
teslim olma teklifiini reddedip savaşçıları 
öldürttü, diğerlerini esir aldı (87/706). Kış 
mevsimini Merv'de geçiren Kuteybe ba
harda 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 gitmek
ten vazgeçerek Merv'e döndü (88/707). 

Buhara fethinin gecikmesi üzerine 
Haccac tarafından uyarılan Kuteybe 89 
(708) yılında yeni bir sefere çıktı. Cey
hun'u geçtikten sonra karşısına çıkan 
Soğd , Kiş ve Nesef ordularını yenerekyo
luna devam etti. Ancak Buhara Hüküm
ctarı 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 Maveraün
nehir fetihleri için önemli bir dönüm nok
tası 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, Fir
yab ve Cuzcan hakimlerine mektup gön
dererek onları da isyana çağırmıştı . Ba
harda harekete geçen Kuteybe onların 
isyanlarını birer birer bastırdı. Bu arada 
kendisine teslim olan Nlzek'i Haccac'ın 
emriyle ortadan kaldırdı (9 ı /709- ı O) 92 
(71 0-11 ) yılında çıktığı Sicistan seferinden 
Türk Hükümdan Rutbll'in barış isteğini 
kabul edip bölgeyi hakimiyeti altına ala
rak döndü. Ertesi yıl Harezm melikinin 
barış yoluyla teslim talebini kabul ederek 
onun ülkesine gitti : muhalifleri bertaraf 
ettikten sonra onu vergiye bağladı. Ar
dından barışı bozan Soğd üzerine yürüdü; 
Şaş ve Fergana m eliklerin in destek birlik
lerinin yolunu kesip Soğd'un merkezi ve 
Maveraünnehir'in en müstahkem şehri 
olan Semerkant'ı kuşattı. Çaresiz kalan 
Semerkant-Soğd hükümdan Emevl ha
kimiyetini 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 merke
zi 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 fetihle
rini durdurdu. Askerinin bir kısmını ter
his edip hilafet merkezinden gelecek 
emirleri beklemek üzere Merv'e döndü. 
Halife Velid gönderdiği mektupta hizmet
lerini 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 bu
lundu. Bu sefer sırasında Halife Velid 'in 
öldüğünü ve yerine kendisine kin besle
yen Süleyman'ın geçtiğini haber aldı. 

Süleyman b. Abdülmelik, kardeşi Velld'e 
bağlılıkları ve özellikle kendisinin tahta 
varis olmasını engelleme hususundaki te
şebbüsünde Velld 'i desteklemeleri sebe
biyle Haccac ve Kuteybe'ye düşmanlık 
besliyordu. Kuteybe, aziedilme korkusuy
la Fergana 'dan Süleyman'a bir mektup 
göndererek kendisini tebrik etti , fetihle
rini anlattı ve görevde kaldığı sürece hiz
metlerini devam ettireceğini açıkladı. An
cak mektuplarının cevabını dahi almadan 
kendisinden beklenmeyen bir acelecilik
le isyan etti. Fakat ordusundan beklediği 
desteği bulamadı. Bu durum karşısında 
paniğe kapılarak Arap kabilelerini birer 
birer sayıp her biri için aşağılayıcı ifade
ler kullanması kabile liderlerini kızdırdı. 
Sonunda kabile reisliğinden azietmiş ol
duğu Temlmli lider Veki' b. Hassan b. Ebu 
Sud r iyasetinde halifeye bağlılıklarını de
vam ettiren askerler tarafından katiedildL 
Hanımı, bir oğlu ve beş kardeşi de onun
la birlikte öldürüldü (Zllhicce 96 / Ağustos

Eylül 7ı 5) . 

Emevller'in en önemli kumandanların
dan biri olan Kuteybe, bir türlü kontrol 
altına alınamayan Horasan ve Maveraün
nehir 'de Emevl hakimiyet ini pekiştirmiş. 
ülkesinin doğu sınırlarını Çin hudutianna 
kadar götürmüştür. Cesareti, dehası ve 
edebi kişiliğiyle meşhur başarılı bir devlet 
adamıdır. Tarihçiler, onun Irak umumi va
liliğine bağlı Horasan valiliğine getirilme
sini üstün zekası, askeri ve idari ka bi liyet
leri yanında Haccac'a sadakatine ve küçük 
bir kabileden gelmesine bağlamıştır. Ku
teybe önemli görevler için yakınlarını ter
cih etse de devlete bağlılığı esas alıp kabi
leler üstü bir siyaset takip etti. Güçlü ka
bile! er arasında bir tercih yapmaktan ka
çınarak aralarında denge kurmaya ve on
ları birbirine yak.laştırmaya çalıştı. Bölge 
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halkı içinde önemli bir unsur olan meva
llye karşı çok iyi davrandı ve onları Arap
lar'dan ayırmamaya gayret gösterdi. Fet
hettiği her şehrin halkından belirli mik
tarda asker almayı da prensip edindi. 
Onun mevallye bu yakınlığı Araplar'ın hu
sumetini üzerine çekmesine sebep ol
muştur. 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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KUTEYBE b. SAID 
( ~0'~) 

Ebu Reca ' Kuteybe b. Said 
b. Cemi! es-Sekafi 

(ö . 240/855) 

Hadis hafızı. 
_j 

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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Bağlan köyünden olduğu için Belhive 
Bağtani nisbeteriyle de anılır. 

ilk gençlikyıllarında re'y ve kıyas taraf
tarı olduğu söylenen Kuteybe'nin. gördü
ğü bir rüyanm hadis ilimleriyle uğraşması 
gerektiği şeklinde yorumlanması üzeri
ne bu sahaya yöneldiği ifade edilmiş. bu
nun üzerine 172'de (788) çıkt ı ğı seyahat 
sırasında Bağdat, Şam, Mısır. Mekke ve 
Medine gibi yerleri dolaşarak Leys b. Sa'd, 
ibn Lehia, Ebu Avane et-Vasıti. Malik b. 
Enes . Hammad b. Zeyd ve Süfyan b. 
Uyeyne'den ve daha pek çok alimden ha
dis öğrenmiştir. 216'da (831) Bağdat'a 
gittiğinde kendisinden istifade eden Yah
ya b. Main ile Ahmed b. Hanbel'den başka 
Abdullah b. Zübeyr ei-Humeydi. Nuaym 
b. Hammad. Ali b. Medini. Ebu Hayseme 
Züheyr b. Harb ve Ebu Bekir ibn Ebu Şey
be gibi alimler de ondan hadis dinlemiş
lerdiL Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer 
alan Kuteybe'den Buhari 380. Müslim 
668 hadis nakletmiştir~ 

Zehebi, Kuteybe hakkında içinde sek
sen kadar an isnadla rivayet edilmiş ha
dislerine de yer verdiği bir biyografi çatış
ması yaptığını söylemekte, ibn Hacer ei
Askalani de üzerinde hocaları ve talebe
leriyle ilgili bazı özel işaret ve remizlerin 
bulunduğu bir kitabının varlığından söz 
etmektedir. Hadis münekkitleri tarafın
dan güvenilir bir ravi olarak kabul edilen, 
şiir yazdığı ve oldukça zengin biri olduğu 
belirtilen Kuteybe b. Said Şaban 240'ta 
(Ocak 855) Bağlan'da vefat etti. 
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KUTLU BEY CAMii 

Isparta'da 
XV. yüzyılda yapılmış ulucami 

(bk. ULUCAMİ). 

KUTLU BİLGİ 

ı 944- ı 945 yıllarında yayımlanan 
aylık ilmi, dini ve ahlaki dergi. 

_j 

_j 

ll. Dünya Savaşı'nın henüz bitmediği, 
ülkenin ekonomik ve sosyal alanda ciddi 
sıkıntılar geçirdiği dönemde milli ve dini 
duyguları beslemek için yayın hayatına 
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atılan derginin ilk sayısının (Ağustos 1944) 

tanıtma yazısında gayesi, "Ülkemiz ve 
milletimiz için en hayırlı, refah ve saadet 
ülküsüne bütün gönül birliği ile ulaşmak. 
devlete saygı. Cumhuriyet'e bağlılık ve 
kanuna itaat fikirlerini kökleştirmek, milli 
dilek ve milli kültüre hizmet etmek" şek
linde ortaya konulmuştur. Logosunda 
"ilim, ahlak ve içtimaiyat dergisi" ifade
siyle takdim edilen dergi, sınırlı oranda 
bir ilmi seviye taşımakla birlikte genel 
halk kitlesine hitap eden niteliği daha be
lirgindir. 

Sahibi ve yazı işleri müdürü Yusuf Ziya 
Yörükan olan dergide Mustafa Rahmi Ba
laban. Erol Yaltkaya. Tahir Harimi Balcıoğ

lu, Zakir Kadiri Ugan. ismail Hakkı Milas
lı, Ali Kemali Aksüt gibi şahısların yazıları 
da yer almakta ise de Yörükan'ın ağırlığı 
açık bir şekilde görülmektedir. Yazdığı 
birçok eserden başka Mihrab ve Milli 
Mecmua dergilerinde hitap ettiği kitle
ye ülkenin o günkü şartlarında ahlak ve 
mefküre aşılayan Yörükan Kutlu Bilgi'yi 
de aynı amaçla evinde kendisi hazırlamış. 
derginin bazı işlerinde çocuklarından da 
yararlanmıştır (Anadolu 'da Aleviler ve 
Tahtacı/ar, neşredenin girişi, s. 15-16). 

Kullu Bilgi'nin ilk sayısının kapağı 

Sayi: '1 1 - Ağustos~ -ıs-u: 

KUTLU BİLGİ 
~yıık ilim. Ahlak ve İçiimaiyat Dergisi 

i Cl N D E K j L ER 

KutlU sı.ıeı ·· 

Konuş"ma 

· ~~~~k.,t~~z.!~ - k~kıerı 
. 'Müdöuınrıh~ıu öt::ütlerl 
Kız - -~iıs"titüsU sergisi 

Valandaıtı~ ~liresi. 
Tfirk havn. · kui-umu 
ve Tal:Ya:re fabrikası 
Ramıı:ı.un ve Oruç . 
İlikat .ve Insan 'ruhu 

Alparslan ve Oğu~lai-ıo 
Anadoluya yerleşmesi 
Ost .ş~inin Cü::ı.arnlısı 

ANKARA 

Kutlu Bilgi 
Y. z. Yllrlikan 
Kutlu Bitgi 
Kudret Zig3. 
Y. Z. Y6riikan 

f!mer O:ıker 
Şakrit Eren 
Seda.J Rıza Aran 

Eıuamdtin Bur.s/an 
Ha.':kı Demi:-ei 

Derginin "Kutlu Bilgi" veya Yörükan'ın 
imzasıyla "Konuşma" başlığını taşıyan ilk 
yazıları ilim ve din, aile terbiyesi, islam'ın 
mahiyeti gibi konulara ayrılmıştır. ikinci 
sırada, sayılar arasırıda bazı farklılıklar 

bulunmakla birlikte "ahlak" sayfası yer 
alır ve burada ahlaki' vazife ler, islam ah
lak.ının kökleri ve temel ahlaki' prensipler 
gibi konular ele alınmıştır. Dergide ayrıca 
Türk Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu'nu tanıtan ve destekleyen ma
kalelere. Türk ve islam tarihi konularında 
basit sayılabilecek yazılara, yer yer Batılı 
yazarlardan tercümelere. sınırlı olarak 
da felsefe, kelam problemleriyle ilgili 
küçük çaplı makalelerle iddialı olmaktan 
uzak hikaye ve didaktik şiiriere yer veril
miştir. 

Her biri otuz iki sayfadan oluşan ve say
fa numaraları teselsül eden (288 sayfa) 

dergi kayıtlardan anlaşıldığına göre dokuz 
sayı çıkmış, son sayısında (Mayıs 1945) 

herhangi bir açıklama yapılmadan yayım 
hayatına son verilmiştir. Kutlu Bilgi, 
Türkiye'de dini dergilerin bulunmadığı 
bir dönemde dini ve kültürel hayat hak
kında verdiği bazı ip uçları bakımından 
önemlidir. 
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KUTLUG HATUN 
İsmetü'd-Dünya ve'd-Din 
Kutluğ Terken Hatun 

(ö. 681/1282) 

Kutluğhanlı hükümdan 
(ı257- ı282) 

(bk. KUTLUGHANLILAR). 

KUTLUGHANULAR 

ı222-ı306 yılları arasında 
Kirman'da hüküm süren bir hanedan. 

_j 

L _j 

Hanedanın kurucusu Barak. Karahıtay 
Hükümdan Gürhan'ın hacibi idi. Karahı
taylar'ın ortadan kaldırılması üzerine da
ha önce elçi olarak gönderildiği Harizm
şah Alaeddin Muhammed'in hizmetine 
girdi. Alaeddin Muhammed'in oğlu Gıya
seddin Pirşah babasının ölümünden son
ra Irak-ı Acem'e yerleştiğinde Barak da 
onun gözde emirleri arasına girerek isfa-


