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KUŞEYRİ, Muhammed b . Said 

ı 

( -s~'~ IJ. ~ı 

Ebu Ali Muhammed 
b. Said b. Abdirrahman el-Kuşeyri 

ei-Harrani er-Rakki 
(ö. 334/945 'ten sonra) 

Tari!Ju'r-Ra/j/ja 

L 
adlı eseriyle tanınan hadisçi. 

_j 

334 (945-46) yılında seksen yaşını aşkın 
olduğuna göre (Zehebl, A' lamü 'n-nübela', 
XV, 3 3 5) 254 (868) yılı dolaylarında doğ

muş olmalıdır. ibnü 'J-Harranl olarak da 
tanınır. Kuşeyr kabilesinin mevlalarından 
olan Muhammed b. Said daha sonra Rak
ka'ya yerleşti. Sem'anl, hayatı hakkında 
yeterli bilgi bulunmayan Kuşeyrl'nin ta
rih kitabını 334 (945-46) yılında rivayet 
etmesinden hareketle bu tarihten sonra 
vefat ettiğini söyler ( el-Ensab, VI, ı 58} . 
ZehebiA'Iômü'n-nübelfı 'da onun ölüm 
tarihini bilmediğini, ancak 334 (945-46) 
yılında hadis rivayet ettiğinde seksenini 
aşkın olduğunu söylerken eJ-'İber'de (ll, 
49) 334'te veya ondan sonra vefat ettiği
~i kaydetmiştir. 

Kuşeyrl güvenilir bir muhaddis olmak

la birlikte daha çok Rakka tarihine dair 
eseriyle tanınır. Tam adı Tôril]u 'r-Ra~~a 

ve men nezelehô min aşl]ôbi resıJ.lil
lfıh şaliallah u 'al ey hi ve sellem ve't-tô
bi'in ve '1-fu~ahô' ve'l-mul]addişin olan 

eser Rakka'ya yerleşenler ya da orada bir 
müddet ikamet edenler hakk.ındadır. Ha
dis ve bibliyografya alimleri tarafından 
kaynak olarak kullanılan kitap tabakalara 
ve vefat tarihlerine göre düzenlenmiştir. 

Müellif. kaynaklarının çoğunu şeyhi Ebu 
ömer Hilal b. ömer b. Hilal b. Atıyye'den 
nakletmiştir. Onun bu hacasından yaptığı 
nakillerin çoğu, "Ebu ömer' e sordum, o 
da şöyle cevap verdi" şeklindedir. 

Eserin bilinen tek nüshası Darü'l-kütü

bi'z-Zahiriyye'dedir (Mecami', nr. 34/ 1 ). 
Otuz altı varaktan ibaret bu nüsha, Mu
hammed b. Davud b. EyyOb es-Sariml ta
rafından 630 ( 1232-33) yılından önce Ka
hire'de Hatız Ebu Tahir es-Silefi'ye ait 

573 (1177-78) tarihli sema kaydı bulunan 
bir nüshadan istinsah edilmiştir. Mevcut 
nüshada ise Bedreddin Abdurrahman 
b. Yusuf b. Tufeyl ed-Dımaşki'ye ait 631 
(1233-34). Abdülvasi' b. Abdülkafi b. Ab

dülvasi'e ait690 (1291 ), Yahya b. Muham
med b . Sa'deddin Abdullah ei-Makdisl'ye 
ait 719 (1319) tarihli sema kayıtları var
dır. Dımaşk'ta ömeriye Medresesi için 
vakfedilen eser daha sonra Zahiriyye Kü

tüphanesi'ne intikal etmiştir. 

KUŞLUK NAMAZI 
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~ CEVATİZGİ 

KUŞEYRİYYE 
( ~~1) 

Alıdülkerim b. Hevazin el-Kuşeyri'ye 
(ö. 465/1072) 

nisbet edilen bir tarikat 

(bk. KUŞEYRi, Alıdülkerim b. Hevazin). 
L _j 

KUŞLUK NAMAZI 

Kuşluk vaktinde kılınan nafile namaz. 
L _j 

Farzlara tabi ve belli bir vakti olan "re
vatib sünnet"lerin dışında sevap kazan
mak amacıyla muayyen zamanda kılınan 
nafile namazlardan biridir. Arapça karşı
lığı salatü'd-duha olup duha. "güneşin 

doğuşundan yaklaşık45-50 dakika sonra 
güneşin yükselip ışığının iyice parladığı, 
etrafa yayıldığı ve sıcaklığının arttığı za
man" anlamına gelir. Buna göre kuşluk 

namazının vakti güneşin doğup "bir mız
rak boyu" yükselmesinden, yani 45-50 da
kika geçmesinden sonra başlayıp zeval 
vaktine kadar devam etmekle birlikte ule
ma tarafından genellikle tercih edilen va

kit gündüzün ilk dörtte birinin geçtiğ i, 

güneşin sıcaklığının yakmaya başladığı 
zamandır. Duha kelimesi Kur'an'da söz
lük anlamıyla altı yerde geçer (ei-A'raf 7/ 
98; Taha 20/59; en-Naz iat 79/ 29, 46; eş

Şems 9 1/ 1; ed-Duha 93/ 1 ). Hadislerde de 
ed-duha, salatü'd-duha, sübhatü'd-duha 
ve şüf'atü'd-duha gibi tabirler yer alır 
(aş. bk.). Ayrıca "güneşin doğduktan son
ra parlaklıkkazandığı zaman" anlamında

ki işrak kelimesi bir ayette (Sad 38/ 18), 
salatü'l -işrak da bir hadiste (Heyseml, ll , 
238) geçmekle birlikte bu tabir literatür
de nadiren kullanılmıştır (Fahreddin er
Razi, XXVI, 1 86; Kurtubl, XV, 159- 160; Mu.F, 
XXVII , 132- 133 ) 

Hz. Peygamber kuşluk namazının kılın

masını tavsiye etmiş, fazilet ve önemini 
belirtmiştir. Ebu Hüreyre, Resul-i Ek
rem'in kendisine her ay üç gün oruç tut
mayı, iki rek'at kuşluk namazı ile gece 
yatmadan önce vitir namazı kılmayı tav

siye ettiğini belirtir (Buharl, "Teheccüd", 

475 


