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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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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). 



Hadis kaynaklarında, aralarında bazı 
rivayet farklılıkları bulunmakla birlikte 
güneş tutulduğu zaman Hz. Peygam
ber'in küsuf namazı kıldırdığını ifade 
eden çok sayıda hadis mevcuttur. Bu ha
dislerde ResGl-i Ekrem'in bu namaz sıra
sında kıraati uzun tuttuğu , · namazı ta
mamlayın ca güneş ışığının tekrar ortaya 
çıkmasından sonra cemaate hitap ede
rek. "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kud
retini gösteren alametlerdendir. Bunlar 
hiç kimsenin ölümünden veya yaşama
sından 1 doğmasından dolayı tutulmaz. 
Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz 
zaman açılineaya kadar namaz kılın. dua 
edin" dediği, bazı rivayetlerde ise Allah 
Resulü'nün bu iki hadiseye şahit olundu
ğunda tekbir getirilmesi, sadaka veril
mesi ve köle azat edilmesini istediği ifa
de edilir (Buharl, "Küsüf', ı, 2, 6, 9, 15 , 17, 
19; "Bed'ü'l-ball5". 4; "'Iti5", 3; Müslim, 
"Küsüf'. l-4, ı o, 29; N esai. "Küsur·. ı O) 

Konuyla ilgili hadisleri ve bizzat ResOl-i 
Ekrem'in bu namazı kıldırmış olmasını 
dikkate alan fakihler güneş tutulduğu 
zaman namaz kılmanın sünnet olduğu 
görüşündedir. Ayrıca bu konudaki hadis
lerden birinde Hz. Peygamber'in "namaz 
kılın" şeklinde emir kipi kullanmasından 
hareketle Hanefi mezhebinde bu nama
zın vacip olduğu yolunda bir görüş de var
dır (Kasanl, ll , 251 ). KüsOf namazının vak
ti, ne şekilde kılınacağı ve hutbe okuma
nın gerekli olup olmadığı gibi konular Re
sul-i Ekrem'den nakledilen farklı rivayetler 
sebebiyle fakihler arasında tartışmalıdır. 

Küsuf namazı ezan ve karnet okun
maksızın cemaatle ya da tek başına kı
lınabilir. Ancak fakihlerin çoğunluğuna 
göre cemaatle kılınması daha faziletli dir. 
Seferi durumundaki kimseler tarafından 
da kılınabilen bu namazın vakti güneş 
tutulmasının başlamasından sona er
mesine kadar süren zaman dilimidir. Ha
nefiler'e, Hanbeliler'e ve imam Malik'
ten gelen bir rivayete göre namaz kıl
manın rnekruh olduğu vakitlerden bi
rine tesadüf etmesi halinde küsuf na
mazı kılınmaz. Bu durumda namaz ye
rine tesbih. tehlil ve istiğfar ile meşgul 
olunur. İmam Şafii ve Ahmed b. Hanbel'
den gelen bir rivayete göre ise bu namaz 
her zaman kılınabilir. imam Malik'ten ge
len bir diğer görüşe göre küsOf namazı
nın zeval vaktinden sonra kılınması caiz 
değildir. Vaktinde kılınamayan küsuf na
mazı kaza edilmez. 

Namazdan önce gusül abctesti almak. 
cuma ve bayram namazları gibi camide 
kılmak, rüku. kıraat ve seedeleri normal 

zamanlara göre daha uzun tutmak küsOf 
namazının sünnetlerindedir. Ayrıca güneş 
tutulması sırasında Allah'ı bolca zikret
mek, günahların bağışlanmasını dilemek, 
tekbir getirmek ve sadaka vermek Hz. 
Peygamber'in tavsiyeleri arasında yer alır. 

Hanefi fakihlerine göre küsOf namazı 
en az iki rek'at olup dört veya daha fazla 
rek'at olarak da kılınabilir. Her iki veya 
dört rek'atta bir selam verilir. Diğer nafile 
namazlarda olduğu gibi her rek'atta tek 
rüku ve iki secde yapılır. İmam Malik, 
imam Şafii ve Ahmed b. Hanbel' e göre 
ise küsuf namazı her rek'atta uzunca 
bir surenin okunduğu kıyamdan ve rü
kudan sonra tekrar aynı şekilde kıyam 
ve rüku yapılarak iki rek'at olarak kılınır. 
Diğer taraftan İbn Rüşd gibi bazı fakih
ler, bu konuyla ilgili olarak nakledilen ri
vayetlerin tamamının sahih oluşunu dik
kate alarak küsOf namazının bu rivayet
lerde yer alan bir şekle uygun olarak kı
lınmasının yeterli olacağı görüşündedir 
(Bidayetü 'l-müctehid, ı. 179) . Rivayetler 
arası farklılık. Hz. Peygamber'in güneş 
tutulma süresinin uzunluk ve kısalığına 
göre kıraat ve rükO sayısını artırdığı ve 
farklı olaylar vesilesiyle kılınan küsOf na
mazları arasında bazı farklılıklar buluna
bileceği şeklinde telif edilmiştir. Maliki 
ve Şafii fakihleriyle Ebu Hanife'ye göre kü
sOf namazında kıraat gizli, Hanefi fakih
lerinden imam Muhammed ve Ebu Yusuf 
ile Ahmed b. Hanbel ve imam Malik'ten 
gelen bir rivayete göre ise açıktan yapılır. 

Fakihlerin çoğunluğuna göre küsuf na
mazında hutbe okunmaz. Çünkü bu aynı 
zamanda evde tek başına da kılınabilen 
bir namazdır. Bu müctehidler. ResOl-i 
Ekrem'in küsuf namazı kıldıktan sonra 
hutbe okuduğunu kabul etmekle birlikte 
bu hutbeyi o gün vefat eden oğlu İbra
him'in ölümü sebebiyle güneşin tutuldu
ğu düşüncesinde olanları uyarmak mak
sadıyla irad ettiğini söylerler. Şafiiler ise 
böyle bir yoruma gitmeyerek namazdan 
sonra cuma ve bayram namazlarında ol
duğu gibi iki hut~ okunmasının sünnet 
olduğu görüşündedir. Malikiler'e göre 
namazın ardından Ailah'a hamd ve Hz. 
Peygamber'e salatı ihtiva eden bir vaaz
da bulunmak menduptur. Rivayetlerden 
anlaşıldığı kadarıyla küsuf namazının ce
maatle kılınması durumunda imarnın na
mazdan sonra cemaati günahlardan töv
be etmeye, sadaka vermeye ve dua yap
maya teşvik etmesi ResOlullah 'ın sünne
tine uygun bir davranış niteliğindedir. 

Ay tutulduğu zaman kılınan husuf na
mazının sünnet olup olmadığı ya da ce-
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maatle kılınıp kılınmayacağı konusunda 
fakihler arasında farklı görüşler vardır. 
Aralarında imam Şafii. Ahmed b. Hanbel 
ve DavOd ez-Zahiri'nin de bulunduğu 
bazı alimler küsuf namazıyla ilgili olarak 
rivayet edilen hadisteki , "Siz bunları tu
tulmuş görürseniz hemen tekbir getirin. 
Allah'a dua edin. namaz kılın ve sadaka 
verin" ibaresini delil kabul ederek husuf 
namazıyla ilgili hükümlerin küsOf nama
zının hükümleriyle aynı olduğu görüşün
dedir. Ebu Hanife ve imam Malik ise ay 
tutulması güneş tutulmasından daha 
fazla meydana geldiği halde Hz. Pey
gamber'in bu sebeple namaz kılmadığını 
ifade ederek husuf namazının sünnet ol
madığını belirtmişlerdir. Bununla birlik
te ay tutulması sırasında tek başına iki 
ya da dört rek'at namaz kılınması müs
tehaptır. İmam Şafii ve Ahmed b. Han
bel'e göre ise husOf namazı da küsuf na
mazı gibi sünnettir ve cemaatle kılınabi
lir. Ayrıca Şafii ve Malikiler'e göre husuf 
namazında kıraat açıktan yapılır. 

Küsuf narnazına kıyas edilerek sel. dep
rem, fırtına vb. tabii afetierin meydana 
geldiği zamanlarda bu namaza benzer 
bir namaz kılmanın müstehap olduğunu 
ifade edenler de vardır. Nitekim İbn Ab
bas'ın deprem sırasında bu şekilde bir 
namaz kıldığı nakledilir. Ancak araların
da İmam Malik ve imam Şafii'nin de bu
lunduğu çoğunluk bu görüşe katılmaz. 

Konuyla ilgili rivayetlerden anlaşıldığı 
kadarıyla güneş ve ay tutulması sırasın
da namaz, dua ve Allah'ı anma ile meş
gul olmak, sırf Hz. Peygamber'in sünne
tine uymayı göstermesinin yanı sıra çok 
seyrek olarak gerçekleşen bu tür .olayla
rın insanlar üzerinde meydana getirece
ği korku ve endişeyi Allah'a sığınmak su
retiyle gidermek, bu vesileyle gerçek ya
ratıcıyı hatırlamak ve O'na şükran duy
gularını ifade etmek. O'ndan hayırlar ta
lep etmek gibi hikmetler de içermektedir. 
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