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KUS b. SAİDE 
(ö..u:l..ı ~ ~ ) 

Kus b. Saide b. Amr el·İyadi 
(ö. 600) 

Cahiliye döneminde 
Hz. Peygamber' in kendisini dinlediği, 

· tevhid inancına bağlı hatip ve şair. 
L ~ 

Yetiştirdiği hatiplerle tanınan Necran 
çevresindeki İyad kabilesine mensuptur. 
Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamak
ta, ancak kaynaklarda iyi bir hatip ve şair 
olduğu, insanlara nasihat etmek üzere 
Irak ve Suriye dahil birçok yeri gezdiği, 
hatta bu arada Bizans imparatoruyla 
dostluk kurup onunla ilim, akıl, edep, mü
rüvvet, mal ve mülk konularında sohbet 
ettiği belirtilmektedir. ResOl-i Ekrem'in. 
risaletinden önce adı Hanifler arasında 
zikredilen Kus b. Saide'nin Ukaz panayı
rında verdiği hutbeyi dinlediği. İslam 'a 
girmek üzere CarOd b. Abdullah başkan
lığında Medine'ye gelen iyad kabilesi he
yetine onu sorduğu ve kendisinin ölmüş 
olduğunu öğrendiği rivayetler arasında 
yer alır. Tevhid inancına vurgu yapması 

sebebiyle Hz. Peygamber'in çok beğendi

ği, ancak ezberlemediği bu hutbeyi ora
da bulunan Hz. Ebu Bekir'in ezbere tek
r-arladığı rivayet edilir. Kus b. Saide bu 
meşhur hutbesinde şöyle der: "Ey insan
lar! Dinleyin iz ve belleyin iz; bir şeyi belle
diniz mi ondan faydalanınız. Gerçek şu
dur ki yaşayan ölür, ölen yok olur. Gelmek
te olan şey elbet bir gün gelecektir. Gök
te haber, yerde ibretler vardır. Kapkaran
lık gece, burçlar, sema, vadiler le yarılmış 
yer ve dalgalı denizler ... Bana ne oluyor 
ki insanların daima gittiklerini, fakat geri 
dönmediklerini görüyorum. Gaflet sahip
lerine, geçmiş milletiere ve eski asırların 
halklarına yazıklar olsun! Ey İyad halkı! 
Hani babalarınız ve dedeleriniz? Hani has
talar ve ziyaretçileri? Nerede o zorba fi
ravunlar? Hani o bina kurup da yükselten, 
yaldızlayıp süsleyenler? Hani mal ve ev
lad? Nerede o haddi aşıp azan, servet top
layıp yığan ve 'Ben sizin en büyük tanrı
nızım' diye haykıranlar? Onlar sizden da
ha çokservete sahip ve uzun ömürlü de
ğil miydiler? ... " Hz. Peygamber tekrar 
dinlediği bu hutbeyi tasvip etmiş ve Kus 
hakkında, "Allah Kus'a rahmet eylesin, 
kıyamet gününde onun ayrı bir ümmet 
halinde diriltileceğini umarım" demiştir. 

Kus b. Saide'nin Cahiliye Arapları için
de öldükten sonra dirilmeye inanan ilk ki
şi olduğu, yalnızAIIah'a inandığı . Araplar'ı 

putlardan uzak durmaya, Allah'a ibadet 
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etmeye çağırdığı ve onlara yakında bir 
peygamberin geleceğini haber verdiği 
nakledilir. Kısa ve öz konuşması yanında 
etkileyici ve seeili ifadeler kullanmasından 
dolayı belagatı "Kus'tan daha beliğ" ifade
siyle darbımesel haline geldiği gibi onun 
Araplar'ın hakim ve hakemi diye anılma
sına da yol açmıştır. "Necran papazı gibi 
belagat sahibi" denilerek örnek getirilme
sinden dolayı da yanlışlıkla Necranlı bir 
hıristiyan rahibi olduğu sanılmıştır. Mek
tupların başında yer alan "min fülan ila 
fülan" ibaresiyle "amma ba'dü" şeklinde
ki başlangıç sözünü (faslü'J-hitab) ilk defa 
onun kullandığı ve yine ilk defa onun ko
nuşma sırasında yüksek bir yere çıkmak, 

kılıç veya asaya dayanmak gibi adetleri 
başlattığı ileri sürülür. Aynı zamanda ta
bip, kahin ve şair olan, kendisine nisbet 
edilmiş şiirler bulunan Kus b. Saide'nin 
davalarada baktığı ve. "Delil getirmek 
davacıya , yemin etmek davalıya düşer" 

prensibine göre hüküm verdiği söylenir. 

Muammerfin*dan olan ve seksen üç 
yaşında iken 600 yılı civarında öldüğü be
lirtilen Kus b. Saide'nin 180, 350 ve hatta 
700 yıl yaşadığı da rivayet edilir. Halep ya
kınında Ravhin 'de bulunan bir adak ve 
ziyaret yerinin onun kab ri olduğu kabul 
edilmektedir. 

Kus b. Saide'nin adının "kas" veya "kıs
sis" kelimesiyle ilgisi üzerine birçok tar
tışma yapılmış (Sezgin, 1112, s. 126-129). 
kendisine nisbet edilen konuşmalar bir
çok kaynakta yer almasının yanında haya
tıyla ilgili bazı bilgileri de içeren müstakil 
bir risalede toplanmıştır (Haşim Menna·, 
"I:Iadişü I5us b. Sa'ide el-iyadi", Mecelle
tü Külliyyeti 'd-dirasati 'l-İsUimiyye ve 'l
~rabiyye, Dubai 199 1, II, 199-231). İbn 
Dürüsteveyh Ijaberu Kus b. St'ı'ide ve 
tefsiruh adlı bir eser telif etmiş, Marek 
M. Dziekan da Kus b. Saide'nin hayatını 
ve hakkındaki efsanevi rivayetleri ele alan 
Quss Ibn Sô.'ida al-Iyadi : Legenda 
zycia i tw6rczosci adıyla bir çalışma yap
mıştır (Warszawa I 996). 
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KUSAY b. KİLAB 
( y~~ ~) 

Kusay (Zeyd) b. Kilab 
b. Mürre b. Ka'b b. Lüey 
b. Fihr (Kureyş) b. Galib 

(ö. 480 dolayları) 

Hz. Peygamber' in 
baba tarafından 

dördüncü dedesi. 
~ 

Asıl adı Zeyd'dir. Küçük yaşta iken ba
bası Kilab b. Mürre ölünce annesi Fatıma 
bint Sa'd, Uzre kabilesinden olup hac için 
geldiği Mekke'de yerleşen Rebla b. Ha
ram ile evlendi. Rebia, bir müddet sonra 
hanımı Fatıma ile oğlu Zeyd'i kabilesinin 
yaşadığı Te bük (veya Yermük) civarına gö
türdü . Kusayy' ın ana baba bir kardeşi 

Zühre ise Mekke'de kaldı. Zeyd gurbette 
büyüdüğü için "uzaklaşmak" anlamındaki 

"kasv" kökünden Kusay lakabıyla anılma
ya başlandı . 

Kusay. annesinden nesebi ve kabilesi 
hakkında bilgi edindikten sonra Mekke'ye 
kabilesinin yanına döndü. Kısa zamanda 
Kureyş kabilesi arasında seçkin bir yer 
edindi. Mekke'ye gelen bir tüccar, miras
çısı olmadığı için Kusayy'a epeyce bir mal 
bırakınca maddi durumu da düzeldi. O 
sırada Mekke ve civarını elinde tutan Hu
zaa kabilesinin reisi Huleyl b. Hubşiyye'

nin kızı Hubba ile evlenen Kusayy'ın Ab
dümenaf, Abdüddar. Abdüluzza ve Ab
dükusay adında dört oğlu ile Hind isimli 
bir kızı oldu. Kabe hizmetlerini elinde bu
lunduran kayınpederi Huleyl yaşlılığında 
Kabe'nin anahtarlarını kızı Hubba'ya ver
di. Kusay kayınpederinden sictane gö
revini kendisine vermesini istedi. Huleyl 
de Kusayy' ın bu isteğinin yerine getiril
mesini vasiyet etti. Huleyl ölünce Kusay 
sictane hizmetini tamamen sahiplenme
ye kalkıştı. Huzaa kabilesinin buna karşı 
çıkmasına rağmen Kusay, Kinane ve Ku
daa'nın yardımıyla Mekke'nin idaresini 
ve Kabe hizmetlerini üzerine aldı. Diğer 
bir rivayete göre ise Kusay, Kabe'nin 
anahtarlarını bir tulum şarap karşılığın
da Huzaa'nın reisi EbQ Gubşan'dan satın 
almış. Huzaa kabilesi buna razı olmayıp 
Kusay ile mücadeleye girişmiştir. Ebtah'
ta yapılan savaşta her iki taraftan birçok 
kişi ölmüş. sonunda Ya'mer b. Avf'ın ha
kemliğine başvurulmuş . Ya'mer de Ku
sayy ' ın lehine karar vermiştir. Böylece 
Mekke'de hakimiyet Kusayy' ın şahsında 

Kureyş kabilesine geçti. Kusay, Mekke dı
şında yaşayan Kureyş kabilesinin kolları-


