KURTUBI, Muhammed b. Ahmed
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-semô' (' 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. 6 17) ve Karaviyyln (M . Ab i d el-Fas!. ı. ı 47) kütüphanelerinde nüshaları mevcuttur. Kaynaklarda Kurtubl'nin ayrıca Buharl'nin Şa
J:ıiJ:ı'ine şerh yazdığı ve et-Te?,kire ii ?,ikri'l-mevta ve aJ:ıvôli'l-ô{ıire adlı bir eseri
bulunduğu zikredilmektedir.
BiBLiYOGRAFYA :
Ahmed b. Ömer el-Kurtubi, el-Müf/ıim lima
eşkele min Teli)işi kitabi Müslim (nşr. Muhyiddin Dib MüstO v.dğr.), Beyrut 141 7/]996, neş
redenlerin girişi, I, 8-40; a.mlf., Teli)iş u Şaf.ıi/.ıi'l
İmam Müslim (nşr. Rif' at Fevzi- Ahmed Mahmud el-HO li), Kahire 1409/1988, neşredenle
ri n girişi, 1, 7-28; Zehebi, Te?kiretü 'l-f.ıuff~. lll,
1438; İbn Ferhün, ed-Dfbiicü'l-mü?heb, 1, 240242; M akkari. Nef/.ıu 'Hib, ll , 615; Keş{ü '?-?U·
n ün, l, 554, 557; ll, 1493; Hediyyetü 'l·'ii.ri{in, I,
96; Brockelmann, GAL Suppl., I, 265, 664; Abdülbaki Gölpınarlı. Mev lana Müzesi Yazma lar
Kataloğu, Ankara 1967, I, 60; M. Abid el-Fasi. Fihrisü mai)tütati /jizaneti'l-~araviyyin,
Darülbeyza 1399/1979, I, 147-148; Abdülvehhab b. MansOr, A'Lama '1-Magribi'l-'Arabi, Rabat 1406/]986, IV, 142-144.
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Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed
b. Ebi Bekr b. Ferh el-Kurtubl
(ö. 671/1273)
L

Tefsir, hadis ve

fıkıh

alimi.

_j

Kurtuba'da (Cordoba) dünyaya geldi.
tarihi VI. (XII .) yüzyılın sonları veya Vll. (XIII.) yüzyılın başları olarak tahmin
edilmiştir(ei-Kasabl MahmGdZelat, s. 8;
Miftah es-Senusl Bel 'a m. s. 85-86). Babası 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 toprak taşımacılığı yaparak ailenin geçimine
yardımcı oldu. Tahsilinin ilk yıllarını Kurtuba'da geçirdi ve burada İbn Ebu Hucce
diye tanınan Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed el-Kaysi, Rebl b. Abdurrahman
b. Ahmed el-Eş'ari, Ebü'l-Hasan Ali b.
Kutral el-Ensarl gibi alimlerden yararlandı. Kurtuba'nın 633 (1236) yılında KastilDoğum

ya- Leon

Kralı

lll. Fernando kuwetleri taele 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 Abdülvehhab b. Revac, Ebu Muhammed Abdülmu'tl ei-Lahml'den faydalandı. Şeha
beddin ei-Karafi ile Feyyum'a seyahat etti. 647'de (1249) Mansüre'ye uğradı ve
burada Ebu Ali Hasan b. Muhammed eiBekrl'den ders okudu. Kahire'de bir müddet kalan Kurtubl, Said bölgesinde Münyetü Beni Haslb'e yerleşti ve hayatının sonuna kadar burada yaşadı. Kendisinden
istifade edenler arasında oğlu Şehabed
din Ahmed'le İbnü'z-Zübeyr, İsmail b. Muhammed b. Abdülkerlm, Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed b. Ali ei-MeymGnl ve
Ziyaeddin Ahmed b. Ebü's-SuGd es-Satrlcl'nin adları zikredilebilir (Meşhur Hasan
Mahmud Sel man , s. 89-94). Mütevazi kişiliği ve sade yaşayışıyla tanınan, zühd hayatına önem veren Kurtubl9 Şewal671'
de (29 Nisan 1273) Münyetü Beni Haslb'de vefat etti ve burada defnedildi. Kabri,
1971 yılında onun adına inşa edilen camideki türbesine nakledilmiş olup halen ziyarete açık bulunmaktadır (ei-Kasabl
Mahmud Zelat, s. 30).
rafından

Tefsir. hadis, kıraat, fıkıh gibi alanlarda
çok iyi yetişmiş olduğunu eserleriyle ortaya koyan Kurtubl'yi Zehebl"ilimde derya"
olarak nitelendirmiş. diğer müellifler de
hakkında benzer ifadeler kullanmıştır.
Kurtubl eserlerinde Ehl-i sünnet' i savunmuş. 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 getirmiştir (mesela bk. a.g.e., ll , 212). Kitap ve
Sünnetyolunututan tasawuf ehline karşı
çıkmamışsa da telakkileri cehalet ve hurafe 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 değiştirdiklerini 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 geniş hacmine rağmen ilim çevrelerinde bü-

yük ilgi görmüş ve çeşitli baskıları yapıl
mıştır (I-IV, Kah i re 1950; 1353-.1369/1935ı 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 fihristierdi ri; I-XX, Beyrut 1405/ 1985) Tefsirin mukaddimesini Alaeddin Ali Rıza elVeciz fiieiô'ili'l-kitabi'l-'aziz (Kahire
I4ı 2/ı 992; Kah i re, ts.), Muhammed Talha
Bilal Mu~addimetü Tefsiri'l-İmôm elK.urtubi (Beyrut I 418/ı 997) adıyla yayım
lamış, Ahmed Hicazles-Sekka, aynı mukaddimenin bir kısmını Fezô'ilü'l-Kur'ôn ve ôdôbü't-tilôve ismiyle neşretmiş
tir (Kahire ı9 89). İbnü'I-Mülakkın eseri
ihtisar etmiş (Keş{ü '?-?Unün, I, 534), elHey'etü'I-Mısriyyetü'l-amme Mu{ıtaşaru

Tefsiri'l-Kurtubi (Kahire 1977) ve Tevfik
el-Hakim Mu.l]taru Tefsiri'l-Kurtubi elCami' 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 Abdüllatlf ed-DesGki de eser için Keşşat
taJ:ılili li'l-mesô.'ili'l-iı~hiyye ii Tefsiri'lK.urtubi adıyla fıkıh koQularına göre düzenlenmiş bir fihrist hazırlamışlardır (Ta if
ı408/ 1988) el-Cômi'i M. Beşir Eryarsoy
Türkçe'ye çevirmeye başlamış ve bu çalışmanın on bir cildi basılmıştır (istanbul
1997-2000) . 2. el-Esnô ii şerJ:ıi esmô.'illô.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 tahkikiyle yayımlanmıştır (1-11, Tanta 1994) . 3.
el-İ'JQm bimô ii dini'n-naşôrô. mine'Ifesad ve'l-evhôm ve i?hôri meJ:ıôsini
dini'l-İsJQm ve işbôti nübüvveti nebiyyinô MuJ:ıammed 'aleyhi'ş-şalôtü vesselôm. Tuleytula'da (Toledo) adı bilinmeyen bir kişi tarafından kaleme alınıp Kurtuba'ya gönderilen bir risaleye reddiye
olarak yazılmış olup Ahmed Hicaii esSekka tarafından neşredilmiştir (Kahire
1980) Naşir kitabın kapağında müellif
adını sadece el-İmam ei-Kurtubl olarak
zikretmiş. yazma nüshanın sonunda müstensihin . "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 kaydetmiştir. Ancak müelliflerin eserlerinin .
ölümlerinden asırlarca sonra da istinsah
edilebildiği gerçeği karşısında bu tereddü-
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de (ayrıca b k. Işık , sy. 40 1I 9931, s. 39) anlam vermek güçtür. Ayrıca eserin Köprülü
Kütüphanesi'nde mevcut iki nüshasından
birinde (nr. 794 !mükerrer!) müellif adı
Muhammed b. Ahmed b. Ferh ei-Kurtubi, diğerinde (nr. 8 I 4) İbn Ferh ei-Kurtubi
olarak belirtilmiştir. Faiz Said Salih eseri
tahkik ederek bir doktora çalışması yapmıştır ( 1405/I 985, Camiatü ümmi'l-kura,
Mekke) . 4. el-İ'lam ii ma'rifeti mevlidi'l-Muştata 'aleyhi'ş-şalatü ve's-selam
(el-İ'lam bi-mevlidi'n-nebiyyi 'aleyhi's-selam). Eserin bir nüshası, el-İ'lam fima
yecibü 'ale'l-enam min ma<rifeti mevlidi'l-Muştafa 'aleyhi's-selam adıyla
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde
kayıtlıdır (nr. 443). S. Urci'ıze ii esma'i 'nnebiyyi şallallahü te'ala <aleyhi ve selJem. Hz. Peygamber'in 300'den fazla isminin bir araya getirilip açıklamalarının
yapıldığı belirtilen eserin ( Keşfü '?·?unün,
I, 62) günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. 6. et- Te~kire ii a]J.vali'lmevta ve'l-a]]ire. Müellifin el-Camlde
adını sıkça zikrettiği eserin (mesela bk. I,
137, 378; II, 193, 241) çeşitli baskıları yapılmıştır (nşr. Ahmed Hicaz! es-Sekka,
· Beyrut 1405/1985; nşr. es-Seyyid el-Ce-

Kurtubi'nin et-Te<kire adlı eserinin müellif hattı nüshası
nın sonunda verilen 28 Şaban 656 tarihli icazet (30 Agus·
tos 1268; The Chester Beatty Library, nr. 3607 , vr. 234')
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mill, I-ll, Kahire-Beyrut 1407/1987; nşr.
Ebu Süfyan Mahmud b. Mansur el-Bestavis!, l-ll, Medine 1417/ 1997; diğer baskıla
rı için bk. Meşhur Hasan MahmudSel man,
s. 129- I 30; Miftah es-Senusl Bel'am, s.
138). Kitabı Abdülvehhab eş-Şa'rani Mu]]taşaru Teı_kireti'l-Kurtubi (Kahire 1898,
1300,1301,1310,1320,1926, 1349),Ahmed b. Muhammed b. Ali es-Sühaymi etTe~kiretü'l-ta]]ire tl a]J.vali'l-a]]ire (Me ş 
hur Hasan Mahmud Sel man, s. ı 33) ve M.
İbrahim Salim Yevmü'l-tevzi'l-ekber
(Kahire 1405/1984) adıyla ihtisar etmiş,
Şa'rani'nin muhtasarı Hasan Tahsin Emiroğlu tarafından Kısaltılmış Tezkire-i
Kurtubf adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir
(Konya 1995). Süyı}ti, et-Te~kire'yi Şer
l).u'ş-şudi'ır ii şerl).i l).fıli'l -m evta fi'l-]fubi'ır adıyla şerhetmiş, kısaca Kitfıbü'l

Berza]] diye meşhur olan bu şerh ( Kahire ı 309 , ı 329) Farsça'ya da tercüme edilmiştir (Lahor 1871 ; bk. İA,XI, 262). 7.
Kamu'l-l).ırş bi'z-zühdi ve'l-]fana<a ve
reddü ~ülli's-sü'ali bi'l-kesb ve 'ş-şı
na<a. Adı bazı kaynaklarda, bu arada müellifin tefsirinin değişik baskılarında biraz
farklı şekilde zikredilen eser (e l-Cam i',
XIII, 16, Beyrut ve Kah i re ba s kıları; M iftah es-Senusl Bel'am, s. 140-141 ), Mecdi
Fethi es-Seyyid tarafından yayımianmış
(Tanta 1408/1988), muhakkikkitabın ikinci kısmını el-Ketat ve'l-]fana<a (Tanta
1408/ 1988), üçüncü kısmını ez-Zühd
(Tan ta ı 408/1988) adıyla ayrı basım olarak
da neşretmiştir. Mus' ad Abdülhamid Muhammed es-Sa'deni eseri ayrıca tahkik
etmiştir (Beyrut 1414/ 1994). 8. et-Te~kfır
tl efc;lali'l-e~kar. Nevevi'nin et-Tibyan ii
ad abi ]J.ameleti'l-Kur 'an'ının metodu
üzere kaleme alınan, ancak Nevevi'nin
eserinden daha doyurucu olduğu belirtilen kitap (İbn Ferhun, ll, 309) kırk bölüm
halinde düzenlenmiştir (nşr. Ahmed b.
Muhammed b. Sıddlkel-Gammarl, Kahire
ı 355/1 936; nşr. Abdülkadirel-Arnaut- İb
rahim el-Arnaut, Beyrut 1972; nşr. Servet
Muhammed Nafi ', Kahire 1979; n ş r. Beşir
Muhammed, Beyrut 1406/1986, 1408/1988;
Dımaşk-Taif 1407/1987). 9. Kaşide fi'ştı
lal;i'l-l;adiş (Köprülü Ktp., nr. 1559). 10.
el-Mişbal; ti'l-cem < beyne '1- Et<aı ve 'ş
Şil;fıl;. Mu]]taşarü 'ş-Şıl;fıl; adıyla da
zikredilen eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Şehid Ali Paşa, nr. 2682). 11. et-Ta]frib li-Kitabi'tTemhid. İbn Abdülber en- Nemeri'nin
et-Temhid lima fi'l-Muvatta' mine'lme<ani ve'l-esanid adlı eseri üzerine
yapılmış bir çalışma olup bir nüshası Fas
Karaviyyin Kütüphanesi'ndedir (Brockel-

mann, GALSuppl., 1, 298). 1Z. Şerl;u't
Te]faşşf. İbn Abdülber en-Nemeri'nin
et- Te]faşşi li-l;adişi'l-M uvatta' ve şü
yQ]]i'l-İmam Malik adlı eser üzerine
yazılmış bir şerh olup günümüze ulaşıp
ulaşmadığı bilinmemektedir. 13. Risale
tl el]fiibi'l-l).adiş (bk. Brockelmann, GAL
Suppl., 1, 737).
Kurtubi

bazı

eserlerine bizzat kendisi
olup bunlardan tesbit
edilebilenler şunlardır: el-Lümau'l-lü'lü 'iyye tl şerl).i'l- <ışrinati'n-nebeviyye
(el-Cami',X, 268 ; XVI, 146); Menhecü'l<ubbad ve mal).accetü's-salikine ve'zzühhfıd (a.g.e.,XV, 216); el-Mu]ftebestl
şerl;i Muvatta'i Malik b. Enes (a.g.e., I,
173; lll, 84; VIII, 3); el-İntihaz ii ]furra'i
ehli'l-KQte ve'l-Başra ve'ş-Şam ve ehli'l-Ijicfız (et-Te?kar, s. 29, 107, ı 35).
atıfta bulunmuş

Kurtubi'nin hayatı ve eserleri üzerinde
muhtelif çalışmalar yapılmış olup ei-Kasabi Mahmud Zelat, Miftah es-Senusi,
Abdülkadir Rahim ei-Heyti ve Meşhur Hasan Mahmud Selman'ın eserleriyle (bk.
bi bl.) bu müelliflerden sonuncusunun elKurtubi ve't -taşa vvuf (Zerka 1988) ve
Şekva'l-Kurtubi min ehli zemfınih
(Zerka 1988) adlı diğer iki kitabı burada
zikredilebilir. Arif Gezer Kurtubi'nin Hadis İlınindeki Yeri ( 1999, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Bu Şu 
ayb Mihmadi et-Tetsirü 'l-fı]fhi 'i.nde'l- ·
Kurtubi( 1992, Camiatü Seyyidl Muhammed b. Abdullah, Fas) adıyla birer doktora
çalışması yapmış, Ali b. Süleyman el-Abid
de el-Kurtubi müfessir adlı bir yüksek
lisans tezi hazırlamıştır ( 1402, Camiatü 'limam Muhammed b. Suud el-islamiyye).
BiBLiYOGRAFYA :
Kurtubi, el-Cami' li-al:ıkami'l-~ur'an, Beyrut
1405/1985, ı, 56, 137, 173, 193, 326, 378; ll,
191, 193,212,241, 340; lll, 84, 237; IV, 272;
VII, 277; VIII, 3: X, 268, 270, 366; XIII , 16, 179;
XV, 215, 216, 249-250; XVI, 146; a.mlf.• et-Te?kire ff a/:ıvali'l-mevta ve umüri'l-al)ire (nşr.
Ebu Süfyan Mahmud b. MansOr el-Bestavisi), Medine 1417/1997, I, 53; ll, 482; a.mlf., et-Te?kar
ff e{<;iali'l-e?kar, Beyrut 1406/1986, s. 29, 107,
135; Zehebi, Taril)u'l-lslam: sene 671-680, s.
74-75; Safedi. el- Va{f, ll, 122-123; İbn Ferhün,
· ed-Dibacü'l-mü?heb, ll, 308-309; Makrizi, eiMul):a{{e'l-kebfr (nşr. Muhammed el-Ya'lavl),
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tfb, ll, 210-212; Keş{ü'?-?unan, ı, 62, 534; Serkis, Mu'cem, ll, 1504; Brockelmann, GAL, I,
529 ; Suppl., ı, 298, 737; iza/:ıu 'l-meknün, ll,
241; Hediyyetü'l-'ari{in, ll, 129;Zirikli. el-A'Iam,
X, 185; ei-Kasabi Mahmud Zelat, el-~urtubi ve
menhecühü {i't-te{sir, Kahire 1399/1979, s. 664; Meşhür Hasan Mahmüd Selman, el-imamü 'l-~urtubf şeyl)u e'immeti't-te{sir, Dımaşk
1413/1993, tür.yer.; Abdülkadir Rahim Cidcfıei
Heyti. Ebü 'Abdillah el-~urtubi ve cühüdühü

KURUCU, Ali Ulvi
fl'n-nal}.v ve'l-luga fl kitabihi 'l-Cami' li-al}.kami'l-~ur'an, Arnman 1417/1996, s. 21-40; Miftah es-Seniisi Bel'am, el-~urtubi: HayatühCı ve
aşaruhü '1-'ilmiyye ve menhecühQ fi't-tefsir,
Bingazi 1998, s. 85-150; Hidayet Işık, "Kurtub!
ve el-İ' l am Adlı Eserine Göre Kitab-ı Mukaddes'te Hz. Muhammed", Din Eğitimi Dergisi,
sy. 40, Ankara 1993, s. 39; Abdülkadir Karaha n,
"Süyiit!", İA, Xl , 262; R. Arneldez. "al-[\urt;ubi" ,
EP (ing). V, 512-513. r:;;:ı

ııı!lııJ

r

TAYYAR ALTlKULAÇ
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KURTULMUŞ,

Nurnan

--,

(ö . 1952)

İma!! esaslarını açıklayan

Amentü Şerhi adlı
eseriyle tanınan müellif
(bk. AMENTÜ ŞERHİ).
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KURUCU, Ali Ulvi

--,

(1922-2002)
L

Şair

ve yazar.

_j

1922 yılında Konya'da doğdu. Hacı Veyiszade İbrahim Efendi'nin oğludur. Dedesi Veyis Efendi ve amcası Hacı Veyiszade Mustafa Efendi. "ilim evi" olarak anı
lan aile ocağının dini ilimiere hizmetleriyle tanınmış simaları dır. İlk hacası olan babasının yanında hafızlığını tamamladık

tan sonra ilk ve ortaokulu Konya'da bitirdi. Babasından sarf- nahiv. Kadirl şeyhi
HafızAli Efendi'den kıraat okumaya baş
ladı. O günkü şartlarda dini ilimlerde derinleşmeye uygun bir ortam bulamayınca
ailesiyle birlikte Medine'ye göç etti; oradan da yüksek öğrenimini tamamlamak
üzere Mısır'a gitti. Kahire'de Ezher Üniversitesi'ne kaydoldu ( 1939) Burada Türk
öğrencile ri n kaldığı Revaku'l-Etrak'ta
Mustafa Runyun. Ali Yakup Cenkçiler, Ahmet Davudoğlu, İsmail Ezherli gibi daha
sonra dini ilimler sahasında isim yapacak
bir arkadaş grubu arasında yer aldı. Ezher'deki eğitimi süresince. Kahire'de ikamet etmekte olan eski şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ile Mehmed İhsan Efendi ve Zahid Kevserl gibi tanınmış kişilerin
yakın çevresinde bulundu, onlardan ders
aldı, sohbetlerinden yararlandı. Altı yıllık
bir eğitimden sonra babasının ölümü üzerine Medine'ye ailesinin yanına döndü.
Burada uzun süre Evkaf Dairesi'nde İnşa
at ve Sicillatemini olarak çalıştı. Ardından
II. Mahmud'un inşa ettirdiği Mahmudiye

(1953-1975) ve Şeyhülislam Arif Hikmet
(1975-1985) kütüphanelerinde müdür
olarak görev yaptı, buradan emekliye ayrıldı. Kütüphaneciliği sırasında Arapça.
Farsça. Türkçe kaleme alınmış binlerce
yazma eseri tanıyan ve bunların tasnifini
yapan Kurucu Türkiye ile olan bağını
hiçbir zaman kesmedi; özellikle Türk
hacılarıyla yakından ilgilendi. Emekli
olduktan sonra Türkiye'de daha uzun
süre kalmaya başladı. 3 Şubat 2002'de
Medine'de vefat etti ve Cennetü'l-baki'da defnedildi.
Edebiyat ve şii re olan eğilimi Ezher'deki öğrencilik döneminde içine girdiği ortamda belirginlik kazanmış. bilhassa aruz
ve Türk edebiyatı dersleri aldığı İhsan
Efendi ile Victor Hugo, Lamartine gibi
Fransız şairlerinden Türkçe'ye çeviriler
yapan Mustafa Sabri'nin oğlu İbrahim
Sabri'den şiir yazma konusunda teşvik
görmüştür. Türk, Arap. Fars ve Fransız
edebiyatları hakkında sohbet ve değer
lendirmelerin yapıldığı bu ortamdaki insanların Mehmed Akif'e olan hayranlığı
onu da etkilemiş, hatta bir ara Mehmed
Akif gibi şair, Cenab Şahabeddin gibi
nasir olma arzusu na kapılmıştır. İlk şiir
denemelerine de orada başlamıştır. Medine'ye döndükten sonra şiirde hacası
Mahmud Cevdet (Sezer) Bey olmuş. bu
yıllarda Rıza Tevfik' e mektuplar yazarak bazı şiirleri hakkında görüşlerini sormuştur. 1947'de yazdığı bir mektup, o
sıralarda Rıza Tevfik'in şiiri ve metafizik
meselelerle yakından ilgili olduğunu ortaya koymaktadır (Uçman, sy. 2712002].
S. 129-137) .
Ali Ulvi. Ali Kemal Belviranlı'nın 1950'de İstanbul'da çıkarrtıaya başladığı İsld
mın N
adlı dergide arka arkaya şiirler
yayımlamıştır. Daha çok Mehmed Akif
tarzını sürdüren dini ve milli muhtevalı bu
manzumeler o dönemde geniş okuyucu
kesimlerince ilgiyle karşılanmıştır. Uzun
yıllar Kah i re ve Medine'de yaşamasına

uru

rağmen

Türk edebiyatı ile yakından ilgifarklı şairlerden birçok şiir yanında Safahat'ın tamamını ez berinde tutacak kadar kuwetli bir hafızaya sahip olması. şiir zevkinin oluşum yıllarında beraber olduğu son Osmanlı aydınlarından
aldığı dil terbiyesi onu ana dilinin tabii yapısı içinde tutmuştur. İslami ve milli değerlere bağlı bir gençliğ i n yetişmesi idealini aile mirası olarak devam ettirmiş. şii
ri yanında sohbetleri ve gazetelerde yazdığı yazılarını da böyle bir gaye için vasıta
yapm ıştır. Ali Ulvi'nin. "Doğmazdı kalbe
iman. inmezdi arza Kur'an"; "Derdmendim ya Resülellah, deva ol derdime"; "Ey
aşık-ı didar. ulu yezdana gönül ver"; "Bülbüller sazda"; "Mevlam sana ersem diye";
"Aşık-ı yezdan" gibi bazı şiirleri Sadettin
Kaynak. Zeki Altın. Ali Kemal Belviranlı,
Fevzi Özçimi ve Tahir Karagöz tarafından
lenmesi.

bestelenmiştir.

Eserleri. 1. Büyük İslam Şairi DL Muhammed İkbal (Ankara 1957) Ebü'l-Hasan en-Nedvl'nin Muhammed İkbal hakkındaki bir konferansından meydana gelen eserinin çevirisidir. 2. Zulmeti Yıkan
Nur (Ankara 1958). Ebü'l-Hasan en-Nedvl'nin Ma;1:d l]asire'l-'alem bi'l-]J.ıtati'l
müslimin adlı Arapça eserinin "Cahiliyetten İslamiyet'e" başlıklı ikinci babının
tamamı ile üçüncü babının ilk kısmının
tercümesidir. 3. Gümüş Tül (İstanbul
1962). Önce Nurdan Sesler (Ankara 1957)
adıyla bir araya getirdiği tamamı aruzla
yazılmış şiirlerini topladığı eseridir. Daha
sonrayeni şiirlerin ilavesiyle Gümüş Tül
ve Alevler adıyla yeni basımları yapıl
mıştır (5 . bs. istanbul 1996) . 4. Asırlar
Boyunca Parlayan Nur (İstanbul1965)
Faslı Şeyh İbrahim b. İdrls es-SenGsl'nin en-Nurü'l-lami' adlı eserinin çevirisi olup Ali Kemal Belviranlı'nın önsözüyle neşredilmiştir. s. Gecelerin Gündüzü (İstanbul1990). Yazarın 1987-1990
yılları arasında Zaman gazetesinde çı
kan yetmiş kadar yazısı ile bazı gazete ve dergilerdeki dört konuşmasından
oluşmaktadır. Eser M. Ertuğrul Düzdağ tarafından yayıma hazırlanmıştır.

6. Medine Notlan (İstanbul 1999). Hayretlin Bulut tarafından yayıma hazırlan
mıştır.

Ali Ulvi

Ali Ulvi'nin 1957'de Atıf Ural'ın teklifiyle
Said Nursi için hazırlanan Tarihçe-i Ha yat ad lı kitaba yazdığı ön söz en güzel nesir parçalarından biri kabul edilmiş ve
adının duyulmasında bir hayli etkili olmuştur. Sağlığında kendi ağzından derlenen hatıraları M. Ertuğrul Düzdağ tara-

Kurucu

fından yayıma hazırlanmaktadır. Ayrıca
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