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siyle birlikte vetr þeklinde geçer. Resûl-i
Ekrem, “Allah -ziyade olarak- size bir na-
maz verdi; o sizin için kýrmýzý develerden
daha hayýrlýdýr, o vitirdir; Allah onu sizin
için yatsý ile fecrin doðuþu arasýna koydu”
sözleriyle (Ebû Dâvûd, “Vitir”, 1; Tirmizî,
“Vitir”, 1) vitri önemle tavsiye etmiþtir. Ha-
dislerde, gece namazlarýnýn sonuncusu ola-
rak vitrin birden on bire kadar tek rek‘atlý
kýlýnmasý tavsiye edilmiþ, geceleyin kýlýnan
nâfile namazlarý, sona eklenen bir rek‘at-
la tek rek‘atlý hale getirdiði için bu isimle
anýlmýþtýr (Buhârî, “Vitir”, 1). Meþruiyeti,
önemi, vakti, rek‘at sayýsý ve sonunda ku-
nut okunmasý gibi konularda Resûlullah’ýn
uygulamalarýný yansýtan pek çok hadis var-
dýr. Vitirle ilgili müstakil kitap ve risâleler
de kaleme alýnmýþtýr (bk. bibl.).

Hükmü. Vitrin hükmü fýkýh mezhepleri
arasýnda hayli tartýþmalý bir konudur. Vi-
tir namazý Ebû Hanîfe’den gelen ve Hane-
fî mezhebinde tercih edilen görüþe göre
vâcip, Ebû Yûsuf ve Ýmam Muhammed’in
de aralarýnda bulunduðu fakihlerin çoðun-
luðuna göre ise müekked sünnettir. Kay-
naklarda sahâbeden Abdullah b. Mes‘ûd
ve Huzeyfe b. Yemân, tâbiînden Ýbrâhim
en-Nehaî, Saîd b. Müseyyeb ve Mücâhid
b. Cebr gibi âlimlerin ve Hanbelîler’den
Ebû Bekir el-Hallâl’in de vitir namazýný vâ-
cip gördüðü nakledilir. Vitir namazýný sün-
net kabul edenler, farz namazlarýn beþ
vakit olarak belirlendiðine iliþkin deliller-
den hareketle bunlara ilâve anlamýna ge-
lecek bir tanýmlamanýn yapýlamayacaðýný
söylemiþlerdir. “Namazlara ve orta nama-
za devam edin” âyetindeki (el-Bakara 2/
238) orta namaz farz namazlarýn sayýsý-
nýn beþ olmasý durumunda gerçekleþece-
ðinden bunlara ilâve þeklinde gelecek zo-
runlu bir namazýn olamayacaðý ileri sü-
rülmüþtür. Ayrýca isrâ ve mi‘rac hadisin-
de (Buhârî, “Salât”, 1), diðer hadis ve riva-
yetlerde (Buhârî, “Îmân”, 34; Ebû Dâvûd,
“Vitir”, 2) farz namazlarýn beþ vakit olarak
belirtilmesi ve Hz. Ali’nin, “Vitir farz olan
namazlar gibi zorunlu deðildir, bu namaz
Resûlullah’ýn ortaya koyduðu sünnetidir”
þeklindeki sözü (Tirmizî, “Vitir”, 2), Ýbn
Ömer’in, Hz. Peygamber’in farz namaz-
larý binek üzerinde kýlmamasýna raðmen
vitri binek üzerinde kýldýðýna dair rivayeti
(Buhârî, “Vitir”, 6) ve, “Üç þey vardýr ki ba-
na farz kýlýnmýþtýr, fakat sizin için nâfile
hükmündedir: Vitir namazý, kurban kes-
me ve kuþluk namazý” (Müsned, I, 231)
gibi rivayetler bu konuda sýkça atýf yapý-
lan deliller arasýndadýr. Ýmâmeyn de vitri
sünnet kabul ederken haber-i vâhidle sa-
bit olduðundan bu namazý inkâr edenin

kâfir sayýlamayacaðý, bu namaz için eza-
nýn gerekli olmayýþý, yatsý namazýna baðlý
bir namaz oluþu ve her rek‘atýnda kýraatin
gerekliliði gibi sünnet alâmetlerine itibar
etmiþlerdir (Kâsânî, I, 270-271).

Vitir namazýnýn vâcip olduðu konusun-
da Ebû Hanîfe’nin görüþü Hanefî kaynak-
larýnda, “Allah size bir namaz ilâve etti, o
da vitirdir” hadisi (Müsned, VI, 7) ve Re-
sûl-i Ekrem’in üç defa vurgulayarak söy-
lediði, “Vitir gereklidir, kim vitir kýlmazsa
bizden deðildir” sözüyle (Müsned, V, 357;
Ebû Dâvûd, “Vitir”, 2) temellendirilmiþtir.
Hanefîler, mutlak emrin vücûb ifade et-
mesi prensibi dolayýsýyla Hz. Peygamber’in
bu namazý emretmesinden, ilâvenin de ay-
ný türden ve belirlenmiþ þeyler üzerine ol-
masý gerektiðinden bunun farz namazla-
ra bir ilâve olduðu neticesini çýkarmýþlar-
dýr. Bu yoruma göre ilgili hadisler, sahâ-
benin zaten sünnet þeklinde uyguladýðý
vitir namazýnýn vücûbunu bildirmektedir.
Kâsânî, Hanefîler’e göre vitir namazýnýn üç
rek‘at kabul edilmesini de nâfileden ör-
neði bulunmayýþý sebebiyle vücûb delilleri
arasýnda zikreder (Bedâßi£, I, 271).

Hanefî kaynaklarýnda, vitrin sünnet ol-
duðuna dair istidlâl edilen hadislere iti-
razda farz ve vâcip kavramlarý arasýndaki
farklýlýk öne çýkarýldýðýndan, “Üç þey vardýr
ki ...” hadisi ve beþ vakit namazýn farziye-
tini gösteren diðer hadisler Ebû Hanîfe’-
nin vücûb hükmüne aykýrý görülmez. Vitir
farz olmadýðýna göre bu namazýn ilâve-
siyle beþ vakit farz namaz altýya çýkmadý-
ðý gibi vitrin beþ vakit namaza ilâvesi ne-
sih anlamýna da gelmez. Bu kaynaklarda
Ebû Hanîfe’nin, farz ve vâcip ayýrýmý ko-
nusundaki görüþlerinin cumhur tarafýn-
dan yanlýþ yorumlandýðý veya dikkatten
kaçýrýldýðýna iliþkin Yûsuf b. Hâlid es-Sem-
tî ile arasýnda geçen bir konuþma nakle-
dilmektedir. Hanefîler’e göre bu namazýn
müstakil bir vaktinin bulunmamasý dolayý-
sýyla yatsý namazýna baðlandýðý kabul edi-
lerek sünnet oluþuna hükmedilemez. Nite-
kim yatsýnýn gecenin sonuna kadar tehiri
mekruh görülürken vitrin tehiri müste-
haptýr. Bütün rek‘atlarda kýraatin gerekli
sayýlmasý ise bu namazýn mutlak farz na-
mazlar arasýnda bulunmamasýndan dola-
yý bir nevi ihtiyattýr (a.g.e., a.y.).

Vitir namazýnýn sünnet olduðu görüþü-
nü savunan âlimler, Hz. Peygamber’in ver-
diði önemden dolayý bu namazýn müek-
ked sünnetlerin en güçlüsü olduðu veya
en güçlüleri arasýnda yer aldýðý, dolayýsýyla
terkedilmemesi gerektiði konusunda ay-
ný görüþtedir. Hanbelî kaynaklarýnda, bu

istinsah etmiþ, þiirlerinde hiciv ve hezle
hiç yer vermemiþtir. Ýlk defa taþbaský ola-
rak yayýmlanan divaný (Tahran 1266, 1275,
1300; Bombay 1285, 1299, 1312) Muham-
med Abbâsî (Külliyât-ý Dîvân-ý Vi½âl-i Þîrâ-
zî, Tahran 1361 hþ.), Mahmûd Tâvûsî (Di-
vân-ý Kâmil-i Vi½âl-i Þîrâzî, Þîraz 1378 hþ.)
ve Muhammed Bâkýr Deþtî (Külliyyât-ý Dî-
vân-ý Vi½âl-i Þîrâzî, Tahran 1383 hþ.) ta-
rafýndan neþredilmiþtir. 2. Bezm-i Vi½âl.
7000 beyitlik ahlâkî bir mesnevidir (Lek-
nev 1290). 3. Çerâ³-ý Vü½ûl. Hz. Hüse-
yin’le ilgili bir terkibibenddir (nþr. Abdül-
hüseyin Tâliî, Tahran 1375 hþ.). 4. Øub¼-i
Vi½âl. Sa‘dî’nin Gülistân’ý tarzýnda yazýl-
mýþ bir risâledir. Vahþî-i Bâfký’nin Ferhâd
ü Þîrîn mesnevisini yeni beyitler ekleye-
rek ikmal eden Visâl (Øub¼-i Vi½âl ile bir-
likte, Hindistan 1265), ayrýca hikmet, mû-
siki, kutsî hadislerin þerhi, edebiyat ve
aruza dair birer kitap kaleme almýþ, Ze-
mahþerî’nin A¹vâšu’×-×eheb adlý eserini
Farsça’ya çevirmiþtir. Visâl’in torunu þair
Mirza Ali Rûhânî-yi Þîrâzî dedesi ve ahfa-
dý hakkýnda Gülþen-i Vi½âl adlý bir kitap
yazmýþ (Tahran 1319; nþr. Mahmûd Tâvûs,
Tahran 1385 hþ.; Âga Büzürg-i Tahrânî,
XVIII, 229), Hasan Sâdât da Ferheng-i
Teþbîhât-i Æa½âyid-i Vi½âl-i Þîrâzî adýy-
la bir eser kaleme almýþtýr (Þîraz 1387 hþ.).
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Gece namazlarýnýn
sonuncusu olarak kýlýnan namaz.
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Sözlükte vitr / vetr bir, üç, beþ gibi tek
sayý anlamýna gelir. Hz. Peygamber’in, “Al-
lah tektir, teki sever” sözünde de (Müs-
lim, “Cikir”, 5) vitr bu anlamdadýr. Vitr
arefe gününü ifade etmek üzere de kul-
lanýlýr. Kelime Kur’an’da sözlük anlamýyla
bir âyette (el-Fecr 89/3) “þef’” (çift) kelime-
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önce kýlan yahut vitri kýldýktan sonra yat-
sýyý abdestsiz kýldýðýný farkeden kimsenin
daha önce kýldýðý vitir namazý geçerli sa-
yýlýr.

Fakihler, “Gece kýldýðýnýz namazýn so-
nuncusu vitir olsun” hadisinden hareket-
le (Buhârî, “Vitir”, 4) vitrin gece kýlýnan nâ-
file namazlarýn sonuncusu olarak kýlýna-
caðýnda görüþ birliðindedir. Hz. Peygam-
ber gece sonundaki namazýn daha fazi-
letli olduðunu söylemiþtir; dolayýsýyla yat-
sýnýn ardýndan nâfile kýlmak isteyen kim-
se vitri nâfileden sonraya býrakýr. Uyana-
bileceðinden emin deðilse hadiste tavsi-
ye edildiði üzere vitri uyumadan önce kýl-
masý müstehaptýr (Müslim, “Salâtü’l-mü-
sâfirîn”, 162, 163). Yatmadan önce vitri ký-
lýp ardýndan gece namazý kýlmak isteyen
kimse bütün mezheplere göre istediði ka-
dar gece namazý kýlar ve, “Bir gecede iki
vitir kýlýnmaz” hadisi gereðince (Ebû Dâ-
vûd, “Vitir”, 9; Tirmizî, “Vitir”, 13) vitri iade
etmesi gerekmez. Bazý hadislerde Resûl-i
Ekrem’in geceleyin kalkýp teheccüdle vitir
namazlarýný kýldýktan sonra oturarak iki
rek‘at namaz kýldýðý rivayet edilmiþ (Müs-
lim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 139; Ebû Dâvûd,
“Salât”, 26), bunun sabah namazýnýn sün-
neti veya Hz. Peygamber’e has bir namaz
olduðu, mensuh olduðu, akþam namazý-
nýn sünnetine benzer þekilde bu namazýn
da vitrin sünneti olduðu, vitirden sonra
namaz kýlmanýn cevazýný göstermek ama-
cýyla kýlýndýðý yolunda çeþitli yorumlar ya-
pýlmýþtýr (bu konudaki hadislerin ve gö-
rüþlerin deðerlendirilmesi için bk. Ýbn Ha-
cer el-Askalânî, bibl.).

Rek‘at Sayýsý ve Kýlýnýþý. Vitir namazý-
nýn bir, üç, beþ, yedi, dokuz veya on bir
rek‘at olduðuna dair rivayetler bulunmak-
tadýr. Farklý mezhep âlimlerinin vitir na-
mazý ve öncesinde kýlýnmasý tavsiye edi-
len namaz (þef‘) konusundaki görüþleri
dikkate alýndýðýnda vitrin rek‘at sayýsý ile
ilgili tanýmlamalarýn genel de üç rek‘at çer-
çevesinde temellendirildiði söylenebilir. Ha-
nefîler’e göre vitir namazý, ramazanda ve
ramazan dýþýnda, akþam namazý gibi ikin-
ci ve üçüncü rek‘atta teþehhüd ve sonda
tek selâmla kýlýnan üç rek‘attan ibarettir
(Müsned, I, 89; Dârimî, “Salât”, 212; Se-
rahsî, I, 164). Akþam namazýnýn kýlýnýþýn-
dan farký vitirde üçüncü rek‘atta da Fâti-
ha’nýn ardýndan âyet okunmasýdýr. Teþeh-
hüdü unutup üçüncü rek‘ata kalkan kimse
geri dönmez (Kâsânî, I, 273). Hanefî âlim-
leri, vitrin üçten az veya daha fazla rek‘at
kýlýnmasýna dair rivayetleri vitir namazý
hakkýndaki hükmün kesinleþmesinden ön-
ceki döneme ait sayarlar. Þâfiîler’e ve Han-

belîler’e göre vitrin en azý bir, en çoðu on
bir rek‘attýr. “Gece namazý ikiþer ikiþer-
dir ...” hadisine dayanarak tek rek‘at kýl-
manýn kerahetsiz câiz olduðu kabul edil-
mekle birlikte tek rek‘atla yetinmeyi evlâ
bulmayýp en az üç rek‘at kýlýnmasý tavsiye
edilir. Kiþi üç rek‘at kýlacaksa iki rek‘attan
sonra selâm verip üçüncüyü ayrýca kýlabi-
lir. Hanbelîler’e göre iki rek‘attan sonra bir
süre ara vermek sünnettir, ardýndan kýlý-
nacak tek rek‘attan ayýrmak için arada ko-
nuþmak müstehaptýr. Þâfiîler’e göre vitir
cemaatle kýlýndýðýnda imamýn üç rek‘atý
birlikte kýldýrmasý karýþýklýðý önleme baký-
mýndan efdaldir. Þâfiîler’e ve Hanbelîler’e
göre, ikinci rek‘atta teþehhüd veya selâm
olmadan üç rek‘at kýlýnmasý ve sadece son
rek‘atta teþehhüdün ardýndan selâm ve-
rilmesi de mümkündür. Þâfiîler bununla
vitirle akþam namazýnýn birbirinden ayýrt
edilmesini de amaçlamýþlardýr. Vitrin üç
rek‘attan fazla kýlýnmasý durumunda Hz.
Peygamber’den bu konuda gelen rivayet-
lerin yorumu baðlamýnda farklý uygulama-
lar mevcuttur. Vitir namazý Mâlikîler’e gö-
re tek rek‘attýr; ancak onlar da, “Gece na-
mazý ikiþer ikiþerdir ...” hadisinden dolayý
bu tek rek‘attan önce selâmla ayrýlmýþ
müstakil niyetle iki rek‘at daha kýlýnmasý-
ný gerekli görürler. Öncesinde iki rek‘at kýl-
madan tek rek‘at veya fâsýlasýz üç rek‘at
kýlýnmasý bu þekilde kýlan bir imama uyul-
masý dýþýnda mekruh görülmüþtür. Ýbn
Hazm, vitrin ikiþer kýlýnan on iki rek‘at ve
sonrasýnda tek rek‘at olarak kýlýnmasýný
tercih etmiþtir (el-Mu¼allâ, III, 42). Ca‘fe-
rîler’e göre de vitir tek rek‘attýr, ancak ge-
ce namazýndan ayrý olarak iki rek‘at da re-
vâtibden sayýlmýþtýr.

Hanefîler’e göre vitir namazý vâcip ol-
duðundan saðlýklý kimseler için kýyam þart
görüldüðü gibi özür haricinde binek üze-
rinde kýlýnmasý da câiz deðildir. Bu nama-
zý sünnet kabul eden fukahaya göre ise
kýyama gücü yetse de kiþinin oturarak ve-
ya binek üzerinde vitir kýlmasý câizdir. Vi-
tir namazýný nâfile kabul edenlerle vâcip
olduðu görüþünü benimseyen Ebû Hanî-
fe, bu namazýn farz ve nâfileye ihtimali bu-
lunmasýndan dolayý ihtiyaten bütün rek‘at-
larýnda kýraati gerekli görmüþtür. Hanefî-
ler ve Hanbelîler, Übey b. Kâ‘b hadisine
dayanarak üç rek‘atlýk vitir namazýnýn ilk
rek‘atýnda A‘lâ, ikincisinde Kâfirûn, üçün-
cüsünde Ýhlâs sûrelerinin okunmasýnýn
mendup olduðu görüþündedir. Ancak Ha-
nefîler’e göre mutlak bir kural durumu-
na gelmemesi için Fâtiha dýþýnda hadiste
belirtilen sûreler bazan okunabileceði gibi
bazan da baþka âyetler okunmalýdýr. Þâfi-

namazýn terkine yönelik tehdidin farziye-
tini ifade için deðil önemini ve faziletini te-
kit için mübalaða amacý taþýdýðý belirtile-
rek Ahmed b. Hanbel’in vitri kasten ter-
keden kimsenin þehâdetinin kabul edil-
memesi gerektiði þeklindeki ifadesinin de
ayný maksada dayandýðý belirtilir (Muvaf-
fakuddin Ýbn Kudâme, II, 594). Benzer þe-
kilde bazý Mâlikî kaynaklarýnda vitrin hük-
münü ifade etmek üzere kullanýlan “vâcip
sünnet” ifadesinin “sünnet-i müekkede”
anlamýna geldiði ifade edilir (Sâlih b. Ab-
düssemî‘ el-Âbî, s. 672).

Vitir namazý cuma ve bayram namaz-
larýndaki gibi belli kiþilere has olmadýðýn-
dan bu namazý mukim ve yolcu, kadýn ve
erkek bütün müslümanlar kýlar. Dahhâk’-
ten seferde vitir mükellefiyeti bulunma-
dýðý þeklinde bir görüþ nakledilmekle bir-
likte Resûlullah’ýn seferde de vitir kýldýðý
sabittir ve bütün mezhepler ayný görüþ-
tedir. Hanefîler dýþýndaki mezheplere gö-
re, “Üç þey vardýr ki bana farzdýr ...” hadisi
gereðince vitir Hz. Peygamber için farz-
dýr. Onun bu namazý deve üzerinde kýldý-
ðýna iliþkin rivayet ise bu durumun bir öz-
re dayanmasý, kendisine bu konuda izin ve-
rilmesi veya bu namazýn ona seferde de-
ðil sadece ikamet halinde farz kýlýnmýþ ol-
masý ihtimalleriyle açýklanýr.

Vakti. Fakihler vitri müstakil bir namaz
kabul eder. Bazý Þâfiîler ise onun tehec-
cüdle ayný namaz olduðu görüþündedir.
Cumhura göre vitir namazýnýn vakti yatsý
namazýnýn edasýndan sabah namazý vak-
tine kadardýr. Bilerek veya yanýlarak yatsý
namazýnýn edasýndan önce vitri kýlan kim-
se vakti girmeden kýldýðý için bu namazý
iade etmek zorundadýr. Þâfiîler’e ve Han-
belîler’e göre akþam ile yatsýyý cem‘-i tak-
dim ile akþam vaktinde kýlan kimse yatsý
vakti henüz girmediði halde vitri yatsý
namazýný takiben kýlabilir. Mâlikîler ise vi-
tir namazý için vaktin baþlangýcýný, yatsý
vaktinin girmesinden ve sahih yatsý na-
mazýnýn edasýndan sonraki vakit kabul
ederler; yatsý vakti girmeden vitrin kýlý-
namayacaðýný ve yine diðerlerinden fark-
lý olarak sabah namazý vaktinin girmesin-
den namazýn fiilen kýlýnmasýna kadar olan
zamaný da vitir için zaruri vakit sayarlar;
bu vakte kadar özürsüz tehiri mekruh gör-
mekle birlikte vitrin kýlýnabileceðini kabul
ederler (zaruri vakit kavramý için bk. VA-
KÝT). Ebû Hanîfe’ye göre vitrin vakti yat-
sýnýn vaktiyle ayný olmakla birlikte ondan
ayrý bir namazdýr, ancak eda sýrasý (tertip)
bakýmýndan yatsýdan sonraya konmuþtur;
yatsý kýlýnmadan önce edasý câiz deðildir.
Bununla birlikte unutarak vitri yatsýdan
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Kazâsý. Hz. Peygamber, “Vitir namazý-
ný kýlmadan uyuyan veya kýlmayý unutan
kimse hatýrladýðý zaman namazý kýlsýn” bu-
yurmuþtur (Müsned, III, 44; Ebû Dâvûd,
“Vitir”, 6; vitrin kazâ vaktiyle ilgili görüþ-
ler için bk. Þevkânî, III, 58-59). Hanefîler’e
göre, sabah namazý vakti girdiði halde
vitri ister bilerek ister unutarak kýlmamýþ
olan kimseye Kunut duasýyla birlikte kazâ-
sý gerekir. Ebû Hanîfe’ye göre vâcip, amel
bakýmýndan farzlara mülhak olduðundan
tertibe riayet gerekir; sabah namazýný ký-
larken vitri kýlmadýðýný hatýrlayan tertip
sahibinin namazý vitri kýlacak kadar za-
man varsa fâsid olur; önce vitri kazâ edip
sonra sabah namazýný kýlmalýdýr. Bu va-
kitte kýlamayan veya tertip sahibi olma-
yanlar daha sonra herhangi bir vakitte ka-
zâ edebilirler. Ýmâmeyn de yukarýdaki ha-
dise istinaden sünnet kabul ettiði vitrin
kazâsýnýn gerekliliðine hükmetmiþtir. Þâ-
fiîler’e göre kazâ edilmeyeceðine dair gö-
rüþler de bulunmakla beraber iþaret edi-
len hadise dayanýlarak kazâsý müstehap
görülmüþtür. Hanbelîler’de de benzer bir
görüþ vardýr. Mâlikîler’e göre vitrin zaruri
vakti sabah namazýnýn kýlýnmasýna kadar
sürdüðünden kiþi sabah namazýný kýldýk-
tan sonra vitri kýlmadýðýný hatýrlarsa kazâ
etmez; namazda iken hatýrlarsa ve sabah
namazý için yeterli vakit varsa namazdan
çýkýp vitri kýlmasý gerekir. Ýbn Hazm’a gö-
re vitri kasten terkeden kiþi sonradan ka-
zâ edemez; ancak uyku veya unutma se-
bebiyle kýlýnmayan vitir namazlarý kazâ
edilebilir (el-Mu¼allâ, III, 101 vd.).
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Avusturya Federal Cumhuriyeti’nin
baþþehri.
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Tuna’nýn sað kýyýsýna yakýn bir yerde,
buraya dökülen Wien nehrinin iki tarafýn-
da düz bir alanda kurulmuþ olup deniz-
den 170 m. yüksekliktedir. Macarca Bécs,
Boþnak, Sýrp ve Hýrvat dilinde Bec olarak
geçer. Slovence Dunaj (Donava) Tuna neh-
rine iþaret eden bir tanýmlamadýr. Çekçe
Viden, Slovakça Viedem, Lehçe Vieden þek-
linde yazýlýr. Osmanlý Türkleri’nde Macar-
ca’dan alýnan Beç ve XIX. yüzyýldan itiba-
ren Viyana olarak geçer. Evliya Çelebi, þeh-
re Macarlar’ýn Külvar adýný verdiklerini yaz-
makla birlikte bunun kelimenin etimolojik
anlamýnýn ifadesi olduðu anlaþýlmaktadýr.
Gerçekten Beç “þehrin / hisarýn dýþýnda”
(varoþta) gibi bir anlama sahiptir ve Ma-
carca külváros kelimesiyle örtüþmektedir
(Kreutel – Prokosch, s. 131, 289, n. 163).
Viyana ismi IX ve X. yüzyýllardaki Magyar
hâkimiyetine dayanýr ve genelde “yamaç”
(steilhang) þeklinde tercüme edilir ki bu
da þehrin o zamanlar ne kadar önemsiz bir
yer görüldüðüne iþaret eder.

Viyana bölgesel konumu itibariyle çeþitli
yönlere açýlan yollarýn kavþaðýnda yer alýr.
1792’de fevkalâde elçi sýfatýyla burada bu-
lunan Ebûbekir Râtib Efendi þehrin bu ko-
numunu þöyle tarif etmektedir: “Beç þeh-
ri Avrupa memleketlerinin ekserisine semt
ve memer ve Avrupa’nýn göbeði maka-
mýndadýr” (Nizâm-ý Cedit’in Kaynaklarýn-
dan Ebubekir Ratib Efendi’nin “Büyük La-
yiha”sý, s. 321). Bu anlamda taþ devirle-
rine kadar uzanan arkeolojik bulgularýn da
gösterdiði üzere tarihin en eski dönemle-

îler ve Mâlikîler ise Hz. Âiþe’den gelen riva-
yeti dikkate alýp ilk iki rek‘atta ayný sûre-
leri zikretmekle beraber üçüncü rek‘atta
Ýhlâs’la birlikte Muavvizeteyn’in de okun-
masýný mendup sayarlar (ilgili hadisler
için bk. Ebû Dâvûd, “Vitir”, 4; Tirmizî, “Vi-
tir”, 9).

Vitirde Kunut duasýnýn meþruiyeti ko-
nusunda Mâlikîler hariç ulemâ görüþ bir-
liði içindedir. Mâlikîler’e göre ise vitirde
Kunut duasý okunmaz. Hanefîler’e ve Han-
belîler’e göre yýl boyunca kýlýnan vitir na-
mazlarýnda Kunut duasý okunurken Þâfi-
îler’e göre bu dua sadece ramazanýn son
yarýsýnda okunur. Hanefîler’e göre üçün-
cü rek‘atta kýraatten sonra rükûa varma-
dan önce eller kaldýrýlýp tekbir alýnýr ve ar-
dýndan Kunut duasý okunur. Bu uygula-
ma Ebû Hanîfe’ye göre vâcip, Ýmâmeyn’e
göre sünnettir. Kunut duasýný okuyama-
yanlar “Rabbenâ âtinâ” duasýný okur veya
üç defa “Allahümmaðfir lî” veya “Yâ rab-
bî” derler. Hem imamýn hem de imama
uyan kimsenin Kunut duasýný sessizce
okumasý tercih edilir. Kunut duasýný unu-
tan kimse rükûda veya rükûdan baþýný
kaldýrdýktan sonra bunun farkýna varýrsa
geri dönmez, ancak vâcibi terkettiðinden
namazýn sonunda sehiv secdesi yapar.
Þâfiî veya Hanbelî bir imama uyan kimse
bu mezheplerdeki görüþ doðrultusunda
imamla birlikte rükûdan sonra Kunut ya-
par. Üçüncü rek‘atýn rükûunda imama ye-
tiþen kimse hükmen Kunut duasýna ye-
tiþmiþ sayýlýr ve kendi baþýna tamamladý-
ðý rek‘atlarýn sonunda Kunut yapmaz. Þâ-
fiîler’e ve Hanbelîler’e göre ise son rek‘at-
ta rükûdan kalktýktan sonra Kunut men-
duptur; “Semiallahu limen hamideh” de-
nilerek kalkýlýrken eller göðüs hizasýna ka-
dar kaldýrýlýr ve cemaatle kýlýnan namazda
imam açýktan okur (ayrýca bk. KUNUT).

Mâlikîler dýþýndaki mezheplere göre vi-
tir namazýnýn ramazanda teravihin deva-
mý gibi cemaatle kýlýnmasý menduptur. Ra-
mazan dýþýnda ise cemaatle kýlýnmasý Ha-
nefîler’e göre mekruhtur; Þâfiîler ve Han-
belîler’e göre de sünnet olan tek baþýna
kýlýnmasýdýr. Mâlikîler’e göre vitrin daima
evde kýlýnmasý efdaldir. Vitir namazýndan
sonra üç kere “Sübhâne’l-meliki’l-kuddûs”
denilmesi ve üçüncü söyleyiþte sesin yük-
seltilmesi (Müsned, III, 406), ayrýca, “Alla-
hým! Öfkenden rýzâna, cezalandýrmandan
affýna, senden sana sýðýnýrým; seni yete-
rince övemem, sen kendini övdüðün gi-
bisin” duasýnýn okunmasý (Müsned, I, 96;
Nesâî, “Kýyâmü’l-leyl”, 51) müstehaptýr
(Hatîb eþ-Þirbînî, I, 339; ayrýca bk. Muvaf-
fakuddin Ýbn Kudâme, II, 601).
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