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HAFIZA TEKNIKLERIYLE 
ELIFBA  

(KUR’AN HARFLERINI)
ÖĞRENIYORUM



GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ

Bu kitabın kapağını aralamış ve ilk sayfayla karşılaşmış bulunuyorsun. Bu, güzel bir başlan-
gıç. Çünkü çok kârlı bir işe başlıyorsun: Kur’an okumayı öğrenmeye. 

Yaptığın bu güzel işte senin daha iyi öğrenmeni biz de istiyoruz. Kitabın içindeki etkinlik 
ve bulmacalarımız gibi kitabın yanında bir oyunumuz da olacak. Yani hem Kur’an okumayı 
öğrenmeni hem de bunun ne kadar eğlenceli bir iş olduğunu görmeni istedik.

Şimdi istersen Kur’an okumanın önemini gösteren müjdeli bir ayet ve hadis okuyarak baş-
layalım. Böylece ne kadar önemli bir iş yaptığımızı görelim. 

BİR AYET: 

“Gerçekten size Allah’tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtu-
luş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola 
iletir.” (Mâide, 5/15, 16)

BİR HADİS:

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle bera-
berdir. Kur’an’ı kendisine zor geldiği halde yavaş yavaş okuyan kimseye ise iki kat sevap 
vardır.”

Nasıl karnımız acıktığında onu doyurmamız gerekiyorsa aynı şekilde ruhumuzun da doy-
maya ihtiyacı var. Onu da Kur’an okuyarak doyuralım. Yiyeceğin tekrarı kuvveti artırdığı 
gibi Kur’an’ı tekrar tekrar okumak da manevî gıdamızı artıracaktır.

O zaman şöyle yürekten, kocaman bir “Besmele” çekelim ve kitabımızdakileri öğrenmeye 
başlayalım.

KİTABIN İÇİNDE NE VAR?

İlk önce kitabımızı tanıtalım. Nasıl bir şekilde kullanabileceğini tarif edelim. Sonra yanında 
verdiğimiz hediyelere geçeriz.

Kitabın içinde “Hafıza Teknikleri” kullanılarak Kur’an harflerini kendisine benzeyen şekiller-
le resimlerini çizdik. Bu resimlere dikkat edersen harfe benzediğini veya o harfi çağrıştırdı-
ğını göreceksin. 

İşte bu benzerliği kullanarak harfleri daha kolay öğreneceğiz. Mesela; BEŞİK resminin siyah 
yerlerinde bizim harflerimiz gizli. Beşik kelimesinin “be” ile başladığını da lütfen unutma. 
Hem şekli hem de söylenişi bakımından bu benzerlik senin bu harfin nasıl seslendirildiğini 
hatırlamanı sağlayacaktır. Bu yöntemi kullanarak yaptığın birkaç tekrardan sonra harflerin 
seslerinin ne olduğunu hatırlayacaksın. İşte bu “Hafıza Teknikleri” ile ilgili bir durum. Sana 
verilen hafıza yeteneğini kullanarak öğrenmen hızlanacak ve daha kalıcı hale gelecektir.



MERAKLI MERCEK NE İŞE YARAR? 

Bu merceği kitabın sayfalarının arasında gezerken köşelerde göreceksin. 

Merceği eline alıp daire içindeki resme baktığında resmin içine gizlenmiş harfi fark edecek-
sin. 

Merceği uygun mesafeden tutunca harfler ortaya çıkacaktır. Harfin okunuşunu ve şeklini 
dairenin altında bulabilirsin. Birkaç tekrardan sonra artık Meraklı Mercek olmadan ileriki 
sayfalarda harfleri tanıyabileceksin.

“HARF OYUNU”

Kitabın yanında hediye ettiğimiz bu oyun ile hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz. 

Oyunun kuralları şöyle:

 1.  Oyunculara 3’er tane kart dağıtılır. 

 2. Diğer kartlar ters çevrilerek masa üzerine konulur.

 3. Yerdeki kartlardan ilki açılarak yere konur. 

 4.  Kartın üzerinde iki tane harf olduğunu göreceksin. Elindeki kartlarda o harflerden 
bir tanesi varsa hemen şekildeki gibi yanına (sağına, soluna, yukarısına veya aşağı-
sına) koyacaksın. Senden sonraki kişi de aynı şekilde yeni konulan kartın üzerinde 
açık kalan kısma ya da ilk konulan karta uygun kartı koyacak.

 5.  Elinde yerdeki karta uygun bir kart yoksa yerden yeni bir kart alacaksın. O kart yer-
dekine uygunsa ilgili yere koyabilirsin. Yoksa elindeki kartların arasında tutacaksın. 
Böylece bir sonraki kişiye sıra gelir. O da aynı şekilde devam eder.

 6.  Elindeki kartları ilk bitiren oyunu kazanır. (Yerdeki kartlar bittiği halde oyun bitme-
diyse elinde en az kart olan oyunu kazanır.)

 7.  Elindeki kartta Kur’an resmi varsa o bütün harflere uyan bir karttır. Onu istediğin 
harfin sonuna ekleyebilirsin. Tabii ki Kur’an resminden sonra gelen harflerin hepsi 
de o karta eklenebilir.. 
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