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CUMHURİYET DÖNEMİ

�Tevhid-i Tedrisat Kanunu (1924)
……………………………………

� Kur’an Kursları



Kur’an Kursları Cumhuriyet döneminde 
resmi olarak ilk defa 19251925 yılında gündeme 
gelmiştir.

Bütçeye 10 HuffâzHuffâz Muallimi Muallimi için ödenek 
konulmuştur.  



Diyanet Đşleri Reisliği’nin bilgisi dâhilinde 
Đstanbul Müftülüğü’nün 10.12.19301930 tarihli 
tamimi ile: 

12 yaşından küçüklere hiçbir şey 
öğretilmemek, 12 yaşından büyüklere ise, öğretilmemek, 12 yaşından büyüklere ise, 
sadece Kur’an-ı Kerim ile namaz sure ve 
dualarını -sıkı kontroller altında- öğretebilmeleri
için bazı hocalara belli aralıklarla izin verilmeye 
başlanmıştır.



(1932-1939)  İLK DEFA KUR’AN Ö ĞRETME İZNİ 
VERİLEN HOCALAR ŞUNLARDIR

1. Hâfız Ömer Ödem (Fatih Camii)

2. Hâfız Hasan Akkuş (Nuruosmaniye Camii) (v.1972)

3. Hâfız Necati Bilgin 

4. Hâfız İsmail Bayrı (Kesik Bacak) (v.1972)

5. Hâfız İdris Okur 

6. Hâfız Mehmet Hilmi Bilge 

7. Hâfız Said Çayırlı 

8. Hâfız Mustafa İlter

9. Hâfız Ömer Aköz (v.1952) (Fatih Camii eski başimamı, Mushafları Tetkik Heyeti Reisi, 

dönemin reîsü'l-kurrâsı)



Hâfız Hasan Akkuş Hocaefendi (sol başta sakallı, kravatlı)

Hâfız Ömer Aköz Hocaefendi (önde, beyaz sakallı ve paltolu)

Hâfız ve bestekâr Sadettin Kaynak (önde, Ömer Aköz’ün yanında, kravatsız) 

Hâfız Ali Rıza Sağman (en arka ve üstte)



YIL KURS SAYISI ÖĞRENCĐ SAYISI

1925 9 232

1946 61 2.765



YIL KURS SAYISI ÖĞRENCĐ SAYISI

1950 127 8.706

1980 2.610 67.8161980 2.610 67.816

1997 5.241 180.000

2000 3.252 90.353



2012 YILI İSTATİSTİKLER İ

KUR’AN KURSU 11.075

ÖĞRETİCİ 16.824
% 86 Kadın

HAFIZLIK YAPAN
ÖĞRENCİ

20.123
% 59 Kadın

YÜZÜNDEN OKUYAN 
ÖĞRENCİ

392.301
% 85 Kadın

TOPLAM ÖĞRENCİ 412.424412.424
% 84 Kadın% 84 Kadın



Diyanet İşleri Başkanlığının bilgisi dahilinde bir 
sivil toplum örgütü tarafından 22 bin ki şi 22 bin ki şi 
üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre
vatandaşların:

% 40'ı Kur’an okumasını biliyor.% 40'ı Kur’an okumasını biliyor.

% 60’ı Kur’an okumasını bilmiyor. (Bunların 

%20’si Kur'an-ı Kerimi eline dahi almamış)



HATIRALARLA KUR’AN HATIRALARLA KUR’AN 
HOCALI ĞIHOCALI ĞI



Kur’an ö ğretiminin
öneminin ve de ğerinin  öneminin ve de ğerinin  

farkındadır



Hâfız Hasan Akku ş, (1885-1972) Nuruosmaniye Kursunda talebeleriyle 

Börekçizade



Hafız Hasan Akkuş, ülkemizde din üzerinde sıkı denetim ve

hatta baskı uygulandığı yıllarda sorumluluğu gereği

ücretsiz ve idarenin de bilgisi dışında Nuruosmaniye

camiinin bir köşesinde Kur’ an öğretimine başlamış. (1926)

Böyle bir dönemde Diyanet işleri başkanı Rıfat Börekçi

hastalanıp İstanbul Cerrahpaşa hastanesine getirilip tedavihastalanıp İstanbul Cerrahpaşa hastanesine getirilip tedavi
altına alınır…

“Bak efendi hazretleri! Allah’ tan korkuyoruz, bu

talebeleri okutuyoruz. Sizden korkuyoruz, kaçacak yer

arıyoruz. Allah rızası için buna bir çare bulun!”



ABDULLAH AZM İ HOCA 
(Eskişehir Reşadiye camii imam-hatibi) 

1930-1935 yılları arasında

Hanımı evde :  53

Kendisi camide :  40 hafız yetiştirmiş 

(1930 cami basılır)…

“Yarın Yevm-i Kıyamette bu siyahlıklar senin için 

nur olacak ve sana şehadet edecektir evlat!”



HARUN SOYDAŞ  (1924-2011)



Hafız Harun Soydaş anlatıyor:
Köyde hâfızlığımı tamamladıktan sonra babam beni“hıfzımı daha da ilerletmem

için” Đstanbul’a götürmek istediğinde akrabalarımızdan Kütükçü Cemal olarak bilinen
kişi babama:

“Şakir, nereye gidiyorsun?” diye sordu. Babam:“Oğlanı Đstanbul’a hâfız kursuna
götürüyorum,” dedi. Bununüzerine Kütükçü Cemal:“Şakir, senin zeki bir tek oğlun
vardı,onu dilenci mi yapmak istiyorsun?” dedi.

Babam: “Sen bu davadan birşey anlamazsın. Bir gün gelir de senden birşey
isterse, birşey verme!..” dedi. Ben gittim, okudum ve Allah’ın izni ile kendimi bu
sahada geliştirdim. Ve bir gün geldi, Kütükçü Cemal’in karısıöldü. Mevlit okumam
için beni çağırdılar. Ben: “Gitmem” dedim. Fakat babam beni zorla gönderdi.
Gönderirkende: “Sanaparaveyaherhangibir şey vermekisterse,kesinlikle alma…”Gönderirkende: “Sanaparaveyaherhangibir şey vermekisterse,kesinlikle alma…”
diye de ısrarla tenbih etti. Mevlidi okudum. Ayrılırken Kütükçü Cemal bana bir zarf
vermek istedi. Ben ise almadım.Ben o anda dilenci konumuna düşmedim. Ama o
benim karşımda ezildi…

“Hafız Harun Hoca, ilimde de, ahlakta da örnek bir şahsiyetti. Onu bu satırlara 
sığdırmak mümkün değil... Ömrü Kur’ân’la geçen hocanın, vefat anları da öyle oldu. Son 
anına kadar, hep talim esnasında yaptığı el işaretlerini yaptı. Vefat ederken, 4 elif  
miktarını işaret etti parmaklarıyla…”

Vefat ettiğinde 60 civarında kız öğrenciye Kur’an okutuyordu. 



İşini severek yapar,
samimi ve idealisttirsamimi ve idealisttir



HACIVEYĐSZÂDE
Mustafa Efendi 

(Kurucu)
(1889-1960)

Yar için ağyara minnet eylediğim aybeyleme 

Bağıban bir gül için bin hare hizmetkar olur.



“Bunlar beni talebe yetiştirmekten uzaklaştırmak

istiyorlar, ama ben adam yetiştirme bahçıvanbahçıvanbahçıvanbahçıvanıyım.

BirBirBirBirBirBirBirBir talebenintalebenintalebenintalebenintalebenintalebenintalebenintalebenin yetişmesiyetişmesiyetişmesiyetişmesiyetişmesiyetişmesiyetişmesiyetişmesi içiniçiniçiniçiniçiniçiniçiniçin binbinbinbinbinbinbinbin münafığınmünafığınmünafığınmünafığınmünafığınmünafığınmünafığınmünafığın kahrınıkahrınıkahrınıkahrınıkahrınıkahrınıkahrınıkahrını

çekerimçekerimçekerimçekerimçekerimçekerimçekerimçekerim........ Bu uğurda yoluma çıkan engellerinçekerimçekerimçekerimçekerimçekerimçekerimçekerimçekerim........ Bu uğurda yoluma çıkan engellerin

kahrını çekerim, hem de seve seve.

Bir bahçıvan bir gülü yetiştirirken elleri kan revan

olur. Bizler de Gül-i Muhammedîler için bu kahrı
çekeceğiz, çare yok bu bahçeye biz bakacağız”



ّبِ ا�ْدِخلِْين ُمْدَخَل ِصْدٍق َوا�ْخرِْجِين ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل ّيلِ  �َوقُل ر
�ِصًريا نَك ُسلَْطاً$ ن ُ � ِمن (

De ki: Ey Rabbim, (girişeceğim her işe) doğruluk ve samimiyetle girmemi; 

(Bırakacağım her işten de) doğruluk ve samimiyet göstererek çıkmamı sağla

Ve bana katından destekleyici bir güç, bir tutamak bahşet!       [Đsra 17/80] 



Kur’an’ın lafzı kadar 
manasını da ö ğretmeye 

özen gösterir  



Abdullah b. Mes’ud:

Biz Rasulullahtan 10 ayet ö ğrendi ğimizde, bu 

ayetlerde olanı güzelce ö ğrendikten sonra yeni ayetlerde olanı güzelce ö ğrendikten sonra yeni 

inen 10 ayeti ö ğreniyorduk

(Hâkim, Müstedrek:1:557 )



Hz. Ömer, Basra valisi Ebu Musa el-Eşari’ye:

Onları kendi hallerine bırak. İnsanların Kur’an 
ezberlemekle meşgul olurken onun hükümlerini ezberlemekle meşgul olurken onun hükümlerini 
öğrenmeyi ihmal etmelerinden kaygı 
duyuyorum



Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi:

Hocamız bizi dinlemeye başlayacağı 

zaman, önüne otururduk. 

O huşu içinde gözlerini kapatır bizi 

dinlerdi. 

Biraz okuduk mu, onun gözlerinden 

yaşlar süzülmeye başlardı.yaşlar süzülmeye başlardı.

Dersin ilerisine doğru hocamız, 

Kur’an’ın derinliklerinde kaybolur, 

gözyaşları sakallarından aşağı akar 

dururdu…



Öğrencisine de ğer verir,
ona sevgi ve merhametle ona sevgi ve merhametle 

yakla şır 



ْن ا�نُفِسُمكْ لََقْد َجاءُمكْ َرُسوٌل  ْن ا�نُفِسُمكْ ّمِ ْن ا�نُفِسُمكْ ّمِ ْن ا�نُفِسُمكْ ّمِ ْ َحرِيٌص عَلَْيُمك ّمِ َعزِيٌز عَلَْيِه َما َعِنمت;

ِحميٌ  �ِحميٌ  Iِلُْمْؤِمِنَني َرُؤوٌف ر � Iِلُْمْؤِمِنَني َرُؤوٌف ر

Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, Sıkıntıya düşmeniz ona çok 

ağır gelir, üstünüze titrer, inananlara karşı gayet merhametli ve şefkatlidir. [Tevbe 9/128]



Hz. Ali anlatıyor:

Rasulullah, birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine 
göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlarla 
yakından ilgilenirdi. 

Ashabına öylesine candan davranırdı ki, onunla bir 
arada bulunan kimselerin hepsi de, Hz. 
Peygamber’in yanında en değerli insanın kendisi 
olduğunu sanır, onu yakın bir dost olarak görürdü.

[Tirmizî,  eş-Şemâil ]  



Ashab-ı Suffe: “Edyâfu’l-İslâm”

ASHAB-I SUFFA’DAN BAZILARI

Abdullah b. Mes’ud

Übey b. Ka’b

Muaz b. Cebel

Ubade b. Samit

Ebû Hüreyre

Selman-ı Farisî
Ammar b. Yasir
Bilal-i Habeşi
Abdullah b. Ümmü Mektum
Ebû Eyyub el-Ensarî
Ebû Ubeyde b. Cerrah Hanzele

Ebû Hüreyre

Cabir b. Abdullah

Abdullah b. Revaha

Abdullah b. Ömer 

Ebu Saîd el-Hudrî

Ebû Ubeyde b. Cerrah Hanzele
b. Ebî Amir 
Utbe b. Gazvan
Suheyb-i Rumî
Bera’e b. Malik
Habbab b. Eret
Osman b. Ma’zun



Bir gün Hz. Fâtıma ve Hz. Ali çalışmaktan ellerinin 
kabardığını söyleyerek kendilerine yardımcı olacak 
bir kişi vermesini talep ederler. Rasulullah (as) 
onlara şu cevabı verir: 

“Allah’a yemin ederim ki size böyle birini veremem. “Allah’a yemin ederim ki size böyle birini veremem. 

Suffa ehli açlıktan kıvranırken ben onlara infak 

edecek bir şey bulamıyorum. Böyle birisi olsa ben 

onun bedeliyle Suffa ehline yiyecek alırım.”

Fethu’l-Bârî, VII, 24]



Bİ’Rİ MAÛNE (H.4) 

70 hafız sahabi şehid edildi70 hafız sahabi şehid edildi

Kunut



Sosyal İlişkilerde 
hoşgörülü ve yapıcıdırhoşgörülü ve yapıcıdır



Mahir İZ (1895-1974)

Allah’ın ve Rasulünün istediği müslüman, cami içinde Allah’ın ve Rasulünün istediği müslüman, cami içinde 
anlaşılmaz. 

Cami cemaati veya Arafat’taki cemaat Allah’ın binbir
emrinden sadece ikisini yerine getirendir.

Müslümanın hakiki ölçüsü cami dı şındaki, 
muamelatından, i şlerinden meydana çıkar .



Hâfız Hasan Akku ş (1885-1972)
Bize bir kaside oku hocam….



Gönenli Mehmet Efendi  (1901 -1991)

Denizli Hapishanesi



Mütevazi ve zariftirMütevazi ve zariftir



Kur’an Kursu Hocası
� İmkansız gibi görüneni, mümkün 
� Mümkünü, kolay Mümkünü, kolay 
� Kolayı da, zarif ve zevkli yapmanın 
yollarını arar.



Yumuşak davranamayan kimse 
bütün hayırlardan mahrum kalır

[Müslim, Birr 74-76]



Mehmet Rüştü Aşıkkutlu 
[1901-1980]

Kara lastik
Kavga yapan öğrencileri
Ormanda öğrencileriyle



Ömer Nasuhi Bilmen (1882-1971)
1950’li yılların başında, astsubay olan Hekimoğlu 
İsmail, Ömer Nasuhi Bilmen’i makamında ziyaret 
eder. O tarihte yeni namaza başlamanın 
heyecanı içindedir. Hoca Efendi’ye şu soruyu 
sorar:

- Hocam, görevim gereği beş vakit namazı tam 
olarak ve zamanında kılamıyorum. Acaba eğitim olarak ve zamanında kılamıyorum. Acaba eğitim 
sırasında, namazı ima ile kılmam caiz olur mu?
Ömer Nasuhi Bilmen, bu soru karşısında çok 
duygulanır ve gözyaşları içinde:

- Kıl evladım, kıl. Allah kabul etsin… Sen o 
halde bile, namaz derdinde olursun da, Allah 
senin namazını kabul etmez mi? Hem de senin 
o namazın benim namazımdan daha sevaplı 
olur der.



Ali Ulvi Kurucu anlatıyor:  
Yıl 1932... Konya alimlerinin bulunduğu bir davete gitmiştik 
dedemle. Yemekte Konya’nın o zamanlar en meşhur vaizi 
Aksekili Mehmed Efendi de vardı. Sert bir zat idi.
Dedem her zamanki gibi sofradaki ekmek kırıntılarını 
topladı. Bunun üzerine hoca efendi yüksek bir sesle:
“Hacı Veyis Efendi! Bırak canım, herkes döktüğü ekmeği 
kendi toplasın. Sofranın huzurunu kaçırma” diye çıkıştı.

Hem amcam ve babam, hem de sofradakiler buna üzüldüler.
Ertesi gün dedem komşulardan gelmiş bir tas yoğurdu Hacı Veyis Efendi Ertesi gün dedem komşulardan gelmiş bir tas yoğurdu 
görünce nineme dedi ki:
Yahu hanım, şu yoğurdu bir çıkıya bağlasan da, Aksekili 
Hoca’yı gücendirdik, götürsem de barışsam hoca ile.”
Yoğurdu götürdük, hoca efendi kapıyı açtı. Dedem dedi ki:
Efendim komşulardan yoğurt gelmiş. Boğazımdan 

geçmedi, size getirdim”
Aksekili hoca coştu, gözyaşları ile: “Hacı Veyis Efendi, sen 
beni her yerde geçtin, nedir bu kemâlat ya hu. Nedir bu 
ahlâk-ı Peygamberi” diye dedeme sarıldı. Birlikte ağlaştılar.        

Hacı Veyis Efendi 
(1858-1935)



Serdengeçtidir



Gönenli Mehmet Efendi  (1901 -1991)
Seksen beş yaşında haftada 30 vaaz

Evinin genellikle satılığa çıkarılması
Açlıktan bayılması



Hâfız İsmail Bayrı (Kesik Bacak İsmail Efendi)
(1905-1972)

100 Talebeye aşere 

3170 Talebeye de tashîh-i hurûf belgesi vermiştir



Vakur ve heybetlidir  



Abdurrahman Gürses 1909-1999

Sadece Haseki’de 126 kurra talebe



“Biz buraya arz-ı hal etmeye geldik, arz-ı endam
etmeye gelmedik”

Said Erbili:
“Ne yerden kârbân-ı gam göçer olsa konar bende
Belâ râhında şimdi bir muayyen menzil oldum ben”Belâ râhında şimdi bir muayyen menzil oldum ben”

beytini okur sık sık “ben eslafın yetimiyim” dermiş

Viranelerin yasçısı…



Hac Yolculuğunda masrafını karşılayan zata 
karşı tavrı…

“Bu zâtlara bu kadar i'zâz etmezsek ehl-i 
Kur'an'a himmetlerini ve yardımlarını temin 
edemeyiz?”



Azimli ve gayretlidir Azimli ve gayretlidir 



Süleyman Hilmi Efendi (1888–1959)

“Mevla uykumuzu alsa da geceleri de ders okutsak…”



Bediüzzaman Said Nursi 1878-1960

Kur’ân’ın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş 

hükmünde olduğunu, bütün dünyaya ispat edeceğim ve 

göstereceğim!



“Derse gelmediğim gün cenazeme gelin!”

Mahmud Celaleddin Ökten  (1882-1961)



Rabbine sözü vardır:

“Ya Rabbi! E ğer bana kitabının dilinden 
anlamayı nasib edersen ölünceye kadar anlamayı nasib edersen ölünceye kadar 
onun davetçisi olaca ğım…”



Bir tatil günü okula gelen Nurettin Topçu, yaşı 70’i aşkın
Hoca’yı tuvalet temizlerken bulur ve şaşkınlık içerisinde:
“Hocam! Bu genç işidir, bırak öğrenciler yapsın” der.

Hoca tatlı bir tebessümle:

“Gençler yaptıkları işlerle şahsiyetleri arasında irtibat

kurarlar, yarın “tuvalet temizleyip okudum” diyerek

kompleks sahibi olurlar. Onları gürbüz bir fidan gibi

yetiştirmek bizim mesuliyetimiz icabıdır” der.



Soğuk bir sonbahar günü Kabataş Fındıklı’da Namık
Kemal İlkokulunun çatı katında eğitim verilen İstanbul
YİE’ne gelir. Yaz boyunca hazırladığı ama onca
aramasına rağmen evde bir türlü bulamadığı notlarını
bir de okulda aramaktır muradı.
Bulamaz. Çok üzülür.

Okul çıkışında karşılaştığı Yaman Dede/Diyamandi’ninOkul çıkışında karşılaştığı Yaman Dede/Diyamandi’nin
yemek teklifine:

“Bu gün okulda dersim olmadığı için yemek yemeye

hakkım yok” diyerek okuldan ayrılır.



Kur’an hocası, öğrenirken de 
öğretirken de ibadet halindedir. 

40 yıl muallimlik yaptım. Mabede 40 yıl muallimlik yaptım. Mabede 
nasıl girdimse, sınıfa da öyle girdim!

N. Topçu 



Hatırlanmaya değer olan;Hatırlanmaya değer olan;



Başkalarının hayatına kattığımız Başkalarının hayatına kattığımız 
olumlu farklardır.olumlu farklardır.
Başkalarının hayatına kattığımız Başkalarının hayatına kattığımız 
olumlu farklardır.olumlu farklardır.



Başarılar Dilerim …Başarılar Dilerim …Başarılar Dilerim …Başarılar Dilerim …


