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GÜRSES, Abdurrahman

6-9 Ka sım 2008, Bil di ri ler (ed. Coş kun Yıl maz), 
İs tan bul 2008, II, 179-181; Na ci De mir ci, Ab dur-
rah man Gür ses’in Kı ra at İl mi Eği ti min de ki Ye ri 
(yük sek li sans te zi, 2013), Re cep Tay yip Er do-
ğan Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; Şe rif 

Be nek çi, “Ab dur rah man Gür ses Ho ca Efen di ile 
Ma bed de 40 Yıl Üze ri ne”, Di ya net Ga zetesi, sy. 
332 (1986), s. 6-7, 42; İs ma il Lüt fi Ça kan v.dğr., 

“Ab dur rah man Gür ses Ho ca İle Kur’an Sa at le ri”, 
Al tı no luk, sy. 15, İs tan bul 1987, s. 12-16; Bay-

ram Al tan, “Seç kin Hâfız larımız: Abdur rah man 
Gür ses”, Di ya net Ga ze te si, sy. 362 (1989), s. 6-7, 
25; Ra ma zan Pak dil, “Bir Kur’an Çı na rı Göç tü”, 
Al tı no luk, sy. 163 (1999), s. 40-44; “Emin Sa-
raç Ho ca efen di ile Ha tı ra lar Ge çi di”, a.e., sy. 164 
(1999), s. 34-36; Ah met Ars lan – Ali Yıl dı rım, “Gür-
ses Ho ca Rah me ti Rah man’a Ka vuş tu”, Di ya net 
Der gi si, sy. 105, An ka ra 1999, s. 62-65; Du rak 

Pus maz, “Re isü’l-Kurrâ Ab dur rah man Gür ses”, 
Di ya net Av ru pa Ay lık Der gi, sy. 34, An ka ra 
2002, s. 54-55.

ÿNa ci De mir ci

– —GÜRTAÞ, Ahmet
(1940-1999)

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.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ha lis Ay han, Tür ki ye’de Din Eği ti mi: 1920-
1998, İs tan bul 1999, s. 27-29; Fa tih Çol lak, Re î-
sü’l-Kurrâ’ Hen dek li Hâfız Ab dur rah man Gür ses 
Ho ca efen di, İs tan bul 2002; İs ma il Ka ra, Sö zü Dil-
de Ha ya li Göz de, İs tan bul 2006, s. 172-182; Re-

cep Aka kuş, Ta rih sel Bo yu tuy la Kur’an-ı Ke rim 
Öğ re ti mi ve Re isü’l-Kur ra lık, İs tan bul 2008, s. 
31-33; Ni hat Te mel, “Kur’an Ti la ve tin de İs tan bul 
Tav rı Üs kü dar Ağ zı ve Hâfız Ali Üs kü dar lı (1873-
1976)”, Ulus la ra ra sı Üs kü dar Sem poz yu mu VI: 

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 

Abdurrahman

Gürses’in,

hocası

Fehmi

Efendi’den

aldığı takrîb

icâzetnâmesinin

ilk ve son sayfaları
(Ramazan
Pakdil arşivi)

Abdurrahman Gürses Gönenli Mehmet Efendi ile
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Ba sıl ma mış Eser le ri: Kon ya Yu su fa-

ğa Ki tap lı ğın da Bu lu nan Arap Di li ve 

Ede bi ya tı ile İl gi li Yaz ma lar (H. VII./M. 
XI II. As rın Or ta sı na Ka dar) (ho ca lık te zi, 
1969); Arap ça Ders Not la rı (sarf, 1982); 
Arap ça Ders Not la rı (na hiv, 1982); Ata-

türk ve Din Eği ti mi (dok to ra te zi, 1993); 
Arap ça’dan Türk çe’ye Ter cü me Tek-

nik le ri (Gra mer Kar şı laş tır ma lı) (1998). 
Ah met Gür taş’ın ay rı ca yir mi ye di ma ka-

le si ve an sik lo pe di mad de si, al tı adet çe-

vi ri ma ka le si bu lun mak ta dır. İbn Hişâm 

en-Nah vî’ nin el-İ£râb £an šavâ£idi’l-i£râb 

(Kon ya 1998) ve Sey yid Sâbık’ın Da£ve-

tü’l-İs lâm (Kon ya 1971) ad lı eser le ri ni 

ter cü me et miş, Şeh ben derzâde Fi li be-

li Ah med Hil mi’ nin A‘mâk-ı Hayâl’i ile 

(Kon ya 1971; İs tan bul 2007) Şeyh Ba ba 

Meh med Sü rey ya’nın Ta rî kat-ı Aliy ye-i 

Bek ta şiy ye’si ni (An ka ra 1995) sa de leş-

tir miş tir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Os man Öz türk – Be kir To pa loğ lu, Cum hu ri-
yet Dev rin de Ya yın la nan İslâmî Eser ler Bib li-
yog raf ya sı (1923-1973), An ka ra 1975, s. 24; 
Meh med Ali De mir baş, Baş lan gı cın dan Bu gü ne 
Mez hep siz ler, İs tan bul 1978, I, 152-217; Di ya net 
İş le ri Baş kan lı ğı Bi yog ra fik Teş ki lat Al bü mü: 
1924-1989, An ka ra 1989, s. 45; a.e.: 1924-2009, 
An ka ra 2010, I, 74; Mu rat Sü lün – Ömer Çe lik, 
Tür ki ye Kur’ân Ma ka le le ri Bib li yog raf ya sı, İs-
tan bul 1999, s. 120; Alim Yıl dız – Tah sin Koç yi ğit, 
İla hi yat Fa kül te si Der gi le ri Ma ka le ve Ya zar-
lar Fih ris ti (1952-2002), An ka ra 2002, s. 152, 
241; Ha lis Ay han, Tür ki ye’de Din Eği ti mi, İs tan-
bul 2004, s. 273, 351, 406, 410; Meh met Bu lut, 
“Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Ya yın la rı Bib li yog raf-
ya sı (1924-1997)”, Di ya net İlmî Der gi, XXXI II/4, 
An ka ra 1997, s. 90, 112; Os man Ci la cı, “Ar ka-
da şım Ah met Gür taş’ın Ar dın dan”, Di ya net Ay-
lık Der gi, sy. 109, An ka ra 2000, s. 62; Mus ta fa 

Uzun pos tal cı, “Ah met Gür taş (1940-1999)”, İslâm 
Araş tır ma la rı Der gi si, sy. 4, İs tan bul 2000, s. 
305-307; a.mlf., “Ah met Gür taş’ın Ar dın dan”, 
a.e., sy. 10 (2003), s. 3-21; a.mlf., “Ölü mü nün 
10. Yıl dö nü mün de Hiz met Eri Ah met Gür taş’ı 
Anar ken”, Aka de mik Say fa lar, IX/34, Kon ya 
2009, s. 534-536; a.mlf., “Gür taş, Ah met”, Kon-
ya An sik lo pe di si (ed. Mu ham met Ali Orak), Kon-
ya 2012, IV, 67-68; Ha lit Gü ler, “Yok lu ğu na Bir 
Tür lü Alı şa ma dı ğı mız Ah met Gür taş”, Di ya net 
Ay lık Der gi, sy. 121 (2001), s. 50-54; M. Âkif 

Ay dın, “Ah met Gür taş’ı Anar ken”, İslâm Araş-
tır ma la rı Der gi si, sy. 10 (2003), s. 1-2; Sü ley man 

Tü lü cü, “Ho cam Doç. Dr. Ah met Gür taş (1940-
1999)’ın Ar dın dan”, EAÜ İFD, sy. 24 (2005), s. 
219-233.

ÿSü ley man Tü lü cü

Bir ara An ka ra’da bu lu nan Tür ki ye İlâhi-

yat Ted ri sa tı na Yar dım Eden Der nek ler 

Fe de ras yo nu’nda baş kan lık yap tı. 1994’te 

“Ata türk ve Din Eği ti mi” ad lı tez ça lış-

ma sıy la dok tor un va nı nı al dı ve ay nı yıl 

yar dım cı do çent li ğe ta yin edil di. 8 Ka sım 

1999’da do çent olan Gür taş he men ar dın-

dan has ta lan dı. Sel çuk Üni ver si te si Has ta-

ha ne si’nde ame li yat edil diy se de 8 Ara lık 

1999’da ve fat et ti ve er te si gün (1 Ra ma-
zan 1420) do ğum ye ri olan Do ğan bey’de 

def ne dil di. Sel çuk Üni ver si te si İlâhi yat 

Fa kül te si Der gi si’nin 9. sa yı sıy la (1999) 
İslâm Araş tır ma la rı Der gi si’ nin 10. sa-

yı sı (2003) onun anı sı na it haf edil miş tir.

Eser le ri: Li se ler İçin Din Bil gi si (I-II, 
İs tan bul 1968-1970, 1971, 1976, Mus ta-
fa Uzun pos tal cı ile bir lik te); İmam-Ha-

tip Li se le ri İçin Arap ça (İs tan bul 1976, 
Mus ta fa Uzun pos tal cı ve İs met Er söz’le 
bir lik te); Or ta okul lar İçin Din Bil gi si (I-
II, İs tan bul 1976, Mus ta fa Uzun pos tal cı ile 
bir lik te); Mez hep siz lik Yay ga ra sı (İs tan-
bul 1977); Arap ça Öğ re ti min de Te mel 

Bil gi ler (İs tan bul 1978); Çağ daş Arap-

ça (I-IV, İs tan bul 1985, Ah met Yıl maz’ la 
bir lik te); Kur’an Oku ma yı Öğ re ni yo-

rum (İs tan bul 1993, 1998, 2011); Ata türk 

ve Din Eği ti mi (An ka ra, ts., 1981, 1982, 
1983, 1997, 1998, 1999); Ab dest, Ezan, 

Na maz Du ala rı ve Mâna la rı (An ka ra 
1996, 2008, 2012); Millî Eği tim Şûra sı ve 

Din Eği ti mi (An ka ra 1996); Kur’ân Reh-

be ri (İs tan bul 1997, Ali Kemâl Bel vi ran lı 
ile bir lik te); Azer bay can Res pub li ka sı 

Din Kül tü rü ve Ahlâk Bil gi si, Gi riş (An-
ka ra 1998); Ata türk ve Din (An ka ra 2012, 
Yek ta Gün gör Öz den ve Nev val Se vin di 
ile bir lik te).

GÜRTAÞ, Ahmet

baş la dı. 1955-1956 öğ re tim yı lın da nak-

len Kon ya İmam-Ha tip Oku lu’na geç ti, 

1960’ta bu ra dan me zun ol du. İmam-Ha-

tip Oku lu’nda iken yal nız ders ler le ye tin-

me yip ken di ni da ha iyi ye tiş tir mek için üst 

sı nıf ta ki Hay ret tin Ka ra man ve dı şa rı da 

İb ra him Atay, Ab dül me cit Ün lü kul ve Ha-

cı ve yiszâde Mus ta fa Ku ru cu gi bi ba zı ho-

ca lar dan ders al dı.

1960’ta İs tan bul Yük sek İslâm Ens ti tü-

sü’ne kay dol du. Bu ra da ki ta le be li ği sı ra-

sın da Be şik taş Müf tü lü ğü’ne bağ lı Ca vit 

Ağa Ca mii’nde imam-ha tip lik yap tı. İki 

dö nem ta le be ce mi ye ti baş kan lı ğı na se-

çil di. 1964’te me zun ol ma sı nın ar dın dan 

iki yıl Ba lı ke sir İmam-Ha tip Oku lu’nda 

öğ ret men lik ve bir sü re mü dür yar dım-

cı lı ğı yap tı. 1966’da Kon ya Yük sek İslâm 

Ens ti tü sü’ne Arap di li ve ede bi yatı stajyer 

öğ ret me ni ola rak ta yin edil di. 1967-1969 

yıl la rın da ha zır la dı ğı tez le ay nı kurumd a 

ho ca ol du. Bu sı ra da Kon ya’da ki en es-

ki ha yır ku ru lu şu olan Türk Ana dolu 

Vakfı’nı n (1972) ku rul ma sı na ön cü lük 

etti. 1972-1974 yıl la rın da as ker lik gö-

revi ni yerine ge tir di. 1980’de Millî Eği tim 

Bakanlı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu üye-

li ğin de bulun du. 1982-1984 yıl la rın da 

Di ya net İş le ri baş kan yar dım cı lı ğı yap tı. 

1984 yı lın da dev let me mur lu ğun dan ay-

rı la rak Tür ki ye Di ya net Vak fı İslâm An-

sik lo pe di si ku ru cu ge nel mü dür lü ğü ne 

atan dı. Mart 1986’da Sos yal Si gor ta lar 

Ku ru mu’ndan emek li ye ay rı la rak bu gö-

re vi ni sür dür dü. Bu ra da an sik lo pe di nin 

alt ya pı ça lış ma la rı nı ger çek leş tir di ve I. 

cil di ya yı ma ha zır ha le ge tir di. Ku ru mun 

yö ne tim sta tü sü de ği şin ce 1988 Ağus to-

sun da ay rıl mak du ru mun da kal dı. 1989 

Ni sa nın da emek li li ği ni ip tal et ti re rek Dev-

let Ba kan lı ğı’nda mü şa vir ola rak ye ni den 

ça lış ma ya baş la dı.

1989’da Sel çuk Üni ver si te si İlâhi yat Fa-

kül te si Arap Di li ve Belâga tı Ana bi lim Da-

lı’ na öğ re tim gö rev li si ola rak ta yin edil di. 

1991’de dok to ra ça lış ma sı na baş la dı. Ay-

rı ca Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Sel çuk Eği-

tim Mer ke zi’nde ba zı ders ler okut tu. Bu 

ara da Dev let Ba kan lı ğı’nda ki mü şa vir lik 

gö re vi ni 1993 yı lı na ka dar de vam et tir-

di. Ar dın dan Tür ki ye Di ya net Vak fı Ya yın 

Da nış ma Ku ru lu üye li ği gö re vi ni üst len di. 

Ahmet

Gürtaş




