
Fatma Rikkat Kunt tezhibi ve Harnit Aytaç hattıyla celi sü
lüs levha (Emin Barın hat koleksiyonu) 

Feriha Aker ve Uğur Derman koleksiyon
larında bulunan eserleri tezhip sanatının 
en güzel örnekleri arasındadır. Hayatında 
eserlerini sergilerneyi hiç düşünmeyen 
Rikkat Hanım'ın muhtelif koleksiyonlar
dan derlerren seksen eseri Çit Kasrı'nda 

(IRCICA) ölümünden bir buçuk ay sonra 
sergilen miştir. 

Onun mükemmel Türkçe'si sadece ders 
ve sohbetlerinde kalmış. kitap veya ma
kale yazmaktan kaçınmıştır. Konuşmala
rında bildiği üç yabancı dilden ana diline 
kelime katmamak hususunda babası gibi 
titiz davranırdı. İmzasıyla neşredilen ma
kalesi "Sedefkar Vasıf"tır (Güzel Sanatlar, 

IV, istanbull942, s. ıoı). 
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KUNTAY, Mithat Cemal 
(1885-ı 956) 

Şair ve yazar. 
_j 

İstanbul'da doğdu. Babası Selim Sırrı 
Bey İşkodralı. annesi Samiye Hanım Tır
halalı bir aileden gelmektedir. İlk ve orta 
öğrenimini Aksaray'da Mekteb-i Osma
ni'de, liseyi Galata'da Saint Joseph ve Ve
fa İdadlsi'nde tamamladı. Bu yıllarda ba
bası ölünce aile geçim sıkıntısı içine düş
tü. Mekteb-i Hukuk'tan mezun olduktan 
sonra 1908'de Türkiye'de ilk defa hukuk 

doktoru unvanını aldı. Bir süre idare hu
kuku hacası Hakkı Paşa'nın yanında onun 
yardımcısı sıfatıyla hitabet dersleri akut
tu. Adiiye Nezareti Hususi Kalemi'ne önce 
umumi katip, ardından müdür yardımcısı 
oldu. Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliğin
de bulundu. 1923'te kendi isteğiyle Be
yoğlu 4. Noterliği'ne geçti ve ölünceye ka
dar bu görevi sürdürdü. 30 Mart 1956'
da öldü ve Karacaahmet Mezarlığı'na eşi 
Naile Hanım'ın yanına defnedildi. 

Kendi ifadesiyle edebiyat sevgisini an
nesinin çocukken kendisine okuduğu Na
mık Kemal'in Cezmi romanından alan 
Mithat Cemal şii re id adi yıllarında başla
mıştır ("Çırçır Suyunda", fvla ' /D.mat, nr. 
309, ll Teş rlnievve l ı 3 17[24Ekim ı9oııı . 

Dönemin edebiyat çevrelerini. özellikle 
aralarında sıkı bir dostluk kurulacak olan 
Mehmed Akif'i tanımıştır (ı 903). ll. Meş
rutiyet'ten öncejurnal edilerek kısa bir 
süre tutuklandığından (8 Mart ı 906) Meh
med Akif bu olayı düşünerek ll . Meşruti
yet'ten sonra yazdığı "İstibdat" adlı şiirini 
Mithat Cemare ithaf etmiştir. 

Şiir. tiyatro. antoloji, roman, biyografi 
ve araştırma alanlarında eser veren Mit
hat Cemal zaman zaman gazetelerde fık
ra ve makaleler de yazmıştır. Edebiyat 
dünyasında asılli. Meşrutiyet'in ardından 

Sırô.t-ı M üstakim ve Tercüman-ı Haki
kat gibi dergi ve gazetelerde adını duyur
maya başlamış. daha çok kahramanlık ve 
vatan sevgisi temalarını işleyen şiirleriyle 
tanınmıştır. Tahran'da Millet Meclisi'ni 
topa tutan Muhammed Ali Şah'a hitaben 
Mehmed Akif'le birlikte yazdıkları "Acem 
Şahına" ( Sırat-ı fvlüstakfm, 1, nr. ı ı [Teş ri

nievvel ı 324 [,s. ı 64- ı 65) ve Resimli Ki
tap'ta yayımlanan "Eihamra" (nr. 7, Ni
san ı 325, s. 688-689) adlı şiirleriyle edebi
yat çevrelerinin dikkatini çekmiştir. Hükü
metin Çanakkale zaferinden sonra savaş 
alanına gönderdiği kırk kadar şair arasın
da bulunan Mithat Cemal'in en güzel ha
masi şiirleri 1331-1334 ( 191 5-1918) yılla
rı arasında yayımlanan Harp Mecmua
sı'nda çıkmıştır ("Çanakkale'den Kaçan
lara -İngilizlere-", nr. 5 [Şubat 133 11; "Ko
lunu Harp Meydanında Bırakmış Aske
re", nr. 8 [Nisan 1332 1; "Serhaddeki Aske
re", nr. 15 [ Kanunuewel l332 J; "Galiçya·
daki Türk Askerine", .nr. 21; "Romanya'
daki Türk Ordusu'na", nr. 22 [Teşrlniev
vel ı 333 J; "Beynelmileliyet ve Milliyet", 
nr. 24 [Kanunuevvell333J). 30Ağustos 
zaferinin ardından yazdığı "Vatan Hisle
ri" adlı şiirinin. "Ölmez bu vatan farz-ı 
muhal ölse de hatta 1 Çekmez kürenin 

KUNTAY, Mithat Cemal 

sırtı bu tabOt-ı c~slmi" şeklindeki son iki 
mısraı Türkiye Büyük Millet Meclisi kür
süsünde Mustafa Kemal tarafından oku
nunca şöhreti iyice arttı ve bu manzu
menin ikinci bölümünü yazdı. Beyoğlu'n
daki noterlik yazıhanesi devrin meşhur 
ediplerinin sık sık uğradığı bir edebiyat 
mahfili olmuştur. 

Aruz veznini kullanan ve aruzun son 
temsilcilerinden sayılan Mithat Cemal'in 
tarihi ve içtimal konulu şiirlerinde Meh
med Akif ile Yahya Kemal' in, epik şiirlerin
de ise Abdülhak Hamid'in etkisi görülür. 
Tarih sevgisi. geçmişin büyüklüğü ve gü
zel tarafları onun konuları arasında ilk sı
~ada yer alır. 

Mithat Cemare asıl şöhretini kazandı
ran eseri tek romanı olan Üç İstanbul'
dur (İstanbul 1938). Eser, bazı edebiyat 
tenkitçileri tarafından yapısı ve tekniği 
bakımından zayıf, üslübunun zorlama ol
duğu. yerli yersiz rastlantılara bol mik
tarda yer verildiği, gereksiz ayrıntılar, 
süslü ifadeler ve veeizeler ihtiva ettiği 
belirtilerek eleştirilmekle birlikte İstan
bul'da ll. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mü
tareke dönemlerinin toplum gerçeklerini 
yansıtması bakımından Cumhuriyet dev
rinin en önemli romanları arasında sayıl
mıştır. Roman dizi film haline getirilerek 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu te
levizyonunda gösterilmiştir ( 1983). 

Mithat Cemal'in diğer eserleri de şun
lardır: Şiir. Türkün Şehnô.mesinden (İs
tanbul 1945). Kitapta yer alan şiirler der
gilerde yayımianmış ilk şekillerine göre bir 
hayli değişikliğe uğramış. dilinin sadeleş
tirilmesi yanında bazı mısra ve bölümler 
tamamen değiştirilm iş veya çıkarılmıştır. 
Şiirlerden Faruk Kadri Timurtaş tarafın
dan yapılan bir seçme 1971'de yayımlan
mıştır. Biyografi. Bu tür çalışmaları fesa
hatçı üslübu ve popülist eğilimlerinden 
dolayı eleştiriye uğramasına rağmen Mit
hat Cemal, Türk edebiyatında belgelere 
dayalı biyografi yazarlığının dikkat çekici 
örneklerini vermiştir: Mehmed Akif-Ha
yatı, Seciyesi, Sanatı (İstanbul ı 939); 

Mithat 
Cemal 
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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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