
nı birleştirerek Mekke'ye yerleştirdi. Ku
reyş'in Mekke ve civarındaki hakimiyetini 
güçlendirdi. Bu sebeple kendisine "mü
cemmi'" (birl e ştiri c i) denilmiştir. 

Kabe'yi tamir ederek hac menasikini 
düzenleyen Kusay, Cürhümlüler'in yerin
den söküp gömdükleri Hacerülesved'i Ka
be'deki yerine koydu . 440 yılında Kabe'
nin kuzeyine, tavafa başlanan yerin arka 
tarafına önemli meselelerio görüşülüp 
karara bağlandığı Darünnedve denilen 
toplantı yerini yaptırdı. Ka be ve Mekke 
ile ilgili olan kıyade, liva. hicabe, nedve, 
sikaye ve rifade hizmetlerinin tamamını 
elinde topladı. Mekke'ye gelen hacılara 
verdiği hizmetin karşılığı olarak Kureyş' 

ten yıllık vergi aldı. Mekke'de çeşitli su ku
yuları açtırdı. Kabe'nin etrafına deriden 
yapılm ış havuzlar koyarak hacıların su ih
tiyacını karşıladı. Hacla ilgili takvim işle
rini Kinane kabilesine bırakıp diğer kabi
lelerio de Mekke'ye bağlılığını sağladı. Ha
nımının akrabası olmaları dolayısıyla bazı 

görevleri de Huzaalılar'a verdi. 

Vefat etmeden önce Kabe'nin bakımını 
ve anahtarlarını muhafaza göreviyle si
kaye, rifade ve liva görevlerini oğlu Ab
düddar'a bırakan Kusay yaklaşık 480'de 
ölmüş ve HacGn'a defnedilmiştir. Kabri 
zamanla bir ziyaretgah haline gelmiştir. 
Kureyş kabilesi onun ölümünden sonra 
da koyduğu prensipiere uymayı sürdür
müştür. Kusayy' ın Mekke'nin kurucusu 
olduğuna dair bir görüş varsa da Mekke'
nin Kusay'dan önce de mevcut olduğu bi
linmektedir. 
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KUSAYRU AMRE 
( ö ..ro." .r--a3 ) 

Erken İs lam sivil mimarisinin 
en önemli örneklerinden biri. 

_j 

Ürdün Krallığı topraklarının batısındaki 
Emevller'e ait çöl kasırlarının bulunduğu 
Arnman bölgesinde ve Arnman ' ın 1 00 km. 
doğusunda Azrak vahasının baş tarafla
rındadır; benzerleri arasında günümüze 
iyi durumda ulaşmış olmasıyla dikkat çe
ker. İskan bölgelerinin uzağında kalma
sından dolayı un utulan bina 1898 yılında 
Alois Musil tarafından bulunmuş ve 1901 
yılında ressam A. L. Mielich'in katkılarıy
la albüm halinde neşredilmiştir. 1974'te 
de Martin Almagro başkanlığında bir İs
panyol heyeti duvarlarındaki resimleri te
mizleyerek mevcut kalıntıları yeniden ilim 
alemine sunmuştur. 

Kusayru Amre'nin tarihlenınesi prob
lemlidir ve banisi hakkında kesin bir şey 
söylemek güçtür. Binanın keşfi sırasında 
tesbit edilen. fakat sonraları zamanın et
kisiyle kaybolan bazı duvar resimlerindeki 
yazılar baninin emir unvanını taşıdığını 
göstermektedir. Bu durumdan. binayı 
yaptıran kişinin halife olmayan veya o 
günlerde henüz tahta çıkmamış bulunan 
bir hanedan mensubu olduğu aniaşılmak

ta ve bu kişinin kimliği için 1. Velid (70 5-

7 ı 5) veya ll. Velid (743- 744 ) üzerinde du
rulmaktadır. 

Dışarıdan heybetli bir görünüme sahip 
olankasır (50 x 25 m.) kireç taşından ya
pılmıştır : kapı ve pencere söveleri siyah 
bazalttır. Müştemilatın dışında bir salon 
ve b ir hamamdan meydana gelen asıl 
binanın birinci derecede önemli kısmı 
8,75 x 7,58 m. boyutlarındaki salondur 
ve üzerieri beşik tonoz örtülü üç nefe ay
rılmıştır. Salonun pencereleri doğu tara
fına açılm ış . orta n efi n güneyine bir girin
ti şeklindeki loş t aht odası yerleştirilmiş

tir. Taht odasının sağında ve solunda bi-

Kusayru Amre 

KUSAYRU AMRE 

Kusavru Amre' nin f resko süslemelerinden bir detay 

rer özel geçitle bağlı bulunduğu iki !oş oda 
daha vardır, bunların kasır sahibinin isti
rahati ve kişisel yaşamıyla ilgili olduğu an
laşılmaktadır. Salona açılan hamamın so
yunmalığı beşik tonoz. ılıklığı çapraz to
nozla, sıcaklığı ise kubbeyle örtülüdür. En 
itinalı kısım olan sıcaklığın ku b besine özel 
bir ihtimam gösterilerek içi , çevresine 
burç sembolleri işlenmiş. üzerinde eklip
tik koordinatlar ve ekvatorla birlikte 400 
civarında yıldızın yer aldığı bir gök haritası 
ile süslenmiştir. Hamamla salonun kuzey
doğu köşesinde küçük bir havuz bulun
makta ve suyu bina teşkilatının dışında 
yer alan 40 m . derinliğindeki bir kuyuya 
bağlı depodan gelmektedir. Kalan izler
den. kuyudan suyun hayvanlar veya kö
leler tarafından çevrilen bir dolap vası 

tasıyla çekildiği anlaşılmaktadır. 
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Kusayru Amre'nin planı 

Kusayru Amre'nin duvar resimleri 
Em evi devrinin en iyi korunmuş örnekle
ridir. Çok kuwetli Heleıiistik gelenek ve 
Bizans etkisi gösteren fresk tekniğindeki 
bu resimlerin Bizanslı ustaların yardımıy
la yapılmış olması muhtemeldir. Emevl
ler'e has biçimde insan figürlerinin bol 
miktarda kullanıldığı resimler arasında 
av sahneleri, avcılar. müzisyen ve rakka
selerin yanında çok cüretkar bir şekilde 
ele alınmış eğlence sahnelerinin de bulun
ması dikkat çekicidir. Bunların dışında 
hayvan mücadeleleri, güreşçiler. taş ocak
larından taşın çıkartılıp develerle taşın
ması , iki işçinin bu taşları yontması ve 
demirci, marangoz, duvarcı vb. zanaat er
babının bir bina yapması gibi sahneler de 
bulunmaktadır. 

Kusayru Amre'nin duvar resimleri ara
sında en önemli olanı. salonun batı duva
rının güney ucunda yer alan Altı Kral pa
nosudur. Bu resimde altı kişi ayakta dur
makta ve başları üzerindeki Arapça ve 
Grekçe yazılardan bunların dördünün Bi
zans. İran ve Habeş imparatorları ile Vizi 
got (ispanya) kralı oldukları anlaşılmak
ta, yazıları okunamayan diğer ikisinin de 
Türk hakanıyla Çin imparatoru veya Hin
distan hükümdan oldukları tahmin edil
mektedir. İslam fetihleri sırasında Arap
lar'a yenilen dünyanın bu en büyük altı 
hükümdarı, biraz ileride elinde hüküm
ranlık alameti olarak "lituus" (ucu kıvrık 
asa) tutan bir şah sa yönelmişlerdir. Erne
viler'in cihan hakimiyetini ifade eden bu 
sahneden başka taht odasının arka du
varında yer alan bir başka panoda da I::iir 
sayvan altında oturan ve iki yanındaki hiz
metkarlar tarafından yelpazelenen kişi-
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nin (Emevl halifes il ayakları altına deniz
lere de hakim olduğunu gösteren deniz
eilikle ilgili bir sahne resmedilmiştir. 
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KUSEM b. ABBAS 
(._,..~,01~) 

Kusem b. el-Abbas 
b. Abdilmüttalib el-Haşimi 

(ö. 57/676) 

Sahabi. 
_j 

Hz. Peygamber'in amcası Abbas'ın oğ
ludur. Annesi Ümmü'l-Fazl Lübabe bint 
Haris el-Hilaliyye. Hz. Hatice'den sonra 
müslüman olan ilk kadın olup ResOl-i Ek
rem'in hanımlarından MeymOne'nin kız 
kardeşidir. ResOluilah kendisine benzeti
len Kusem'i arkadaşlarıyla aynarken gör
müş ve bineğinin arkasına bindirmişti. 
Kusem Hz. Peygamber'in cenazesi yıka-

Kusem b. Abbas'ın sandukası 

nırken hazır bulunmuş. cesedi sağa sola 
çevirmiş. ResOiullah'ı kabrine yerleştirmiş 
ve kabirden en son o çıkmıştı. Bu sebeple 
ResOl-i Ekrem'e en son dokunan kişi ola
rak tanınır. Hz. Hüseyin'in sütkardeşiydi. 
Hz. Peygamber'den ve babasından. ayrı
ca kardeşi Fazi ve Thlha b. Ubeydullah'tan 
hadis rivayet etmiş, kendisinden Hani b. 
Hani, Abdülmelik b. Muhammed b. Amr 
ve EbO İshak es-SebTI rivayette bulun
muştur. 

Hz. Ali'nin hilateti döneminde Mekke 
valiliğine tayin edilen Kusem onun ölümü
ne kadar bu görevini sürdürdü. Kusem'in 
Medine valiliği yaptığı da söylenmiştir. 

Mekke'deki idari görevleri yanında hac 
emirliği yaptı ( 38/658) ve fetvalar verdi. 
Muaviye'nin 39 (659) yılında Yezid b. Şec
re er-Ruhavi'yi hac emiri olarak tayin et
mesine karşı çıktı. Bunun üzerine Yez'id b. 
Muaviye kumandasında 3000 kişilik bir 
ordu Mekke'ye doğru hareket etti. Ku
sem, ordunun Mekke'ye girmesini engel
lemek için halka çağrıda bulunduysa da 
gerekli destek ve yardımı sağlayamadı. 
Yezid herhangi bir mukavemetle karşılaş
madan Mekke'ye girdi. Kusem, hac emir
liğine Yezid b. Şecre er-Ruhfıvi dışında bi
rinin getirilmesi isteğini tekrarladı. Ebu 
Said el-Hudri'nin görüşü doğrultusunda 
hac idaresine Şeybe b. Osman getirildi. 

Kusem Muaviye döneminde Horasan 
Valisi Said b. Osman b. Affan ' ın kuman
dasında Horasan civarındaki fetihlere ka
tıldı . Savaşta gösterdiği kahramanlık kar
şılığında ganimetten bin hisse ayrılması 
teklif ediidiyse de ganimetierin beşe tak
sim edilip diğer kişilerin hakları verildik
ten sonra kendisine pay ayrılması gerek
tiğini belirtti. Fazilet ve takva sahibi olan 
Kusem. Said b. Osman'la birlikte Semer
kant seferine katıldı (56/675) ve Semer
kant'ta şehid oldu. Merv'de vefat ettiği 
de belirtilmiştir. Mezarı zamanla ziyaret
gah haline gelmiş , etrafına cami ve med
rese yapılmıştır. Semerkantlılar arasında 

"şah-ı zend" ( yaşayan sultan) olarak anı
lan Kusem'in mezarına Babür devrinde 
Mezarşah adı verilmiştiL 
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