlenmesine dair elimizden gelen bütün gayreti göstermekteyiz. 

EHAD aracılığı ile hafızlık müessesini yeniden canlandırmayı ve mevcut sorunların aşılma-
sına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda milletimizin nice fedakârlıklarla yetişmeleri-
ne vesile olduğu hafızların ezberlerinin korunmasına destek olunması, eğitim-öğretimlerine 
devam edebilmeleri, istihdamları ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayarak toplumda 
hakkettikleri konuma tekrar yükselmelerini sağlamak amacıyla organize ettiğimiz “Hafızlık 
Süreçleri Çalıştayı”’na katkı veren Yüksek İstişare Kurulumuzun seçkin üyelerine ve kıymetli 
misafirlerimize teşekkür ederim. Ayrıca göstermiş oldukları misafirperverliklerinden ötürü TE-
DAŞ Misafirhanesi yetkilileri ve çalışanlarına hafızlar adına teşekkür ederim.

Evrensel Hafızlar Derneği
Genel Başkanı

Hafız Harun AYTAÇ

Kur’an-ı Kerim’e 
Hizmet Şereftir
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ADI SOYADI BAĞLI İLLER

1 Mustafa CUMHUR
FATİH, BAYRAMPAŞA, BEŞİKTAŞ, BEYOĞLU,
ESENLER, EYÜP, G.O.P., KAĞITHANE, SARIYER, 
SULTANGAZİ, ŞİŞLİ, ZEYTİNBURNU

2 ALİ KİRİŞ
BAĞCILAR, AVCILAR, B.EVLER, BAKIRKÖY, GÜNGÖREN, 
K.ÇEKMECE, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ÇATALCA, SİLİVRİ. 
B.ÇEKMECE, ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ.

3 Enver Osman KAAN
ÜSKÜDAR, PENDİK, TUZLA, ÜMRANİYE, ŞİLE, 
S.BEYLİ, SANCAKTEPE, MALTEPE, KARTAL, 
KADIKÖY, BEYKOZ, ATAŞEHİR, Ç.KÖY, ADALAR

4 Mahmut BATTAL KOCELİ-BURSA-YALOVA-BİLECİK-BALIKESİR-
SAKARYA-DÜZCE

5 Nihat YILMAZ BOLU-ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK-
KASTAMONU

6 Ahmet POYRAZ UŞAK-MANİSA-İZMİR-AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA-
BURDUR-ISPARTA-ANTALYA

7 Kerim Şükrü ÜNLÜ KONYA-ANKARA-AFYON-KÜTAHYA-ESKİŞEHİR-
KARAMAN-KIRIKKALE-ÇORUM-ÇANKIRI

8 M. Salih RAMAZANOĞLU TRABZON-SİNOP-SAMSUN-ORDU-GİRESUN-
RİZE-ARTVİN 

ADI SOYADI BAĞLI İLLER

9 Mehmet ŞAHİN GÜMÜŞHANE-BAYBURT-ERZİNCAN-
ERZURUM-KARS-IĞDIR-ARDAHAN

10 Ömer ARİF 
KAYSERİ-TOKAT-KIRŞEHİR-YOZGAT-
SİVAS-AKSARAY-NEVŞEHİR-NİĞDE-
AMASYA

11 Abdurrahman GÜL ELAZIĞ-MALATYA-ADIYAMAN-
TUNCELİ-BİNGÖL

12 Adem  KOÇ MERSİN-ADANA-OSMANİYE-K.
MARAŞ-G.ANTEP-KİLİS-HATAY

13 Ahmet DEMİR VAN-ŞIRNAK-BİTLİS-HAKKARİ-
MUŞ-AĞRI

14 Mehmet YILDIZ DİYARBAKIR-BATMAN-MARDİN-SİİRT-
ŞANLIURFA

15 Cengiz MADEN TEKİRDAĞ-EDİRNE-ÇANAKKALE-
KIRKLARELİ 

BÖLGe BaŞKanLarımız

GeneL merKez YÖnetim KuruLumuz
HARUN AYTAÇ 
GENEL BAŞKAN

ALİ ÖZDEMİR 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

ZEYNEL TÜTÜNEKEN
İDARİ VE MALİ İŞLER 
KOMİSYON BAŞKANI

M. SELİM ALLAHVERDİ
HANIM ÜYELER KOMİSYON BAŞKANI

TURGUT AKSOY 
MÜESSESELER KOMİSYON BAŞKANI

MUSTAFA YILMAZ 
GENEL SEKRETER

EMİN KIRBAYIR 
İNSAN KAYNAKLARI 
KOMİSYON BAŞKANI

M. ARİF TAŞDEMİR
ŞUBE VE TEMSİLCİLER BİRİMİ

FATİH ATEŞ
TASHİH-İ HURUF BİRİMİ

NURULLAH AVCI
BİLGİ-İŞLEM VE ARŞİV BİRİMİ

OSMAN BOSTAN
PROTOKOL VE SOSYAL FAALİYETLER BİRİMİ

SERDAR BOZDOĞAN
İDARE AMİRİ

M. ARİF ARSLAN
TEMSİLCİLER BİRİMİ

AHMET ERDOĞAN
YÜKSEK ÖĞRENİMDE  HAFIZLIK B.

UĞUR KOPUZ
HAFIZLAR BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ

İLHAMİ ERTÜRK
GAYRİ MENKUL VE STANDARTLAR B.

EMRE ADAR
ÜYELER VE FAHRİ ÜYELER BİRİMİ

MEHMET KAYA
KİŞİSEL GELİŞİM BİRİMİ

BÜLENT ÇİL
AR-GE BİRİMİ

AYKUT DEĞİRMENCİ
MEDYA VE SOSYAL MEDYA BİRİMİ

RIZVAN AY - ELVAN EKER
KAYNAK GELİŞTİRME BİRİMİ

BİLAL ATAY
KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER B.

HASAN DİLMEN
HAFIZLIK PROJE İHO BİRİMİ

HÜSEYİN MOLLAOĞLU
İSTATİSTİK, İSTİHDAM VE İNTAÇ BİRİMİ

İSMAİL CİĞER 
DENETİM KURULU BAŞKANI

MÜRVET GÜNEL FASLI
HANIMLAR KOMİSYON BŞK. 

YAKUP GÜNERİ
DİSİPLİN KURULU BAŞKANI

FİKRET CÖMERT
EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI

BAYRAM SÖĞÜTDELEN
KURAN KURSLARI 

KOMİSYON BAŞKANI

SALİH HOZANTAŞ
TANITIM VE SOSYAL FAALİYETLER 

KOMİSYON BAŞKANI
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İL ŞUBE BAŞKANI
01 ADANA BAYRAM GENÇ

02 ADIYAMAN MEHMET KANDEMİR

03 AFYON HASAN ALTIN

04 AĞRI MUSTAFA SAYIN

05 AMASYA H.İBRAHİM TOKMAK

06 ANKARA FAZLI MUTLU

06 KIZILCAHAMAM FEYZİ ÜNVER

07 ANTALYA MEHMET DOKUZ

08 ARTVİN MURAT ERDEM

09 AYDIN MUSTAFA DUMAN

10 BALIKESİR ŞAKİR AHAT

11 BİLECİK ERHAN YILMAZ

12 BİNGÖL TAHSİN GÖNÇ

13 BİTLİS AHMET ELMAS

14 BOLU ZAFER YILDIRIM

15 BURDUR MURAT GÜNGÖRMEZ

16 BURSA HASAN KAYHAN

17 ÇANAKKALE ERDOĞAN UZ

18 ÇANKIRI SİNAN KOÇAK

19 ÇORUM NEVZAT CEBECİ

20 DENİZLİ MEHMET TEKİN

21 DİYARBAKIR SÜLEYMAN ALMAZ

22 EDİRNE MUHAMMED SELÇUK

23 ELAZIĞ ZÜLFÜ ÜÇER

24 ERZİNCAN İSAK GÜNEŞ

25 ERZURUM ABDURRAHMAN İKİNCİ

26 ESKİŞEHİR YAHYA BİNGÖL

27 GAZİANTEP MUSTAFA DENİZ 

28 GİRESUN BİLAL CANAN

29 GÜMÜŞHANE ZİYA SOYLU

30 HAKKARİ ALAETTİN AYDIN

31 HATAY HÜSEYİN KIZILAY

32 ISPARTA ALİ KELEŞ

33 MERSİN HÜSEYİN CEYLAN

34 ADALAR HÜSEYİN BİLİŞMEK

34 ARNAVUTKÖY VEYSEL ÇAVUŞ

34 ATAŞEHİR HASAN KÖMÜRCÜ

34 AVCILAR SİNAN ÖZEVİN

34 BAĞCILAR İBRAHİM ABDİ

34 BAHÇELİEVLER MURAT AKMAN

34 BAKIRKÖY HARUN DİLSİZ

İL ŞUBE BAŞKANI
44 MALATYA ARİF APAK

45 MANİSA OSMAN BOZOK

46 K.MARAŞ ABDULAZİZ ALPTEKİN

47 MARDİN ERAY GÜBAY 

48 MUĞLA OĞUZHAN OKULU

49 MUŞ ÖMER SEVER

50 NEVŞEHİR MUSTAFA ÖZ

51 NİĞDE YUSUF ÇETİNKAYA

52 ORDU OSMAN GEZGİÇ

53 RİZE ALİ KALENDER

54 SAKARYA İSMAİL KILIÇTAŞ

55 SAMSUN DR.SELAMİ ARSLAN

56 SİİRT M. RAMAZAN TOPRAK

57 SİNOP RECEP TAHSİN KOCA

58 SİVAS VAHİT COŞKUN

59 TEKİRDAĞ AHMET ÜSTEBEÇ

60 TOKAT VEYSEL KILIÇ

61 TRABZON M. HİLMİ GÜNEŞ

62 TUNCELİ MUHAMMED KUTAY

63 ŞANLIURFA VELİ DİVAR

64 UŞAK OSMAN UZUN

65 VAN A.MECİT BİLMEZ

65 ERCİŞ CAFER ŞAHAN

66 YOZGAT FAİK KARABULUT

67 ZONGULDAK MECİT KIRIMLI

68 AKSARAY M.ALİ SAVURMAK

69 BAYBURT KEMAL DEMİR

70 KARAMAN ABDURRAHMAN EKEN

71 KIRIKKALE MUHSİN YEŞİLYURT

72 BATMAN NEDİM AVCI

73 ŞIRNAK NİMET BAŞKURT

74 BARTIN NURETTİN ALTEKİN

75 ARDAHAN HASAN ŞENEL

76 IĞDIR MEHMET CEVAT POLAT

77 YALOVA EBUBEKİR ÖZDOĞAN

78 KARABÜK DURSUN KOCAMAN

79 KİLİS NEDİM ÖZ

80 OSMANİYE MEHMET DURMAZ

81 DÜZCE FERHAT TEZCAN

82 KIBRIS FUAT YOLCİ

İL ŞUBE BAŞKANI
34 BAŞAKŞEHİR ALPARSLAN GÖL

34 BAYRAMPAŞA ORHAN BÜTÜN

34 BEŞİKTAŞ ZİYA SALİHOĞLU

34 BEYKOZ GÜNGÖR AYKUT

34 BEYLİKDÜZÜ SEFA GÜMÜŞOĞLU

34 BEYOĞLU A.KADİR COŞKUN

34 B.ÇEKMECE HAYRETTİN  KİP

34 ÇATALCA HÜSEYİN YILMAZ

34 ÇEKMEKÖY EMİN ALİ KAZDAL

34 ESENLER AYHAN BÜTÜN

34 ESENYURT SERACETTİN YERDELEN

34 EYÜPSULTAN MEHMET DEMİRCİ

34 FATİH ABDÜLKERİM KIR

34 G.OSMANPAŞA İSMAİL GÜNEY

34 GÜNGÖREN ALİ ALABACAK

34 KADIKÖY HALİT ALTUNKAYNAK

34 KAĞITHANE KAMİL ÇAKIRHAN

34 KARTAL ADEM AYDINER

34 K.ÇEKMECE CANSEL AY

34 MALTEPE HÜSEYİN YILDIRIM

34 PENDİK BAYRAM BİTMEZ

34 SANCAKTEPE TAYFUN AYSAN

34 SARIYER MEHMET AKSU

34 SİLİVRİ HÜSEYİN GÖKSÜ

34 SULTANBEYLİ MUSA ŞAHİN

34 SULTANGAZİ SUAT KOCATÜRK

34 ŞİLE BİLAL GÜN

34 ŞİŞLİ AHMET SEKİ

34 TUZLA MUSA AYDINER

34 ÜMRANİYE RAMAZAN ERASLAN

34 ÜSKÜDAR ŞUHAYİP AKINCI

34 ZEYTİNBURNU NURİ SEMİZ

35 İZMİR ZEKERİYYA KÖSE

36 KARS KEMALETTİN BAYSAL

37 KASTAMONU SAFFET YAZICIOĞLU

38 KAYSERİ HAYRULLAH BACEL

39 KIRKLARELİ EMRAH AYKUT

40 KIRŞEHİR YUSUF ASLAN

41 KOCAELİ HALİL ÖNER

42 KONYA M.AKİF BALCI

43 KÜTAHYA FAHRETTİN DENİZ

ŞuBe BaŞKanLarı Ve temSiLCiLerimiz 

Not: * Şube ve temsilcilerimizin irtibat bilgilerini web adresimizden öğrenebilirsiniz. (www.ehad.org.tr)
 * İstanbul’un ilçelerinin nüfusu pek çok ilin nüfusundan fazla olduğu için her bir ilçe il statüsünde 
değerlendirilmiştir. Diğer İlçe temsilcilerimize şubelerimiz vasıtası ile ulaşabilirsiniz.
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ADI SOYADI GÖREVİ

ABDULLAH  EMİN ÇİMEN PROF.DR. İ.Ü. İLAHİYAT KIRAAT BÖL.BŞK.

ADEM DÖLEK PROF. DR. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ E.DEKANI

ADNAN MİDİLLİ PROF. DR. RTE ÜNİVERSİTESİ

AHMET ALTIOK İL MÜFTÜSÜ

AHMET AKIN PORF.DR. MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - DEKAN

ASİYE FATMA ŞENAT PROF. DR. ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİV.

AYHAN SAZCI PROJE OKUL MÜDÜRÜ

AYŞE KARAKAYA DR. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BAYRAM YILMAZ KURRA -MUSHAFLARI İNCELEME K. K. ÜYESİ

BÜLENT ACUN ARAŞTIRMACI YAZAR

BÜNYAMİN ALBAYRAK D.İ.B DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ

DAVUT ŞAHİN DOÇ. DR. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

EMİN AŞIKKUTLU PROF. DR. TRABZON ÜNİV. REKTÖRÜ

ENVER OSMAN KAAN DR. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ESRA NUR HAKLI DR. YILDIRIM BAYAZIT ÜNİVERSİTESİ

HALİDE KILIÇ UZMAN VAİZ

İHSAN ÇAPÇİOĞLU PROF.DR. A.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ D.YRD

İSMAİL KARAGÖZ PROF .DR. DÜZCE ÜNİV. DEKANI

KADİR DİNÇ D.İ.B EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ

MAHİR DEMİRKOL D.İ.B KASTAMONU EĞİTİM MERKEZİ HOCASI

MEHMET ÇELİK KURRA HAFIZ

MEHMET EMİN KILIÇ DR. D.İ.B MANEVİ REHBER

MEHMET KORKMAZ DOÇ.DR. ERCİYES ÜNV.

M. MURAT KARAKAYA DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

MEHMET ÖZ KURRA HAFIZ K.KURSU MÜDÜRÜ

MEHMET SATAN KURRA HAFIZ - AŞERE TAKRİB TAYYİBE HOCASI

ADI SOYADI GÖREVİ

MEHMET ÜNAL PROF. DR. Y.B.Ü. İLAHİYAT FAK. DEKANI

MUAMMER AYDEMİR AKHİSAR HİLALİYE EĞİTİM VAKFI YÖNETİCİSİ

MUHARREM İSLAMOĞLU SÖĞÜT İLÇE MÜFTÜSÜ

MUSTAFA BÜLBÜL D.İ.B DAİRE BŞK.

MUSTAFA DEMİRKAN REİSUL KURRA VEKİLİ

MUSTAFA DENİZ HOŞGÖR EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİSİ

MUSTAFA TURAN TARİHÇİ- YAZAR

MUSTAFA YILDIRIM PROF. DR. ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ Ü. DEKANI

MUSTAFA YILMAZ ASIMIN NESLİ VAKFI

MÜRSEL TURBAY BEM BİR SEN ESKİ GEN BŞK

MÜRVET GÜNEL FASLI GEN.MRK. HANIMLAR KOM. BŞK

NAZİF YILMAZ MEB DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRÜ

NECDET ÇAĞIL PROF. DR. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

NURULLAH GENÇ PROF. DR. ŞAİR YAZAR

OSMAN ALPARSLAN D.İ.B PROGRAM GELİŞTİRME DAİRE BŞK

HAFIZ OSMAN ŞAHİN MUSHAFLARI İNC. KIRAAT  KUR. BŞK

ÖMER ASLAN PROF. DR. SİVAS CUMHURİYET ÜNİ.

ÖZCAN GÜNGÖR DOÇ.DR. YILDIRIM BEYAZIT ÜNV.

RIDVAN ÖZKAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

SABRİ AKPOLAT D.İ.B DİN İŞLERİ Y.KURULU UZ.

SEMA ÇELEM DR. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SUAT CEBECİ PROF. DR.  YALOVA ÜNV. REKTÖRÜ

TURHAN BAYCAN MUSHAFLAR KUR. ESKİ BŞK.

YAKUP GÜNERİ SAYIŞTAY DAİRE BŞK

YAŞAR KURT PROF. DR. SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.

YUNUS KOÇAN KURRA HAFIZ- HACI BAYRAM CAMİİ İ-HATİBİ

YÜKSeK iStiŞare KuruLu ÜYeLerimiz

Tamamı Hafız olan Yüksek İstişare Kurulu üyelerimiz alfabetik sıra ile listelenmiştir.
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“Kur’an’a Hizmet Şereftir” düsturuyla 
uzun yıllardır şerefle bu çalışmaları yürüten 
EHAD, şimdiye kadar yaptıklarının adeta bir 
hasılası anlamında bir “Hafızlık Süreçleri” ça-
lıştayı yapmaya karar verdiğinde bizimle isti-
şare ettiler. Gerek şimdiye kadar yapılan faa-
liyetler ve gerekse bizzat alanda görülen bazı 
uygulama ve içeriğe dönük tespitler çerçeve-
sinde bir çalıştay yapma fikrinde ittifak edildi. 
Bunun üzerinde EHAD yönetimi tarafımca 
yürütülmek üzere bir sistematik belirlenmesi 
talebini bana ilettiler. 

Kur’an’ı Kerim eğitimi, tarih boyunca 
bütün Müslümanlarca önemli görülmüştür. 
Hafızlık kurumu bu yönüyle Türkiye’de farklı 
siyasi ve tarihi olaylar karşısında inişli çıkışlı 
süreçler yaşamış ama her zaman bu kuruma 
karşı olumlu tutum halk tarafından devam et-
tirilmiştir. Günümüzde hafızlık eğitimi Türki-
ye’de birkaç yolla verilmektedir. 

a) DİB’e doğrudan ve kurumsal olarak 
bağlı Kur’an kurslarında, 

b) Kurumsal olarak DİB’e bağlı ancak 
STK’ların etkin olduğu kurslarda,

c) DİB’e bağlı olmayan ve kayıt dışı eği-
tim sistemiyle klasik medrese tarzı kurumlar-
da, 

d) Camilerde DİB sistemine dahil olma-
dan gönüllü olarak, 

e) MEB kontrolünde proje hafızlık 
İHO’larda DİB’le işbirliği içinde, 

f) MEB tarafından proje İHO’ların ol-
madığı yerlerde hafızlık sınıfı açmak suretiyle 
DİB’in yardımlarıyla yürütülen hafızlık eğitimi, 

g) DİB’e bağlı olmakla birlikte normal 
İHO’larda örgün eğitimle birlikte hafızlıklarını 
devam ettirenler, 

h) Resmi olarak ne Kuran Kursu progra-
mı içinde ne de MEB’in proje İHO içinde ol-
mayıp yerel DİB görevliler eliyle ders sonrası 
İHO’larda yaptırılan hafızlık eğitimi 

i) Son olarak da bireysel olarak her han-
gi bir kuruma bağlı olmaksızın gündelik iş ve 
eğitimleriyle birlikte bireylerin kendi kendi-
lerine yaptıkları hafızlık eğitimi olarak tasnif 
etmek mümkün görünmektedir. 

Buradan hareketle farklı eğitim kurumla-
rı eliyle hafızlık yapan bireylerin yaş, eğitim, 
sosyal çevre, eğiticinin durumu, eğitim ku-
rumunun fiziki imkânları, ailelerin geldikleri 
çevre ve beklentileri farklı farklı olabilmek-
tedir. Bu bağlamda biz de çalıştay desenini 
oluştururken bütün paydaşların bir arada 
olmasını esas aldık. Çalıştaya DİB yetkilileri, 
MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Genç-
lik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, STK’lar ve 
bizzat hafızlık kurslarını yöneten ve hocalık 
yapan kişiler yanında bilhassa İlahiyat çev-
releri başta olmak üzere Hafızlık kurumuna 
hizmet etmiş, etmek üzere proje hazırlamış 
ve bilfiil her türlü faaliyetin içinde olan çok 
geniş bir hafız olan katılımcı ile program icra 
edilmiştir. 

Çalıştay için bazı hususların netleşmesi 
gerekiyordu ve teknikleri belirlemek bunun 
için ilk esastı. Bilindiği gibi çalıştaylar bir grup 
tarafından hazırlanır ve bir kişi tarafından 
yönetilir. Çalıştayımızın, amacı ve konusu iyi 

Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR
EHAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

YÜKSeK iStiŞare 
KuruLu tOPLantıSı
“HafızLıK SÜreçLeri çaLıŞtaYı” 
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tespit edilmiş olup hafızlık süreçlerini esas 
alan bunun yanında güncel konularda, geliş-
melerin, sorunların ve çözüm önerilerinin 
paylaşılması ve tartışılması için koordinatör-
lüğümde yönlendirilen uzmanların bir araya 
gelerek yaptıkları toplantı olarak planlandı. 
Ekip olarak çalıştay komisyon başlıklarını ve 
alt gündemlerini belirledik ve katılımcılara 
bunları dağıttık. Komisyon ana başlıkları;

I Hafızlık öncesi süreç
II Hafızlık süreci
III Hafızlık sonrası süreç

Önceden planlanan bu içerik katılımcılara 
büyük kolaylık sağlayarak çalıştaydan başarılı 
sonuçlar elde edilmesine de fayda sağlamıştır.                                                        

Katılımcılara daha önceden çalıştayın nere-
de, ne zaman, neden yapılacağı konularında ve 
içerikle ilgili genel bilgilendirmeler yapıldı.  

Çalıştayın yürütülmesinde EHAD Genel 
Başkanı Harun AYTAÇ, EHAD kurucusu Ali 
ÖZDEMİR’in, M.E.B. Din Öğretimi Genel 
Müdürü Nazif YILMAZ'ın konuşmalarından 
sonra yönetici ilk açılış konuşmasını yaptı ve 
çalıştayın amacı, yolu ve yöntemi net olarak 
belirtilerek, çalıştayda ele alınacak konular 
dile getirildi. Tartışmaları güçlendirmek için, 
durumun anlaşılmasını kolaylaştıracak ve so-
nuca katkı yapacak bazı soruları ve çelişkili 
konuları da ortaya atarak bilgilendirme yapıl-
dı. Katılımcıların gruplarına göre süreler tayin 
edilerek grup başkanları yoluyla görüşlerini 
dile getirmeleri istendi. 

Çalıştay esnasında sekreteryaca tutulan 
kayıtlarda kişilerin isimleri kayda alınmadan 
görüşleri alınmış, herkes kısaca kendisini tanı-
tarak konuya ilişkin görüş, öneri ve eleştirile-
rini kayda geçirmiştir. Bunun yanında katılım-
cıların konuşmalarını kayıt dışı yapma istekleri 
anlayışla karşılanarak saygı ile karşılanmıştır. 
Katılımcıların izni alınmadan, onlara ait ifadeler 
ve düşünceler aktarılmamış ve yazılmamıştır. 

Çalıştayda mümkün olduğunca çok dinleyi-
cinin tartışmaya katılması sağlanmaya çalışıl-
mıştır. Özellikle grup yöneticisi toplantının 
ve tartışmaların sürekliliğini, konu üzerinde 
kalınmasını sağlamaya gayret etmiştir. Sonuç 
olarak, çalıştay raporunda sentezlenmiş ve 
netleşmiş, konsensüs sağlanmış konular be-
lirtilerek, kritik konuların altı çizilmiş, ortaya 
çıkan fikirlerin uygulanması için faydalı olacak 
deneyimler rapora eklenmiştir. Bu aşamada 
EHAD çalıştay sonuçlarını ilgili kurumlara ilet-
me görevini üstlenmiştir. 

Çalıştay üç oturum şeklinde planlanmış 
açılış sonrası konuların müzakeresi için iki ayrı 
oturum öngörülmüştür. Tam gün boyunca 
yürütülen çalışmalarda katılımcılar büyük bir 
özveriyle hazırladıkları bildirileri ve notlarını 
ve özellikle kendilerinden beklenen beyin fır-
tınası şeklindeki sonuçları dile getirmişlerdir. 
Çıkan rapor tam bir akademik disiplin ve kar-
deşçe çalışmanın sonucu oluşmuştur. EHAD 
yönetimi fikirlerin serdedilmesinde her hangi 
bir baskı ve kısıtlama kriteri getirmeden öz-
gürce ifade edilen fikirleri kayda geçirmiştir. 
Bu yüzden ortaya çıkan rapordaki sonuçlar 
doğrudan EHAD’ın tutumunu yansıtmayabilir. 
Kimi yerde bu türden öneri ve beklentilerin 
dile getirildiği de görülmektedir. Doğası gereği 
farklı paydaşların bir araya getirildiği ortamlar-
da farklı fikirlerin kamuoyu önüne getirilmesi 
amaçlanmıştır. EHAD bütün katılımcıların iyi 
niyetle çalışmalarını takdir etmekle birlikte ça-
lıştay sonuçlarının tamamına katıldığı hükmünü 
kabul etmemektedir. 

Bu vesileyle başta EHAD yönetimi olmak 
üzere çalıştaya destek veren GSB Gençlik 
Projeleri Destek Programları Genel Müdür-
lüğü’ne, MEB DÖGM ve DİB yetkililerine, 
Kur’an Kursu öğreticilerine, uzaktan ve ya-
kından katılan STK temsilcilerine ve elbette 
fikirleriyle büyük katkı sağlayan akademisyen 
ve diğer misafir katılımcılara şükranlarımızı 
sunuyorum.
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PrOf. Dr. YaŞar Kurt nurCan YazıCı

PrOf. Dr. Ömer aSLan muStafa turan

turHan BaYCan BaHattin GÜneY

muStafa BÜLBÜL turGut aKSOY

BaYram YıLmaz BÜLent çiL

Dr. e. OSman Kaan emre aDar

Dr. aYŞe KaraKaYa BiLaL ataY

 KOmiSYOn

BirinCi

HafızLıK

ÖnCeSi

SÜreç

SOnuç

BiLDiriSi
DOç.Dr.

ÖzCan GÜnGÖr
KOmiSYOn BaŞKanı

HAFIZLIĞIN TANITILMASI ve TEŞVİK EDİLMESİ
AİLEVİ – ÇEVRESEL ve SOSYOKÜLTÜREL ETKENLER

HAFIZ ADAYLARI AÇISINDAN
KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ AÇISINDAN

HAFIZLIK MÜESSESELERİ AÇISINDAN

iStiŞare eDiLen KOnuLar
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 Hafızlık yapmaya karar veren, genç-yaşlı her insana, öncelikle hafızlığın önemi ve ge-
reği; çağın diline uygun araçlarla anlatılmalı, hafızlığın kendisine kazandıracağı dünyevi ve 
uhrevi faydalar ve kazanımlar mutlaka izah edilmelidir. 

 Manevi Teşvik: Hafızlık dini açıdan teşvik edilmeli, Kur’an’ın nasıl bir kitap olduğu ve 
dinimizdeki yeri ve önemi uygun bir üslupla anlatılmalı. Bunun için Kur’an, Kur’an tarihi, 
hadis-i şerifler vb. ilgili hususlar ele alınarak sunumlar yapılabilir. Hafızlığın Allah, peygam-
ber, din, dünya ve ahiret için önemi anlatılmalıdır. D.İ.B., M.E.B., EHAD v.b. kuruluşlar 
tarafından ‘Niçin hafız olmalıyım?’ ve “Hafız olmanın faziletleri” konularında sunumlar ya-
pılmalıdır. Bunun için uygun teknik şartlarla kısa film ve tanıtım etkinlikleri planlanmalıdır. 
İşin temelinde, Diyanet camiası, üniversitelerin ilahiyat fakülteleri, M.E.B. Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi öğretmenleri gibi binlerce personel ve çalışanlarımızın hafızlığa gönül verme-
si, sahiplenmesi gerekir. Buna önce kendilerinin inandırılması lazım. 

 Bilimsel Teşvik: Hafızlığın felsefesi belirlenmedir. Şu anda aileler hafızlığı sadece din 
ile motive ediyorlar. Hâlbuki hafızlığın dinî faziletleri yanında, beyindeki çalışma odak-
larının-peteklerinin çalışmasına-açılmasına neden olduğu, inovatif, analitik düşünme vb. 
faydalarının olduğunun anlatılması ve bilimsel olarak da konunun araştırılması gerekir.

 Veliler çocuklarının meslek seçimlerinde tıp, mühendislik v.b. dünyalık mesleklere yö-
nelmelerine çok önem vermektedirler. Velilere hafızlığın üniversite sınavında ve sosyal 
hayatta somut ne gibi faydalar sağlayacağı anlatılmalıdır. Hafızlık çalışanların hafızası geli-
şir. Çünkü hafızların hafızasında 70 binden fazla kelimeden oluşan 6236 ayetin, sesi, gö-
rüntüsü, anlamı ve çağrışımları vardır. Yani hafızlık çalışması ile çocuk yaşta beyin açılmış 
oluyor, tıpkı bir araba motorunun kullanıldıkça açılması gibi. Hafızlık çalışmasının bilimsel 
faydaları devlet ve ilgililerce araştırma ve inceleme yapılarak video, kısa filmler, değişik 
araç-gereç ve iletişim araçlarıyla anlatılmalıdır. Örneğin; dünyada en çok icat yapan in-
sanların çıktığı Japon toplumu, çocuklarına ne bulurlarsa ezberletiyorlar. Bu durumun 
bilimsel verilerle tespit edilmesi gerekir. Hafızlığın dünyevî ve uhrevî faydaları üzerinde 
çalışılarak topluma aktarılması gerekir.

 Devlet Teşviki: Hafızların resmi ve özel kurumlara istihdamlarına pozitif imkânlar sağ-
lanarak hafızlık teşvik edilmelidir.

 Yaz Kur’an Kursları teşvik edilmeli. Yaz Kur’an Kursları klişeleşmiş formatın dışında 
yeni bir format kapsamında yurtlarda ve okullarda, toplumun genelini hedef alan bir kam-
panya dâhilinde yaygınlaştırılmalıdır. Ebeveynler yaz Kur’an kurslarına çocuklarını gön-
dermeleri için teşvik edilmelidir. 

 Basın yayın, medya ve sosyal medya v.b. yollarla örnek ve öncü hafızların hikâyeleri 
uygun yöntemlerle anlatılarak hedef kitle hafızlığa özendirilmelidir.

 Günümüz kitle iletişim araçlarında (Radyo, TV, internet, sosyal medya v.b.) gençlere 
hitap edecek kısa tanıtım filmleri, videolar v.b. tanıtımlar yapılmalıdır. “Hafız” karakteri-
nin popüler dizilerin en azından birkaç tanesinde, uygun oyuncularla örnek insan rolünde 
yerleştirilmesi çok faydalı olacaktır. 

 Hafızlık temalı ‘Kamu Spotu’ hazırlanması tanıtım ve teşvik açısından önem arz etmektedir.

Bir Sevdadır Hafızlık
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 Hafızlıkla ilgili tiyatro çalışması bulunmamaktadır. Hafızlığı özendirici tanıtım çalışma-
ları, kaliteli oyunlar, çizgi filmler, drama, tiyatro v.s. yapılmalıdır. Tanıtımlar yaş gruplarına 
uygun olan rol modeller aracılığı ile yapılmalıdır. Ulusal – uluslararası başarılı hafız bi-
lim adamları ve devlet adamları rol-model gösterilmelidir. Bu tarz yöntemler kullanarak 
gençlere yönelik özendirici faaliyetler geliştirilmeli.

 Oyun modelli eğitimler geliştirilerek, hafızlığa ön hazırlık çalışmaları oyun destekli 
yapılmalıdır.  Hafızlık yapan öğrenciler çevrelerindeki yetişmiş nitelikli kişilerden, din gö-
revlilerinden, spor hocalarından, akademisyenlerden ve uzman kişilerden faydalandırıl-
malıdır.

 Hafızlığa hazırlık sürecindeki adayların psikolojik açıdan hazır hale getirilmesi için alanı 
tanıyan Psikolojik ve Rehberlik uzmanları (PDR) tarafından bizzat yapılacak farklı test ve 
uygulamalarla desteklenmesi gerekir.

 Okullarda hafızlığın önemine vâkıf sınıf öğretmenleri ve idareciler ile irtibat sağlanarak 
öğrencilerin hafızlığa ve hafızlık proje okullarına yönlendirilmesi teşvik edilmelidir. Hafız-
lık proje okulları desteklenmelidir.

 Testle ve anketle öğrenme yöntemlerini çocuğa uygulayarak çocuğun işitsel, dokunsal, 
görsel zekâ tipi nedir, sorusuna cevap aranılarak, çocuğun çoklu zekâ tipinin tespit edil-
mesi gerekir. 

 Çoklu zekâ kuramına göre hafızlık modelleri geliştirilmeli, yapılan çalışma sonuçlarıyla 
uyumlu hafızlık eğitimi verilmelidir.

 Hafızlık yapacak öğrencinin belli zekâ seviyesinde olmasına dikkat edilmelidir.

 Üniversitelerde, özellikle de ilahiyat fakültelerinde hafızlık teşvik edilmeli ve yapmak 
isteyenlere destek verilmelidir. 

 Ailesi ya da akraba talebiyle de olsa zorla hafızlık asla yaptırılmamalıdır.

 Hafızlık öğreticilerinin itibarları gözetilmeli, maddi ve manevi yönden ilgili yerlerden 
(imkânlar ölçüsünde) gereken destek verilmeli ve ödüllendirilmelidirler. İlgili kurumlar 
vasıtasıyla en azından bir teşekkür belgesi ile dahi olsa gayretli öğreticiler taltif edilmelidir. 
Hizmette gayretli ve başarılı olan öğreticiler lojman ve sair imkânlarla desteklenmelidir.

 Hafızlık öğreticilerine karşılaşabilecekleri problemlerde nasıl bir yol izlemeleri gerek-
tiğine dair eğitim desteği sağlanmalıdır. Örneğin; çocuk altına kaçırıyorsa ne yapması ge-
rektiği konusunda, uzman rehber desteği verilmelidir.

 Hafızlık hocalarının motivasyonunu artırmaya yönelik programlar yapılmalı. Bu prog-
ramda hocalara ‘’Bu sene .... kadar hafız yetiştirdiniz’’ içeriğinde bir teşekkür belgesi 
verilmesi, belki bir çiçek ile bile olsa hocalar bir şekilde taltif edilmesi sağlanmalıdır.

 Hafızlık öğreticilerine bıkkınlık/tükenmişlik sendromuna  girmeden rehberlik desteği 
verilmelidir. Bıkkınlık/tükenmişlik sendromuna giren öğreticilerin sorunlarının giderilmesi 
için iyileştirmeler yapılmalıdır.

Kolaylaştırınız, Zorlaştırmayınız

“ÇOCUĞUNA KUR’AN ÖĞRETEN ANNE-BABAYA 
CENNET’TE TAÇ GİYDİRİLİR.” (H.Ş) 
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 Yardımcı elemanlar resmi ders saatleri dışında da öğrencilerle birlikte oldukları için 
hafızlık sürecini etkilemektedirler. Bu amaçla Kur’an Kursu öğreticilerine yardımcı olan 
belletmen statüsündeki personele kadro ihdası sağlanmasına yönelik çalışma yapılmalıdır.

 Hafızlık yapılacak binaların yapımına başlanmadan önce belli fiziki kriterler getirilme-
lidir. Öğrencinin sportif aktivitelerini ve sosyal faaliyetlerini yürütebileceği mekânlarda 
hafızlık yaptırılmalıdır.

 STK ve özel kuruluşların teşviki: Eğitim kültür faaliyetleri, öğrenci, öğretici ve aileler 
ödüllendirilmeli. Hafızlık müesseseleri her platformda desteklenmeli ve yeni oluşumlar 
için çalışmalar sürdürülmeli. EHAD’in Hafızlar Bilgi Sistemi ile yapmaya çalıştığı uygula-
mayı, toplumun diğer birimlerindeki farklı mesleklerdeki hafızları koordine ederek, hafız-
ları bir araya getirecek/getirebilecek çalışmalar, diğer STK’larca da yapılmalı.

 EHAD’in yürütmekte olduğu ‘’Her Evden Bir Hafız’’ projesi yaygınlaştırılmalı ve des-
teklenmelidir.

 Hafızların yetiştirilmesinde gönüllü kuruluşlar da katkı vermektedirler. Ancak son za-
manlarda cemaatlere karşı oluşan kötü intiba nedeniyle aileler hafızlık yaptıran gönüllü 
kurumlara tedirgin bir tavırla yaklaşmaktadırlar. Gönüllü kuruluşların yürüttüğü hafızlık 
müesseselerine yönelik negatif algının ortadan kaldırılması D.İ.B.’nın takibi, yakın ilgisi ve 
şeffaflığın artırılması ile mümkün olacaktır.

Müjdeleyiniz, Nefret Ettirmeyiniz! (H.Ş.)

“ÇOCUĞUNA KUR’AN ÖĞRETEN ANNE-BABAYA 
CENNET’TE TAÇ GİYDİRİLİR.” (H.Ş) 
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 İslam coğrafyasında ve diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kısmî hafızlık (bir kişi 
birkaç sure, birkaç cüz ezberleyerek hafızlık) teşvik edilmeli ve kısmî hafızlığın kriterleri-
nin belirlenmesi faydalı olacaktır.

 Hafızlık yapan öğrencilerin aylık burs ve umre vb. hediyelerle taltif ve teşvik edilme-
lidir.

 Hafızlıkta ödüllendirme ve cezalandırma adil olmalıdır. Ödül yollarında abartıdan ka-
çınılarak, “Hangi ödüller hafızlara vaat edilmeli?” konusunda çalışılma yapılarak ailelerin 
bilinçlendirilmesi gerekir.

 Şu anda hafızlık müesseselerinde maalesef lafza öncelik verilerek Hafız-ı Kur’an yetiş-
tirilmekte, mana ikinci planda kalmaktadır. Oysa hafızların Hamil-i Kur’an, yani Kur’an’ı 
tamamen hem ezberleyen hem de hayatının her alanında Kur’an’ı kendine rehber edi-
nerek, ‘’Yürüyen Kur’an’’ olmaları, madde ve manasıyla, ufku ve vizyonuyla, eylemi ve 
söylemiyle, ilmi ve irfanıyla ezberlediği Kur’an’ı, sözde ve özde bihakkın taşıması, onu 
yaşaması ve yaşatması temel amaç olarak belirlenmelidir.

 Kur’an kurslarımızın hafızlık müfredatında, hafızlık eğitiminin lafızla birlikte manaya da 
ağırlık verecek bir tarzda düzenlenmesi ve sistematik hale getirilmesi halinde, bu mües-
sesenin çok daha derinlikli ve donanımlı öğrenci yetiştirmesi mümkün olacaktır.

 Hafızlık hocaları tutum davranış, giyim, kuşam ve sair yönleriyle öğrenciler için rol mo-
del olmalı. Erkek öğrencilere erkek öğretici, bayan öğrencilere kadın öğretici olmalıdır.

 Özellikle küçük yaştaki öğrencilere hafızlık yaptıracak öğreticilerin, pedagojik formas-
yona sahip, işinin ehli olanlardan seçilmesine özen gösterilmelidir.

 Hafızlık yaptıracak hocaların mesleki formasyon bakımından yeterli donanıma sahip 
olmalarını sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Bu çerçevede öğreticilerin ilgili kurumlarca 
düzenlenen hafızlık eğitimi konusundaki hizmet içi eğitimlere katılması şart koşulmalıdır.

 Hafızlık yaptıran hocalara düşen öğrenci sayısının belli bir sayıyı aşmamasına özen 
gösterilerek ilgili kurumlar (D.İ.B. – M.E.B.) tarafından takip edilmelidir.

 Aday Seçimi: ilgili yer ya da çevrelerde hafızlık yapabilecek çocuklar tespit edilerek, 
aileleri ile temasa geçilebilir. Hafızlık yapabilecek çocuklar kreşler, anaokulları ve yaz 
Kur’an kursları bu tespitin yapılabileceği uygun ortamlardır. 

 Dar gelirli ve yoksul aileler başta olmak üzere hafızlığa namzet çocuklar maddi ve 
manevi yönden desteklenmelidir.

 Üstün zekâlı çocuklara hafızlık yaptırma metotlarının araştırılması.

 Hafızlık merasimlerinin çok büyük cami veya salonlarda geniş katılımlarla ve mümkün-
se canlı yayınlarla seçkin sanatçılarla yapılması, taç giydirilerek ödüllendirilmeleri gençle-
rimizi teşvik için çok etkili olmaktadır.

Hafızlık Emeğin Aşkla Yoğrulmasıdır.
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 Okul ve Kur’an Kursu işbirliğinde uygulanan hafızlık programının kendine has, özel 
bir müfredatının oluşturulması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı bu programa katılan öğrenciler için ayrı bir program geliştirip uygulamalıdır.

 Öğrencileri zihnen dinlendirecek spor, müzik ve sosyal faaliyetlerin günlük ders müf-
redatında mutlaka yer alması ve bu saatlerin etkin kullanımı sağlanmalıdır.

 Kur’an Kursu öğreticileri sık sık plansız bir şekilde her türlü programa öğrencileriyle 
birlikte gönderilmektedirler. Bu durum hafızlık eğitimi sürecini aksatmaktadır.  Hafızların 
motivasyonuna ve bilinçlenmesine katkı sağlayacak programlar önceden planlanarak ha-
fızlık eğitimini aksatmayacak şekilde yapılmalıdır.

 Lise seviyesinde hafızlık yapan öğrenciler için Kur’an’ın anlamına yönelik derslerin 
müfredata eklenmelidir.

 Lise seviyesinde hafızlık yapan öğrencilere üniversiteye giriş amaçlı eğitim desteği sağ-
lanmalıdır.  Bu konuda (ihtiyaç halinde) halk eğitim merkezlerinden faydalanılabilinir.

 M.E.B.’nın pansiyonlara tanıdığı maddi imkânlar ve personel desteğinin (temizlik, aşçı, 
güvenlik, P.D.R.uzmanı vb.) D.İ.B. ve ilgililerce hafızlık kurslarına da sağlanmasına yönelik 
çalışma yapılmalıdır.

 Kur’an kurslarının fiziksel, sosyal ve kültürel imkânları geliştirilmelidir. Kur’an Kursları 
mimari yapısı, gerek iç, gerekse dış yapı olarak görsel ve sanatsal bir cazibe ve konforda 
olmalıdır. İç mekân ve tasarımı çağdaş, modern ve İslam medeniyetiyle uyum içerisinde 
olmalı, teknolojinin tüm imkânlarını sunabilmeli, diğer kurumlardan geri olmamalı hatta 
daha ileride olmalıdır. Hafızlık yapılan mekânlarda donanımlı eğitim sınıfları, ders çalışma 
salonu ve özel odalar dizayn edilmeli. Sosyokültürel faaliyetlerin yapılabileceği mekânlar 
olmalı: Kütüphane, bilgisayar odası, konferans, spor ve dinlenme salonları vs. olmalı. Ya-
takhaneler temiz ve güvenli olacak şekilde üçer ya da dörder kişilik planlanmalı. Mevcut 
hafızlık kurslarına 3-5 yıl süre verilip binalarını bu kriterlere uygun hale getirmesi sağlan-
malıdır. Bu süre sonunda ilgili kriterleri sağlamayan kursların durumu yeniden değerlen-
dirilmelidir. 

 Yatılı olarak hafızlık yapılan kurslarda sınıflar ve yatakhaneler yaş gruplarına göre dü-
zenlenmelidir.

 Hafızlık proje okullarında görev alacak öğretmenler hafızlık bilinci yüksek, örnek eği-
timciler arasından seçilerek alınmalıdır. Hafızlık projesinin yürütüldüğü okullarda yöne-
ticiler ve eğiticiler imkân dâhilinde hafız olmalı, gerekli bilgi ve kriterlere sahip olmalı, 
mesleği içselleştirmeli, ihlâs ve samimiyet sahibi olmalıdır.

 Hafızlık projesinin yürütüldüğü okullarda hafız adayları, veliler ve öğretmenlere yö-
nelik programın amacını anlatmaya matuf tanıtım ve rehberlik faaliyetlerinin yapılmalıdır.

Sizin En Hayırlınız
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 Hafızlık için en uygun yaşın ortaokul dönemine denk gelen 10-14 yaş aralığı olduğu 
düşünülmektedir.

 Hafızlık yapılan kurumların idarecileri, öğreticileri ve hedef kitleyi - alanı tanıyan PDR 
uzmanlarının katılımı ile örgün eğitimde isteğe bağlı kayıt dondurma hakkının; öğrenciler 
üzerindeki etkilerine yönelik çalışma yapılmalı ve bu hakkın 2 yıla kadar çıkartılmasının 
olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmelidir.

 Şu andaki M.E.B. uygulamasında örgün eğitimin 5. Sınıfı verimli hafızlık hazırlık süreci 
ile geçirilerek, kayıt dondurmanın 6. sınıflarda daha uygun olacağı düşünülmektedir.

 Hafızlık eğitimi şu andaki uygulamalarda ilkokuldan sonra 5. Sınıfta başlamaktadır. 5. ve 
6. sınıflarda öğrenciler son çocukluk döneminde oldukları için yatılı hafızlık yapmaları bazı 
sorunlara (altını ıslatması, v.b. konularda) olabilmektedir. Bu nedenle çocukların (5. ve 6. 
Sınıfta) aile ortamından çok kopartılmaması gerekmektedir. Küçük yaşlarda hafızlık yapan 
öğrenciler için yatılı kalma yerine gündüzlü evden gidiş-geliş şeklinde yapılan uygulamalar 
kontrollü olarak yaygınlaştırılmalıdır.

Kur'an'ı Öğrenen ve Öğreteninizdir. (H.Ş.)

RABBİMİZ! BİZİ SANA TESLİM OLMUŞ KİMSELER KIL.
SOYUMUZDAN DA SANA TESLİM OLMUŞ BİR ÜMMET KIL.

BİZE İBADET YERLERİNİ VE İLKELERİNİ GÖSTER. TÖVBEMİZİ KABUL ET. 
ÇÜNKÜ SEN, TÖVBELERİ ÇOK KABUL EDENSİN, ÇOK MERHAMETLİ OLANSIN.

( BAKARA SURESİ 128. AYET ) 
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 Hafızlara toplum nezdinde itibar kazandırma ve saygın bir kimlik-kişilik sahibi olmaları 
adına gereken zemin hazırlanmalıdır.

 Hafızların söylem, eylem ve davranışlarıyla çevresine örnek olmalarını sağlayacak ça-
lışmalar yapılmalıdır.

 Hafızların hafızlık motivasyonlarını sürekli canlı tutmaya yönelik seminer vb. etkinlikler 
yapılmalıdır.

 İnsanımız Kur’an-ı Kerim’i ezberledikten sonra, kendi haline bırakılmamalı, hafızlıkla 
ilgileri ve ezberlerini korumaya yönelik çalışmaları takip edilmelidir. Hafızların; “Ya öğ-
renen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunların dışında bir beşincisi olma; helak 
olursun. Beşincisi işe, ilme ve ilim ehline buğzetmendir.” hadis-i şerifi mucibince amel 
etmelerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 D.İ.B.  sadece hafızlığını tamamlamışlara ve hafız personeline yönelik toplantı ve se-
minerler organize etmeli, bilhassa hafızlığını sağlam bir şekilde muhafaza eden ve hafızlık 
kurumuna aktif katkı verenleri bu programlarda taltif etmelidir.

 Hafızlığını bitirip icazetini alan gençlerimizin özenle takibi yapılmalıdır. Hafızlıkla ilgisi 
olmayan vasat işlerde çalışmaları önlenmeli ve hafızların sosyal hayatta hafızlara sahip 
çıkılmalıdır. İş ve istihdamda destek olunmalıdır. Hafızların toplumda itibarı olan bir gö-
rev-meslek edinmeleri için tedbir alınmalıdır.

 Hafız olan İmam-hatip lisesi mezunlarının ilahiyat fakültelerine sınavsız geçebilmeleri 
ve ek puan vb. uygulamalar ile avantajlı konuma geçebilmeleri için M.E.B. ve Y.Ö.K.ile 
koordineli çalışma yapılmalıdır. Bu çalışmanın İ.H.L. programları ve ilahiyat fakültesi prog-
ramları bağlamında yapılması faydayı artıracaktır.

 Hafızların üniversite giriş sınavlarında ve KPSS sınavında başarılı olmalarına yönelik 
tedbirler alınmalıdır.

 Gönüllülük esasıyla hizmet verecek hafız dinleme merkezleri oluşturulmalıdır. Hafız-
ları dinleyecek, hatalarını düzeltecek bir bilgisayar programı geliştirilmeli veya internet 
üzerinden online bir program yapılması için çalışılmalıdır.

 İl ve ilçelerde hafızlar belirlenmeli, hafızlıklarını korumaları için hafızlık tekrar grupları 
oluşturulmalıdır. Bu çalışmada sebat edenler T.D.V. ve D.İ.B. eliyle taltif edilip zaman 
zaman hafızlık ezber sürecinde olanlarla buluşturulmalı, uygun mekânlarda ezbere mu-
kabele okumaları teşvik edilmelidir.

 Ülkemizin hafızlık haritasının çıkartılması gerekmektedir. EHAD’in yürütmekte olduğu 
Hafızlar Bilgi Sistemi (HBS) çalışması örnek gösterilebilir. D.İ.B. ile yapılacak bir çalışma 
ile her meslekten hafızlar tespit edilmelidir. Vali, kaymakam, hâkim savcı, akademisyen, 
doktor, mühendis, esnaf, sanatkâr, zanaatkâr, öğretmen,din görevlisi, sade vatandaş v.b 
şekilde tasnif edilmelidir.

Kur'an Lafız ve Manadan İbarettir.
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 Beş vakit namazın ve teravih namazlarının hatimle kıldırılmasına yönelik tanıtım ve 
teşvik çalışmaları yapılmalıdır.

 Hafızların okudukları ayetlere mana verebilecek, Arapça ve meal bilgisine sahip hale 
gelmeleri için gerekli çalışmaların yapılması sağlanmalıdır. Bu bağlamda en azından Ku-
ran’ın kıssalar ve bağlamları bir proje kapsamında öğrencilerin seviyesine uygun hale ge-
tirilerek işlenebilir.

 Hafız olan imam-hatiplerin, Kur’an-ı Kerim’i anlamaları ve anlatabilmeleri için her gün 
en az bir ayetin veya ayn (Secavendlerden Ayn /ع  harfi bir konunun ya da kıssanın bitip yenisinin başladığına işa-

rettir.) aralığının anlamını öğrenerek cemaate aktarabilmelerini sağlayacak çalışmalar D.İ.B. 
ve müftülüklerce yapılmalıdır. Örneğin anlamlı bütünlük oluşturan aşr-ı şeriflerin Diyanet 
yayın organlarında belirli aralıklarla yayınlanarak bunların tüm din görevlilerine ulaştırılıp 
uygulanması sağlanmalıdır.

 M.E.B.’nda görevli öğretmen ve idareci başta olmak üzere diğer görevlerdeki hafız 
personelin Hafızlık Proje Okullarında görev almaları kolaylaştırılmalıdır.

 D.İ.B. görevlilerinin yer değiştirme ve nakillerinde hafız olanlara pozitif yönde uygu-
lama yapılması teşvik edilmelidir. Hafızların ezberlerinin körelmelerine sebep olabilecek 
nüfusu az olan köylerde değil, şehir merkezlerinde görevlendirilmelerine yönelik çalış-
malar yapılmalıdır.

 Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan atama ve tayinlerde hafızlığın korunup korunma-
dığı dikkate alınmalıdır. Hafızların hafızlık ezber sürecini tamamladıktan sonraki ilk 5 yıl 
içinde ezberlerinin yarıdan fazlasını unuttukları yönündeki değerlendirmeler göz önüne 
alınarak, bu durumun önüne geçmek amacıyla önlem alınmalıdır.

 Hafızlara verilen derecenin Diyanet İşleri Başkanlığı haricinde farklı devlet dairelerinde 
çalışan hafızlara da verilmesine yönelik çalışma yapılmalıdır.

 Hafızlık unvanının resmi olarak tanınması için gerekli çalışmalar yapılmalı, hafızlık unva-
nının mesleklerde anılması sağlanmalıdır. (Hafız Hüseyin Kızılay gibi). Bu unvanlar yazış-
malara da dâhil edilmeli, özellikle D.İ.B. bu uygulamayı yazışmalarında ilk kullanan kurum 
olarak öncü olmalıdır. 

 Hafızların topluma uyumları sosyokültürel alanda karşılaştıkları problemler karşısında 
çözüm yolları geliştirilmelidir. Karşılaşılan problemlerin sebepleri üzerinde çalışılarak, çö-
züm önerileri getirilmelidir.

 Hafızlar kendilerine değer verecek psikolojik destek almalı ve öz güven sahibi bir 
birey olmayı öğrenmeli. Bu konuda gerek D.İ.B. gerekse de STK’lar tarafından hafızların 
kendilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar planlanmalıdır.

 Hafızlık ve ahlak ilişkisi üzerinde EHAD ve benzeri kuruluşlarca çalışmalar yapılmalıdır.

 Ülkemizde mülteci durumunda olan hafızlar üzerinde çalışma yapılmalıdır.

Şüphesiz İnsanlardan 
Allah'a Yakın Olanlar Vardır.
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Onlar Kur'an Ehli, Allah Ehli Olan
Allah'ın Has Kullarıdır. (H.Ş.)

Hafızlık Süreçleri Çalıştayı, üç komisyon şeklinde çalıştı. Komisyonlarda yapılan istişare-
ler ve genel kurulda yapılan müzakereler sonucunda alınan kararların özetini şöyle özet-
leyebiliriz: 
1. Kur’ân’ı okumayı öğrenip hafızlık yapmaya başlayacak öğrencilere ilgi, sevgi ve şefkat-
le yaklaşılması, onların zihin ve psikolojik açıdan hafızlığa hazırlanması, Kur’ân’ı, hafızlık 
sürecinde Peygamberimizi ve dinimizi sevdirecek, İslam ahlakını ve Kur’ân hükümlerini 
özümseyecek bir yöntemin takip edilmesi gerekir.
2. Öğrencilerin Kur’ân’ı tecvit kurallarına uygun ve harfleri doğru bir şekilde telaffuz ede-
rek okumaları ve ezberlerini sağlam yapmalarının sağlanması ve okuyup ezberledikleri 
Kur’ân’ı belli düzeyde anlayabilecek düzeyde yetiştirilmesi gerekir.
3. Öğrencilerin hafızlık sürecinde örgün eğitim ile ilgilerinin sağlanmaları, hafızlığı tamam-
ladıklarında  veya imam-hatip lisesinden mezun olmaları, istedikleri bir üniversiteyi, özel-
likle ilahiyat fakültesini kazanmaları için gerekenlerin yapılması gerekir.
4. Hafızlığını tamamlayan öğrencilerin, hafızlık tespit ve imam-hatiplik yeterlilik sınavları-
na hazırlanmaları, hafızlıklarını unutmamaları için gereken tedbirlerin alınması ve bir takip 
sisteminin oluşturulması gerekir.
5. Devlet kurumlarında görev alan veya resmi bir kurumda görevi almayan bütün hafızla-
rın, sosyal hayatta Kur’ân’ı ve İslam’ı temsil edebilecek ve toplum nezdinde itibarını kay-
betmeyecek kişilik, güzel ahlak ve güzel amel sahibi olgun bir kişi olmaları ve kimliklerini 
korumaları için gereken tedbirlerin alınması gerekir.
6. İmam-hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu olarak imam-hatip, vaiz, müftü ve 
akademisyen ve benzeri görev alacakların atanmalarında hafızlıklara öncelik verilmesi 
konusunda gereken çalışmaların yapılması gerekir.
7. Hafızlık yaptıracak öğreticilerin, liyakatli, hafızlık bilincine sahip, eğitim ve öğretim yöntem-
lerini, insan ve toplum psikolojisini bilen ve özümseyen, ihlâslı ve samimi olmaları gerekir.
8. Öğreticilerin, söz, eylem ve davranışları ile öğrencilerine rol model olmaları gerekir.
9. Hem hafızlık yaptıran öğreticilerin hem hafızların, toplumda söz, eylem, tutum, davra-
nış, giyim ve kuşamları ile örnek olmaları gerekir.
10. Hafızlık yapılan müesseselerin fiziksel, sosyal ve kültürel imkânları iyi ve güzel olma-
sına özen gösterilmesi gerekir.
11. Devlet ricalinin, halkın, dernek, vakıf ve cemiyet yetkililerin, hafızlara ve hafızlık ku-
rumlarına ilgisinin artmasını sağlayacak çalışmaların yapılması gerekir.
12. Hafızlara ve hafızlık sürecine yönelik yapılacak bütün çalışmaların özünde hafızların 
Kur’ân’ı hem ezberleyen, hem anlayan, hem yaşayan, hem halka rehberlik eden ve yaşa-
yan Kur’ân olmalarını sağlanması gerektiğini bilmek ve bunun gereğini yapmak gerekir.

Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ
Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

EHAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

HafızLıK SÜreçLeri çaLıŞtaYı HÜLÂSaSı
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NAZİF YILMAZ
Din Öğretimi Genel Müdürü

HARUN AYTAÇ
EHAD Genel Başkanı

Doç. Dr. ÖZCAN GÜNGÖR
Çalıştay Yürütücüsü

ALİ ÖZDEMİR
EHAD Kurucusu

MEHMET ÇELİK
Çalıştay Sekreteryası

ÇALIŞTAY

HATIRA FOTOĞRAFI

ÇALIŞTAY
SONUÇ RAPORU İÇİN
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FAALİYETLERİMİZDEN
ÖRNEKLER

Her yıl ülke genelinde
üç ayların başlangıcı olan 
Recep Ayının İlk Haftasını

Dünya Hafızlar Haftası
olarak kutlamaktayız.
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