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Mithat Cemal Kuntay·ın el yazısı ve imzası (Abdullah Uç· 

man arşivi) 

İstiklal Şairi Mehmed Akii (İstanbul 
1944); Namık Kemal: Devrinin İnsan
lan ve Olaylan Arasında (I-III, istanbul 
1944, 1949. 1956); Sanklı ihtilalci Ali 
Suavi (İstanbul 1946); Mehmed Akif, 
Hayatı- Sanatı-Seeiyesi-Seçme Şiirle
ri (İstanbul 1948). Oyun. Kemal(4 perde
lik mensur piyes, istanbul 1328); Yirmi 
Sekiz Kanun-ı Evvel (Çanakkale hak
kında 3 perdelikmanzum piyes, istanbul 
1334). Diğer kitapları. Neiais-i Edebiy
ye (antoloji; l-ll, istanbul 1329; eserin I. 
cildi nesir, ll. cildi şiir örneklerine ayrıl
mıştır), ittira-yı Taassub (İstanbul 1329), 
Hitabet ve Münazara Dersleri (İstanbul 
1329), Hitabet Dersleri (İstanbul 1330). 
Edebiyat Defteri (İstanbul 1331 ), İlkler 
ve Ötekiler (İstanbul 1944). Tercümele
ri. La Dam O Kamelya (A. Dumas'dan, 
istanbul 1937). Epikür'ün Bahçesi (A. 
France'tan, ts.) . Mithat Cemal'in hayatının 
son yıllarında üzerinde yoğun bir şekilde 

çalıştığı Tevfik Fikret hakkındaki eseri ise 
yayımlanmamıştır. 
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Iii KEMAL KAHRAMAN 

KUNUT 
(.:ı~!) 

Namazda dua anlamında 
bir fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "itaat etmek, huşu üzere bu
lunmak, ibadet yapmak, ayakta durmak" 
gibi manalara gelen kunıJt kelimesinin 
bazı ayetlerle (el-Bakara 2/116, 238; Al-i 
imran 3/17, 43; en-N isa 4/34; en-Nahl 16/ 
120; er-Rum 30/26; el-Ahzab 33/31, 35; ez
Zümer 39/9; et-Tahrtm 66/5, ı 2) hadisler
de (İbnü'l-Estr, IV, III) sözlük anlamları 
çerçevesinde kullanıldığı görülmektedir. 
Fıkıh terimi olarak "taatte bulunmak, dua 
etmek ve herhangi bir şerden kurtulmak 
ya da hayrı elde etmek için namazda Al
lah'a sığınmak" demektir. 

Hz. Peygamber'in çeşitli vesilelerle ku
nut yaptığı sahih hadislerle sabit olduğu 
için (Buhar!, "Vitir", 7; Müslim, "Mesacid", 
294-308) kunutun meşruluğu konusun
da görüş birliği içinde bulunan mezhep
ler kunutun hükmü ve hangi namazlarda, 
namazın neresinde dua edileceği gibi hu
suslarda ihtilaf etmiştir. Ebu Hanife ku
nutun vacip olduğunu söylerken arala
rında iki öğrencisi Ebu Yusuf ile Muham
med'in de bulunduğu çoğunluk sünnet 
olduğu görüşündedir. Hanefiler'e ve Han
belller'e göre kunutun yeri vitir namazı
nın son rek'atı, Şafiller'e göre sabah na
mazının farzının son rek'atı ile ramazan 
ayının ikinci yarısındaki vitir namazlarının 
son rek'atı, Malikller'e göre ise sadece sa
bah namazının farzının son rek'atıdır. Ay
rıca Hanefiler'e göre kunut rükudan ön
ce yapılırken Şafiller'e ve Hanbelller'e gö
re rükudan sonra yapılır. Malikller'e göre 
ise rükudan önce yapılması daha faziletli 
olmakla birlikte sonra yapılmasında da 

bir sakınca yoktur. 

Kunut duası olarak herhangi bir dua
nın okunınası yeterli görülmekle birlikte 
Hanefiler ve Malikller Hz. ömer'den riva
yet edilen ("Allahümme inna neste'l:lü
ke ... "ve "Allahümme iyyake na'büdü ... ", 
Tahavl, ı. 249) dualarını, Şafiiler ve Han
belller de Hz. Ali'den rivayet edilen ("Al
lahümmehdinl fi men hedeyte ... "; Ebu 
DavGd, "Vitir", 5; Tirmizi, "Vıtir", 10) du
asını okumayı tercih etmişlerdir . 

Hanefi ve Malikller'e göre yalnız başına 
kılınan namazlarda gizli olarak okunan 
kunut duası cemaatle kılınan namazlarda 
hem imam hem de cemaat tarafından 
yine gizli olarak oku nur. Şafiiler ve Hanbe
lller'de ise cemaatle kılınan namazlarda 
imam kunutu açık olarak okur, cemaat de 
açıktan amin der; herhangi bir sebep
le imarnın sesini duyamayanlar gizlice 
kunutta bulunurlar. Diğer taraftan Şafii
ler ve Hanbelller kunutta elierin göğüs 
hizasına kadar kaldırılmasını da sünnet 
saymışlardır. Ayrıca Hanbelller kunuttan 
sonra ellerini yüzlerine sürerler. 

Kıtlık, salgın hastalık, düşman saldırısı 

gibi umumi felaket zamanlarında da ku
nut duası okunınası fakihlerin çağuna gö
re meşrGdur. Hatta bazı fakihler kunutun 
sadece böyle zamanlara mahsus olduğu
nu söylemekte, İbn Kayyim el-Cevziyye 
(Zadü'L-me'ad, ı. 273) ve Şevkani de (Ney

Lü'L-evtar, II, 384-391) bu görüşü tercih et
mektedir. Bu gibi durumlarda kunutun 
hangi namazlarda ve nerede okunacağı 
da tartışılmış, Hanefi ve Hanbelller sabah 
namazının farzının ikinci rek'atında, Şafi
Iler ise bütün farz namazların son rek'a
tında rükudan sonra yapılacağına hük
metmişlerdir. 
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