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da Dirlik (Ankara 1955). Halil Öztoprak 
tarafından yazılan Kur'an'da Hikmet
Tarihte Hakikat-Alevilerde Namaz 
(Ankara 195 3) adlı risaleyi tenkit için Di
yanet İşleri Reisliği'nce hazırlatılıp bastı
rılan bir reddiyedir. 6. Berig ü Bade (İ s 

tanbul 1955) . FuzQII'nin afyonla şarabın 
münazarasını anlatan mesnevisinin üç 
nüshaya dayanan neşridir. Kürkçüoğlu 

bu çalışmasında , Türkiye kütüphanele
rinde tesbit ettiği eserle ilgili altı yazma 
ile matbu divanlardaki metinleri de göz
den geçirmiştir. 7. Rind ü Zahid (Anka
ra 1956). FuzQH'nin münazara türündeki 
Farsça mesnevisinin dört yazmadan ha
reketle gerçekleştirilmiş yayımıdır. Baş 

tarafta konunun özetlendiği , yazmaların 

verildi ği, eserin edebi değerinin gösteril
diği bir giriş bölümü yer almaktadır. Bu
rada eserin tercümesinin de hazırlandığı 
belirtilmekle beraber basilamamış , Hü
seyin Ayan buna dayanarak eserin çeviri
sini yayımiarnıştır (Rind ü Zahid, istan
bul 1993). 8. Din ve Milliyyet (Ankara 
1956). 21 Ocak 1956 tarihinde Ankara 
Türk Ocağı 'nda verilen konferansın met
ni olup Diyanet İşleri Reisliği 'nce bastırıl
mıştır. 9. Radyoda Dini ve Ahlaki Ko
nuşmalarl-V(Ankara 1956) . Müellifin 
19S4-19SS yıllarında Ankara Radyosu'n
da yaptığı konuşmaların bir kısmından 
meydana gelmiştir. Ramazan'a Girer
ken (Ankara 1956), D inimizde Ana Ba
ba Hakkına Verilen Ehemmiyet gibi 
rağbet gören bazı konuşmaları ise kü
çük risaleler halinde ayrıca basılmıştır 
(Ankara 1959). 10. Dinde Reform Me
selesi (Ankara 1957) . Osman Nuri Çer
man'ın Dinde Reform'una (İstanbul 
1956) reddiye olarak hazırlanan kitapta, 
ayrıca Enver Behçet Tahsin Kamav'ın 
Adli Tıp adlı eserinde yer alan Hz. Pey
gamber hakkındaki ithamlarla A. İbra
him'in Milli Din Duygusu ve Öz Türk 
Dini (İstanbul 1934) isimli kitabında din 
konusunda ileri sürülen bazı iddialara 
cevap verilmektedir. 11. İslam Dinine 
TopluBir Bakış (Ankara 1961 ). İman, 
ibadet ve ahlak konularını ihtiva eden, 
halk için kaleme alınmış bir risaledir. 12. 
Süleymaniye Vaktiyesi (Ankara 1962) . 
Süleymaniye Camii'nin hizmete. açılışının 
400. yılı dolayısıyla neşre hazırlanan ve 
aslı Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'n
de bulunan vakfiyede Süleymaniye Külli
yesi 'nin dışında KanOnl'nin. oğlu Şehza
de Mehmed adına inşa ettirdiği Şehza

debaşı ve Cihangir camileriyle etrafın
daki yapılar yanında İstanbul'da Fil Da
mı. Edirne'de Bükelice zaviyelerinin va-
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kıfları hakkında da bilgi mevcuttur. Eser
de hazırlayanın bir mukaddimesinin ar
dından vakfiyenin metniyle bunun tıpkı
basımı yer almaktadır. 13. Seyyid Ne
simi Divanından Seçmeler (Ankara 
1973, 1985) . Nesiıni'nin hayatı , eserleri 
ve şahsiyetiyle divanının yazmaları hak
kında bir girişten sonra 14S şiiri açıklan
mıştır. 14. Şeyh Muhammed Nasuhi: 
Hayatı Eserleri Divanı Mektuplan 
(İstanbul, ts. 11996 ?J) . Üsküdar'daki Na
sQhl Dergahı'nın son postnişini Ahmed 
Kerameddin Efendi'nin kaleme aldığı 

. Şemsü's-sabuhi fi menakıbi Pir Na-
suhi adlı basılmamış eserden Rükned
din NasQhloğlu tarafından derlenmiş bil
gilerle Şeyh NasQhl'nin bazı mektupları 
ve divanının açıklamalarla yapıian neş
ridir. 15. Osman Şems Efendi Diva
nı'ndan Seçmeler (İ stanbul 1996). Son 
dönem şair ve mutasawıflarından Osman 
Şems Efendi'nin hayatı. eserleri. şahsiyeti 
hakkında bir girişle birlikte çoğu gazel 
tarzında olmak üzere 167 şiirini ve bun
)arın açıklamalarını ihtiva eder. 

Tahirülmevlevl'nin (Tahir Olgun) Ede
biyat Lugati adlı eserini müellifin el ya
zısıyla yazılmış metninden neşre hazırla
yan Kürkçüoğlu'nun (istanbul 1973) An
kara ilahiyat Fakültesi'nde okuttuğu "İs
lam Dini Esasları Ders Notları" ile (AÜ 
ilahiyat Fakültesi Ktp., nr: 2447) "Tasav
vuf Tarihi Ders Notları" (AÜ ilahiyat Fa ~ 

kültesi Ktp., nr. 2448) teksir halinde kal
mıştır. Ferit Devellioğlu. Osmanlıca söz
lüğünü hazırlarken Kürkçüoğlu'nun ö~el 

notlarını taradığım ve eserinin başından 
sonuna kadar onun tashihinden geçtiği
ni belirtmektedir. 

Kürkçüoğlu , Fı.izQII komisyonu üyesi 
sıfatıyla şairin Hadikatü 's-süeda adlı 
eserinin tenkitli metnini hazırlayıp tes-

Kemal Edip Kürkcüoğlu'nun ·Adnan Menderes' in ölümü 
dolayısıyla ya zdığı mersiyenin Kemal Batanay tarafından 
celi ta'lik hattıyla yazılmış tarih beyti (Muhittin Serin fotoğ: 
raf koleksiyonu) 
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li m etmişse de eser basım sırasında kay
bolmuştur (bk. FuzOII, hazırlayanın giri
şi, s. L) Yakın arkadaşı Veli Ertan , müel
lifin Ebü'l-Leys es-Semerkandl'nin Ki
tabü'ş-$alat fi'l-fıkh ve Kitabü'l-İşa- · 
re fi adabi'l-vizare adlı eserlerini ter
cüme ettiğini, fakat bunların da basıla
madığını belirtmekte. akıbetieri hak
kında başka bilgi vermemektedir. Kürk
çüoğlu'nun "Mersiye-i Niknam-ı Adnan" 
gibi bazıları ölümünden sonra neşredi
len şiirleriyle (Köprü, istanbul ı 978 
IEkimJ, nr. 19, s. 16-17) çeşitli toplantı
larda yaptığı konuşmalarının yer aldığı 

defterler Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
Yazma Bağışlar kısmında bulunmakta
dır (nr 4400-4405,4410,51 18). Müellif ay
rıca FuzOII'nin 190 adet Farsça muam
mayı ihtiva eden Risale-i Mu'amme
yat'ını kırk adet Türkçe muammasını . 

da ekleyerek yayımiarnıştır ("Risale-i 
Muammeyat", DTCFD, VII/I 119491. s. 61-
109) 
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C.s"".Pf) 
Naslarda 

ilahi hükümranlığı ifade eden 
bir terim. 

_j 

Sözlükte "bir şeyin aslı , üst üste konul
muş veya çeşitli parçalarçlan oluşturulup 
üzerinde oturulan sandalye" gibi an
lamlara gelir. Terim olarak "naslarda Al
lah'a atfedilen ve ilahi hükümranlığı ifa
de eden manevi yahut nesnel varlık" di
ye tanımlanır. Kürsl, Kur'an'da yer aldığı, 



iki ayetin birinde Allah'a nisbet edilmiş 
ve O'nun kürslsinin göklerle yeri kuşattığı 
belirtilmiştir (el-Bakara 2/255) . Bu ayete 
Ayetü'l-kürsl denilmiştir. Diğerinde ise 
Hz. Süleyman'ın tahtını ifade etmekte
dir (Sad 38/34) Hadislerde kürsl "insan
Iarın üzerinde oturduğu nesne" mana
sında kullanıldığı gibi Allah'a ve Cebrail'e 
de nisbet edilmiştir (Da rimi. "Ril5315", 80: 

Buhar!. "Edeb", ı 18: Müslim, "Iman", 
255). İlgili hadislerde. Hz. Peygamber'in 
ahirette hesabın başlaması için Allah nez
dinde tevessülde bulunurken O'nu kür
slnin üzerinde göreceği ve önünde see
cteye kapanacağı, Allah için birbirini seven 
müminlere nurdan kürsller verileceği, ay
rıca ResGl-i Ekrem'in Cebrail'i ufukta bir 
kürsl üzerinde otururken gördüğü belir
tilir (Müsned, 1, 282, 296; V, 229: Buhar!, 
"Bed'ü'l-vai:ıy", 3). Hadis kaynakları dı
şındaki bazı tefsir ve akaid kitaplarının 
Resülullah'a atfettiği rivayetlerde kür
slnin göklere ve yere nisbette büyüklüğü 
çölü n ortasına atılmış bir demir halkası 
örnek verilerek anlatılır; böylece kürslnin 
gökleri ve yeri kuşattığı gibi arşın da 
kürslyi ihata ettiği (Beyhakl, s. 510-511; 
ibn Keslr. I, 13). kürslnin Allah'a atfedilen 
"kademeyn"in yeri olduğu (AIGsl. III , 9). 
inciden yapıldığı (Kurtubl, III , 276). biri 
arşın üstünde diğeri altında bulunan iki 
kürslnin mevcut olduğu. bunlardan biri
nin suyun üstünde ve şekilleri farklı 
dört meleğin başı üzerinde bulunduğu 
(Beyhakl, s. 507-509). ahirette etrafında
ki minberierde peygamberlerin oturaca
ğı (ibn EbG Zemenln, vr. 29b) belirtilirse 
de bu tür rivayetler genellikle zayıf kabul 
edilmiştir. 

Kur'an'da ve sahih hadislerde geçen 
kürslnin anlamıyla ilgili olarak ileri sürü
len çeşitli görüşleri şu noktalarda topla
mak mümkündür: 1. Kürsl ile arş kaste
dilmektedir. Zira Arapça'da her ikisi de 
aynı anlamda kullanılır. Hasan-ı Basri'ye 
nisbet edilen bu görüş pek taraftar bul
mamıştır (Makdisl. ı . 166) z. Kürsl"ilahl 
ilim" manasma gelir. İbn Abbas'tan nak
ledilen bu görüş. başta Taberi ve İbnü'l
Cevzl olmak üzere pek çok alim tarafın
dan benimsenmiştir. Ancak kürslnin söz
lükte "ilim" manasma gelmediği ve İbn 
Abbas'a atfedilen rivayetin zayıf olduğu 
ileri sürülerek sözü edilen yorum Selefiy
ye alimlerince eleştirilmiştir (ibn Kutey
be, s. 38-39; ibn Teymiyye, VI, 429) . 3. 
Arşın yanında (veya a ltında) bulunan 
nesnel bir varlık olup "iki ayağın bastı
ğı yeri" ifade eder; sahih hadisler de kür
slye bundan başka bir anlam vermeyi 

imkansız kılar. Kürslyi Allah'a yön, hatta 
mekan nisbet etmenin delilleri arasında 
görerek bu şekilde manatandıran Selef 
alimleridir (Osman b. Said ed-Dariml, er

Red 'ale'l-Merlsl, s. 429; ibn Teymiyye, V. 
55; YI, 584; Zehebl, s. 143) . 4. Kürsl seki
zinci felektir. Nitekim bazı rivayetlerde 
kürslnin göklere ve yere nisbette büyük
lüğü çölün ortasına atılmış bir demir hal
kası gibi tasvir edilmiştir. İslam filozofla
rının ve İsmailiyye'nin benimsediği bu 
görüş de zayıf rivayetlere dayandığı ve sa
hi h hadislerle bağdaşmadığı için eleşti
rilmiştir ( ibn K esir. ı . 14) . s. İlahi saltana
tı. hakimiyet, yücelik ve büyüklüğü tasvir 
eden bir kavram olup maddi bir varlığa 
tekabül etmez. Zira Kur'an. zihnl mana
ları duyutarla algılanabilen hissi varlıklar 
gibi tasvir ederek anlatır. Kaffal ve Ze
mahşerl bu görüştedir (el-Keşşaf, 1, 385) 

6. Kürsl arşın altında ve yedinci kat gö
ğün üzerinde bulunan nesnel bir varlık 
olmakla birlikte Allah ' ın zatıyla ilgili bir 
yön veya mekan teşkil etmez; bu konuda 
İbn Abbas'a atfedilen rivayet maddi an
lamda yorumlanamaz. Şu halde Allah'ı 
maddi varlıklara benzemekten tenzih et
mek için hem kürslnin ilahi zata mekan 
ve yön teşkil etmediğini vurgulayıp ilahi 
hakimiyet gibi mecazi manalar vermek, 
hem de naslara uygunluğu sağlamak 
amacıyla onun nesnel varlığı bulunduğu
nu kabul etmek gerekir. Kürslnin nesnel 
varlığını mutlak mekan olarak anlamak 
da mümkündür. Fahreddin er-Razi ve 
Elmalılı Muhammed Harndi bu görüşü 
benimsemiştir (MefaW:ıu'l-gayb, VII, 12-

13: Hak Dini, i, 850-858). 7. Gayb alemine 
ait bir kavram olup gerçek manasını bil
mek imkansızdır. Varlığına inanarak ma
hiyetini ilahi ilme havale etmek en uy
gun yoldur. Bu görüşü de Mutahhar b. 
Tahir el-Makdisl, Ebü Bekir İbnü'I-Arabl, 
Şehabeddin Mahmud el-Alüsl ve M. Re
şld Rıza gibi değişik ekollere mensup 
alimler benimsemiştir (el-Bed' ve 't-tarll]., 
ı. 167; el-'Avaşım, s. 3 14; Rüf:ıu'l-me'ani, 

lll. 10: Tefslrü 'l-menar, lll, 33 ). 8. Bütün 
fiili sıfatiarın tecellisinden ibaret olup 
"ilahi emirlerin ortaya çıktığı yer" de
mektir. Arşta kuwe halinde bulunan ila
hi kelimeler kürslde fiil haline gelip te
celli eder. Muhyiddin İbnü 'l-Arablve Şa'
ranl gibi bazı süfiler bu görüştedir (el

Yeval$:it, ı. Il O-l I I) . Bunların içinde, nas
larla uygunluğu ön plana alan ve ulühiy
yet makamını yaratıklara benzemekten 
tenzih eden Fahreddin er-Razi ve Elma
Iılı'ya ait görüşün isabetli olduğunu söy
lemek mümkündür. 
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Türk ve islam mimarisinin 
öğelerinden biri. 

_j 

Asıl şekli Arapça kürsl olup Türkiye'de 
özellikle cami ve medreselerde vaaz veya 
ders vermeye mahsus, üstüne genelde 
merdivenle çıkılan bir mimari öğedir. Kür
sü, değişik çağlarda ve çeşitli müslüman 
milletlerde az çok farklı fakat birbiriyle 
ilişkili manalarda kullanılmıştır. Mesela 
Kabe'nin kapısındaki üst basamağı eşiğe 
denk gelen hareketli merdivene, üç veya 
dört ayaklı tabureye. örekeye (doğum is
kemlesi). arkalıklı sıra ve küçük masa gibi 
eşyalara kürsü denilirken rahle, usturlap 
kereveti. müzehhip tezgahı. yüzük kaşı 
(taş oturtulan yer). muska mahfazası. 
çakmaklı tüfeklerin Ievha kısmı, tuğrada 
padişah isminin yazıldığı yer, ayrıca payi
taht kürsü olarak anılmıştır. Bununla bir
likte kürsü denilince ilk akla gelen şey, 

cami ve medreselerle günümüzde üni
versite dersliklerinde ve parlamento. kon
ferans salonları gibi konuşma yerlerinde 
kullanılan mimari öğedir. "Vaiz kürsüsü" 
adıyla da bilinen cami kürsüsü , cuma 
günleri camide vaaz veren hocalara "kür-
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