KUTBÜDDiNZADE iZNiKl
kaleme aldığından eseri ibnü'l-Arabl'nin
sözlerinin izahı zannedenler olmuştur.
Hisalenin ibnü'l-Arabl'nin ilgili görüşleri
ne reddiye şeklinde nitelendiri lmesi de
(DİA , V, 527) doğru değildir. Ragıb Paşa
Kütüphanesi 'ndeki nüshanın sonunda
müellif bu nüshayı gözden geçirdiğini ve
sayfa kenarındaki notların kendisine
ait olduğunu belirtmektedir. B. Risale
if J:ıikm e ti l].al]fı 'I-]fumle (S ül eyma ni ye
Ktp ., Yazma B ağ ı ş l a r, nr. 4345, H ac ı Ma hmud Efendi , nr. 4223; Rag ıb Paşa Ktp., nr.
692). Bazı h aşeratın yaratılmasındaki
hikmetlerle ilgilidir. 9. Risal e ihti c acı
A d em ma'a Mu sa 'aleyhim e's- seldm
(Sül ey maniye Kt p., H ac ı Mahmud Efendi , nr. 4223; Laleli , nr. ı 593; Rag ıb Paşa Ktp., nr. 692 ). Hz. Adem ile Musa arasında Allah'ın huzurunda geçtiği belirtilen bir münazaraya dair hadisin şerhi
niteliğindedir. 1 O. Mürşidü 'l-müte 'ehhil
( b az ı nüshalarda Mürş idü 'l-müte'ehhilfn) .
Birçok nüshası bulunan eserde (mese la
b k. Sül eymaniye Ktp. , H ac ı Mahmud Efe ndi , nr. 1941; Darü 'I-M es nevl, nr. 152 i bu
nü sha ya nlı ş lıkl a Bi rgivl Mehmed Efendi 'ye ni sbet e dilmi ş tir! ; Be y a z ı t Dev l et
Kt p., Bayezid , nr. 3 ı 78) düğün ve nikahın
adabı, karı -kocanın birbirlerine karşı hakları gibi konular ele alınmıştır. Kitabın istanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile (TY,
nr. 71 79) Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey
Kütüphanesi'nde (Gazi Hü srev Begova
Bibliot eka -Sarayevo, H romazade Sa lih , nr.
2985 ; tre. Mü st aki mza de) birer Türkçe
tercümesi bulunmaktadır . Eserin Salih
Şeref tarafından sadeleştiriimiş Türkçe
tercümesi mütercimi belirtilmeden Kutbüddin iznikl'ye nisbet edilerek neşredil
miştir (Evli Müs lüma nlara Rehber Mürşid-i Müteehhilfn, ist anbul I 966) .
Kutbüddinzade'nin bu Arapça eserlerinden başka Yusuf kelimesinin anlamı
ve bir peygambere isim olarak verilmesinin hikmeti hakkında yine Arapça (Sül eymaniye Ktp., H ac ı Mahmud Efendi, nr.
4223 ), teravih namazıyla ilgili Türkçe (Süleymani ye Ktp., Ayasofya , nr. ı 802), gaza
ve cihadla ilgili biri Arapça (Sül eymani ye Ktp ., Amcazad e Hü seyin Pa şa, nr. 454)
diğeri Türkçe (Süleymaniye Ktp ., Ayaso fya, nr. 1802) olmak üzere dört risalesi daha vardır. Kutbüddinzade'ye nisbet
edilen Risale ii 'ad emi ceva zi tekiiri
ef!li'l-]fıble (Sül eymaniye Ktp., Bağd atlı
Vehbi Efendi, nr. 204 ı) ve Risale ii ziyadeti 'l-'ömr ve na]fşihf( S üleymani ye Ktp .,
Süleymaniye , nr. 708) adlı risalelerin müellifin bir eserinden istinsah edilmiş birer
sayfadan ibaret oldukları anlaşılmıştır.
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Kütüphanelerde Kutbüddinzade adına
kaydedilen Risal e if b eyani elfa?i '1küfr (S ül eymani ye Kt p ., Ayaso fya , nr.
2263; Hasa n Hü snü Paşa, nr. 312 ) oğlu
Ebu Ali Çelebi'ye aittir. Müellif. Şehzade
Korkut için hazırladığı bu eserinde babasının adını anmakta (vr. 2•, 5b) ve bir kitabından naki lde bulunmaktadır (vr. 5b).
Yine kaynaklarda Kutbüddinzade'ye nisbet edilen ve Sadreddin Konevi'nin enNu ş uş isimli kitabının şerhi olan Zübde tü 't-taJ:ıki]f v e nüzh etü 't-tevfi]f adlı
eserle (Sül eymani ye Kt p., Ayasofya, nr.
4805) ibnü'l-Arabl'nin bazı görüşlerinin
açıklandığı diğer bir risale (Sül eyman iye
Ktp., Ayaso fya, nr. 4805 ) Pir Muhammed
b. Kutbüddin Huyl'ye aittir. Kutbüddinzade'ye kaynaklarda daha başka eserler
de izafe edilmiştir (Ka ti b Çe lebi , Süllemü'l - vüş ul, vr. 22 I b; Os ma nlı Mü ellifleri, 1, 160; H ediyy etü 'l-'arifin, IL 21 ı) . Katib Çelebi onun inşa ilminde de mahir
olduğunu belirtmektedir (Süllemü '1-v üşul, vr. 22 ı b)
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Emeviler'in Horasan valisi,
Maveraünnehir fatihi.
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49 (669) yılında Basra'da doğdu. Kays
Aylan'a mensup Sahile kabilesindendir.
Babası Müslim b. Amr, Araplar arasında
küçümsendiği söylenen bu kabilenin lideriydi ve kahramanlığıyla meşhur olmuş
tu. Dımaşk' a giderek 1. Yezld'in nedimleri
arasına giren Müslim, Ubeydullah b. Ziyad'ın Irak valiliğine tayin emrini götürdükten sonra tekrar Basra'ya döndü. Ancak Yezld'den gördüğü yakınlığa rağmen
Emevller'e isyan eden Abdullah b. Zü-

beyr'i destekledi ve onun kardeşi Mus'ab
ile birlikte öldürüldü (72/69 ı) .
Abdullah b. Carud 76 (695) yılında Basra'da Haccac b. Yusuf es-Sekafi'ye karşı
isyan ettiği sırada Kuteybe kendisi gibi
Kays kabilesine mensup olan Haccac'a sahip çı ktı ve kabilesinin başında onun askerinin sağ koluna kumanda etti. isyanı
bastıran Haccac'ın güven ve takdirini kazandı, onun yakınları arasına girdi. Ertesi yıl Harici lideri Şeblb b. Yezld isyanının
bastırılmasında da büyük rol oynadı. Haccac, karşılaştığı en büyük tehlike olan ibnü'I-Eş'as isyanında ve bilhassa Deyrülcemacim savaşında önemli yardımını gördüğü Kuteybe'yi 83 (702) yılında Rey valiliği ne tayin etti. Bir süre sonra da onu
Horasan valiliğine getirmek istedi ve bu
konuda Halife Abdülmelik'i ikna etmeyi
başardı. Kuteybe'nin bu göreve Abdülmelik'in ölümü üzerine yerine geçen oğlu
Velid tarafından getirildiği de kaydedilmektedir (86/705).
Haccac'a bağlı olarak Horasan valiliğine
getirilen Kuteybe vilayet merkezi Merv'e
ulaşınca hemen sefer hazırlıklarına baş
ladı. Toharistan ' ın merkezi Belh'ten isyan
haberi gelince ordusuyla oraya yöneldi.
Talekan'a vardığında Belh dihkanları isyandan vazgeçip teslim olduklarını bil dirdiler. Ku tey be onları da yanına alarak
Ceyhun nehrini geçti. Bu sırada Saganiyan hükümdan şehrin anahtarlarını ona
teslim etti ve bağlılığını bildirdi. Kuteybe
daha sonra Taharistan şehirlerinden Aherun ve Ş um an üzerine yürüdü. Bu iki şeh
rin hükümdarının vergi karşı lığında barış
teklifini kabul eden Kuteybe orduyu kardeşi Salih'e bırakarak Merv'e döndü. Salih onun ardındanKaşan ve Fergana ' yı
fethetti (86/705) . Merv'e gelen Kuteybe,
Toharistan ' ın Türk hükümdan Nlzek Tarhan'a elçi göndererek ondan hakimiyetini tanımasını ve elindeki müslüman esirleri serbest bırakmasını istedi. Teklifini
kabul edip yanına gelen Nlzek ile onun
başşehri Badegis'e girmernek şartıy 
la barış yaptı (87/706). Kuteybe Ceyhun'u geçip önemli bir ticaret merkezi
olan Beykent üzerine yürüdü. Ancak Soğd
halkından yardım alan şehrin fethinde
oldukça zorlanmasına rağmen şehir halkı 
nı barış istemeye mecbur etti. Şehri teslim aldıktan sonra muhafız kıtaları bıra
karak oradan ayrıldı. Dönüş yolunda Beykent halkının anlaşmayı bozup muhafız
kıtalarını şehirden çıkardığını ve kumandanıyla birlikte pek çok askerini öldürdüğünü haber alınca geri döndü. Bir ay süren kuşatma neticesinde şehir halkının
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teslim olma teklifiini reddedip savaşçıları
öldürttü , diğerlerini esir aldı (87/706). Kış
mevsimini Merv'de geçiren Kuteybe baharda Buharaseferiiçin Merv'den ayrıldı.
Numişkes ve Ramisen şehirlerini barışyo
luyla fethetti . Ramisen'den ayrıldığı sıra
da Soğd ve Fergana halkının da katıldığı
büyük bir Türk ordusuyla karşılaştı. Şid
detli geçen savaş sonunda onları yenmeyi
başardı. Ancak Buhara üzerine gitmekten vazgeçerek Merv'e döndü (88/707 ).
Buhara fethinin gecikmesi üzerine
Haccac tarafından uyarılan Kuteybe 89
(708) yılında yeni bir sefere çıktı. Ceyhun'u geçtikten sonra karşısına çıkan
Soğd , Kiş ve Nesef ordularını yenerekyoluna devam etti. Ancak Buhara Hükümctarı Verdan Hudatile yaptığı çatışmalar
dan bir netice alamayıp tekrar Merv'e
döndü. Ertesi yıl yeniden Buhara üzerine
yürüdü ve şiddetli bir kuşatmadan sonra
kendisine askeri yardım yapmaları , vergi
ödemeleri ve kaleye müslüman muhafız
yerleştirilmesi şartlarıyla şehri teslim aldı
(90/708-709 ) Buhara ' nın zaptı Maveraünnehir fetihleri için önemli bir dönüm noktası oldu. Buhara'dan ayrılan Kuteybe, bir
süredir kendisiyle birlikte savaşlara katı
lan Nlzek Tarhan'ın isyanıyla karşılaştı.
Başşehri Toharistan'a gitmek için izin
alan Nlzek Belh, Merverruz. Talekan , Firyab ve Cuzcan hakimlerine mektup göndererek onları da isyana çağırmıştı . Baharda harekete geçen Kuteybe onların
isyanlarını birer birer bastırdı. Bu arada
kendisine teslim olan Nlzek'i Haccac'ın
emriyle ortadan kaldırdı (9 ı /7 0 9- ı O) 92
(71 0-11 ) yılında çıktığı Sicistan seferinden
Türk Hükümdan Rutbll'in barış isteğini
kabul edip bölgeyi hakimiyeti altına alarak döndü. Ertesi yıl Harezm melikinin
barış yoluyla teslim talebini kabul ederek
onun ülkesine gitti: muhalifleri bertaraf
ettikten sonra onu vergiye bağladı. Ardından barışı bozan Soğd üzerine yürüdü;
Şaş ve Fer gana m eliklerinin destek birliklerinin yolunu kesip Soğd'un merkezi ve
Maveraünnehir'in en müstahkem şehri
olan Semerkant'ı kuşattı. Çaresiz kalan
Semerkant-Soğd hükümdan Emevl hakimiyetini tanıdı ve vergi ödemeyi kabul
etti. Şehri tahliye sözü verdiği halde bu
şartı yerine getirmeyip Soğd m elikini şe
hirden çıkardı ve oraya asker yerleştirdi
(93/71 ı - ı 2) . Kuteybe böylece bir yıl içinde
Harezm'in merkezi Fll ve Soğd'un merkezi Semerkant ' ı fethedip Merv'e döndü .
Ertesi yıl Ceyhun nehrini tekrar geçerek
Şaş ve Fergana fetihlerini gerçekleştirdi .
9S'te (71 4) çıktığı seferde Orta Asya'ya

doğru fütuhatını devam ettirdiği bir sıra
da Haccac'ın ölüm haberini alınca fetihlerini durdurdu. Askerinin bir kısmını terhis edip hilafet merkezinden gelecek
emirleri beklemek üzere Merv'e döndü.
Halife Velid gönderdiği mektupta hizmetlerini övdü ve kendisini Irak valiliğinden
müstakil hale getirdiği Horasan valiliğin
de bıraktığını bildirdi, ondan fetihlerine
devam etmesini istedi. Bunun üzerine 96
(715) yılında son seferine çıkan Kuteybe,
Çin sınırlarına en yakın şehir olan Kaşgar
üzerine yürüdü . Çin sınırına yaklaştığı sı
rada Çin hükümdarıyla elçi teatisinde bulundu. Bu sefer sırasında Halife Velid 'in
öldüğünü ve yerine kendisine kin besleyen Süleyman'ın geçtiğini haber aldı.

Süleyman b. Abdülmelik, kardeşi Velld'e
ve özellikle kendisinin tahta
varis olm asını engelleme hususundaki t eşebbüsünde Velld'i desteklemeleri sebebiyle Haccac ve Kuteybe'ye düşmanlık
besliyordu. Kuteybe, aziedilme korkusuyla Fergana 'dan Süleyman'a bir mektup
göndererek kendisini tebrik etti , fetihlerini anlattı ve görevde kaldığı sürece hizmetlerini devam etti receğini açıkladı. Ancak mektuplarının cevabını dahi almadan
kendisinden beklenmeyen bir acelecilikle isyan etti. Fakat ordusundan beklediği
desteği bulamadı. Bu durum karşısında
paniğe kapılarak Arap kabilelerini birer
birer sayıp her biri için aşağılayıcı ifadeler kullanması kabile liderlerini kızdırdı.
Sonunda kabile reisliğinden azietmiş olduğu Temlmli lider Veki' b. Hassan b. Ebu
Sud riyasetinde halifeye bağlılıklarını devam ettiren askerler tarafından katiedildL
Hanımı, bir oğlu ve beş kardeşi de onunla birlikte öldürüldü (Zllhicce 96 / Ağ u st os
Eylül 7ı 5) .
bağlılıkları

Emevller'in en önemli kumandanların
dan biri olan Kuteybe , bir türlü kontrol
altına alınamayan Horasan ve Maveraünnehir'de Emevl hakimiyet ini pekişti rmiş.
ülkesinin doğu sınırlarını Çin hudutianna
kadar götürmüştür. Cesareti, dehası ve
edebi kişiliğiyle meşhur başarılı bir devlet
adamıdır. Tarihçiler, onun Irak umumi valiliğine bağlı Horasan valiliğine getirilmesini üstün zekası, askeri ve idari ka bi liyetleri yanında Haccac'a sadakatine ve küçük
bir kabileden gelmesine bağlamıştır. Kuteybe önemli görevler için yakınlarını tercih etse de devlete bağlılığı esas alıp kabileler üstü bir siyaset takip etti. Güçlü kabile! er arasında bir tercih yapmaktan kaçınarak aralarında denge kurmaya ve onları birbirine yak.laştırmaya çalıştı. Bölge

halkı içinde önemli bir unsur olan mevallye karşı çok iyi davrandı ve onları Araplar'dan ayırmamaya gayret gösterdi. Fethettiği her şehrin halkından belirli miktarda asker almayı da prensip edindi.
Onun mevallye bu yakınlığı Araplar' ın husumetini üzerine çekmesine sebep olmuştur. Kuteybe ile tarih sahnesine çıkan
Sahile kabilesi, Emevller ve Abbasller
devrinde önemli idari ve askeri görevler
yürüten pek çok eleman yetiştirmiştir.
Onun maiyetinde çalışan kardeşleriyle iki
oğlu Katan ve Selm, Selm'in iki oğlu ve
bir torun u bunların başında gelir.
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149 (766) veya 150'de doğdu. Adının
Yahya veya Ali. Kuteybe'nin onun lakabı
olduğu da söylenmiştir. SalM kabilesinin
mevlası olup aslen Belh yakınlarındaki
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