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Reîsülkurrâ.˜ ™

Sa kar ya’ya bağ lı Hen dek il çe si nin So-

ğuk su kö yün de doğ du. Ba ba sı uzun sü-

re bu kö yün imam lı ğı nı ya pan Hâfız Sa id 

Efen di, an ne si Fat ma Ha nım’dır. On üç-on 

dört yaş la rın da Kur’ân-ı Kerîm’i hıf zet ti. 

Ar dın dan Hen dek’te Ab dur ra uf Ho ca’dan 

tâlim-tec vid, Hen dek Ye ni ca mi Med re se-

si’nde müf tü Ali Ni ya zi Ko nuk’tan sarf, 

na hiv ve fı kıh ders le ri al dı. Da ha son ra 

İs tan bul’a gi de rek Aya sof ya So ğuk çeş-

me med re se le rin de bir müd det tah sil 

gör dü, Ye ni ca mi ima mı Nu ri Efen di gi bi 

Os man lı ba ki ye si ulemâ ve mü der ris ler-

le ta nı şıp ken di le rin den fay da lan dı. Er-

bil li Esad Efen di’nin soh bet le ri ne ka tıl dı. 

Med re se le rin ka pa tıl ma sı üze ri ne (1924) 
Hen dek’e dön dü ve 1934 yı lı na ka dar bu-

ra da kal dı. 1932-1933’te as ker lik gö re vi ni 

yap tı. 1934’te tek rar İs tan bul’a git ti ve 

Üs kü dar’a yer leş ti. Üs kü dar Se li mi ye Ca-

mii ima mı Feh mi Efen di’den İs tan bul ta-

ri ki Ah med es-Sûfî mes le ği üze re kı ra at 

(aşe re-takrîb) oku du ve 1937’de icâzet al dı. 

İlk resmî gö re vi ne 1938 son la rı na doğ ru 

Fa tih Mih ri mah Sul tan Ca mii’nde imam-

ha tip ola rak baş la dıy sa da bir ay geç me-

den Teş vi ki ye Ca mii’ne nak le dil di. Bu ra da 

yak la şık beş yıl gö rev yap tık tan son ra 22 

Ma yıs 1944’te Be ya zıt Ca mii’ne ta yin edil-

di. 6 Ha zi ran 1979’da emek li ye ay rı lın ca ya 

ka dar bu ca mi de gö rev yap tı.

Gö nen li Meh met Efen di ola rak bi li nen 

Meh met Öğüt çü’nün ve fa tı nın (2 Ocak 
1991) ar dın dan reîsül kurrâ un va nı nı alıp 

ölü mü ne ka dar bu gö re vi ni sür dü ren 
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ÿSa dık Mü fit Bil ge

(Le ila mej nu ni ani) mes ne vi le ri ni çe vi re rek 

an ne si Ket he van’ın öl dü rül me si ni an la tan 

Ke te va ni ile bir lik te ham se ge le ne ği ne 

uy gun bir kül li yat oluş tur du. Mü na za ra 

tü rün de ki Berf ü Bahâr ve Câm u Leb’i 

ter cü me et ti. Fars ça şi ir ler yaz dı. Prens 

Bag rat Muh ran ba to ni, Hı ris ti yan lık’ la 

İs lâm’ı kar şı laş tı ran Mot hro bai sjul ta 

ugr mto ta is ma ili ta ad lı bir ki tap ka le me 

al dı. Io seb Tbi le li’nin 1680’ler de yaz dı ğı 

man zum Did mo ura vi ani Prens Gi or gi 

Saa kad ze’nin (Gür cü Meh med Pa şa) ha-

ya tı nı, Gür cü ler’in Os man lı lar ve İran lı lar’la 

sa vaş la rı nı an la tır. Kral Ar çil, Fars kül tü-

rü nün Gür cü ede bi ya tı üze rin de ki et ki siy le 

mü ca de le et ti. Tif lis’te ilk mat ba ayı ku ran 

(1709) dil bi lim ci ve şa ir Kral VI. Vah tang 

Æåbûsnâme’nin ba zı fa sıl la rı nı Amir na-

sa ni ani adıy la çe vir di. Behrâm u Gü len-

dâm (Ba ram gu lan da mi ani) ve ƒüs rev ü 

Şî rin’i (Hos rov şi ri ni ani) ter cü me et tir di. 

Prens Da vid Or be li ani Mihr ü Mâh (Mi-
ri ani), Æı½ ½â-i Çehâr Dervîş (Çar dar vi-
şa ni), Æah ra mân-ı Æåtil (Ka ra ma ni ani) 
hi kâ ye le ri ni çe vir di.

XVI-XVI II. yüz yıl lar da sa ray mu hi ti ve 

yük sek sı nıf lar ara sın da Fars di li ve kül-

tü rü et ki li iken şe hir li or ta sı nıf Türk di li 

ve kül tü rün den et ki len miş ti. Çar şı ve pa-

zar da “çon gu ri” (çö ğür) isim li tel li bir saz 

eş li ğin de şar kı söy le yen, atış ma lar ya pan, 

“aşu gi” (âşık) de ni len sa natkârlar hal kı eğ-

len di ri yor du. Âşık lık ge le ne ği ni Ana do lu ve 

Azer bay can sa ha sı Türk saz şa ir le rin den 

öğ re nen Gür cü âşık lar Türk çe ve Gür cü ce 

şi ir ler oku yor, Türk çe atış ma lar ya pı yor, 

pa zar yer le ri, es naf dükkânla rı, ai le top-

lan tı la rı ve ki li se bah çe le rin de ça lıp söy-

lü yor du. Han lar, ker van sa ray lar ve XVII. 

yüz yıl da Gür cis tan şe hir le rin de or ta ya çı-

kan kah ve ha ne ler de (ga va ha na) bir ara ya 

ge len ler şe hir li Os man lı lar gi bi çu buk ve 

nar gi le eş li ğin de kah ve ve şer bet içi yor, 

âşık la rın şar kı la rı nı, hikâye an la tı cı la rın 

an lat tı ğı bin bir ge ce ma sal la rı nı, Nas-

red din Ho ca fık ra la rı nı, Ke rem ile As lı, 

Tâ hir ile Züh re, Fer had ile Şîrin, Âşık 

Ga rib, Şah İsmâil, Kö roğ lu gi bi ma sal, 

des tan ve hikâye le ri din li yor, ka ra göz sey-

re di yor du. 1801’de Kart li-Ka he ti’nin Rus-

ya’ya il hak edil me si, Gür cü soy lu la rı nın bir 

kıs mı nın Rus aris tok ra si si ne da hil ol ma sı, 

müs lü man Gür cü ler’in Os man lı top rak la-

rı na gö çü, XIX. yüz yıl da Rus ça ve Gür cü ce 

eği tim ya pan mo dern okul la rın açıl ma sı ve 

gün de lik ha ya tın Av ru pa ve Rus norm la-

rıy la uy gun ha le gel me sin den son ra Fars 

ve Türk dil le riy le kül tü rü nün et ki si Gür cis-

tan’da or ta dan kalk tı.
Abdurrahman
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Ýlâhiyatçý ve eðitimci.˜ ™

Kon ya’nın Bey şe hir il çe si ne bağ lı Do-

ğan bey ka sa ba sın da doğ du. Üç ku şak 

ön ce si ne ka dar Ağıl lı oğul la rı (Akıl lı oğul-
ları’ nın ma hallî söy le ni şi ol ma lı) di ye 

anı lan geniş bir sülâle ye men sup tur. 

De de sin den itiba ren ai le Hâre ke li me sin-

den ge len Hereli oğul la rı la ka bıy la ta nın-

mış tır. Ah met Gür taş il ko ku lu bi tir di ği 

yıl hâfız lı ğı nı tamam la dı. 1953’te ba ba-

sı ta ra fın dan İz mir Kes ta ne pa za rı Ca mii 

Külliyesi’nde ki Kur’an kursu na yer leş ti ril di 

ve İz mir İmam-Ha tip Oku lu’nda öğ re ni me 

âni iniş ve çıkış lar ya pa bil me si, du ru ma 

uy gun aşırlar seç me si, ti lâ ve ti ni uzun 

tut ma sı ve okuyuş la rın da za man za man 

tercî‘ / tek rar yap ma sı da onun tilâvet 

tar zı nın özel lik le ri ara sın da zik re di le bi lir. 

Mûsi ki eği ti mi al dı ğı bi lin me mek le birlik te 

ku lak dol gun lu ğuy la fark lı ma kam larda 

ic ra da bu lun muş tur. Tilâvet le rin de ge-

nellikle rast, se gâh ve hicaz, za man za-

man uşşak , ba ya tî ve acem-aşi ran ma-

kam larını kullanmış tır.

Çe şit li ve si le ler le Mer safî, M. Halîl el-

Hu sarî, Şeyh Sayfî, Ab dül fettâh eş-Şa‘şâî 

gi bi ön de ge len kı ra at âli mi ve kurrâla rıy la 

ta nış ma imkânı el de eden Gür ses, şim di ki 

adıy la Ulus la ra ra sı Me lik Ab dü lazîz Kur’an 

Ya rış ma sı’nda jü ri üye si ola rak Mek ke’de 

bu lun du ğu sı ra da kı ra at il mi ne da ir ba zı 

ilmî top lan tı la ra ka tıl mış tır. Pa kis tan, En-

do nez ya, Ma lez ya, Tu nus, Ce za yir, Lib ya, 

Lüb nan, Irak gi bi ül ke ler de dü zen le nen 

tilâvet prog ram la rı na oku yu cu ola rak çağ-

rıl ma sı, ay rı ca Verş ri va ye ti ni okut mak 

üze re git ti ği Fas’ta ken di adı na bir Kur’an 

kur su nun açıl mış ol ma sı onun kı ra at ve 

tilâvet bi ri ki mi nin ulus lar ara sı dü zey de 

ta nın dı ğı nı gös te rir. Gür ses’in Takrîb Ka-

vâ id Def te ri gi bi ba zı ders not la rı nın ya nı 

sı ra İslâm’ın Nu ru ad lı der gi de ya yım-

lan mış der le me ve ter cü me ni te li ğin de 

ya zı la rı var dır.
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Gür ses imam lık va zi fe si nin ya nı sı ra Be-

ya zıt Ca mii Kur’an Kur su, Nu ru os ma ni ye 

Kur’an Kur su ve 1973’te bir dö nem İs tan-

bul İmam-Ha tip Oku lu baş ta ol mak üze re 

çe şit li yer ler de tâlim ve kı ra at ders le ri ver-

di; bu ara da da vet üze ri ne git ti ği Fas’ta 

Verş ri va ye ti ni okut tu. Ay rı ca Di ya net 

İş le ri Baş kan lı ğı’na bağ lı Ha se ki Eği tim 

Mer ke zi’nde 1976-1998 yıl la rı ara sın da 

kı ra at öğ ret ti. Gay ri resmî ola rak icâzet 

ver di ği pek çok ta le be nin ya nı sı ra bu ra da 

100’den faz la ta le be ye aşe re-takrîb icâze-

ti ver di. Ta le be le ri ara sın da İs ma il Bi çer, 

Meh met Çe vik, Ra ma zan Pak dil, Meh met 

Se vinç, Ne ca ti Kap, Sıt kı Gül le, Fa tih Çol-

lak, Mus ta fa De mir kan, Ta lip Ak bal ve H. 

Os man Şa hin gi bi isim ler zik re di le bi lir. Va-

ka rı, tok göz lü lü ğü, te miz gi yi ni şi, Kur’an 

hiz me ti ne gö nül ver me siy le ta nı nan ve 

zi hin ler de müs tes na bir yer edin miş olan 

Ab dur rah man Gür ses 10 Ağus tos 1999 

ta ri hin de ve fat et ti ve Be ya zıt Ca mii’nin 

hazîre si ne def ne dil di. Gür ses’in iki oğ lu, 

bir kı zı olup eşi ni ve bir oğ lu nu ha yat ta 

iken kay bet miş tir.

Ab dur rah man Gür ses, kı ra at ilim mi-

ra sı nın Os man lı lar’dan gü nü mü ze in ti ka-

lin de önem li bir gö rev üst len miş ve bu 

bağ lam da bir kı ra at öğ re tim usu lü olan 

Ah med es-Sûfî mes le ği nin de vam et me-

si ni sağ la mış ol ma sı nın ya nı sı ra dö nemi-

nin ön de ge len Kur’an oku yu cu la rı nın ba-

şın da yer al mış tır. Tilâvet tar zı iti ba riy le 

harfle rin te laf fu zun da ve ma kam geç ki-

sin de te kel lüf ten ka çı nan, es ki İs tan bul 

hâfız la rı ile Mahmûd Halîl el-Hu sarî, Ab-

dül fettâh Şa‘şâî gi bi Mı sırlı oku yu cu la rın 

tilâvetlerinden et ki le nen ve bu yö nüy le 

Arap-Türk sen te zi ola rak ni te len di ri lebile-

cek olan bir ta vır be nim se miştir. Uzun 

nefe si, tiz ve pes ses perde le ri ara sın da 
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