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Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet 

Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. 

Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin 

referans olarak verilmesi lazımdır. Aksi halde hak geçer.  
 

BÜYÜK KURTUBA CAMİİ 
 

Bu araştırmaları yaparken geçen sene İspanyaya Elhamra 
Saraylarını gezmek için içimde bir istek uyandı ve kalktım 
İspanyaya gittim. Aman yarabbi neydi o sarayın duvarlarındaki 
o elyazması süslemeler. Onlarca veya yüzlerce saray odaları  
baştan başa "velâ galibu illâ Allah" yani "Allahtan başka galip 
yoktur" yazısıyle binlerce kere süslenerek donatılmıştı. Allahü 
te'âlâ bunları dizayn edip yazanlara ilham edip kendi adını tâ 
kıyamete kadar hiçbir şekilde yok olmayacak bir durumda 
taşların üzerine oydurtmuş gibi görünüyor! Oradan bu günkü 
adı Cordoba, Endülüs İslam devletinin başşehri olduğu 
zamandaki adı Kurtuba, olan şehre gittim. Oranın 
merkezindeki Büyük Kurtuba Camii şerifini gezdim. Bizi 
gezdiren kafilenin kılavuzu camiyi gezdirirken bize bu camide 
soldan sağa doğru 19 koridor olduğunu söyledi. [İngilizcede 
bu kelimeye "aisle" denmektedir. Mesela uçaklarda önden 
arkaya doğru giden insanların yürüdüğü aralığa da "aisle" 
denmektedir. Bunu koridor diye tercüme ettim. İnternette 
okuduğum bazı yazılarda bunlara iki tarafında sütunlar olan 
parallel yol demişler.] İspanyollar Hristiyan olmayanları 
İspanyadan sürüp çıkardıktan sonra bu muhteşem caminin 
ortasına bir Hristiyan katedrali yaparak caminin mimarisini 
katletmişler. Gezi kılavuzumuza hemen senelerden beri 
Kur'an'daki 19 rakamı üzerinde araştırmalar yaptığımı ve bu 
camide 19 koridor olmasını da yayınlayacağım kitapta 
yazabileceğimi ve bu bilgiyi içeren bir kitap bulmamda bana 
yardımcı olup olamayacağını sordum. Gezi sonunda bana 
yardımcı olabileceğini söyleyince çok sevindim. Neticede bana 
yardım etti ve bir kitapçıdan bu bilgiyi içeren bir kitap buldu. 
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İstanbula dönüp geldikten sonra internette bu bilgiyi 
araştırdım. Hrıstiyanlar dünyada içinde 19 koridor olan tek 
katedral diye övünerek müslümanların camisinde 
müslümanların yaptığı 19 koridora sahip çıkıyorlar. Bunu 
övüne övüne Katolik ansiklopedisi dahil bir çok kitapta 
yazmışlar. Her neyse bu büyük Kurtuba camii 75-100 sene gibi 
bir zaman diliminde yavaş yavaş yapılmış. Yapımında 
Romalıların medeniyetinden arta kalan sütunlardan tutun da tâ 
Mısırdan getirilmiş her türlü sütun kullanılmış. İçine katedral 
yapılmadan önce binden fazla sütun varken katedralin yapımı 
için bir kısmı yok edilmiş. Bu gün itibarıyle içinde 856 sütun 
kalmış. Kılavuz 856 sütun vardır deyince ben hemen bakın 
856'nın rakamlarının  toplamı da 19 ediyor dedim. Kılavuz ama 
zamanında 1013 sütun varmış diye cevap verdi. Evet 
zamanında öyleymiş fakat şu anda bu caminin mimarisi 
oturmuş ve içinde en son şekliyle 856 sütun var ve bunun da 
rakamlarının toplamı 19 eder. Bunun üzerine bir de 19 paralel 
koridor veya yol var. Daha ne olsun yani! Gizemli 19 
hayatiyetini ortasında katedral olan Büyük Kurtuba Camii 
içinde kıyamete kadar böyle sürdürüp gidecek gibi gözüküyor. 
  

*** 
 


