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BUHÂRÂ’NIN SLÂMLA MASINDA KUTEYBE B N MÜSL M’ N ROLÜ
THE ROLE OF QUTAIBA IBN MUSLIM ON ISLAMIZATION OF BUKHARA
Mehmet DALKILIÇ*
Öz
Emeviler, slam Tarihi’nin önemli hanedanlarından birisidir. Bu hanedan, slam’ın geni bir
alana yayılmasına öncülük etmi tir. Buna ra men yapılan fetihler ço u kez tartı ma konusu
olmu tur. Bu ba lamda, Kuteybe bin Müslim tartı maların oda ındaki ki ilerden birisi olarak
kar ımıza çıkmaktadır. Onu ve yaptı ı fetihleri ele tirenler, tarihsel gerçeklerden uzak yorumlar ileri
sürmü lerdir. Muhtemelen bu yorumların ideolojik yönü bulunmaktadır. deolojik kaygılardan uzak
olarak biçimde meseleyi ele almak; bizlere tarihsel açıdan sa lıklı bilgiler verecektir. Bu nedenle, bu
çalı mamızda Buhârâ’nın slâmla masını tarihsel veriler ı ı ında ele alaca ız.
Anahtar Kelimeler: Emeviler, Kuteybe bin Müslim, Buhârâ, slâmla ma.

Abstract
The Umayyad Dynasty is one of the important Islamic History. This dynasty pioneered the
spread of Islam in a wide area. Nevertheless, the conquest was often a matter of debate. In this
context, Qutaiba ibn Muslim, the focus of the debate appears to be one of those. Critics of him and his
conquests, comments suggested that far from the historical facts. Presumably, these interpretations
are ideological direction. To address the issue away from ideological concerns us, and give reliable
information about the historical perspective. Therefore, this study will consider in the light of
historical data slamization of Bukhara.
Keywords: Umayyads, Qutaiba ibn Muslim, Bukhara, Islamization.

GR
Horasân bölgesinin en eski ehirlerinden biri olan Buhârâ; yüzyıllar boyu farklı kültür
ve medeniyetlere ev sahipli i yapmı tır. Çinliler tarafından “Nûmi” olarak bilinen bu ehir
aynı zamanda “Numecket” olarak da isimlendirilmektedir. 1 Buhârâ isminin “Buhar”
kelimesinden türemi oldu unu ve bu kelimenin Mecûsî dilinde “ö renim merkezi” manasını
ifade etti ini ileri süren görü ler de mevcuttur.2 Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan
önem arz eden bu ehrin slamla ma süreci, Emeviler dönemine kadar uzanmaktadır.
Müslümanlar bu ehir üzerine ilk seferi Halife Muâviye bin Ebu Süfyan döneminde

*Yrd. Doç. Dr., Mu Alparslan Üniversitesi, lahiyat Fakültesi Ö retim Üyesi.
1 Ebû Bekr Muhammed bin Cafer en-Ner ahî (tsz.). Târîhu Buhârâ, thk: Emîn Abdülmecîd Bedevî- Nasrullah Mübe ir
et-Tırâzî, Mısır, s. 8; Hamevî’ye göre Buhârâ Maveraünnehir’in en büyük ehirlerinden birisidir ve olarak Bûmickes
olarak bilinmektedir. mam ihabüddîn Ebû Abdullah Yakût bin Abdullah Hamevî (1977). Mucemu’l-Büldân, Beyrut, I,
s. 355.
2 R. N. Frye (tsz.). Ortaça ın Ba arısı Buhârâ, çev: Hasan Kurt, Ankara, s. 30.
ehrin ismine dair görü ler için bkz:
Zekeriyya Kitapçı (1994). Orta Asya’da slâmiyet’in Yayılı ı ve Türkler, Konya, s.118- 119.

- 150 yapmı lardır.3 Horasan yöneticisi olan ‘Abdullah bin Ziyâd4 bu ehri ilk defa ku atan ki idir.
674 yılında yapılan sava sonucu Buhârâ yöneticisi ile vergi vermek artı ile antla ma
imzalanmı tır.5 “Buhârâ’nın Ubeydullah döneminde vergisini ödedi i ve bu nedenle fâtihler tarafından
i gal edilmedi i görülmektedir. Sonraki valiler Ceyhun nehrinin kar ı yakasındaki topraklara seferler
yaptı; fakat onların fetihleri, Yezid bin Muâviye’nin 683’te ölmesi ile ortaya çıkan iç sava nedeniyle
sa lamla tırılamadı. Bu nedenle Orta Asya on yıl kadar Arap hâkimiyetinden kurtuldu.”6 ehrin tam
olarak hâkimiyet altına alınamamı olması, slam’ın bu bölgedeki yayılı ını olumsuz yönde
etkilemi tir. ehrin tam manasıyla ele geçirilmesi ve slam’ın bu bölgede yerle mesi Kuteybe
bin Müslim’in Horasân valisi olması ile mümkün olmu tur.
I-KUTEYBE B N MÜSL M
Ebû Hafs Kuteybe bin Müslim bin ‘Amr el-Bâhilî; Emeviler’in en me hur
komutanlarından birisidir. 49/669 yılında Basra’da Kays Aylan’a ba lı Bâhile kabilesinin bir
ferdi olarak dünyaya geldi. Babası, Ebû Sâlih künyesi ile tanınan Müslim bin ‘Amr idi. Halife
Yezîd bin Muâviye ile arası iyi olan Müslim bu dönemde büyük bir nüfûz elde etti.7 Ancak
böyle bir yakınla maya kar ılık ‘Abdullah bin Zübeyr8 isyanında takınmı oldu u tavır sonu
oldu. O, ‘Abdullah’ın karde i olan Mus’ab ile birlikte Emevîler’e kar ı sava ırken öldürüldü.9
Kuteybe babası ile aynı kaderi payla madı. Kendi ile aynı kabileye mensup olan
Haccâc bin Yûsuf es-Sekafî10 ile olan yakınla ması; siyasi gelece ini etkiledi. 76/695 tarihinde
Basra’da patlak veren Abdullah bin Carûd11 isyanında Haccâc’ın yanında yer aldı. ebîb bin
Yezîd önderli inde ba layan Hâricî isyanın bastırılmasında önemli rol oynadı. Emevî iktidarı
için büyük bir tehdit olu turan bnü’l-E ’as isyanın bastırılması ve Deyrülcemâcim12 sava ında
Haccâc’ın en büyük destekçisi oldu. Kuteybe’nin Haccâc’a vermi oldu u destek kar ılıksız
kalmadı. Rey ehrine vali oldu.13
Rey valili i Kuteybe bin Müslim için önüne geçilemez bir yükseli in ba langıcı oldu.
Irak’ın genel valisi sıfatı ile büyük bir güce eri mi olan Haccâc bin Yûsuf es-Sekafî,
muhtemelen Horasân’da görev yapan valisi el-Mufaddal bin el-Mühelleb’in faaliyetlerini
yetersiz görmü olacak ki; bu göreve Kuteybe bin Müslim’i getirmeyi planladı. Emevî Halifesi
‘Abdülmelik bin Mervan böyle bir teklife sıcak baktı. Ancak Abdülmelik, Kuteybe’yi Horasân
valisi tayin etmeden vefat etti.14 86/705 tarihinde halife olan Velid bin Abdülmelik’in onayı ile
Mufaddal azledildi.15 Yeni Horasân valisi Kuteybe bin Müslim oldu.16
Ahmed bin Ebu Yakûb bin Cafer bin Vehb bin Vâzıh Yakûbî (2002). el-Büldân, Beyrût, s.123.
Bu ahsın ismi ‘Ubeydullah bin Ziyâd olarak bilinmektedir. Hicri 53/672- 673 yılında Halife Muâviye tarafından
Horasân yöneticisi olarak tayin edilmi tir. Bkz: Ebû Amr Halîfe bin Hayyât (1995). Târîh, Beyrût, s.135.
5 Ner ahî(tsz.). s.8; Hamevi(1977). I, s.355.
6 Frye (tsz.). s. 57.
7 Ebû Muhammed Abdullah bin Müslim bin Kuteybe Dîneverî (2003). el-Meârif, Beyrût, s.229.
8 Abdullah bin Zübeyr: Emevi Hânedanına kar ı halifeli ini ilan eden sahabedir. Taraftarları ile birlikte uzun müddet
Mekke’yi savunmu , 73/692 yılında ehit dü mü tür. Hakkında bilgi için bkz: Hakkı Dursun Yıldız (1988). “Abdullah
bin Zübeyr”, slam Ansiklopedisi (T.D.V.), I, stanbul, s.145-146.
9 smail Yi it (1994). “Kuteybe bin Müslim”, slam Ansiklopedisi (T.D.V.), X, stanbul, s.490.
10 Haccâc bin Yûsuf es-Sekafî: Emevî hanedanına kar ı uygulamı oldu u iddet nedeni ile ele tirilen Irak valisidir.
Kuteybe bin Müslim’in Horasân valisi olmasında etkin rol oynamı tır. ed-Dîneverî (2003). s. 222- 224. Ayrıca bkz: rfan
Aycan (1996). “Haccâc bin Yûsuf es-Sekafî”, slam Ansiklopedisi (T.D.V.), XXIV, stanbul, s.427- 428.
11 Taberî, Abdullah bin Cârûd isyanı için 76/695 tarihini vermektedir. Ebu Cafer Muhammed bin Cerîr et-Taberî (2008).
Târîh’ut-Taberî, Beyrût, III , s.551. syan hakkında ayrıntılı izahatta bulunan bnü’l-Esîr’e göre isyanın tarihi 75/694
yılıdır. Bkz: zzüddîn Ebu’l-Hasan bin Abdülkerîm bnü’l-Esîr (2007). el-Kâmil fi’t-Târîh, Beyrût, I, s.816- 818.
12 Halife Abdülmelik bin Mervan döneminde mevcut iktidara kar ı isyan bayra ını açan bnü’l-E ’as ile Haccâc bin
Yûsuf es-Sekafi arasında meydana gelen sava ın ismidir. Bkz: Nuri Ünlü(1994). “Deyrülcemâcim”, slam Ansiklopedisi
(T.D.V.), IX, stanbul, s. 270.
13 Ahmed bin Ebu Yakûb bin Cafer bin Vehb bin Vâzıh Yakûbî (2002). Târihu’l-Yakûbî, Beyrût, II, s.200.
14 bn Hayyât (1995). s. 185; Taberî (2008). III, s.667; bnü’l-Esîr (2007). I, s.869; el-Hâfız mâdüddîn Ebu’l-Fidâ ibn Kesîr
(2007). el-Bidâye ve’n-Nihâye, Beyrût, IX, s.120.
15 Yakûbî (2002). Târihu’l-Yakûbî, II, s.199-200.
16 bn Hayyât (1995). s.185; Ebû Hanîfe Ahmed bin Dâvud Dîneverî (tsz.). el-Ahbâru’t-Tıvâl, thk: Ömer Farûk et-Tabbâi,
Beyrût, s. 257, 298; Ebû Muhammed Ahmed ibn Asem Kûfî (1992). Kitâbu’l-Fütûh, thk: Süheyl Zekkâr, Beyrût,III, s. 102;
3
4

- 151 II- BUHÂRÂ’NIN FETH
Haccâc’ın, Horasân valisi el-Mufaddal bin el-Mühelleb’i görevden alarak yerine
Kuteybe bin Müslim’i tayin etmesi, bölge açısından yeni bir döneme girildi inin açık bir i areti
idi. Kuteybe’nin görev yaptı ı on yıllık periyod (86-96/705-715) Emevi idaresi altında bulunan
Horasân için alı ılagelmi in ötesinde bir zaman dilimi olmu tur.17
Horasân valisi olarak göreve ba layan Kuteybe yönetim merkezi olan Merv18 ehrine
geldi. Tohâristan’ın merkezi olan Belh ehrinde ba gösteren isyan üzerine ordusu ile bu
bölgeye yöneldi. Tâlikân’a geldi i zaman Belh dihkanları isyanlarından vazgeçtiler. Kuteybe bu
dihkanlarla birlikte nehri geçerek Sagâniyân’a ula tı. ehrin yöneticisi altın anahtarı Kuteybe’ye
takdim etti. Âherûn ve ûmân hükümdarları Sagâniyân yöneticisine kötü davrandı ı için
Kuteybe bu iki hükümdar üzerine sefer düzenledi. Âherûn ve ûmân yöneticileri Kuteybe ile
sulh yapmak zorunda kaldılar. Yapılan antla manın ardından ordunun ba ına karde i Sâlih bin
Müslim’i bırakan Kuteybe Merv’e geri döndü. Sâlih ise Kâ ân ve Fergâna ehrini ele geçirdi
(86/705).19
87/706 yılı Kuteybe’nin fetihleri açısından önemli bir zaman dilimidir. Kuteybe Merv
ehrinde iken Bâze îs yöneticisi olan Nîzek Tarhân’a haber göndererek elinde bulunan
Müslüman esirleri serbest bırakmasını talep etti. Nîzek Tarhân endi elenerek esirleri serbest
bıraktı. Süleym ismindeki adamını Bâze îs yöneticisine göndererek hâkimiyetini tanımasını
istedi. Nîzek Tarhân ilk ba ta çekimser gözükse de durumun ciddiyetini kavrayarak Bâze îs
ehrine girilmemek artıyla Kuteybe’nin isteklerini kabul etti.20
Nîzek Tarhân ile antla ma yapan Kuteybe önemli bir ticaret merkezi olan Beykend’i ele
geçirmek için harekete geçti. Beykend, Buhârâ’ya en yakın ehirlerden birisi idi. Kuteybe
askerleri ile birlikte Beykend ehrine gelince, So d ve civar bölgelerden birçok ki i Beykend
halkına yardım için harekete geçti. Kuteybe ve askerlerini ku atan insanlar onun elçi
göndermesine engel oldular. Yakla ık iki ay boyunca bu durum devam etti. Nihayetinde
Müslümanlar dü manı bozguna u rattı. Canlarını kurtarmak isteyenler kaleye sı ındılar. Kale
Müslümanlar tarafından ku atıldı. nsanlar barı istediler. Kuteybe barı teklifini kabul etti.
Ancak bir müddet sonra Beykend ahalisi antla mayı bozdular. Bunun üzerine Kuteybe tekrar
Beykend’i ku atarak anveten ele geçirdi. O, af dilemelerine ra men isyancıları öldürdü.21
Beykend’in ele geçirilmesinin ardından Kuteybe Merv ehrine döndü. 22 Kuteybe’nin
yeni hedefi Buhârâ ehri idi. Ertesi yıl Kuteybe, yerine karde i Yesâr bin Müslim’i bırakarak
Nûmi kes ve Râmisen ehirleri üzerine sefer yaptı. Bu iki ehrin ahalisi Kuteybe ile
sava mayarak barı yolunu tercih ettiler. Barı ın ardından bölgeden ayrıldı ı vakit So d ve
Fergâna ahalisinden olu an büyük bir Türk ordusuyla sava tı. Onları ma lup eden Kuteybe bin
Müslim, Merv ehrine geri döndü.23
Buhârâ’nın fethinin gecikmesi Irak genel valisi olan Haccâc bin Yûsuf es-Sekafî’nin
ho una gitmiyordu. 89/708 yılında Horasân valisi Kuteybe bin Müslim’e gönderdi i mektupta

Taberi (2008). III, s. 670; bnü’l-Esîr (2007). I, s.871; bn Kesîr (2007). IX, s.119; Abdurrahman bin Muhammed ibn Haldûn
(tsz.). Târîh, Beyrût, s.630; V.V.Barthold(1990). Mo ol stilâsına Kadar Türkistan, çev: Hakkı Dursun Yıldız, Ankara, s.200.
17 M.A. Shaban (1979).
The Abbasid Revolution, Cambridge, pp.63. Wellhausen, Kuteybe bin Müslim’in arkasında
kuvvetli bir aile deste i olmadı ı için merkezi otoriteye ba lı kalmasının Irak valisi Haccâc bin Yûsuf es-Sekafî’nin i ine
geldi ini iddia eder. Julius Wellhausen(1963). Arap Devleti ve Sukutu, çev: Fikret I ıltan, Ankara, s.204.
18 Merv: Bir dönem Horasân’a ba kentlik yapmı önemli bir ehirdir. Bugün Türkmenistân sınırları içerisinde yer
almaktadır. Bkz: Osman Gazi Özgüdenli (2005). “Merv”, slam Ansiklopedisi (T.D.V.), XXVIII, stanbul, s.221-223.
19 Taberî (2008). III, s.670; bnü’l-Esîr (2007). I, s.870-871. Bu dönem olayları hakkında bn Kesîr ayrıntılı bilgi vermez.
Bkz: bn Kesîr (2007). IX, s.120. Ayrıca bkz: Wellhausen (1963). s. 206.
20 Taberî (2008). III, s.673; bnü’l-Esîr (2007). I, s.873.
21 Taberî (2008). III, s.673-674;
bnü’l-Esîr (2007). I, s. 873-874; bn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye (2007). IX, s.129;
Wellhausen (1963). s. 206; Frye (tsz.). s.58. Beykend’in ele geçirilmesi ve ya anan hadiseler için ayrıca bkz: Kûfî (1992).
III, s.107-109.
22 Kûfî (1992). III, s.109; bnü’l-Esîr (2007). I, s.874
23Taberî (2008). III, s. 677; bnü’l-Esîr (2007). I, s.875; Kûfî (1992). III, s.109; Wellhausen (1963). s.206-207.

- 152 Verdân Huda24 üzerine sefer yapmasını talep ediyordu. Irak valisinin emri üzerine harekete
geçen Kuteybe Zem nehrini geçince So dlularla, Ki ve Nesef ahalisi ile kar ıla tı. Onlarla
sava ıp, ma lup etmeyi ba ardı. Daha sonra Buhârâ’ya do ru ilerledi. Verdân’ın sa tarafından
geçerek, A a ı Harkân’da konakladı. Dü man kalabalık bir orduya sahipti. ki gün iki gece
süren sava ta üstünlük sa lamı sa da, Verdân Huda kar ısında kesin bir netice alamadı. Bunun
üzerine Merv ehrine geri dönmek zorunda kaldı. Durumu Haccâc’a bildirdi. Kendisinden
Buhârâ ehrinin haritasını isteyen Irak valisinin iste ini yerine getirdi. Haccâc bin Yûsuf esSekafî daha çok gayret göstermesini isteyen, sert ifadeler içeren bir mektubu Kuteybe’ye
yolladı.25
Tarihsel süreç içerisinde Kuteybe’nin fetihlerini baktı ımız zaman Buhârâ’nın fethinin
ikinci a amada gerçekle ti ini görmekteyiz.26 Özellikle bu fetihte Irak valisinin Kuteybe’ye
yazmı oldu u mektubun etkisi büyüktür. Buhârâ yöneticisi Verdân Huda kar ısında kesin
sonuç alamayan bu yüzden geri çekilen Kuteybe’den tevbe etmesini ve gösterilen yerden ehre
gitmesini talep eden mezkûr mektup üzerine 90/708 yılında Kuteybe Buhârâ üzerine sefere
çıktı. Buhârâ yöneticisi olan Verdân Huda, So d, Türkler ve civar bölgedekilerden askeri
yardım talep etti. Buhârâ hükümdarının yardıma ça ırdı ı güçler ehre gelmeden önce Kuteybe
ve askerleri muhasaraya çoktan ba lamı tı. Takviye birliklerden güç alan Buhârâlılar
sava maya ba ladı. Onlarla sava mak için öne atılan Ezd kabilesine ba lı askerler bozguna
u rayarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Dü man güçleri kar ısında peri an olan askerler
karargâha kadar geri çekildiler. Kadınlarla atlı birlikler kar ıla ıp a la malar ba layınca Ezdliler
son bir gayretle kar ı saldırıya geçtiler. Onları püskürtmeyi ba ardılar. Türklerden olu an
birlikler kaçarak tümsekçe bir yere yerle tiler. Kuteybe’nin emri üzerine onları bulundukları
yerden çıkarmak için yeni bir harekât ba latıldı. Her bir dü man ba ı için 100 dirhemlik ödül
vaadi Ezdliler ba ta olmak üzere askerlerin gayretini arttırdı. Müslümanlar bu ekilde kesin bir
zafer elde ettiler. Böylelikle Buhârâ ehri fethedildi. Kuteybe bin Müslim Buhârâ’nın fethi
haberini Haccâc’a bildirdi.27Kuteybe bin Müslim, kendisine askeri yardım etmeleri, vergi
vermeleri ve kaleye Müslüman muhafızlar yerle tirilmesi artıyla ehri teslim aldı.28
Kuteybe’nin Bâze îs üzerine sefer yapması ardından Beykend’in ele geçirilmesi,
Nûmi kes ve Râmisen’in itaat altına alınması Buhârâ’nın fethi için bir ön hazırlık idi. Zor da
olsa Buhârâ’nın ele geçirilmesi Müslümanlar açısından önemli bir zafer idi. Bu fethin kalıcı hale
getirilmesi ve slam’ın Buhârâ’ya tamamen hâkim olması için birtakım tedbirlerin alınması
gerekmekteydi. Sadece iyi bir komutan de il aynı zamanda iyi bir idareci olan Kuteybe bin
Müslim ancak böyle bir i i gerçekle tirebilirdi.
III-BUHÂRÂ’NIN SLÂMLA MASI
Buhârâ’nın slâmla ması bir anda olmamı tır. Buhârâ halkının slâm ordularına uzun
müddet direni göstermesi; slam’ın bu ehirde kök salmasının uzun zaman alaca ının i areti
gibiydi. Gerçekten de Buhârâ halkı slam’ı özümseme noktasında tutarsız davranı lar
sergilemeye ba ladılar. Üç kez slam dininden dönen Buhârâ halkı; Kuteybe bin Müslim’in
kesin tavrı sayesinde dördüncü kez slam’ı kabul etti.29
Din, insanların hür iradesine dayalı bir tercih oldu undan dolayı, zecri tedbirlerle bir
dini benimsetmenin mümkün olmadı ı açıktı. Zaten slam böyle bir durumu tasvip
etmemektedir.30 Bu gerçek ortada iken Kuteybe bin Müslim’in zorlayıcı tedbirlere ba vurması
24Verdân Huda: Buhârâ yöneticisi olan ki idir. Bkz: bn Haldûn (tsz.). s. 631. Kûfî bu ahsın ismini “Be a” olarak
zikreder. Kûfî (1992). III, s.109. Dîneveri ismi “Sûl” olarak verir. Dîneverî (tsz.). s.298.
25 Taberî (2008). III, s. 679;
bnü’l-Esîr (2007). I, s.877. Haccâc mektubunda: “Ki ’i ez, Nesef’i yık, Verdâne’yi geri sür!”
diyordu.
26H.A.R.Gibb (2005). Orta Asya’da Arap Fetihleri, çev: Hasan Kurt, Ankara, s.47.
27Taberî (2008). III, s. 681-682;
bnü’l-Esîr (2007). I, s.880. Ayrıca bkz: bn Kesîr (2007). IX, s.132; bn Haldûn (tsz.).
s.631..Ayrıca bkz: Frye (tsz.). s.58.
28Kûfî (1992). III, s.109; Shaban (1979). s. 65; Yi it (1994). “Kuteybe bin Müslim”, X, s. 491.
29 Ner ahî (tsz.). s. 77.
30 Din; ki inin hür iradesine dayalı bir tercih oldu u için zorlama yoktur. Bkz: Bakara Suresi II/256.

- 153 dü ünülemezdi. Kuteybe, uzun vadede Buhârâ ve civar yerlerde slam Dininin yaygınla ması
adına siyasi, ekonomik, sosyal ve dini yönleri olan bir takım tedbirler almaya karar verdi. Onun
bu tedbirleri alma adına takınmı oldu u kararlı tutum, ba ta Buhârâ olmak üzere birçok yerde
slamla mayı mümkün kılmı tır. Bu ba lamda; “Kuteybe yönetimi Buhârâ ile Maveraünnehr’in
di er ehirlerinde slâm dininin ve Arap garnizonlarının yerle mesine tanıklık etti.”31 Böyle bir
manzara Kuteybe’nin çok yönlü slamla tırma politikasını bizler için daha anla ılır hale
getirmektedir.
Kuteybe’nin slâmla ma adına almı oldu u dini tedbirlere bakacak olursak;
Buhârâ’nın en eski devirlerden beri dini bir merkez oldu u kolaylıkla anla ılabilir.32 Kuteybe
bin Müslim ehri ele geçirdi i zaman Mecusilik ba ta olmak üzere birçok inanç varlı ını
sürdürüyordu. Pagan inancının hâkim oldu u ehirde putların satı ı için kurulmu “Mâh”
çar ısı mevcut idi.33 Putperest inanç canlılı ını korurken slam’ın ne vünema bulması
dü ünülemezdi. Daha önce Beykend ehri ele geçirildi i zaman putlar temizlenmi ti.34 Yılda iki
kez kurulan ve putların satıldı ı Mâh çar ısının Buhârâ’da ya ayan insanlara geçmi lerini
hatırlataca ına üphe yoktu. slam fethine kadar bu çar ıda Ate gedelere ait bir mabed vardı ve
insanların burada ate e tapıyordu.35 Hal böyle iken insanların geçmi lerini hatırlaması ve
slam’a kar ı tavır takınması muhtemel bir durum idi. Bu nedenle slam’ın iarı olan bir
mescidin buraya in a edilmesi gerekti. Ancak mescidin in a edilmesi 94/712 yılında mümkün
oldu.36 Buhârâ’nın 90/708 yılında ele geçirildi i göz önüne alındı ında, dört yıl gibi uzun bir
zaman sonrası bu mescidin in a edilmesi son derece ilginçtir. Böyle bir durum siyasi otoritenin
tam manası ile ehre hâkim olması eklinde yorumlanabilir. Di er taraftan bu durum Kuteybe
bin Müslim’in iddet ile meseleyi çözmedi inin açık bir göstergesidir. ayet o, askeri seçenek ile
bu meseleyi çözmeye kalkı saydı, mescidin yapımı bu kadar uzun zaman almazdı. Ancak böyle
bir tercih palyatif bir çözümden ileri gidemezdi.
“Buhârâ’nın hem sosyal, hem de dini ve ticari merkezi durumunda olan Mâh-ı Rûz çar ısındaki
Ate Evinin yerine büyük bir camii in a edilmesi, artık Zerdü tlü ün eski satvet ve ihti am devrinin sona
erdi ini, slâmiyet kar ısında bir türlü tutunamadı ını ve devamlı olarak geriledi ini, artık yerini ister
istemez slâm Dinine bıraktı ını göstermektedir. Kuteybe’nin uurlu bir ekilde hareket etmesi, slâm
Dinini payidar kılmak için bütün gücüyle çalı ması, hele hele Zerdü tlük ve Budizm’e indirdi i a ır
darbeler sayesinde slâmiyet en kısa zamanda Buhârâ ve dolayısıyla bütün A a ı Türkistân’ın en ulu bir
dini olmu tur.”37
Kuteybe bin Müslim’in ele geçirdi i ehirlere camiiler in a etmesi, aldı ı dini
tedbirlerden sadece birisidir. Di er taraftan o, insanların kalbinin slâm’a ısınması adına ek
tedbirler almayı ihmal etmemi tir. Alınan bu ilave tedbirler te vik edici bir muhtevaya haiz
olup, ehir halkının slâm’ı kabulünde önemli rol oynamı tır. Bu ilave tedbirlerin en dikkat
çekicisi: Cuma namazına gelen kimselere maddi destek sa lanması ve Kur’an-ı Kerim’i
ö renene kadar namazlarda insanlara kendi lisanlarında ibadet etme imkânı sa lanmasıdır.38
Buhârâ ehrinin aristokrat insanları slâm’a kar ı direni içerisinde idiler.39
Muhtemelen böyle bir manzara maddi durumu iyi olmayan insanlara yönelik te vik edici
önlemlerinin alınmasını zorunlu hale getirmi tir. Bu ba lamda alınan bir karara göre Halkın
Cuma günleri Mah-ı Rûz çar ısında yapılan camide toplanmaları istendi. Cuma namazına gelen

Frye (tsz.). s. 58.
Kitapçı (1994). s .124.
33 Ner ahî (tsz.). s. 40.
34 Bkz: el-Kûfî (1992). III, s.107-108; Wellhausen (1963). s. 208.
35 Ner ahî (tsz.). s. 40.
36 Ner ahî (tsz.). s. 78..
37 Kitapçı (1994). s. 137.
38 Ner ahî (tsz.). s. 78; Frye (tsz.). s. 58. Arapça dı ında bir lisan ile ibadet ve bu konu hakkında yapılan tartı malar için
bkz: Kitapçı (1994). s.145- 149.
39 Frye, slâm’ı kabul edenlerin önemli bir kısmının ekonomik düzeyi dü ük insanlar oldu unu az sayıda zenginin
slâm’a meyletti ini iddia eder. Bkz: Frye (tsz.). s.58.
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kabul eden insanların sayısı o kadar ço aldı ki, bu camii insanları almaz oldu. Daha sonra
Abbasiler zamanında Horasân valisi olan el-Fadl bin Yahyâ bin Hâlid el-Bermekî 41
önderli inde yeni bir camii in a edildi.42
Kuteybe bin Müslim, slâm’ın zorla tırmayı de il de kolayla tırmayı esas aldı ını çok
iyi biliyordu.43 Bu nedenle namaz kılmak isteyen kimselere kendi lisanları ile ibadet etme hakkı
tanındı. “Buhâra halkı Müslüman oldukları ilk zamanlar Arapça ö renemediklerinden namazda
Kur’an’ı Farsça olarak okuyorlardı. Namazda rükû zamanı gelince arkalarında bulunan bir ki i onlara
“Beknîta Nekînet”44 secde zamanında ise “Nekûnya Nekûnî”45 diye sesleniyordu.”46
Kuteybe’nin Buhârâ’yı slâmla tırma gayreti sadece dini tedbir ve te vikler ile sınırlı
kalmamı tır. Özellikle Müslüman Arapların ehre yerle mesini hedefleyen “iskân politikası”
slâmla ma sürecinin bir parçası olmu tur. Aslında bu politika yeni olmayıp geçmi ten beri
Emevîler tarafından uygulanmaktaydı.47 Daha önce zikretti imiz gibi Buhârâ halkının üç kez
dinden dönmü , Kuteybe’nin kararlı tutumu sayesinde tekrar slâm’a girmi ti. Buhârâ halkının
tekrar küfre dönmemesi için o, Buhârâ halkına ait evlerinin yarısının Araplara verilmesini ve
onlarla beraber oturmalarını emretti.48 Bu karar tıpkı daha önceki uygulamalar gibi aristokrat
sınıfın ho una gitmedi. Aslen Buhârâ’nın yerlisi olmayan tamamı yabancı ve tüccarlardan
olu an bir topluluk vardı ki; Keskeseo ulları olarak biliniyordu. Bu topluluk evlerinin
Araplarla yarı yarıya payla ılması fikrine kar ı çıktılar. Böyle bir uygulamayı protesto etmek
için evlerini ve mallarını geride bırakıp ehrin dı ına çıktılar. 700 kadar kö k yaparak buraya
yerle tiler.49 Böyle bir tepkiden hareketle Buhârâ halkının tamamının iskân politikasına kar ı
çıktı ı anla ılmamalıdır. Protestocu bu toplulu un aksine birçok Buhârâlı Kuteybe’nin planını
kabul etmi tir. Müslüman Arap nüfusun Buhârâ’ya yerle tirilmesi birkaç açıdan fayda
sa lamı tır. Öncelikli olarak Müslüman nüfusun artı göstermesi yeni ihtida etmi olan halkın
slâm’ı kabul sürecini hızlandırmı tır. Di er taraftan slam’ı henüz kabul eden insanlar bu dinin
esaslarını yeni yerle imciler vasıtasıyla daha kolay ö renmi lerdir. Uzun zaman zarfında
insanların birbirini etkilemesi kaçınılmaz oldu u dü ünülürse Müslüman nüfusun bölgeye
ta ınması slâmla ma adına olumlu sonuçları beraberinde getirmi tir. Bu ba lamda;
“ slâmla tırma hareketine büyük ölçüde tesir eden ikinci merhale de; çok sayıdaki Müslüman Arap
ailelerinin Buhârâ’ya yerle tirilmi olmalarıdır. Her nedense bu olayı yazarlar, fazla bir tahlile lüzum
görmeden mücerred bir kolonize i lemi olarak nitelendirmektedirler. Hâlbuki bu kolonizasyon i leminin
çevre halkına dini ve kültürel yönlerden büyük tesirleri olaca ı muhakkaktır. Mücâhid askerlerin
hareketlerinin çok mahdut oldu u ve sayılarının yetersizli i nazarı itibara alınırsa yerli halkla çok yönlü
münasebetleri olan yerle ik Arap ailelerinin slâmla tırma hareketlerinde daha da müessir olacakları
hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır.”50
Kuteybe bin Müslim yeni yerle imcilerin sosyal hayatta sıkıntı çekmemeleri için evlerin
yarı yarıya bölü ülmesi dı ında birtakım önlemler aldı. Uygun ortamın olu masının ardından

Ner ahî (tsz.). s. 78; Frye (tsz.). s.58.
Ebu’l-Abbâs el-Fadl bin Yahya bin Hâlid el-Bermekî olarak bilinen bu ahıs Abbâsî halifesi Hârun er-Re îd’in
sütkarde idir. Karde i Cafer el-Bermekî’den önce vezirlik yaptı. Karde inin vezir olması üzerine Horasân valisi oldu.
Halife, Bermekî ailesinin nüfuzunu kırmak için onları görevden alıp, zindana attı. Yahyâ zindanda iken 193/808
tarihinde vefat etti.
42 Ner ahî (tsz.). s. 79.
43 Bkz: Bakara Suresi II/185.
44 Beknîta Nekînet: Bu ifade namaz kılacak ki ilerin rükuya gitmelerini ifade ediyordu.
45 Nekûnya Nekûnî: Namazın rükünlerinden biri olan secdenin yapılaca ı zaman bu ifade kullanılıyordu.
46 Ner ahî (tsz.). s. 78.
47 Horasân bölgesinde gerçekle tirilen iskân politikası hakkında bkz: Khalil Athamina (1986). “Arab Settlement During
The Umayyad Period” JSAI, volume: 2, Jerussalem, pp.185-189.
48 Ner ahî (tsz.). s. 77.
49 Ner ahî (tsz.). s. 52.
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- 155 ba ta Yemen olmak üzere birçok Arap kabilesi Buhârâ’ya yerle ti.51Böyle bir uygulama daha
önce Merv ehrinde de tatbik edilmi ti.52
Hülasa; fethedilen Buhârâ ehrinde çok sayıda mescidin yapılmı olması, insanları dine
te vik edici önlemlerin alınarak özellikle dini vecibeleri yerine getirme hususunda kolaylıkların
sa lanması slâmla ma politikası açısından önemli giri imlerdir. Bu manada; Müslümanların
ehre yerle tirilmesi böyle bir politikanın son a amasını te kil etmi tir. Böylelikle bir taraftan
slâm’ın Buhârâ ehrinde kalıcı hale gelmesi sa lanmı , di er taraftan bu ehir yeni fetihler için
önemli bir merkez haline gelmi tir.
SONUÇ
Buhârâ fâtihi olarak da bilinen Kuteybe bin Müslim, özelde bu ehrin genelde ise Orta
Asya co rafyasının slâmla masının en önemli mimarlarından birisidir. Kendi zamanına kadar
defalarca ku atılan ancak bir türlü ele geçirilemeyen Buhârâ ehri, onun Horasân valili i
esnasında slam topraklarına katılmı tır. Onun Buhârâ’yı fethetmesi kadar önemli olan di er
husus slâmla tırma politikasıdır. Özellikle kendisinden sonraki yöneticilerin bir kısmının
Müslüman olmak isteyenlerin önüne engel çıkardıkları dü ünülürse Kuteybe’nin ne kadar ileri
görü lü bir idareci oldu u kolaylıkla anla ılabilir. Onun baskı ve zulüm ile insanları Müslüman
yaptı ına dair görü lere gelince; bu iddialar tarihi gerçeklikten uzak, ideolojik kaygılardan
beslenen bir dü ünceden öteye gitmemektedir. Öte yandan üç kez dinden dönen Buhârâ halkını
zecri tedbirlerle slâm’a döndürmesini din hürriyeti açısından ele tiren kimseler; meselenin dini
olmanın ötesinde siyasi bir mesele oldu unu gözden kaçırmaktadırlar.
Kuteybe’nin slâmla tırma politikasını, uzun vadeli tedbirlerle hayata geçirmi tir.
Hiçbir zaman toplum psikolojisini göz ardı etmemi tir. Bu yüzden olsa gerek Mecusiler için
kutsal bir mekân olarak bilinen Mâh-ı Rûz çar ısına mescidi Buhârâ’yı ele geçirdikten dört yıl
sonra in a ettirmi tir. ayet Kuteybe dileseydi askeri yöntemlerle, zorlayarak bu i i daha önce
yapabilirdi. Ancak böyle bir durum toplumsal bir reaksiyona neden olabilirdi. Bu yüzden o
slâmla tırma politikasının hayata geçirilmesi noktasında tedricilik prensibini benimsemi tir.
Böylelikle yönetim kar ıtı toplumsal hareketin önüne geçilmi oldu.
Kuteybe bin Müslim’in Buhârâ halkına ibadetlerinde Kur’an-ı Kerim’i ö renene kadar
kendi lisanları ile ibadet etme ruhsatını vermi olması, slâm’ın kolayla tırma prensibi ile
örtü mektedir. Ayrıca Cuma namazlarına devam eden insanlara iki dirhem verilmesi; bir
taraftan insanların slâm’a bakı açıları üzerinde etkili olmu öte yandan slâm’a kar ı olumsuz
tavır geli tiren aristokrat zümre kar ısında maddi durumu iyi olmayan kimseleri ekonomik
anlamda bir nebze de olsa rahatlatmı tır.
Kuteybe bin Müslim, Müslümanların Buhârâ ehrine yerle tirilmesini slamla ma
sürecinin tamamlayıcı bir unsuru olarak görmü tür. Çünkü ehirde insanların üç kez dinden
dönmesinde aristokrat zümrenin büyük bir etkisi olmu tu. Onların toplum üzerindeki etkisini
azaltmak adına, Buhârâ’da bulunan evlerin yeni yerle imciler ile ehir sakinleri arasında
payla ılmasını, kolonizasyon projesinin temel ilkesi olarak benimsemi tir. slâm kar ıtı olan
aristokrat zümre böyle bir payla ıma razı olmayıp ev ve e yalarını bırakarak Buhârâ dı ına
ta ınmı tır. Neticede ihtida etmi olan Buhârâlı Müslümanlar, ehri terk eden toplulu un
etkisinden kurtuldular. Yeni yerle imciler ile evlerini payla arak slâm’ı özümsediler.
Sonuç olarak diyebiliriz ki; Kuteybe bin Müslim, slâmla tırma politikasının ba arılı bir
uygulayıcısıdır. Onun Buhârâ’yı slamla tırma faaliyeti lokal bir proje olarak kalmamı aksine
di er bölgelerin fethi için örnek te kil etmi tir. Bu nedenle o, slâm tarihinin önemli
ahsiyetlerinden biri olarak anıla gelmi tir.
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