
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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sü şeyhi" denilmesine ve bir memurluğun 
doğmasına sebep olmuştur. islam sanat 
tarihinde bilinen en erken tarihli kürsü, 
TOrislna St. Catherine Manastırı içindeki 
camide muhafaza edilen Fatımi dönemi
ne ait kürsüdür. Kürsünün Fatımller'den 
itibaren yaygınlaşmaya başladığı görül
mektedir. 

Türk mimarisinde kürsüler çok defa ah
şaptan hareketli, bazan da duvara veya 

taşıyıcı bir ayağa bağlı olarak taştan ya
hut yine ah_şaptan sabit biçimde yapıl
mıştır. Kürsülerin alt kısmına "kürsü aya
ğı", gövdesine "kürsü bedeni 1 gövdesi" 
veya "kürsü taşı" denir; sedir bölümü, 
yani oturulan kısmı korkuluk-şebeke ile 
çevrilidir ve genellikle önünde konuşma
cının kitap ve notlarını koyması için bir 
tabla veya rahle bulunur. Bilhassa sabit 
kürsü örneklerinde şekiller yapıldıkları ça
ğın sanat üslOplarına, bulunduklari yere 
ve kullanılan malzerneye göre değişir; ta
şına bilen ahşap örnekler de yine devir üs
IQplarına göre farklılıklar gösterir. Osmanlı 
mimarisinin klasik devrinde umumiyetle 
kürsülerin ayak kısmı kafes oyma (ajur) 
geometrik, gövde kısmı sedef kakmalı ge
ometrik ve şebeke kısmı yine kafes oyma 
geometrik süslemelere sahiptir. 

Türkiye'de diğer ülkelerde olduğu gibi 
vaiz kürsüleri camiierin vazgeçilmez eş
yalan arasında sayılmıştır. Osmanlı mi-

istanbul Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Camii'nin ahşap vaaz 

kürsüsü 
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marisinin erken dönemlerinden itibaren 
gelişim çizgisi içerisinde kürsi.ilerin sa
nat üslOplarına göre ele alınması, Os
manlı sanatının merkeziyetçi tavrının ne 
kadar kuwetli olduğuna işaret etmekte
dir. Edirne M uradiye Camii ( 1436) va iz 
kürsüsü ahşap örneklerin en güzellerin
den biridir. Ceviz ağacından kafes oyma 
tekniğinde yapılan eserin gövdesi üç yü
zünde de geometrik geçme kompozis
yonlarına sahiptir; ön yüzün üst tarafın
da yıldızlı bir süsleme şeridi bulunmak
tadır. Edirne Üç Şerefeli Cami'nin ( 1443-

144 7) kürsüsü ise biraz daha değişik bir 
örnektir. Alt kısmının ön tarafına küçük 
kaş kemerler açılmıştır. Gövdede bütü
nüyle kündekarl tekniğinde geometrik 
süslemeler yer almaktadır. Süleymaniye 
Camii'nin ( 1550-1557) sabit kürsüsü taş 
örneklerin en çok dikkat çekenlerinden 
biri olarak karşımıza çıkar. Kürsünün se
dir kısmı üçgen şeklindedir ve payenin 
iki köşesi arasındaki boşluğa oturtul
muştur. Kürsüyü ön taraftan bakiava 
başlıklı ve sivri kemerli çok zarif yedi sü
tun taşımakta ve yukarıya çıkan merdi
ven payenin üzerine oyulmuş bulunmak
tadır; korkuluklar, geometrik geçme 
kompozisyonlu kafes oyma mermer şe
bekeye sahiptir. Celalzade Mustafa Çele
bi'nin Tabakiitü'l-memfılik adlı eserin
de (vr. 468b-4 79a) Süleymaniye Camii'ne 
vaaz kürsülerinin konulduğunu belirt
mesi, camide bu sabit taş kürsüden baş
ka taşınabilir ahşap kürsülerin de mev
cut olduğunu göstermektedir; nitekim 
bunlardan biri günümüze intikal etmiş
tir. Türünün en başarılı örneklerinden 
olan bu kürsü üç bölüm halinde ele alın
mış ve üç yüzü tamamen süslenmiştir. 
Ayak ve sedir kısımları geometrik motif
li kafes oyma. gövde kısmı sedef kakmalı 
geometrik bir kompozisyon ihtiva et
mektedir. Hüstem Paşa Camii 'nin (ı 561) 

ahşap kürsüsü yine üç bölüm halinde 
dekare edilmiştir ve tezyinl kompozis
yonlar itibariyle bu örneğe benzemekte
dir. Sultan Ahmed Camii'nin ( 1609-1616) 

kürsüsü de bunların tam bir benzeridir. 
Azapkapı Camii'nin (ı 577) taş kürsüsü 
arkası duvara bitişik şebekeli bir bal
kon şeklindedir ve aşağıda kemerierin 
altındaki çok zarif iki m ermer sütun göv
deyi taşımaktadır. Nişancı Mehmed Pa
şa Camii'nde (ı 588) bulunan iki sabit 
kürsü somaki mermerden yapılmış olup 
üç sütunla taşınan ilgi çekici örnekler
dir. 

C1eç devir Osmanlı ağaç işçiliğinin gü
zel bir örneğini oluşturan Laleli Camii'-

istanbul Tophane'deki Nusretiye Camii'nin mermer vaaz 
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nin ( 1760-1764) kürsüsü arkalığındaki rO
mili süslemelerle ve dikdörtgen ve kare 
kartuşlara ayrılarak tezyin edilen diğer 
yüzeylerdeki fildiş i kakmalarla dikkat
leri üzerinde toplar. Nusretiye Camii'nin 
( 1826) kürsüsü empire üstübunda çok 
ilgi çekici bir örnektir. Eser mermerden 
olup yuvarlak çeperli kadehi andırır bir 
balkon şeklindedir; tezyinat olarak altta 
ve üstte dalgalı konturlar içinde akantus 
yaprakları. ortada kalan dalgalı bordür 
içinde askı-çelenkler ihtiva eder; kürsü
nün üst kenan da dalgalı biçimde sınır
landırılmıştır. 
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