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Çaganiyân, Þûmân, Vaþcird ve Reþt bulu-
nuyordu. Bu dönemde bölge Çin kaynakla-
rýnda Doðu Cha’o (Su-tui-þa-na) adýyla anýl-
maktadýr. Ýslâm coðrafyacýlarý Üsrûþene’yi
topraklarý tarýma elveriþli, su kaynaklarý
bakýmýndan zengin, bol ve çeþitli meyve
aðaçlarýnýn yetiþtiði bir yer þeklinde tasvir
etmektedir.

Erken dönem Ýslâm coðrafyacýlarýndan
Ya‘kubî, Üsrûþene’yi hem geniþ ve büyük
bir bölge hem de bir þehrin adý (el-Büldân,
s. 125) olarak zikreder, Ýbn Havkal (Øûre-
tü’l-ar², s. 503) ve Ýstahrî ise (Mesâlik, s.
325) sadece bir bölge diye gösterir ve bu-
rada bir þehrin bulunmadýðýný söyler. Ýbn
Hurdâzbih, sonraki müelliflerin aksine gü-
neydeki Buttem daðlarý ve çevresini Üsrû-
þene’den ayrý bir bölge halinde kaydeder.
Üsrûþene emîrlerinin Afþin, Buttem hâ-
kimlerinin “Zü’n-na‘na‘a” unvanýný taþýdýðý-
ný belirtir (el-Mesâlik ve’l-memâlik, s. 40).
Buttem bölgesi muhtemelen Sâmânîler
döneminde Üsrûþene’ye dahil olmuþtur.
Buttem daðlarýndan bol miktarda altýn,
gümüþ, zaç (sülfirik asit) ve niþadýr (amon-
yak) çýkarýlýrdý. Özellikle niþadýr çýkarýlmasý
son derece güç ve o dönemde nâdir bulu-
nan bir madendi.

Ortaçað’da bölgenin merkezi 10.000 nü-
fusa sahip Üsrûþene (Bencikes, Bûncikes)
þehriydi (Strange, s. 474) ve Bâbüla‘lâ ile
Bâbülmedîne adlý iki kapýsý vardý. Þehri ku-
þatan surlar Zâmîn, Mersemende, Nûc-
kes ve Kehlâbâz adý verilen kapýlarla ra-
bazlara açýlýrdý. Kanallarýn üzerinde bun-
larýn taþýdýðý sularla çalýþan deðirmenler
vardý. ¥udûdü’l-£âlem’de büyük ve zen-
gin bir þehir olarak tanýtýlan Üsrûþene’-
nin harabeleri günümüzde Tacikistan sý-
nýrlarý içindeki Ura-Tepe (Ora-Tübe) þehri-
nin yaklaþýk 25 km. güneybatýsýnda yer al-
maktadýr. Zâmîn, Dîzek (Cîzek), Sabat, Har-
kane, Nûckes, Mersemende, Ersubaniket,

Faðkes bölgenin diðer önemli þehirleriy-
di. Bunlardan Zâmîn, Fergana-Hucend yo-
lu üzerinde olup Ýpek yolu güzergâhýnda
yer almaktaydý. Dîzek þehrinin verimli ta-
rým arazileri vardý. Soðuk iklimin hüküm
sürdüðü Mersemende’de tarýmdan çok ti-
caret geliþmiþti. Çarþýlarýn bulunduðu þe-
hirde yýlda bir defa kurulan panayýr büyük
bir ticaret hacmine sahipti. Bu panayýr-
dan elde edilen gelir 100.000 dinarý geç-
mekteydi. Abbâsîler döneminde eyaletin
vergisi 50.000 dirhem kadardý. Sâmânîler
devrinde Üsrûþene hâkimleri Sâmânîler’e
sembolik olarak yýllýk 4 akçe gönderirler-
di. Kramer’e göre Üsrûþene adý Ortaçað’ýn
sonlarýna doðru artýk kullanýlmaz hale gel-
di (EI 2 [Ýng.], X, 924). Yerli halký Ýran kö-
kenli olmasýna raðmen tarihin en eski dö-
nemlerinden itibaren Üsrûþene bölgesi Or-
ta Asyalý kavimlerin ve özellikle Türkler’in
idaresi altýnda kaldý, Türkler zaman için-
de nüfus bakýmýndan da aðýrlýk kazandý.
Ýslâm fetihlerinin baþladýðý dönemde Üs-
rûþene’nin yönetimi Afþin unvaný taþýyan
(Ya‘kubî, TârîÅ, II, 397) ve Türk soyundan
gelen bir ailenin elindeydi.

Müslüman Araplar’ýn Üsrûþene’ye ilgile-
ri Selm b. Ziyâd (61/680-81) ve Kuteybe b.
Müslim’in (93/711-12) gerçekleþtirdiði se-
ferlerle baþladý. Saîd b. Amr el-Haraþî 104’-
te (722-23) Üsrûþene’de konakladý, hal-
kýyla az bir þey karþýlýðýnda anlaþma yap-
tý (Taberî, VII, 7). Emevîler döneminin son
Horasan ve Mâverâünnehir Valisi Nasr b.
Seyyâr 121 (739) yýlýnda bölgeyi kýsmen
itaat altýna aldý, Afþin ailesi de kendisi-
ne baðlýlýk yemini etti. Abbâsîler devrinde
Horasan Valisi Gassân b. Abbâd, Halife
Me’mûn’un emriyle Yahyâ b. Esed’i 204’-
te (819) Üsrûþene valiliðine gönderdi. An-
cak bölgenin tamamen Ýslâm hâkimiyeti-
ne girmesi 207’de (822) gerçekleþti. Afþin-
ler, Abbâsîler’e baðlý olarak bölgeyi yönet-
meye devam ettiler. Dârülharp sýnýrýnda
yer almasýndan dolayý Üsrûþene eyaletin-
de 400 civarýnda müstahkem mevki bulu-
nuyordu. Bölgeye gelen gazilerin ikameti
için çok sayýda ribât yaptýrýlmýþtý. Bunla-
rýn en ünlüsü, Afþin Haydar b. Kâvûs ta-
rafýndan inþa ettirilip giderleri için vakýf-
lar tahsis edilen Hüdeysir Ribâtý idi. Üsrû-
þeneli askerler Halife Mütevekkil’in öldü-
rülmesinde ve Müstain-Billâh’ýn hilâfete
geçmesinde önemli rol oynadýlar. 280 (893)
yýlýnda Sâmânî topraklarýna katýlan Üsrû-
þene daha sonra Karahanlýlar’ýn hâkimiye-
ti altýna girerek Buhara, Semerkant, Soðd
ve Serahs gibi bir Ýslâmî ilimler merkezi
haline getirildi; bunu Karahýtaylar, Moðol-
lar, Timurlular, Özbekler ve Türkistan han-

leyle açýklanmalýdýr. Benzer bir yaklaþým
Ýmam Mâtürîdî ve mensuplarýnda da gö-
rülmektedir. Eserinde Kaderiyye hakkýnda
müstakil bir baþlýk açan (s. 152-154) Üs-
mendî, bu grupla Mu‘tezile’yi kastettiðini
söylemeye çalýþýrken onlara karþý itham-
larda bulunmaktadýr.
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Ortaçað’da Mâverâünnehir’de eyalet
ve bu eyalet içinde yer alan

tarihî bir þehir.
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Günümüzde bir kesimi Özbekistan, bir
kesimi Tacikistan’da kalan Üsrûþene böl-
gesinin (Üþrûþene, Sürûþene, Þürûsene,
Üþrûsene, Üstrûþene) tarihine dair bilgiler
Büyük Ýskender’in bölgeye geldiði milât-
tan önce IV. yüzyýla kadar uzanmaktadýr.
Çin kaynaklarýna göre Üsrûþene milâttan
önce II. yüzyýlýn ortalarýnda Tayuan eyale-
tinin bir parçasýydý. Ortaçað’da ise müs-
takil eyaletti. Mâverâünnehir sýnýrlarý içe-
risinde kalan bölgenin (Hudûdü’l-âlem, s.
76) batýsýnda Semerkant, doðusunda Fer-
gana ve Pamir bölgesi, kuzeyinde Ferga-
na’nýn bir bölümü ve Þâþ, güneyinde Kiþ,

ÜSRÛÞENE

Ura-Tepe’den

bir görünüþ
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Ebü’l-Feth Mecdüddîn Muhammed
b. Mahmûd b. el-Hüseyn

b. Ahmed el-Üsrûþenî
(ö. 637/1240’tan sonra)

Hanefî fakihi.
˜ ™

Mâverâünnehir’de Fergana bölgesinin
batýsýnda ve Seyhun (Siriderya) nehrinin do-
ðusunda kalan Üsrûþene bölgesinin ayný
adý taþýyan merkezinde doðdu. Hayatýna
dair yeterli bilgi yoktur. Bugün Tacikistan-
Özbekistan sýnýrýnda bu þehrin bulunduðu
yerde 2000 yýlýna kadar Ura-Tepe (Ora-Tü-
be) diye bilinen, yakýn zamanlarda Tacikis-
tan hükümetinin antik tarihini anýmsat-
mak amacýyla Ýsterevþan adýný verdiði bir
þehir yer almaktadýr. Ýslâm coðrafyacýlarý-
na göre bu yer adýnýn doðrusu Üsrûþene
ise de Üsrûþenî’ye ait eserlerin günümüze
ulaþan en eski nüshalarýnda nisbesi Üstrû-
þenî olarak geçmekte ve tabakat kitapla-
rýnda bu kullaným yaygýnlaþmýþ görünmek-
tedir. Ýlim ehli bir aileden gelen Mecdüd-
din el-Üsrûþenî’nin babasý Celâleddin Mah-
mûd, devrinin tanýnmýþ bir Hanefî fakihi
olup Muhammed b. Yûsuf es-Semerkan-
dî’nin el-Mültešåt adlý eserini 603 (1207)
yýlýnda Tertîbü’l-Mültešåt adýyla konu-
larýna göre düzenlemiþ ve 616’da (1219)
talebelerine imlâ ettirmiþ (Tertîbü’l-Mül-
tešåt, Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi,
nr. 596, vr. 1a-b, 98a-b; Hamidiye, nr. 585; Keþ-
fü’¾-¾unûn, II, 1813), ayrýca el-Fevâßid ad-
lý bir kitap yazmýþtýr (Mahmûd b. Süley-
man el-Kefevî, vr. 244b). Üsrûþenî, 25 Þâ-
ban 625’te (30 Temmuz 1228) tamamladý-
ðý Câmi£u a¼kâmi’½-½ý³år adlý eserinin
sonunda (s. 389, 391) babasýnýn o sýrada
henüz hayatta, fakat ileri bir yaþta oldu-
ðunu belirtir, dedesi Hüseyin b. Ahmed’-
den de “þeyh, büyük imam” þeklinde söz

lýklarý egemenliði takip etti. Bu son dö-
nemde bölgenin baþlýca merkezleri duru-
mundaki Ura-Tepe ve Cîzek þehirleri Bu-
hara ve Hokand hanlýklarý arasýnda sürek-
li ihtilâf konusu oldu. Ortaçað’da Üsrûþe-
nî nisbesiyle tanýnan çok sayýda âlim ye-
tiþmiþtir. Ebû Saîd el-Berdaî, Ebû Talha
Hakîm b. Nasr, Ebû Saîd Yûnus b. Fazl,
Ebû Ca‘fer Muhammed b. Amr, Ebû Be-
kir Mutarrif b. Cumhûr, Hâmid b. Ebû Hâ-
mid ve Hanefî fakihi Ebü’l-Feth Mecdüd-
din Muhammed b. Mahmûd bunlar ara-
sýnda sayýlabilir.

Bölge XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan iti-
baren Çarlýk Rusyasý’nýn hâkimiyetine gir-
di. 1866’da Ruslar ve Buhara Hanlýðý ara-
sýnda yapýlan Ýrcar savaþýnýn ardýndan Ura-
Tepe ve Cîzek Ruslar tarafýndan iþgal edil-
di. Bu dönemde Semerkant bölgesinin
merkezi olarak bahsedilen Cîzek, Ura-Te-
pe ile birlikte 1868’de Rusya Türkistan Ge-
nel Valiliði’nin Zerefþan bölgesine baðlan-
dý. Ruslar’a karþý örgütlenen yerel direniþ
sýrasýnda Cîzek direniþin merkezi durumu-
na geldiyse de Ruslar ayaklanmayý kýsa
sürede kanlý bir þekilde bastýrdýlar (1916)
ve bölgede egemenliklerini saðlamlaþtýr-
dýlar. Ýsyanýn bastýrýlmasýnýn ardýndan Cî-
zek ve çevresine Rus göçmenleri yerleþti-
rildi. 1917 Bolþevik Ýhtilâli’nden sonra Üs-
rûþene topraklarý Özbekistan ve Tacikis-
tan arasýnda paylaþtýrýldý. 1924’te yapýlan
paylaþýma göre Cîzek (147.260 [2010 tah.])
Özbekistan’ýn sýnýrlarý içinde kalýrken Ura-
Tepe (57.361 [2010 tah.]) ve çevresi Taci-
kistan’a býrakýldý. 1991’de Sovyetler Birli-
ði’nin parçalanmasýnýn ardýndan ayný ayý-
rým devam etti.
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