
yaza boyanmıştır. Günümüzde de bir kra
liyet sarayı olan Em evi sarayı Alkazar ' ın 

Halife lll. Abdurrahman zamanına ait kıs
mı o dönemin bahçeleri arasında dur
maktadır; daha eski kısımları ise harabe 
halindedir. Xl. Alfonso'nun yaptırdığı Yeni 
Alkazar'ın da sadece bir kanadı restore 
edilmiştir ve halen hapishane olarak kul
lanılmaktadır. 
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KURTUBA ULUCAMii 

İslam tarihinde yer alan 
en büyük üçüncü cami. 

_j 

Halen kiliseye çevrilmiş bulunan ve Cor
doba Katedrali denilen Kurtuba Ulucamii 
(ei-Mescidü'l-kebfr. ei -Mescidü'l-cami') Endü
lüs dini mimarisinin en tanınmış ve en 
büyük binasıdır; boyutları bakımından 
bütün İslam aleminde Samerra Ulucamii 
ile Ebu Dülef Camii 'nden sonra üçüncü 
sırada yer alır. Mimarisi ve tezyinatıyla 
müstesna bir eser olan cami bu özellik
leriyle diğer büyük camileri aşmakta ve 
abidevi etkisiyle kendinden emin, güçlü, 
bilgili, zengin bir toplumun ve bu top
lumun güçlü hükümdarlarının ihtişamını 
gözler önüne serrnek için yapıldığını gös
termektedir. Yapımını 786'da 1. Abdur
rahman'ın başlattığı bina, zaman içerisin
de çeşitli ekler ve değişikliklerle orüinal 
halinden farklı bir şekil almış ve bugünkü 
dev boyutlarına ulaşmıştır ( 180 x 150 m.) . 
Yaklaşık sekiz asır önce kiliseye çevrilmiş 

olmasına rağmen bölge halkı arasında 
hala Mezquita (mescid) adıyla tanınmak
tadır. 

ı. Abdurrahman'ın oğlu ı. Hişam tara
fından tamamiatılan ilk bina Emeviyye 
Camii örnek alın'arak yapılmış ve revaklı 
bir avlu ile 90 m. uzunluğundaki kı b le du
varına dikey uzanan on bir neften meyda
na gelmiştir. Orta nef geleneksel mimari 
esaslarına göre diğerlerinder daha geniş 
tutulmuştur ve mihrabı belirleyecek bir 
özellik göstermektedir. Enine geniş dik
dörtgen bir ana plana sahip olan bu ilk 
kapalı mekanın çatısı on ikişer kemer böl
mesine sahip on sıra sütunla taşınmak
tadır. Değişik renklerdeki granit ve mer
mer sütunlar kaidesizdir ve tabanları ze
mine gömülmüştür; üzerlerindeki ke
merler ise iki katlı olup alt katta at nalı . 

üst katta yarım daire şeklindedir. 833 ve 
848'de ll. Abdurrahman ana şemaya bağlı 
kalarak çeşitli eklemeler yaptırmış. özel
likle ikinci düzenleme sırasında nef dizi
lerine sekizer kemer bölmesi daha ilave 
ettirerek kıble duvarını ZS m. ileriye kay
d ırmıştır. 95 1'de lll. Abdurrahman. bir 
depremde yıkılan ı . Hişam 'ın yaptırdığı 

ZO m. yüksekliğindeki sade görünümlü 
minarenin yerine çok daha yüksek ve 
görkemli bir minare inşa ettirmiştir. 
1 S93'te İspanyollar tarafından yıkılan mi
narenin. halen Giralda denilen ve Sevil
la ' nın sembolü durumunda olan XII. yüz-

Kurtuba Ulucamii'nin maksÜre kubbesi 

KURTUBA ULUCAMii 

Kurtuba Ulucamii'nin içinden bir görünüş 

yıla ait İşbiliye Ulucamii'nin 13,60 x 13,60 
boyutlarında kare planlı ve 97 m. yüksek
liğindeki muhteşem minaresinin (bu yük
sekliğe çan kulesin e çevrilirken eklenen 
çan yuvas ı dahildir) biraz daha küçük bir 
benzeri olduğu bilinmektedir. ll. Hakem 
zamanında Kurtuba 'nın (Cordoba) art an 
nüfusuna kafi gelmeyen bina tekrar ge
nişletilmiş ve 961 yılında yine ana plana 
sadık kalınarak on iki kemer bölmesinin 
eklenmesiyle kıble duvarı bugünkü yerine 
kaydırılmıştır. Bu ek kısım bir çifte kemer 
sırasıyla diğer bölümlerden ayrılmış ve 
öteki neflerden daha geniş olan orta ne
fın giriş ine. ayrıca mihrap önü ile bunun 
iki yanına ayn ı büyüklükte birer kubbe 
yerleştirilerek bir maksüre meydana ge
tirilmiştir. Kaburgalı kemerler üzerinde 
yükselen bu kubbeler, özellikle mihrap 
önü kubbesiyle mihrap mekanı mozaikler 
ve altın yaldızlı kabartmalarla teyzin edi
lerek çok gösterişli bir görüntüye kavuş
turulmuştur. Bizans ve Abbas! etkileri 
taşıyan bu süslemeler Endülüs sanatının 
kendine has özellikleriyle uyum sağlamış 
ve bütünleşmiş durumdadı r. Binanın 

bütün genişletmelere rağmen yine ye
tersiz kalması üzerine ll. Hişam ' ın ve
ziri İbn Ebu Amir el-Mansur tarafından 
doğu yanına son bir ekleme daha yaptı-
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KURTUBA ULUCAMii 

Kurtuba Ulucamii'nin minaresi 

rılmıştır. 377 (987) tarihli bu bölüm boy
dan boya uzanan sekiz nef halindedir ve 
diğer bölümlerin gölgesinde kalan aceleye 
getirilmiş bir yapım tarzına sahiptir. Ay
rıca mihrap ortaya çekilmediğinden bina 
bu ekleme kanat sebebiyle asimetrik bir 
görünüm almıştır. 

Yapımında büyük ölçüde antik döneme 
ve Vizigotlar'a ait devşirme malzerneye 
de yer verilen camide taş ve tuğla birlik
te kullanılmış. taşa daha fazla ağırlık ta
nınmıştır. Bina ve bütün caminin kapla
dığı alanın üçte birini oluşturan kuzeyin
deki avlu sur gibi yükselen payandalı ve 
mazgallı, sade görünümlü yüksek bir du
varla çevrilidir. Bu duvarın payandaları 
arasında doğu cephesinde altı, batı cep
hesinde yedi adet mihraba benzeyen ka
pı bulunmaktadır (çoğu İspanyollar tara
fından örülerekkapatılmıştır). Avlunun üç 
tarafında arkası duvara dayanan ~evaklar 
yer almaktadır. 

Caminin sade görünümlü dış cephesiy
le tezat teşkil eden iç mekan zengin bir 
teyzinata sahiptir. 860 sütuna oturtut
muş iki katlı kemerlerde almaşık kullanı
lan kırmızı ve beyaz taşların görüntüsü 
çok zengin bir renk cümbüşü ·meydana 
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getirmekte. bu cümbüş ve yüzlerce sü
tun un iç mekana kazandırdığı ihtişam. 
diğer süslemelerin ve kufı yazılar'ın da ka
tılmasıyla daha tesirli bir hal almış bulun
maktadır. Sedir ağacı tavan. alt kısmın ih
tişamına uygun görkemli oymalarla tez
yin edilmiş ve kırmızı, mavi, yeşilin hakim 
olduğu renklere boyanmıştır. Bir dokuma 
gibi yüzeylerin işlenmesiyle elde edilen 
caminin genel tezyinatı yazı. bitki ve geo
metrik motiflerden meydana gelmiştir, 

en fazla yoğunlaştığı yer ise mihrap önü
dür. Zengin bir görüntü arzeden mozaik
lerin yanı sıra kabartma yüzeyler üzerinde 
kullanılan altın yaldız bu görüntünün ih
tişamını iyice arttırmaktadır. Çokgen bir 
plan gösteren mihrap mekanı İslam mi
marisinin nadide örneklerinden biridir. 
Olağan üstü zenginlikteki oymalı m ermer 
mihrap üç dilimli kemerle taçlanan dik
dörtgen bir niş şeklindedir; biraz uzağında 
iki tarafına birer yan mihrap konulmuş
tur. Mihrap gibi ll. Hakem dönemine ait 
olan ahşap minberin yapımında çok sayıda 
küçük fildişi parçadan, kıymetli taşlardan 
ve altın çivilerden yararlanılmıştır. 

Kurtuba'nın 1236'da tekrar hıristiyanla
rın eline geçmesinden sonra kiliseye çev
rilen cami üç asır boyunca aynen muhafa
za edilerek kullanılmış, XVI. yüzyılda orta 
bölümüne Rönesans üslubunda bir ka
tedral eklenmiş, XVIII. yüzyılda bazı deği
şiklikler yapılmışsa da bina mimari özel
liklerini korumuştur. 1882'de milli eser 
kabul edilen yapı onarılıp koruma altına 
alınmıştır. 
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KURTUBİ, Ahmed b. Ömer 
(~_,.ölfpl)! ..M.>i) 

Ebü'I-Abbas Ziyaüddin Ahmed b. Ömer 
b. İbrahimel-Ensari el-Kurtubi 

(ö . 656/1258) 

Endülüslü muhaddis 
ve Maliki fakihi. 

_j 

S78'de (1182) Kurtuba'da (Cordoba) 
doğdu . İbnü 'I-Müzeyyen künyesiyle de 
anılır. Küçükyaşta babası ile birlikte Mağ
rib'e gitti. 111imsan'da Ebu Muhammed 
Abdullah b. Süleyman, Ebü'I-Hasan Ali b. 
Muhammed el-Yahsubl'den hadis ve fı
kıh öğrendi. Malik b. Enes'in el-Muvat
ta'ını ve ŞaJ:ıiJ:ı -i Müslim'i rivayet icaze
ti aldı. Fas'ta Ebü'l-Kasım Abdurrahman 
b. lsa el-Ezdl ve Ebu Abdullah Muham
med b. Abdurrahman et-Tücibl'den, Seb
te'de (Ceuta) Abdülhak b. Muhammed b. 
Abdülhak el-İşbiii'den, Mekke, Medine, 
Kudüs, Mısır ve İskenderiye'ye giderek 
buralarda pek çok alimden faydalandı. İs
kenderiye'ye yerleşip öğretimle meşgul 
oldu. Talebeleri arasında Ebü'l-Hasan b. 
Yahya ei-Kureşi. Abdülmü'min b. Halef 
ed-Dimyati. Muhammed b. Ahmed ei
Kurtubl, Ebu Abdullah İbnü 'l-Ebbar gibi 
isimler yer alır. 

Hayatının ilk dönemlerinde akli ilimler
le meşgul iken daha sonra hadis, fıkıh, 
belagat. Arap dili ve edebiyatında derin
leşen Kurtubl delillerini zayıf gördüğü 
konularda Malikiler'in görüşlerine karşı 
çıkmış, Şafiiler'in veya ehl-i hadisin görüş
lerini tercih ettiği olmuştur. Kurtubl 4 
Zilkade 6S6'da (2 Kasım 1258) İskenderi
ye'de vefat etti. İbn Ferhun onun 626'da 
(1229) öldüğünü söylüyorsa da bu doğru 

. değildir. 
Eserleri. 1. Telb-işu ŞaJ:ıiJ:ıi Müslim . 

Sahih-i Müslim'deki hadislerin senedle
~ini~ ~e mükerrer hadislerin alınmadığı 
bir ihtisar çalışması olup Rif' at Fevzi ve 
Ahmed Mahmud el-Hul1 tarafından neş
redilmiştir(l-11, Kahire 1409/ 1988) . Ayrıca 

Muhyiddin Dlb MüstG, Ahmed Muham
med es-Seyyid, Yusuf Ali Bedyevi (Büdey
vT) ve Mahmud İbrahim Bezzal eseri el
Müfhim adlı şerhiyle birlikte yayımlamış
lardır (!-VII, Beyrut 1417/1996). 2. el-Müf
him şerJ:ıu Şa]J.iJ:ıi Müslim (el-Müfhimfi 
şer/:ıi Mul].taşarı Müslim, el-Müfhim fi şer
/:ıi Müslim). Bir önceki eserin şerhi olup 
Ebu Ferha ei-Hüseynl. Ebü'n-Nur Mu
hammed el-Ahmed!, İbrahim el-Ebyarl, 
Hamza ez-Zeyn ve Muhammed b. Abdül
haklm el-Kadi tarafından neşredilmiştir 
(l-V, Kahire 1415/ 1995). EseriayrıcaMuh-


