
DUA KUBBESi 

Edirne Selimiye Arastası ile Sokullu Mehmed Paşa Külliye
si'nin dua kubbeleri - Hafsa 1 Edirne 

şısı'nda ise çarşıyı oluşturan iki sokağın 
birleştiği yerin dua meydanı olarak kul
lanıldığı bilinir. Hatta Mısır Çarşısı yakın 
tarihlerde restore edilirken, burada ah
şap çıkma halindeki bir çeşit kürsü ye
niden yapılmıştır. 
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liJ AHMET VEFA ÇoBANOGLu 

DUAFA ve METROKİN 
( .:ıj'.,_,:;.l~ , liı...;.l\ ) 

Zayıf olan ve rivayetleri 
kabul edilmeyen ravilere dair 

. kaleme alınmış eserlerin ortak adı. 
L ~ 

Duafa daif ( ~ zayıf) kelimesinin çoğu
lu olup adalet* ve zabt* sıfatları yetkili 
alimler tarafından tenkit edilen zayıf ra
viler için kullanılmaktadır. Bunların riva
yetleri çeşitli seviyelerde bulunduğundan 
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bazılarının zayıflığını gidermek mümkün 
olmakta, özellikle zabt yönünden çok za
yıf olmayan ve kendinden daha güveni
lir olanlara fazlaca muhalefet etmeyen
lerin rivayetleri dikkate alınmaktadır. 

MetrOkin ise ileri derecede zayıf olan 
ve rivayetleri delil olma niteliğini kaybe
den kimselerdir. Bunların rivayetlerine 
de metrük denmektedir. MetrOkinin bel
li başlı özellikleri rivayetlerinde büyük öl
çüde yanılmaları, yaşayışlarında dinf emir 
ve yasaklara uymamaları, çok dalgın ve 
dikkatsiz olmaları ve yalancılıkla suçlan
malarıdır. Hadisi terkedilen ravilere met
rükü' l-hadis de denilmektedir (ayrıca bk. 

METRÜK; ZAYlF). 

Duafa ve metrükfne mahsus olmak 
üzere "eçt -Qucafa' " veya "eçi-Ducafa' 
ve'l-metrükün" vb. adlarla kaleme alı

nan eserlerin genel özelliği alfabetik ol
maları ve her ravi hakkında ya sadece 
müellifin veya tanınmış hadis münek
kitlerinin değerlendirmelerini ihtiva et
meleridir. Bu eserlerin bazılarında ten
kit edilen ravinin rivayetlerine de yer ve
rilmektedir. 

Bu tür eserlerden günümüze kadar 
gelenlerin belli başlıları şunlardır: 1. Bu
harf (ö. 256/ 870), ec;I-Pucata'ü'ş-sagir 
(Agra ı 323). 418 raviyi ihtiva etmektedir. 
2. Cuzcanı (ö 2591 873), Afıvalü'r-rical. 
Kitdbü'c;l-Pu c ata' adıyla da anılan eser
de 388 ravi hakkında kısa değerlendir
melere yer verilmiştir. Afıvdlü'r-rical 

Subhf el-Bedrf es-Samerraf tarafından 
yayımlanmıştır (Beyrut I 4051 1985). 3. 
Berzaf (ö 292 / 905), ec;i-pu c ata' ve'l
ke~~abı1n ve '1-metrı1kı1n min ashdbi'l
Jıadiş. Müellifin çeşitli raviler hakkında 
Ebu Zür'a ve EbQ Hatim'e sorduğu so
ruların cevaplarından ibarettir (Köprülü 
Ktp, nr. 40/ 3) . 4. Nesaf (ö 303 / 915), ed
Ducata' ve'l-metrı1kı1n (Agra 1323). 
Eserde 706 ravi birer kelime ile değer
lendirilmiştir. s. Ukaylf (ö. 322 / 934), ec;I
pu c ata, ü '1 -kebfr. Raviler hakkında ta
nınmış münekkitlerin görüşleri sened
leriyle birlikte zikredilmekte ve çok de
fa tenkit edilen ravinin rivayetlerinden 
örnekler verilmektedir. 2101 ravinin yer 
aldığı dört ciltlik eser Abdülmu'tf Emfn 
Kal'acf tarafından yayımlanmıştır (Bey
rut 1404/ 1984). 6. İbn Hibban (ö 354 / 
965), Kitdbü'l-Mecrı1hin mine'l-muhad
dişin ve'c;I-c;lucata'i .ve'l-metrı1kfu. Üç 
ciltten ibaret olan eserin uzun mukad
dimesinde sünneti koruyabilmek için za
yıf ve metrük ravileri bilmenin gereğiy
le bu ravilerin belli başlı özellikleri hak
kında bilgi verilmekte, daha sonra riva-

yetlerinden örnekler nakledilmektedir. 
Eser Mahmud İbrahim Zayed tarafından 
neşredilmiştir (Halep 1396). 7. İbn Adf (ö 

365 / 976), el-Kamil" ii c;lucata'i'r - rical 
(Beyrut 1405/ 1985). Eserin otuz babdan 
meydana gelen uzun mükaddimesinde 
hadis rivayetinde titiz davranmanın ge
reği ve Hz. Peygamber'e yalan isnat et
menin çirkinliği gibi konular üzerinde 
durulmakta, rivayetlerinde yalancılığı or
taya çıkan kimselere "yalancı" demeyi 
caiz gören ashap, tabifn ve diğer tanın
mış alimiere geniş yer verilmektedir. Ye
di cilt halinde yayımlanan eserde raviler 
hakkında münekkitlerin görüşleriyle bir
likte onların rivayetlerinden örnekler de 
zikredilmektedir. 8. Darekutnf ( ö. 3851 
995). Kitabü'c;I-Pu cata' ve'l - metrı1kin. 
632 ravi kısa nottarla tanıtılmıştır (nşr. 
Muhammed b. Lutfi es-Sabbağ, Beyrut 
140 ı 1 1980 ; nşr. Subhi el-Bedri es-Samer
rai, Beyrut 1406/ 1986). 9. İbn Şahin (Ö 

385 / 995), Tari-!J.u esma'i'd-gucatô.' ve'l
ke~~abin. Eserde 722 ravi hakkında ço
ğu tek kelimelik kısa değerlendirmeler 
yapılmaktadır. Kitap Abdürrahfm Mu
hammed Ahmed el-Kaşgarf tarafından 
neşredilmiştir (baskı yeri yok, 1409/ 1989). 
10. İbnü'l -Cevzf(ö 597 / 1201), ed-puca
ta' ve'l-metrı1kı1n. Eserde raviler hak
kında tanınmış münekkitlerin kanaatle
ri zikredilmekte, raviyi tenkit edenlerin 
yanında güvenilir olduğunu söyleyenie
rin bulunması halinde ise tenkit eden
lerin görüşleri tercih edilmektedir. Ebü'l
Fida Abdullah el-Kadi tarafından üç cilt 
halinde yayımlanan (Beyrut 1406/ 1986) 
eserde 4018 ravi tenkide tabi tutulmuş
tur. 11. Zehebfnin (ö . 748/ 1348) bu ko
nuda üç eseri bulunmaktadır. a) Diva
nü'd-ducata' ve'l-metrı1kin. Zehebf bu 
eserinde bir yanlışlık sonucu zayıf sayı
lan ravilerle, rivayetleri sahih ve hasen 
olmakla beraber tenkide uğrayanları, ri
vayetlerinde çok yanı lanları, hafızalarının 
zayıf olması sebebiyle çok yanlışlık ya
panları ve mevzQ hadis rivayet ettikleri 
için ittifakla terkedilenleri ele almakta
dır (nşr. Hammad el-Ensari, Mekke, ts.). 
Müellif daha sonra eserini ?eylü Diva
ni'c;l-du c ata' adıyla genişletmiştir (Ömer 
b. Fellate, lll, 428-429) b) el-Mugni fi'd
c;lucata' . Hadis öğrencilerinin zayıf ravi
leri kolayca tanıyabilmesi için bu alanda 
daha önce yazılan eserleri gözden geçi
rerek konuya dair bilgileri özetlediğini 
söyleyen Zehebf'nin iki ciltten ibaret bu 
eseri 7854 raviyi ihtiva etmektedir (nşr. 
Nüreddin !tr, Halep 1971). c) Mizanü'l-icti
dal* ii na~di'r-rical. Güvenilir bile olsa 



tenkide uğrayanlarla birlikte 11.053 za
yıf ve metrük raviyi ihtiva eden bu dört 
ciltlik eser İbn Adi'nin el- Kômil'inin öze
tinden ibarettir (nşr. Ali Muhammed ei 
BicavT, Kah i re ı 382 / 1963) 
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ımı AHMED MUHAMMED Nıh SEYF 

DUA GÜ 
( ~~~ ) 

Osmanlı devlet teşkilatında 
ve tarikat hiyerarşisinde bir unvan. 

L ~ 

"Dua eden, duacı" anlamındaki bu te
rim Osmanlıla r'da saray. merkez ve es
naf teşkilatlarında dua ile ilgili görevle
ri yerine getirenler için kullanılan resmi 
bir unvan niteliği kazanmıştır. Bazı ka
yıtlarda duacı, duahan şeklinde de ad
landırılan bu görevliler günlük mesainin 
başlaması sı rasında . belirli merasim ve 
şenliklerde duruma ve zamana uygun 
dualar okurlardı. Ayrıca tekke ve zavi
yelerde zikrin veya ayinin sonunda dua 
etme veya ettirme ile görevli kişiler hak
kında da aynı tabirler kullanılmıştır. Dua
hanlık aynı zamanda tarikat hiyerarşi
sinde de bir üst makamı ifade etmek
tedir. Nitekim Mevlevllik'te duacı (dua
gO) dedelerinin diğer dedegan arasında 
önemli bir yeri olduğu gibi ayin esnasın

da da önemli vazifeleri vardı. Mevlevl gül
bangi denilen dua bunlar tarafından ya
pılırdı. 

Merasimle icra edilen dualar yanında 
zamanla devletin bekası için hayır temen
nisinde bulunanlara ücret karşılığ ı sem
bolik bir görev verilmesi şekli ortaya çık
mış ve bu amaçla ayrılan tahsisat "dua
güluk ciheti " olarak adlandırılmıştır. Ci
het tevcihleriyle ilgili beratların sonun
daki, " Devam-ı devletim ed'iyesine mü
lazemet edeler" cümlesi bu sembolik gö
revi ifade etmektedir. 

Osmanlılar'da duagüluk görevinin en 
yaygın şekilde kullanıldığı alan vakıflar
dır. Vakıflarda sıkça rastlanan cihetler
den biri olan duagüluğun ne zaman or
taya çıktığı kesin olarak bilinmemekte
dir. )01. yüzyıl ortalarına ait Fatih vakfİ
yesinde ve 895 (1489 -90) tarihli Fatih 

Külliyesi muhasebe defterinde. ayrıca 

bundan bir asır sonrasına ait Süleyma
niye vakfiyesi ve Süleymaniye Külliyesi 
muhasebe defterinde dua ile ilgili her
hangi bir görev bulunmamaktadır. An
cak İstanbul Vakıflan Tahrir Defteri'n
de (s 49), 949 ( 1542) tarihli Şah bo la Ha
tun vakfiyesinde çeşitli görevler arasın
da bir duahan cihetinin bulunması )011. 
yüzyılda bu görev şeklinin bilindiğini. an
cak nadir olarak tahsis edildiğini göster
mektedir. 

Vakfiyelerde özellikle ilim ve tarikat 
mensupianna ayrılan duagüluk vazife
leri, onları maddi bakımdan destekle
mek gibi bir anlayıştan kaynaklanmak
tadı r. Fakat zamanla bu uygulama yay
gınlık kazanıp suistimale açık hale gel
di. Özellikle )011. yüzyılın sonlarından iti
baren bu vazife tahsisatında büyük bir 
artış oldu ; vakıflardan , mukataa ve güm
rüklerden ayrılan duagü tahsisleri bü
yük miktarlara ulaştı. Saray çevresinden 
himaye görenlere, saray veya devlet ri
caliyle yakınlık kurmayı başaranlara du
agüluk görevleri tahsis edilmeye başlan
dı. Bu arada gazi ve mücahidlerin kılıç 

hakkı olup askeri teşvik için tahsis edi
len gelir kaynakları da duagüluk adı al
tında bazı tar ikat mensupları ve din 
adamlarına verildi. Bu uygulama ilk de
fa lll. Murad zamanında (1574-1 595) yay
gınlık kazandı. Sultan Murad. kerameti
ne inandığı Şeyh Şüca'a ve diğer bazı 

şeyhlere vakıflardan, gümrük gelirlerin
den ve mlrl mallarından çok büyük mik
tarlara ulaşan duagüluk ücretleri tahsis 
etti. Bu uygulamayı ıslah için )0111. yüz
yılın başlarından itibaren bazı çalışma
lar yapıldı. Derviş Paşa (ö. 1606) sadare
ti döneminde duagü tahsislerinin bir kıs
mını keserek hazineye gelir kaydettiyse 
de eski uygulama devam etti. Nitekim 

Yen içeri 
duacısı 

(Gastallan 
Hislori 

Tahlure/cs) 
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stratejik bir konuma sahip olan Bozca
ada'yı korumakla görevli askerlerin üc
retleri ocaklık şeklinde o bölgedeki tuz
lalardan temin edilmekteyken daha son
ra bu gelirler tarikat erbabına duagü
luk olarak verilmiş, bu durum muhafız
Iarın dağılmasına yol açtığından adanın 
güvenliğini tehlikeye düşürmüştü . Aynı 

şekilde Kıbrıs adasında askere ait bazı 
timar ve zeametler de padişah emriyle 
tahrir defterindeki kayıtlarda değişiklik 
yapılarak Şeyh Salim 'e tahsis edilmişti. 
Köprülü Mehmed Paşa sadarete gelince 
bu gibi tahsisatları azaltırken Şeyh Sa
lim'in timar. gümrük ve vakıftan aldığı 
günlük 1000 akçelik dua gü ücretinin ya
rısını kesmiş, buna karşı çıkan Şeyh Sa
lim'i de öldürtmüştü . ll. Süleyman dö
neminde de (1687- 1691) mali sıkıntı yü
zünden hazineye yeni kaynaklar arandı
ğı sırada duagü ücretlerinden kısıntı ya
pılma yoluna gidilmiştir. 

Duagüluk tahsisatını alacaklarda ara
nan şartlar arasında dürüstlük ve iyi ah
lak başta geliyordu. Bu şartlara aykı

rı davrananların tahsisatı derhal kesilir
di (BA, MD, nr. 43. s. 121/ 22 1) Duagü 
ücretleri Haremeyn muhasebesi. Ana
dolu muhasebesi gibi maliyenin değişik 
kalemleri tarafından karşılanmaktaydı. 
1784 yılına ait Hazıne-i Amire giderleri 
arasında "mütekaidln, duagüyan ve hüd
daman"a ödenen ücretierin 815.505 ku
ruş tuttuğu, bunun hazinenin toplam gi
derleri içerisindeki nisbetinin % 4,38 
olduğu dikkati çekmektedir. 

Duagülukla ilgili problemler uzun müd
det devam etmiş ve birçok yolsuzluk or
taya çıkmıştır. Zaman zaman çıkarılan 

fermanlarla bu meselelere çözüm geti
rilmek istenmiştir. XX. yüzyıl başlarında 
bu konuda birkaç kanun çıkarılmıştır. 24 
Reblülewel 1329 (25 Mart 1911) tarihli 
"Duagü fodulalarının süret-i imhası" hak
kındaki altı maddelik kanunda. şartları
na riayet edilen vakıfların dışındaki du
agü fodula* ları , bedeller i Evkaf Neza
reti tarafından ödenerek kaldırılmıştır. 

Geçim imkanlarından tamamen mahrum 
olan kör, yatalak, felçli ve kimsesiz ka
dınlara bedellerinin ödenmesi sürecek. 
ancak vefatları halinde kendileri gibi 
özürlü olmadıkça eviatiarına ödeme ya
pılmayacaktı. Kaldırılan duagü fodulala
rına ödenecek olan 36.000 Osmanlı lira
sı 1326-1327 ( 1908 - 1909) yılları bütçe
sinden karşılanacaktı (Düstur, İkinci ter
tip, 111 . 254-255) 19 Reblülahir 1329 (19 
Nisan 1911) tar ihli diğer bir kanunda ise 
Evkaf Nezareti'nce ver ilmekte olan du
agü vazifelerinin Rüml 1327 (1911) yılın-
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