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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-



yiddin Dlb MüstG, Ahmed Muhammeq 
es-Seyyid, Yusuf Ali Bedyevl ve Mahmud 
İbrahim Bezzat el-Müthim Iimô eşkele 
min Tell)işi kitabi Müslim adıyla yayım
lamışlardır (1-Vll, Beyrut 1417/ 1996). 3. 
Keşfü'I-K.ınô' 'an J:ıükmi'l-vecd ves-se
mô' (' ani 'l-uecd ve's-sema') (Thnta 1992). 
4. İ{ıtişôru ŞaJ:ıil:ıi'l-Bu{ıôri (Mul].taşa
rü '1-Cami'i'ş-şaf:ıil:ı, Mul].taşarü '1-Bul].ar!). 
Konya Mevlana Müzesi (nr. 617) ve Kara
viyyln (M. Ab i d el-Fas!. ı. ı 4 7) kütüpha
nelerinde nüshaları mevcuttur. Kaynak
larda Kurtubl'nin ayrıca Buharl'nin Şa
J:ıiJ:ı'ine şerh yazdığı ve et-Te?,kire ii ?,ik
ri'l-mevta ve aJ:ıvôli'l-ô{ıire adlı bir eseri 
bulunduğu zikredilmektedir. 
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KURfUBI, Muhammed b. Ahmed 
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Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed 
b. Ebi Bekr b. Ferh el-Kurtubl 

(ö. 671/1273) 

Tefsir, hadis ve fıkıh alimi. 
_j 

Kurtuba'da (Cordoba) dünyaya geldi. 
Doğum tarihi VI. (XII .) yüzyılın sonları ve
ya Vll. (XIII. ) yüzyılın başları olarak tahmin 
edilmiştir(ei-Kasabl MahmGdZelat, s. 8; 
Miftah es-Senusl Bel 'am. s. 85-86). Baba
sı çiftçilikle geçinen bir kimseydi ve hıris
tiyan İspanyalılar' ın 3 Ramazan 627'de 
( 16 Temmuz 1230) gerçekleştirdikleri bir 
saldırıda öldürüldü. Kurtubl, gençlik yıl
larında çömlek yapımında kullanılan top
rak taşımacılığı yaparak ailenin geçimine 
yardımcı oldu. Tahsilinin ilk yıllarını Kur
tuba'da geçirdi ve burada İbn Ebu Hucce 
diye tanınan Ebu Ca'fer Ahmed b. Mu
hammed el-Kaysi, Rebl b. Abdurrahman 
b. Ahmed el-Eş'ari, Ebü'l-Hasan Ali b. 
Kutral el-Ensarl gibi alimlerden yararlan
dı. Kurtuba'nın 633 (1236) yılında Kastil-

ya- Leon Kralı lll. Fernando kuwetleri ta
rafından ele geçirilmesinden sonra şehri 
terkederek İskenderiye'ye geçti; burada 
İbnü'l-Müzeyyen diye anılan Ahmed b. 
Ömer el-Kurtubl'den el-Müfhim ii şerJ:ıi 
ŞaJ:ıiJ:ıi Müslim adlı eserinin bir kısmını 
dinledi; ayrıca Ebu Muhammed Abdül
vehhab b. Revac, Ebu Muhammed Ab
dülmu'tl ei-Lahml'den faydalandı. Şeha
beddin ei-Karafi ile Feyyum'a seyahat et
ti. 647'de (1249) Mansüre'ye uğradı ve 
burada Ebu Ali Hasan b. Muhammed ei
Bekrl'den ders okudu. Kahire'de bir müd
det kalan Kurtubl, Said bölgesinde Mün
yetü Beni Haslb'e yerleşti ve hayatının so
nuna kadar burada yaşadı. Kendisinden 
istifade edenler arasında oğlu Şehabed
din Ahmed'le İbnü'z-Zübeyr, İsmail b. Mu
hammed b. Abdülkerlm, Ebu Bekir Mu
hammed b. Ahmed b. Ali ei-MeymGnl ve 
Ziyaeddin Ahmed b. Ebü's-SuGd es-Satrl
cl'nin adları zikredilebilir (Meşhur Hasan 
Mahmud Sel man , s. 89-94). Mütevazi ki
şiliği ve sade yaşayışıyla tanınan, zühd ha
yatına önem veren Kurtubl9 Şewal671'
de (29 Nisan 1273) Münyetü Beni Haslb'
de vefat etti ve burada defnedildi. Kabri, 
1971 yılında onun adına inşa edilen cami
deki türbesine nakledilmiş olup halen zi
yarete açık bulunmaktadır (ei-Kasabl 
Mahmud Zelat, s. 30). 

Tefsir. hadis, kıraat, fıkıh gibi alanlarda 
çok iyi yetişmiş olduğunu eserleriyle orta
ya koyan Kurtubl'yi Zehebl"ilimde derya" 
olarak nitelendirmiş. diğer müellifler de 
hakkında benzer ifadeler kullanmıştır. 
Kurtubl eserlerinde Ehl-i sünnet' i savun
muş. başta Mu'tezile olmak üzere İma
miyye, R~fiziyye, Kerramiyye gibi fırkaları 
eleştirmiştir (mesela bk. el-Cami', 1, 193; 
VII, 277). Maliki olmakla birlikte mezhep 
taassubuna karşı çıkmış ve taklitçiliği bir 
metot olarak benimsemediğini dile getir
miştir (mesela bk. a.g.e., ll , 212). Kitap ve 
Sünnetyolunututan tasawuf ehline karşı 
çıkmamışsa da telakkileri cehalet ve hu
rafe temeline dayanan sGfıler hakkındaki 
olumsuz tutumunu açıkça ortaya koymuş
tur(a.g.e.,X, 366;XV, 215, 249-250) . Bu 
arada devlet adamlarını çekinmeden eleş
tirmiş, zamanın idarecilerinin rüşvet aldı
ğını ifade etmiş (a.g.e., ıı :3 40), onların 

hukuk dışı davrandıklarını, menfaat karşı
lığında hükmettiklerini, Allah'ın dinini de
ğiştirdiklerini ileri sürmüştür (a.g.e., XIII, 
I 79; et-Te?kire, ll, 482). 

Eserleri. 1. el-Cfimic /i-a/:ıkfimi'/-/fur

,fin*. Kurtubl'nin en önemli eseri olup ge
niş hacmine rağmen ilim çevrelerinde bü-
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yük ilgi görmüş ve çeşitli baskıları yapıl
mıştır (I-IV, Kah i re 1950; 1353-.1369/1935-
ı 950; ı 380; I-XX, 1386- ı 387 / 1966-1967; 
nşr. Muhammed ibrah im ei-Hifnavlve 
Mahmud Hamid Osman, I-XXII, Kahire 
ı 4 I 4/1994, ı 4 ı 6/1996ibu baskın ın son iki 
cildi, Seyyid ibrahim Sadık ve Muhammed 
Ali Abdülkad ir tarafı ndan hazırlanmı ş fih
ristierdi ri; I-XX, Beyrut 1405/ 1985) Tefsi
rin mukaddimesini Alaeddin Ali Rıza el
Veciz fiieiô'ili'l-kitabi'l-'aziz (Kahire 
I4ı 2/ı 992; Kah i re, ts.), Muhammed Talha 
Bilal Mu~addimetü Tefsiri'l-İmôm el
K.urtubi (Beyrut I 418/ı 997) adıyla yayım
lamış, Ahmed Hicazles-Sekka, aynı mu
kaddimenin bir kısmını Fezô'ilü'l-Kur
'ôn ve ôdôbü't-tilôve ismiyle neşretmiş
tir (Kahire ı989). İbnü'I-Mülakkın eseri 
ihtisar etmiş (Keş{ü '?-?Unün, I, 534), el
Hey'etü'I-Mısriyyetü'l-amme Mu{ıtaşaru 

Tefsiri'l-Kurtubi (Kahire 1977) ve Tevfik 
el-Hakim Mu.l]taru Tefsiri'l-Kurtubi el
Cami' li-aJ:ıkô.mi'l-K.ur'ôn (Kahire 1977). 
Muhammed Kerim Rikih Mu.l]taşaru 
Teisiri'l-K.urtubi(Beyrut 1986) adıyla 
yaptıkları ihtisarları neşretmişlerdir. Meş

hur Hasan Mahmud Selman ve Cemal Ab
düllatlf ed-DesGki de eser için Keşşat 
taJ:ılili li'l-mesô.'ili'l-iı~hiyye ii Tefsiri'l
K.urtubi adıyla fıkıh koQularına göre dü
zenlenmiş bir fihrist hazırlamışlardır (Ta if 
ı408/ 1988) el-Cômi'i M. Beşir Eryarsoy 
Türkçe'ye çevirmeye başlamış ve bu ça
lışmanın on bir cildi basılmıştır (istanbul 
1997-2000) . 2. el-Esnô ii şerJ:ıi esmô.'il
lô.hi'l-J:ıüsnô.. Müellifin el-Cômi'de pek 
çok atıfta bulunduğu eser (mesela bk. ı. 
56, 326; ll, 191, 24 ı) M. H. Cebel'in tahki
kiyle yayımlanmıştır (1-11, Tanta 1994) . 3. 
el-İ'JQm bimô ii dini'n-naşôrô. mine'I
fesad ve'l-evhôm ve i?hôri meJ:ıôsini 
dini'l-İsJQm ve işbôti nübüvveti nebiy
yinô MuJ:ıammed 'aleyhi'ş-şalôtü ves
selôm. Tuleytula'da (Toledo) adı bilinme
yen bir kişi tarafından kaleme alınıp Kur
tuba'ya gönderilen bir risaleye reddiye 
olarak yazılmış olup Ahmed Hicaii es
Sekka tarafından neşredilmiştir (Kahire 
1980) Naşir kitabın kapağında müellif 
adını sadece el-İmam ei-Kurtubl olarak 
zikretmiş. yazma nüshanın sonunda müs
tensihin . "Eserin yazıİnı 726'da (1326) 
tamamlandı" şeklindeki ferağ kaydından 

hareketle kitabın başka bir Kurtubl'ye ait 
olabileceğini ileri sürmüş, İbn FerhGn'un 
müfessir Kurtubl'nin eserleri arasında bu 
eseri zikretmerrıesini de delil olarak kay
detmiştir. Ancak müelliflerin eserlerinin . 
ölümlerinden asırlarca sonra da istinsah 
edilebildiği gerçeği karşısında bu tereddü-
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