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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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Iii ABDÜLHALİK BAKlR 

KUSSAS 
( U" l..aAl f ) 

Halk hikayecisi 

L 
veya vaiz anlamında terim. 

Kass kökünün ism-i faili kassın çoğul u 
olan kussas hadislerde daha çok "bir olayı 
veya rüyayı anlatan, bir kimsenin izini ta
kip eden, vaaz ve nasihat eden kimseler" 
anlamında kullanılmıştır. Bir olayı nakle
den. hikaye yazan. kıssa ve destan anla
tan ve dini öğütler veren kıssacı vaize kas 
denmiş; insanları eğitmek, dini duygula
rını geliştirmek maksadıyla Kur'an-ı Ke
rlm'de yer alan kıssaları nakledip açıkla
yan vaizlere de bu ad verilmiştir. "Hikaye, 
rivayet. haber ve iz" manalarma gelen 
kasas kelimesi. ilk dönemlerde "dini. na
sihat" anlamında kullanılmış. eski rriHiet
lere dair haberlere kasas denmiştir. Ca
hiliye toplumunda edebi. içtimal ve kül
türel hayatın içinde şiir ve hitabetin yanı 
sıra kıssa aniatma ve dinleme geleneği
nin önemli bir yeri olduğundan kabHelerin 
şairleri, hatipleri ve kahinieri sosyal ha
yattaki etkinlik ve tesirleri bakımından 
aynı zamanda birer kas sayılmaktaydı. 

İslami dönemde kıssa aniatma faaliye
tinin ne zaman başladığı ve ilk kıssacının 
kim olduğu konusunda değişik rivayetler 
vardır. Kıssacılığın Hz. Peygamber. Ebu 
Bekir ve ömer devirlerinde görülmediği 
( ibn Mace. "Edeb". 40) veya ilk defa Te
mlm ed-Darl'nin Hz. ömer'den izin alarak 
kıssa anlattığı (Müsned, III. 449) yahut 
Hz. Osman'ın şehid edilmesinden sonra 
başladığı kaydedilmektedir (İbn Şebbe. 1. 
ı O; İbnü'l-Cevzl, s. 178- I 79). Hasan-ı Bas
ri kıssacılığın bid'at olduğunu. İbn Slrln 
ise bu adeti ilk defa Hariciler'in ortaya çı
kardığını söylemiş. fitnenin zuhurundan 
sonra kıssacılığı Muaviye b. Ebu Süfyan'ın 
ihdas ettiği de ileri sürülmüştür (İbnü ' l

Cevzl, s. I 79; Makrlzl, ll, 253 ; SüyOtl, Ta/:ı
?frü'l-J;avaş, s. 235, 275). 

ResGl-i Ekrem, Kur'an-ı Kerim'in emir
Ieri ve genel prensipleri doğrultusunda 

vaaz ve nasihatte bulunmuş, vaazlarında 
tarihi ve temsili kıssalara yer vermiş, kıs
sa anlatıldığını duyduğu halde bunu ya
saklamamıştır (Müsned, lll, 474 , V, 261; 
EbO DavOd , "<ilim" , 13 ; İbnü ' l-Cevzl , s. 
168-170) . Bununla beraber Hz. Peygam
ber hayatta iken onun mescidinde kıssa 
anlatılmamış. namaz kılındıktan sonra 
halkalar halinde oturularak ilmi müza
kereler yapılmış. zaman zaman Cahiliye 
haberlerinden söz açılmış. hikmetli şiir
ler okunmuştur. Öte yandan ResGl-i Ek
rem'in emir. memur veya gösteriş düş
kününden başkasının kıssa anlatamaya
cağını söylemesi (İbn Mace . "Edeb", 40; 
Eb O DavOd, "9.1im", 13) ve kıssacılığın İsra
iloğulları'nı helak eden sebepler arasında 
zikredilmesi (Heyseml, 1, 190) herkesin 
kıssa anlatarak vaaz edemeyeceğini, so
rumluluğu gerektiren bu işin bir noktada 
sınıriandıniması gerektiğini düşündür

mektedir. 

Rivayetlerin büyük çoğunluğunda, sa
habe arasında ibadete düşkünlüğüyle bi
linen Temlm ed-Darl'nin kıssa anlatmak 
için Hz. ömer'den birçok defa izin istedi
ği, onun da bu işin tehlikesine dikkat çek
tikten sonra kendisine sadece cuma gün
leri namazdan önce vaaz etmesi için izin 
verdiği belirtilmektedir. 

Bazı kaynaklarda tabiinden muhaddis 
Ubeyd b. Umeyr el-Leysl'den ilk kıssacı 
diye söz edilmekte (İbn Sa 'd, V, 463). Mek
keliler'in vaizi diye şöhret bulan bu alim 
ilk dönem kaynaklarında kas. daha sonra
ki kaynaklarda vaiz diye geçmekte (Ze
hebl, A'lamü'n-nübela', IV, 156-157), bu 
da vaizlerin ilk devirlerde kas diye anıldı
ğını göstermektedir. Ayrıca Haris b. Mu
aviye el-Kindl'nin kıssa anlatmak için Hz. 
ömer'e başvurduğu (Müsned, 1, 18), yine 
ashaptan Esved b. Seri'in Basra Masci
di'nde ilk defa kıssa anlattığı , Medine 
vaizi olarak bilinen İbn Ebü's-Saib'e Hz. 
Aişe ' nin baz ı tavsiyelerde bulunduğu, 
onun da bu tavsiyeler doğrultusunda cu
ma günleri müslümanlara vaaz ettiği 
kaydedilmektedir (Müsned, VI , 2 I 7; İbn 
Şebbe, 1, 13) Hz. Ömer döneminde (634-
644) resmi görevler arasında yer al
maya başlayan kıssacılık Hz. Osman 
zamanında (644-656) aynı şekilde de
vam etmiş. hatta Temlm'e verilen izin 
haftada iki güne çıkarılmıştır (Zehe
bl , A'lamü'n-nübela', ll, 448). Ancak Hz. 
Osman'ın şehid edilmesiyle başlayan si
yasi ve fikri karışıklıklar. Cemel ve Sıffin 
savaşları ve bunların sonucunda ortaya 
çıkan çeşitli fırka ve mezheplerin kendi 
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görüşlerini destekleme ihtiyacı uydurma 
hadislerin zuhuruna sebep olduğu gibi 
dönemin en etkili propaganda vasıtala
rından olan hitabet ve belagata. özellik
le siyasi hitabelerle ideolojik vaaza büyük 
ölçüde zemin hazırlamıştır. Nitekim Hz. 
Ali'nin Sıffin dönüşü kendi karşıtiarına ku
nut okutup beddua ettiği, bunun üzerine 
Muaviye'nin de mescid ve karargahiarda 
sabah ve akşam namazlarından sonra 
kıssa anlatmak, kendisine ve Şamlılar'a 
dua etmek maksadıyla bazılarını görev
lendirdiği, böylece "kasasu'I-hassa" deni
len resmi veya siyasi kıssacılığın başladığı, 
buna göre kıssacının sabah namazından 
sonra halifeye, taraftariarına ve ordusu
na dua. yönetim muhaliflerine ve müşrik
lere ise beddua ettiği, kıssacılığın "kasa
sü'l-amme" denilen türünde vaizin halka 
öğüt verdiği belirtilmektedir (Makrlzl, ll , 
253). Emevller dönemine gelindiğinde va
az ve kıssacılık büyük ölçüde gelişme kay
detmiş, İslam coğrafyasının çeşitli mer
kezlerinde hatip veya kas olarak adlandı
rılan pek çok kişi yetişmiştir ( Emevller dö
neminde hitabetin geli şme sebepleri, çe
ş itleri, bu dönemde vaaz ve kı ssacılı ğ ın 

kaydetti ğ i ge li şme ile dönemin meşhur 

vaizleri hakkında geniş bilgi için bk. Şevki 
Dayf, ll , 405-435) 

Muaviye, vaizlik ve kadılık görevlerini 
aynı şahsın sorumluluğuna verme uygu
lamasını başlatmış. Amr b. As'ın ordusun
da kaslık görevi yapan ve Mısır'da ilk de
fa kıssa anlatan Süleym b. !tr et-Tüdbl'yi 
kadı tayin etmiştir (Ki ndi, s. 303). Erne
viler döneminde halifeler vaizliğe gerekli 
desteği vermiş . vaaz ve kıssacılık bir ta
raftan siyasi bir mahiyet kazanırken di
ğer taraftan genelde dönemin siyasi ve 
iktisadi şartlarına bir tepki şeklinde orta
ya çıkan zühd hareketinden etkilenmiş. 

abid ve zahid olarak bilinen pek çok vaiz 
ortaya çıkmıştır. Hasan-ı Basri, Safvan b. 
Muhriz, İbrahim et-Teyml. Mutarrif b . 
Abdullah. Yezld er-Rekaşl. Ziyad b. Ab
dullah en-Nümeyrl, Bilal b. Sa' d, Ebu Ha
zım Selerne b. Dinar bu ekole mensup ün
lü vaizlerden bazılarıdır. 

Tabiln döneminden itibaren değişik 
kültürlerle temasın sonucunda uydurma 
rivayetlerin ve İsraill haberlerin artışı te
beu't-tabiln devrinde daha geniş boyut
lara ulaşmış, bunların müslüman toplu
luklar arasında yayılmasında ve bazı asıl
sız haberlerin tarih, tefsir ve hadis kitap
larında yer almasında kas ve karl gibi sı
fatlarla anılan kıssacı vaizlerin rolü büyük 
olmuştur. önceleri "vaiz" manasında yay
gın olarak kullanılan kas kelimesi, lll. (IX.) 
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