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KÜRZ b . ALKAME 
( a.....ili: .:.Y. jyl) 

Kürz b. Alkame b. Hilal el-Huzal 
(ö . 45/665 [?]) 

Sahabi. 
_j 

Mekke ve civarında yaşayan Huzaa 
kabilesinin Ka'b kolundan olup Kürz b. 
Hubeyş diye de bilinir. Hem Cahiliye hem 
İslam döneminde yaşayan muamm e
n1n*dandır. İyi bir iz sürücü (kaif) olarak 
şöhret yapmış. kendisinden sonra oğul
ları da bu mesleği sürdürmüştür. Hic
ret sırasında Hz. Peygamber ve Ebu Be
kir'in izlerini o sürmüş, müşriklerle bir
likte Sevr mağarasına kadar gitmiş ve 
izierin orada bittiğini görünce onları 
ya yerin yuttuğunu ya da göğe kaldırıl
dıklarını söylemiştir. Kürz, Resul-i Ek
rem 'in ayağını ve ayak izini gördüğün
de bunun Harem-i şerif'te bulunan ma
kam-ı İbrahim'deki ize benzediğini, do
layısıyla onun da peygamber olması ge
rektiğini söyleyerek Resul-i Ekrem'in pey
gamberliğ i ni bu yolla ispat etmek iste
miştir. 

Kürz b. Alkame Mekke'nin fethedildiği 
gün müslüman oldu ve bir ara Medine'
ye yerleşti. Zaman zaman Askalan (veya 
Usfan) şehrine gidip orada ikamet ettiği 
rivayet edilmektedir. Uzun süre yaşamış 
olması sebebiyle kendisine çeşitli konu
larda danışılan kimse konumundaydı. 
Muaviye b. Ebu Süfyan devrinde Medine 
Valisi Mervan b. Hakem. Harem-i şerif'in 
sınır l arını belirleyen bazı nişan ve ala
metlerin kaybolduğunu bir mektupla bil
dirince Muaviye, Kürz b. Alkame hayatta 
ise ona danışı l masını ve bütün alarnetie
rin buna göre yenilenmesini emretmiş, 
Harem'in sınırları en son onun tesbitiyle 
çizilmiştir. Hayatının sonlarına doğru göz
lerini kaybeden Kürz 45 (665) yı lı civarı n

da vefat etti. Onun nerede öldüğ ü bilin
memektedir. 

Kürz b. Alkame Hz. Peygamber'den 
altı hadis rivayet etmiş , Urve b. Zübeyr 
b. Awam ve Süleyman b. Hablb tarafın
dan nakledilen bu rivayetleri Tayalisl 
(Müsned, s. 182). Humeydl (Müsned, I , 
260) ve Ahmed b. Hanbel (Müsned, lll. 
4 77) tarafından tahrlc edilmiştir. 
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KÜRZ b. CABİR 
ı 

(y~ 0! jÇ) 

EbCı Abdirrahman Kürz 
b. Cabir el-Fihrl 

(ö . 8/ 630) 

Sahabi. 
L _j 

Hudeybiye Antiaşması ' nda Hz. Pey
gamber'in yanında bulunduğu dikkate 
alınarak bu sırada müslüman olduğu 
söylenmiştir. Kureyş' in önde gelen isim
lerinden biri olup henüz İslamiyet'i ka
bul etmediği dönemde Mekkeli bir çe
tenin başında Medine'nin güneyinde
ki kenar mahalle lere saldırarak halkı 
kılıçtan geçirip mallarını yağmaladı , ay
rıca Cümma (veya Zülcedr) atlağındaki 
sürülerini alıp kaçtı. Olayı haber alan 
Resulullah, Medine'de Zeyd b. Harise'yi 
vekil bırakarak küçük bir müfreze ile onu 
yakalamak üzere yola çıktı. İlk Bedir veya 
Sefevan Gazvesi denilen bu olayda Bedir 
yakınlarındaki Sefevan vadisine kadar 
devam eden birkaç günlük takibe rağ
men Kürz ve adamlarına yetişilemeyerek 
geri dönüldü (Reblülevvel 21 Eylül 623) . 

Resulullah. çobanı Yesar ' ı öldürerek 
zekat develerini çalan Seelle kabilesine 
mensup sekiz kişilik eşkıya grubunu ya
kalamak üzere gönderdiği yirmi kişilik 
müfrezenin başında Kürz b. Cabir' i gö
revlendirdi. Kürz, Cümma atiağına gide
rek eşkıyayı yakaladı ve Medine'ye getir
di (6/627) 

Mekke'nin fethinde Halid b . Velid'in 
kumandasındaki birlikte görev alan 
Kürz, arkadaşı Hubeyş b. Halid ' le bir
likt e Hz. Peygamber 'in çizdiği güzer
gahı terkedip başka bir yoldan ilerlerken 
Handeme denilen yerde bir grup Kureyş 
savaşçısıyla girdikleri çatışmada Hubeyş 
şehid oldu. Kendisi de onun cesedi et
rafında mersiyeler okuyarak çarpışmaya 
devam etti ve şehid düştü (Ramazan 81 
Ocak 630) 

KÜSEYYiR 
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EbCı Sahr (Ebu Cum'a) Küseyyir 
b. Abdirrahman (b. Ebi Cum'a) 

b. el-Esved el-Huzal 
(ö. 105/ 723) 

L 
Arap platonik aşk şairi_ 

_j 

23-24'te (644-645) veya 40 (660) yılın
da doğduğu kaydedili r. Huzaa kabilesine 
mensuptur. Asıl adı Keslr olan şair, kısa 

boylu ve zayıf yapılı olması sebebiyle bu 
kelimenin küçültme hali olan Küseyyir 
diye tanındı. Onun sevgi ve şefkat ifade
si olarak bu adı aldığı da kaydedilmek
tedir. Şiirlerinde adı sık sık geçen sevgi 
lisi Ümmü Amr Azze bint Humeyl b . 
Hafs'a nisbetle Küseyyiru Azze olarak da 
anılmıştır. 

Küseyyir küçük yaşta babası ölünce 
amcasının himayesinde büyüdü ve ço
banlık yaptı. Hayatının önemli bir kısmı

nı Medine ile Yenbuayn arasında geçirdi. 
Rivayete göre şair, gençlik döneminde 
Kızıldeniz sahilinde sürüsünü atiatırken 
Beni Damre kadınlarından bir topluluğa 
rastlamış, onlara en yakın suyu nerede 
bulabileceğini sormuş , kendisine suyun 
yerini gösteren Azze adındaki kıza bu sı
rada aşık olmuş , onun için yazd ığı şiirler 

halkın diline düşünce Azze'nin ailesi ka
bile töresine uyarakaile şerefini kurtar
mak için onu ilk isteyen yaşlı birine ver
miş, Azze kocası ve aşiretiyle birlikte Mı

sır 'a göç etmiş . bu olaydan sonra Küsey
yir'in aşkı daha da artmıştır. Bir süre 
sonra Halife Abdülmelik b. Mervan koca
sı vefat eden Azze'yi Küseyyir ile evlen
dirmek istemiş. bunun için Medine'de 
bulunan Küseyyir 'e mektup yazarak Dı
maşk' a gelmesini söylemiş, ancak Kü
seyyir Mısır' a gittiğinde Azze'nin cenaze
sinden dönen cemaatle karşı laşmış (8 5/ 
704). burada Azze için bir m ersiye söyle
miştir. Cemii-Büseyne. Mecnun-Leyla 
aşkı gibi Küseyyir- Azze aşkı da Arap lar 
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KÜSEYYiR 

arasında platonik bir aşk hikayesine dö
nüşmüştür. 

Şia'nın Keysaniyye koluna mensup olan 
Küseyyir şiirlerinde Ehl-i beyt'e bağlılı
ğını, nübüwetin Hz. Ali'ye ve oğullarına 
geçtiğini, Hz. Ali'nin oğlu Muhammed b. 
Hanefiyye'nin beklenen mehdi olduğunu 
dile getirmiştir. Muhtar es-Sekafi tara
fından mehdlliği ilan edilen Muhammed 
b. Hanefiyye, Abdullah b. Zübeyr tara
fından Mekke'de hapsedilmiş, bir süre 
sonra hapisten çıkınca Küseyyir ile birlik
te Dımaşk'a gider~k Abdülmelik b. Mer
van'a biat etmişti. Küseyyir, bu vesileyle 
Abdülmelik'le tanışma ve kendisine met
hiyelerini takdim etme fırsatı buldu. Ar
dından Abdülmelik'in kardeşi Mısır Va
lisi Abdülaziz b. Mervan'a methiyelerini 
sunmak üzere Kahire'ye gitti. Bir rivaye
te göre Azze'nin hasretiyle burada fazla 
kalarnayıp Medine'ye dönmek üzere yola 
çıkmış. Medine yakınlarına geldiğinde 
Mısır'a göç etmekte olan Azze'yi gör
müş , bunun üzerine Mısır'a gitmiş, fa
kat oraya vardığında Azze'nin cenazesini 
defneden cemaatle karşılaşmıştır. Medi
ne'de vefat eden Küseyyir fakih İkrime ei
Berberi ile aynı gün defnedilmiştir. İmam 
Muhammed ei-Bakır'ın onu çok takdir 
ettiği ve cenazesinde bulunduğu kayde
dilmektedir. 

Küseyyir'in Şii olduğu halde Emeviler'
den Abdülmelik b. Mervan, Abdülaziz 
b. Mervan. Yezid b. Abdülmelik, Ömer 
b. Abdülaziz'e methiyeler yazması. imam 
kabul ettiği Muhammed b. Hanefiyye'
nin Abdülmelik'e biat etmesinden kay
naklanmaktadır ve iddia edildiği gibi bu 
hususta takıyye yapması söz konusu de
ğildir. Ayrıca güçlü bir şair olması, muh
temelen Emevi halifelerinin onun itikadi 
yönünü görmezlikten gelmelerine sebep 
olmuştur. 

Kendisi gibi platonik aşk şairlerinden 
olan Cemi! Büseyne'nin ravisi olması Kü
seyyir'e ilk şiir denemelerini gazel ve aşk 
temaları üzerinde yapma imkanı vermiş, 
zamanla şiirleri Azze aşkı ve onun tas
virinde yoğunlaşmıştır. Gazel ve tasvirle
rinde abartılar bulunmakla birlikterealist 
çizgi ağır basar. Gerek Azze aşkı gerekse 
Hazin ile ağır hiciv atışmaları yüzünden 
başı belaya giren şairi her defasında ya
kın dostu Hındif (Handak) ei-Esedi'nin 
kurtardığı kaydedilir. 

Keskin zekası ve üstün fesahatiyle Kü
seyyir yaşadığı dönemde Hicaz bölgesi
nin en büyük şairi olarak tanınmıştır. İbn 
Sellam ei-Cumahi onu birinci sınıf şair-
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lerden saymış ve adını Cerir b. Atıyye, 
Ferezdak ve Railibil ile birlikte zikret
miştir. Şiirlerinin bir kısmı bestelenmiş 
olan şairin Azze'ye olan duygularını te
rennüm ettiği "Kaside-i Taiyye"si meş
hurdur. 

Küseyyir'in, Abdullah b. Ebu Ubeyde'
nin derleyip. Muhammed b. Habib ile 
İbnü's-Sikkit'in şerhettiği divanı zama
nımıza ulaşmamıştır. Henri Peres şai
rin şiirlerini derleyerek şerhetmiş ve iki 
cüz halinde neşretmiştir (Cezayir ı 928-
I 930). Divanın ikinci bir derlernesi İh
san Abbas tarafından yapılmıştır (Bey
rut ı 971). Küseyyir 'in hayatı ve şiirle
rine dair uzunca bir incelerneyi ihtiva 
eden bu neşirde düzensiz olarak sıra
lanmış 133 parça kaside ve kıta yer 
almaktadır. Divanın alfabetik tertipli 
neşrini ise Mecid Tarrad gerçekleştir
miştir ( Beyrut 141 3/1993) C. Zeydan. 
şairin Ebu Abdullah er-Reşid tarafın
dan şerhedilen divanının bir nüshasının 
Escurial Library'de bulunduğunu kayde
der (Adab, ı . 288). 
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KÜSÜF 
(.Jr-01) 

Ayın güneşle dünya arasına girerek 
güneş ışığını engellemesi, 

güneş tutulması. 
_j 

Sözlükte "örtmek; kararmak" anlam
larına gelen küsüf, güneş için kullanıldı
ğında ayın güneşle dünya arasına gire
rek güneş ışığını engellemesi yani güneş 

tutulması olayını ifade eder. Küsuf keli
mesiyle anlam bakımından ilişkili olan ve 
sözlükte "batmak, görünmez olmak" ına
nasma gelen husüf ise ay ile ilgili olarak 
kullanıldığında dünyanın ay ile güneş ara
sına girerek ayın yüzeyine güneş ışığının 
ulaşmasını engellemesi yani ay tutulması 
demektir. Küsuf ve husQf kelimeleri gü
neş ve ay tutulması hakkında birbirinin 
yerine kullanılmakla birlikte fıkıh ve ast
ronomi literatüründe genellikle güneş tu
tulması için küsQf, ay tutulması için hu
sQf kelimesi yaygınlık kazanmıştır. Diğer 

taraftan güneş ve ay tutulmasının ikisi
ne birden "küsQfan" veya "husQfan" de
nildiği de olur. 

Kıyamet günü meydana gelecek hadi
selerin biri olarak ayın tutulacağına işa
ret eden ayet ( e i-Kıyame 75/8) dışında 
Kur'an'da küsuf ve husQf ay ve güneşle 
ilgili olarak geçmez. Hadislerde de bu iki 
kelime. olayın kozmikyönünü değil gü
neş ve ay tutulması esnasında yapılması 
istenen ibadetlere dair açıklamalar vesi
lesiyle yer almaktadır (Wensinck. el-Mu'
cem, "l}sf", "ksf" md.leri). 

Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ay hakkın
da daha çok hikmet yönüne ve yaratıcı
nın kudretine vurgu amacıyla çeşitli açık
lamalar yapılır. Güneş ve ay üzerine ye
min edilir ve bu iki cismin Allah'ın varlı
ğının birer delili olduğu ifade edilerek in
sanın bunlar üzerinde düşünüp ibret al
ması , böylece kendisini yaratan Allah'a 
karşı kulluk şuUru içinde bulunması is
tenir ( ei-En'am 6/77-78, 96; YOn us ı 0/5; 
Yasin 36/38-40; Fussılet 41/37; ei-Müd
dessir 74/32; eş-Şems 91/l-2). Bu açıkla
malar, ay ve güneşe kutsallık atfeden 
veya gayba ait çeşitli sonuçlar bağlayan 
eski anlayışları d üzeitme gayesi de taşı
maktadır. Astronomi bilgisinin hayli za
yıf olduğu Eskiçağ'lardan itibaren ay ve 
güneş tutulmasıyla ilgili olarak pek çok 
yorum yapıldığı, mesela önemli bir kişi
nin veya bir hükümdarın doğum ya da 
ölümünün işareti sayılarak uğur veya 
uğursuzluk sebebi kabul edildiği bilin
mektedir. Nitekim Cahiliye dönemi Arap 
toplumunda güneş tutulmasının önemli 
bir kişinin ölümü üzerine meydana gel
diği şeklinde bir inanış mevcuttu. 1 O 
(632) yılında Hz. Peygamber'in oğlu İb
rahim vefat ettiği gün güneş tutulunca 
bazı kimseler bu iki olay arasında irtibat 
kurmuş, ResGl-i Ekrem de güneş ve ayın 
ilahi birer alarnet olup bir kişinin ölümü 
üzerine tutulmayacağını belirtmiştir (Bu
har!, "Küsüf", ı . 15; Müslim, "Küsüf', ı o. 
23, 29). 


