
may Harp Tarihi Encümeni Deniz Şubesi 
müdür vekilliğine tayin edildi. Bunun üze
rine kendini denizcilik tarihiyle ilgili araş
tırmalara veren Fevzi Bey, Deniz Muha
rebeleri ve Kırım Harbi adlı ilk eserleri
ni Ankara'da yazdı. Birkaç yıl sonra askeri 
liselerin öğretmen ihtiyacını karşılamak 
için istanbul Darülfünunu'nda açılan imti
hana girerek gerekli eğitimi aldı ve 1931 '
de binbaşı rütbesinde iken deniz subay
lığından ayrılarak öğretmen sınıfına geçti, 
asıl ilmi çalışmalarını da bu sırada yaptı. 
1938 yılında getirildiği Kasımpaşa'daki 
Deniz Harp Okulu tarih öğretmenliğini 
hastalanıncaya kadar sürdürdü. Okulun 
Mersin'e nakli üzerine oraya gittiyse de 
tatillerde istanbul'a gelerek ilmi çalışma
larına devam etti. 1944 'te fazla mesai yü
zünden dimağ yorgunluğu hastalığına ya
kalandı ve görevinden ayrıldı. Bu hasta
lığına kalp rahatsızlığı da eklenince 1 7 
Ağustos 1945 tarihinde öldü. Soyadı ka
nununun çıkmasından sonra Kurdoğlu 
(daha sonra Kurtoğlu) soyadını alan Fevzi 
Bey çok çalışkan, herkesle iyi geçinen, bil
diklerini cömertçe paylaşmayı seven, dü
rüst bir kişi olarak nitelenmektedir (Uzun
çarşı lı, IX/36 11945 ı. s. 505). 

EserlerL Deniz Kuwetleri Komutanlığı, 
Topkapı Sarayı Müzesi ve Başbakanlık ar
şivlerinde sürekli çalışan, 1932 ve 1937 
yıllarında toplanan tarih kongrelerine ka
tılan Kurtoğlu'nun araştırmaları Türk ha
ritacılığı ve denizcilik tarihi ağırlıklıdır. 

Kitaplarından başka TTK Belleten'inde, 
Donanma dergisinde ve Deniz Mecmu
ası'nda pekçokmakalesi bulunmaktadır. 
1. Deniz Muharebeleri 1793-1905 (İs
tanbul1927). 2. Cihan Harbi'ndeDeniz 
Muharebeleri ve İskarejak (İstanbul 
I 928). 3. Türk Tarihinin Anahatları 
(I 932; Ali Haydar Alpagut'la birlikte). 
Türkler'in deniz harp sanatına hizmetle
rine dair bir eserdir. 4. Türklerin Deniz 
Muharebeleri (İstanbul 1932). Müellif, 
1643 yılına kadar getirdiği bu eserinde 
orüinal kaynaklara dayanarak müstakil 
başlıklar altında deniz savaşlarını kaleme 
almış, bu arada Cerbe zaferiyle ilgili olarak 
ilk defa Zekeriyyazade'nin eseriyle Rodos 
ve Revan fetihnamelerine dikkat çekmiş

tir. S. Sancağımız (İstanbul 1933). Deniz 
Mecmuası'nın ilavesi olarak çıkmıştır. 6. 
Kitdb-ı Bahtiye (Ankara I 93 5). Plrl Re
is'in eserinin Ali Haydar Alpagut'la birlik
te neşridir. 7. Türk Süel Alanında Ha
rita ve Krokilere Verilen Değer ve Ali 
MacarReisAtlası(İstanbul1935).8. 

1736-1737 Seferine İştirak Eden Bir 
Türk Denizcisinin Hatıralan (İstanbul 

1935). Yine Deniz Mecmuası'nın ilavesi 
olarakyayımlanan bu eser Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan, Kırım 
ve civarıyla ilgili bilgiler ihtiva eden bir 
yazmanın neşridir. 9. Tarih Yıllan (İstan
bul 1936). Kurtoğlu bu eseriyle bir krono
loji tablosu vermek istemiş, ancak Faik 
Reşit Unat'ın Hicri Tarihleri Miladi Ta
rihe Çevirme Kılavuzu'nun neşrinden 
sonra eser önemini yitirmiştir. 10. Türk 
Deniz Tarihinden Bir Safha (İstanbul 
I 937). Deniz Mecmuası'nın eki olarak 
yayımlanan kitapta Memlük kaynakların
dan da yararlanılmıştır. 11. Türk Bayra
ğı ve Ay Yıldız (istanbul I 938; Ankara 
1987). 1141evhayı ihtiva eden bu araştır
ma bazı eksiklerine ve hatalarma rağmen 
bu konuda yapılmış ilk müstakil çalışma
dır. 12. Gelibolu ve Yöresi Tarihi (istan
bul I 938). 13. Türklerin Deniz Muhare
beleri II (İstanbul I 940). Eserde çok sa
yıda yerli ve yabancı kaynak ve araştırma

ya dayanılarak Girit Savaşı (I 664- I 669) 
anlatılmıştır. 14. Umumi Deniz Harple
ri I, Kürek Devrinde Akdeniz (İstanbul 
1941).15.1768-1774Türk-RusHarbin
de Akdeniz Harekatı ve Cezayir li Gazi 
Hasan Paşa (İstanbull942). 16. Yunan 
İstiklal Harbi ve Navarin Muharebesi 
(Ankara 1944). Bu son iki eser de Deniz 
Mecmuası'nın ilavesi olarak yayımlan
mıştır. Kurtoğlu'nun makalelerinden ba
zıları da şunlardır: "Osmanlı imparator
luğu'nda Kaptan Paşalar" (Deniz Mecmu-

Kurtuba'dan ICordobal bir görünüş 
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ası, XLVII/335119351. s. 89- 109); "İlk Kırım 
Hanlarının Mektupları" (TTK Belleten, ı 

119371. s. 641-655): "Son Altınordu Hü
kümdarlarının Osmanlı Hükümdan Meh
med II'ye Bir Mektubu" (TTK Belleten, ll 

1 I 9381. s. 247-250); "Hadım Süleyman 
Paşa'nın Mektupları ve Belgrad ' ın Mu
hasara Planı" (TTK Belleten, IV 119401. s. 
53-87). 
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Endülüs Emevi Devleti'nin başşehri. 
L ~ 

ispanyolca adı C6rdoba olan şehir At
las Okyanusu'nun 200 km. uzağında ve 
deniz seviyesinden 1 00 m. yükseklikte, 
Guadalquivir (Vadilkeblr) nehrinin kena
rında yer alır; Fenikeliler tarafından ku
rulmuştur. Şehrin son yıllardaki nüfusu 
300.000'in üzerindedir (200 ı 'de 308. ı 00) . 
ll. Kartaca Savaşı'ndan (m .ö. 2I8-20I) 
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sonra Romalılar için önem kazandı ve 
milattan önce 1 52'de General Claudius 
Marcellus'un Keltiber harekatı sırasında 
zaptedilerek Baetica eyaJetinin merkezi 
yapıldı . Buraya yerleşen Romalılar içinde 
çok sayıda soylu kişinin bulunması şeh
re saygınlık kazandırdı ve halk arasında 
Patricia Colonia (babalar [ konsiller 1 sena
törl er ı şe hri) adıyla tanındı. Coğrafyacı 

Strabon, İspanya'nın en büyükşehri oldu
ğunu söyler ve zenginliğini Baetis (Gua
dalquivir) nehri kıyısında yer almasına, kıs
men de yakınındaki madeniere ve vadi
nin bereketli topraklarında gelişen tarım 
ve hayvancılığa bağlar. Ünlü Latin şairi 
Martialis şiirlerinde bu şehri övmüş, daha 
sonra Araplar da burası için Endülüs'ün 
gururu demişlerdir. V. yüzyılın ilk çey
reğinde Vandallar'ın Kuzey Afrika se
feri sırasında yakılıp yıkılan ve 554'te Bi
zanslılar. 571 'de Vizigot Kralı Leovigild 
tarafından ele geçirilen şehir VIII. yüzyı
lın başlarına kadar Vizigot hakimiyetinde 
kaldı. 

Tarık b. Ziyad ' ın kumandanlarından 

Mugis er-Rumi, Şevval 92'de (Temmuz 
Ağustos 711) şehri önemli birdirenişle 
karşılaşmadan fethetti. Mugis Kurtuba
lılar'a yumuşak davrandı ve yönetimleri
ni Katalik kilisesinin zulm üne uğrayan ya
hudilere bıraktı. İkinci vali Hür b. Abdur
rahmanes-Sekafi (716-719) Endülüs'ün 
başşehri olarak burayı seçti. Semh b. Ma
lik el-Havlanl, Romalılar'ın yaptırdığı köp
rüyü ve yıkık batı surlarını tamir ettirdi: 
750 civarında da Yusuf b. Abdurrahman 
ei-Fihrl Vizigotlar'ın St. Vi cente Kilisesi'ni 
cuma camisine çevirdi. 1. Abdurrahman 
bağımsızlığını ilan ettikten sonra başşe
hir Kurtuba'nın surlarını genişletti ve bu
raya, dedesi Emevl Halifesi Hişam b. Ab
dülmelik'in Dımaşk yakınlarındaki sarayı
nı hatırlatan Rusafe Sarayı'nı yaptırarak 
arkasından gücünü ve ihtişamını göster
mek üzere orüinal planını bizzat çizdiği 
Kurtuba Ulucamii'nin inşaatını başlattı : 

onun asıl amacı kendi başşehrini Batı is
lam dünyasının merkezi haline getirmek
ti. Abdurrahman'ın oğlu ve halefi ı. Hişam 

camiyi tamamlattı . İspanya'da Emevl dö
neminin zirvesini teşkil eden lll. Abdur
rahman. Kurtuba'nın 8 km. kuzeybatısın
da Sierra Cordoba'nın eteklerine Medlne
tüzzehra Sarayı'nı yaptırdı. O günlerde 
Kurtuba, Avrupa'da cadde aydınlatması
na sahip ve hamamları olan ilk şehirdi. 
Hacib İbn Ebu Amir el -Mansur, Kurtu
ba'nın doğusunda hükümet daireleri için 
Medlnetüzzahire'yi kurduysa da binalar 
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1 O 13'teki Berberl ayaklanmasında tama
men yıkıldı. Şehrin İspanyollar tarafından 
geri alınmasından sonra Xl. Alfonso bu
gün Yeni Alkazar denilen iç kaleyi yaptırdı. 
Bu kale üç yüzyıl sonra engizisyon mer
kezi, ardından askeri hastahane ve arka
sından hapishane olarak kullanıldı. 

İslami dönemde Kurtuba, en az çağda
şı istanbul ve Bağdat kadar veya bugü- . 
n ün birçok kozmopolit yerleşim merkezi 
kadar karışıktı. Nüfusu Araplar. Franklar. 
Slavlar. Suriyeliler. Berberller, Grekler, 
Gotlar. İspanyol Romanlar ve Batı Afrika 
kökenli zencilerden oluşuyor. pazarların
da dünyanın her yerinden gelen her zev
ke uygun mallar sergileniyordu. Şehirde 
200.000 ev, 600 cami ve medrese. 800 
hamam . SO hastahane ve çeşitli sanayi 
tesisleri vardı. Kurtuba lll. Abdurrahman 
zamanında ihtişamının zirvesine yüksel
di. ll. Hakem'in (961 -976) yaptırdığı kü
tüphanede 400.000'e yakın kitap bulun
duğu söylenir. X. yüzyılın sonlarında yö
netime hakim olan Hacib İbn Ebu Amir 
el-Mansur zamanında bir ilim merkezi 
haline gelerek Avrupa, Kuzey Afrika ve 
hatta Asya'dan ilim adamlarını kendine 
çekti. Emevl hanedanının çöküş sürecin
de gerilerneye başlayan şehir 1 013'te 
Serberiler tarafından yağmaland ı. 1 O 16-
1 022 yılları arasında Hammudller'in ha
kimiyetinde kaldı. lll. Hişam ile ( 1027-
10 31) birlikte Emevl hanedanının son 
bulmasının ardından 1 031'den 1 070'e 
kadar Cehverller'in idaresinde bir cum
huriyet haline gelen Kurtuba daha sonra 
Abbadller'in ve onların arkasından da 
1091'de Murabıtlar'ın, 1148'de Muvah
hidler'in ve 1 228'de Hudller'in eline geç
ti. 1 236'da zayıf durumda olan şehir Kas
tilya -Leon Kralı lll. Fernando tarafından 
kolayca zaptedildi. Tekrar hıristiyan haki
miyetine girmesiyle birlikte Kurtuba'nın 
nüfusu bir ara SO.OOO'e kadar düştü . Nü
fus çok geçmeden yine 300.000'e yüksel
diyse de eski günlerin ihtişamı bir daha 
geri gelmedi; ayrıca XIX. yüzyılda Napol-

Kurtuba 
Köprüsü 

yon ordularının saldırı ve yağmalama fe
laketine uğrad ı. 

Kurtuba, tarihi boyunca çeşitli ilim dal
larında ve özellikle edebiyatta temayüz 
etmiş pek çok renkli insan yetiştirmiştir. 
Bunların en önde gelenleri arasında, Ro
malılar döneminde hatip Seneca ile oğlu 
filozof Seneca ve tarunu ünlü şair Luca
nus, İslami dönemde de el-'İ~dü '1-ferid 
adlı şiir antolojisi Doğu'da ve Batı'da bir 
klasik haline gelen İbn Abdürabbih, ilk dö
nem alim- filozof u İbn Meserre, aşk üzeri
ne yazdığı Tav~u '1-J:ıamame adlı eseriyle 
tanınan ve aynı zamanda Batı Avrupa'
daki ilk ciddi karşılaştırmalı dinler tarihi 
kitabının sahibi olan İbn Hazm,lfay b. 
Ya~:?= ôn'ın yazarı İbn Tufeyl'e ve Spino
za'ya ilham veren yahudi filozof-tabibi 
İbn Meymun, Maliki fakihi İbn Rüşd ve 
tarunu ünlü filozof-alim İbn Rüşd, kıraat 
alimi Danl, tarihçi, fıkıh ve hadis alimi İbn 
Beşküval, hadisçi Ahmed b. ömer el-Kur
tu bl, hadisçi ve kıraat-nahiv alimi İbn 
Sa'dun el-Kurtubl ile muhaddis-müfes
sir Muhammed b. Ahrped el-Kurtubl sa
yılabilir. 

Kurtuba, İslami dönemde Dımaşk'tan 
Emevller'le birlikte geldikleri sanılan gü
müş ustalarıyla meşhurdu: bugün dahi 
burada çok güzel gümüş işlemeler yapıl
maktadır. Aynı şekilde kendi adıyla anılan 
ince ve parlak renklere sahip bir deri tü
rüyle (hala Batı dillerinde bu tür derilere 
"cordoban 1 cordovan" denilmektedir) ve 
özellikle bu deriden yapılan kitap ciltleriy
le de tanınıyordu. Şehirdeki başlıca en
düstriler yünlü ve pamuklu dokumacılı
ğıydı. 

Araplar'ın, bir kısmını Romalılar'ın te
melleri üzerine inşa ettikleri geniş bir 
alanı kaplayan ve her biri adını yöneldiği 
şehirden alan yedi kapılı surlardan geri
ye küçük bir bölüm kalmıştır. Şehir mer
kezine yakın yerlerde caddeler daralır: es
ki ve yeni binalar arasında gözle görülen 
pek az bir fark vardır ve hemen hepsi be-



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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