
de birçok kısa yazı yayımladı. Daha son
ra Refik Halit (Karay), Falih Rıfkı (Atay) 
gibi Türk nesir yazarlarının eserlerinden 
Almanca 'ya tercümeler yaptı: bu arada 
"Kırk Vezir" masalları hakkında bir araş
tırması Almanya'da (Leipzig 1930). Kara-

. göz oyunlarından Fasl-ı Perhad da İs
tanbul'da basıldı (1931 ). Du da 1933 ve 
1934 yıllarında daha çok İran edebiyatı 
ile uğraşmış ve bazı çalışmalarını yayım
lamıştır. Perhad ve Şirin hikayesi hakkın
daki kitabı ile (Ferhad und Sehirin, Die 

literarisehe Gesehiehte eines Sagenstoffes, 

Prag-Paris-Leipzig 1933) Ubeyd-i Zaka
ni'nin Muş u Gürbe başlıklı hicvine dair 
tercümeli yayını (Katze und Maus, Salzburg 
ı 94 7) Duda'nın İran edebiyatma duydu
ğu ilginin işaretleridir. Nitekim son yıl

la rında da istanbul'da Esad Efendi ki
tapları arasında bulunan ve İran şairle
rinin eserlerini ihtiva eden el yazmala
rına dair uzunca bir makalesi çıkmıştır 
("Die persisehen Dichterhandsehriften 
der Sammlung Es'ad Efendi zu İstanbul" , 

Isi., XXXIX [1964]. s. 38-71). 1940-1943 
yılları arasında Bulgar dili ve Bulgaris
tan'daki Türk hakimiyetine dair birkaç 
araştırması basılmış olup 1949'da çıkan 
Balkantürkische Studien (Wien 1949) 
bunların en önemlisidir. Bulgaristan'da 
bulunduğu yıllarda, orada kalan Osmanlı 
belgelerine dair bir çalışmasını yayımla
dıktan sonra (Mitteilungen des Deutsehen 

Wissenseha{tliehen lnstitutes in Sofia, sy. 
1, Leipzig 1943) Bulgaristan ve diğer Bal
kan ülkelerinde yaptığı araştırmaları

nı da 1949'da Viyana'da İlimler Akade
misi yayınları arasında basılan bir ciltte 
toplamıştır. Bu kitabın içinde şu konu
lar üzerine yaptığı araştırmalar ve bel
geleri yer almaktadır: XVII. yüzyılda Üs
küp, Şumnu'da Şerif Halil Paşa Camii ve 
Medresesi, Osmanlı devrinde Bulgaris
tan'da koyun vergisi, Şumnu'da Şerif Ha
lil Paşa Camii kitabesi, Şerif Halil Paşa 
vakfiyesi ve Sultan ll. Mahmud' un Kop
rivstica Müzesi'nde bulunan 14 Cemazi
yelewel 1240 (4 Ocak 1825) tarihli fer
manı. Çalışmalarında Balkanlar'daki Os
manlı idaresinin ezici değil koruyucu ol
duğunu vurgulayan Duda, birçok Batılı 
tarihçinin aksine Türk hakimiyetinin hı
ristiyan halkın varlık içinde gelişmesi

ne hiçbir zaman engel olmadığını belir
tir. Babıali'nin hıristiyan tebaasının du
rumu üzerine kaleme aldığı "Zur Lage 
der christlichen Untertanen der Pforte" 
(WZKM, 51 11948]) adlı makalesinde de 
aynı konu üzerinde özellikle durmuştur. 

Vom Kalifat zur Republik. Die Türkei 
in 19. und 20. Jahrhundert (Wien 1948) 
adını taşıyan kitabında Türk tarihinin 
son safhasını, sadece siyasi tarih olarak 
değil bu dönemde meydana gelen kül
tür ve edebiyattaki değişmelerle birlik
te incelemiştir. Yeni Türk tarihi, dili ve 
edebiyatı ile uğraşırken özellikle Arap 
harflerinden Latin alfabesine geçilmesi 
konusu üzerinde durarak görüşlerini 

makaleler halinde yayımiarnıştır ("Die 
neue Lateinsehrift in der Türkei, I ve II", 
Orientalistisehes Literatur·Zeitung, XXXII 

ILeipzig 19291. XXXI II 11 930]) İyi bildiği 
Farsça sayesinde Selçuklu tarihine eğil
miş ve İbn Bibi'nin, Anadolu Selçukluları 
tarihinin önde gelen kaynaklarından biri 
olan el-Evamirü'l- 'alCi'iyye fi'l-umu
ri '1- 'Ala , i yy e adlı eserinin kendi dev
rinde yapılan muhtasarını (Tevarf/j·i AH 
Se le ak_, Muljtaşar·ı Selcak_name) Alman
ca'ya tercüme ederek Danimarka'da ya
yımlamıştır (Die Seltsehukengesehiehte des 

lbn Bibi, Kopenhagen 1959). Bu çalışma
sında tercüme ile birlikte Farsça metni 
çok sayıdaki açıklama ve notlarla zen
ginleştirmiştir. 1963'te J. von Hammer
Purgstall'ın Osmanlı tarihinin ( Gesehiehte 

des Osmanisehen Reiehes) Graz'da ya
pılan yeni tıpkıbasımına uzunca bir ön
söz yazmış ve bir bibliyografya eklemiş
tir (s. IX-XX). Bu arada Danimarka dev
let arşivinde bulunan Osmanlı ferman
Iarına dair bir yazısı da basılmıştır ("Die 
Osmanisehen Staatsschreiben des Kö
niglichen Reichsarchivs zu Kopenha
gen", Mitteilungen des lnstituts {ür Ös· 
terreichische Gesehichtsforsehung, LVIII, 

Wien 1950). 

E. Saussey'in Prosateurs turcs con
temporains (Paris 1935) adlı kitabının bir 
tahlil ve tenkidi olan "Zeitgenössiche tür
kische Prosa" başlıklı makalesi Orien
talistische Li tera tur- Zeitung'da çıktı 

(XL, Leipzig ı 937) ; bu makalenin ertesi 
yıl Türkçe çevirisi yayımlanmıştır ("Asır

daş Türk Nesri", Ülkü, XII 59 [1938], s. 
462- 467). Du da ' nın bir yazısı da Anka
ra'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'n
de 28 Kasım 19S6'da verdiği bir konfe
ransın metni olup o sıralarda çıkmak 

üzere olan İbn Bibi'nin Selçuklu tarihiy
le ilgilidir ("İbn Blbi 'nin Selçuk Tarihi", 
Şarkiyat Mecmuası, Il, istanbul 1958, s. 1-
10) Duda'nın Vom Kalifat zur Repub
lik adlı kitabı Abdurrahman Güzel tara
fından Türkçe'ye çevrilerek Hilatetten 
Cumhuriyete Geçiş adıyla basılmıştır 

(Ankara 1989). 

DUGAT, Gustave 
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~ SEMA Yİ EYiCE 

DUGAT, Gustave 
(1824-1894) 

Fransız şarkiyatçısı. 
_j 

Fransa'nın güneydoğusunda Vaucluse 
bölgesinde yer alan Orange şehrinde doğ
du. Paris'teki Ecole des Langues Orienta
les Vivantes'tan mezun olduktan sonra, 
hocaları Reinaud ve De Perceval gibi, özel
likle Fransız işgali altındaki Kuzey Afrika 
ülkelerinin tarih, edebiyat ve coğrafya 
konularında çalıştı. 1872 yılında Ecole 
des Langues Orientales Vivantes'ın öğre

tim kadrosuna dahil olarak Arapça ile is
lam tarihi ve coğrafyası derslerini akut
tu. Gençlik yıllarından itibaren Journal 
Asiatique'te çeşitli makaleleri yayımla
nan, aynı zamanda Societe Asiatique'in 
de üyesi olan Dugat Barjols'da öldü. 

Eserleri. 1. Grammaire française a 
rusage des Arabes de l'Algerie, de Tu
nis, du Maroc, de l'Egypte et de la Syrie 
(Paris 1854, Faris eş - Şidyak ile birlikte) 
Fransa'nın Kuzey Afrika ülkelerini istila 
etmesinden önce ileride yapılacak şar
kiyat çalışmalarına yardımcı olmak ama
cıyla hazırlanmış bir eserdir. 2. Histoire 
des orientulistes de l'Europe du XII" au 
XIX• sü~cle (Paris 1868-1870). 3. Cours 
compJemantaire de geographie, histo
ire et legislation des etats musulmans 
(Leiden 1873). 4. Histoire des philosop
hes et des theologiens musulmans de 
632 a 1258 (Paris 1878; Amsterdam 1973) 
s. "Etudes sur le traite de medecine 
d· Abou Djafar Ah· ma d intitule Zad al
müsafir" (JA, 5. seri, I, 1853, s. 289-353) 
İbnü'l-Cezzar' ın Zadü'l-müsaiir ve ~ü
tü '1- J:ıaiır adlı risalesinin tahkikli neşri
dir. 6. Analeetes sur l'histoire et la lit-
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terature des Arabes d'Espagne (Leiden 
1855-1861) Makkarl'nin Neftw't-tfb min 
gusni'l -Endelüsi 'r- ratfb adlı eserinin 
ilk iki cildinin R. Dozy, L. Krehl ve W. 
Wright ile birlikte yapılmış neşridir. Baş 
tarafında şarkiyat araştırmalarından bah
seden önemli bir mukaddimenin yer al
dığı bu çalışmada birçok ünlü isim unu
tulmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 
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ı985; W. H. Behn, Index /slamicus (1665·1905), 
Millersville 1989, s. 2, 28, 57, 96, ıı3 , 69ı, 697, 
720, 722, 725, 731, 737, 801; TA, XIV, ı 03; E. 
Levi-Provençal, "Makkari", iA, VII, 205. 
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!il İBRAHİM HAREKAT 

DUHANAMAZI 

(bk. KUŞLUK NAMAZI). 

DUHASÜRESİ 

(~'·.J.r) 

Kur'an-ı Kerim'in 
doksan üçüncü süresi. 

_j 

_j 

Mekke devrinde nazil olmuştur, on bir 
ayettir. Fasıla *sı ( .J • ..:, · 1 ) harfleridir. 
Adını birinci ayetteki "kuşluk vakti" anla
mına gelen duha kelimesinden alır. Kuş
luk vaktine yeminle başlayan süreye 
Ve' d- Duha süresi de d enilir. Vahyin bir 
müddet kesilmesi sebebiyle Mek~e müş
rikleri arasında çıkan, "Rabbi Muham
med'! terketti, ona küstü" şeklindeki de
dikodulardan Hz. Peygamber'in duydu
ğu üzüntü üzerine nazil olmuştur (süre
nin nüzül sebebiyle ilgili rivayetler için bk. 
Buhari, "Tefsir", 93 , "Teheccüd", 4, "Fe
za'ilü' l -I>:ur'an", 1; Müslim, "Cihil.d", 114-
115; Tirmizi, "Tefsir" , 82; Hakim, ll , 526-
527) Vahyin kesilme süresiyle ilgili ola
rak iki üç günden kırk güne kadar va
ran çeşitli rivayetler mevcuttur. 

Duha süresi, İslam güneşinin yükseli
şini sembolize eden kuşluk vaktiyle kü
für ve şirk döneminin. bitmeye yüz tut
muş karanlık bir geceyi andıran haline 
yeminle başlar. Allah'ın Hz. Peygamber'! 
terketmediği ve kendisine danlmadığı 
bildirilir. Hz. Peygamber'! yakın bir ge
lecekte büyük başarıların beklediği. pey
gamberlik görevinin sonunun başlangı
cından daha hayırlı olacağı müjdelenir. 
Aslında Hz. Peygamber annesiz babasız 
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Du ha süresinin muhakkak hattıyla yazı l mış ilk ayetleri 

büyüyen bir yetimken rabbi kendisini 
koruyup kollamış ve ona peygamberlik 
vermiştir. Artık rabbin desteğinden uzak 
kalması ve terkedilmiş bir duruma düş
mesi söz konusu değildir. 

Sürenin ikinci yarısındaki ayetler ilk 
nazarda bir başa kakma üslübu taşır 

gibiyse de dikkatle incelendiğinde böyle 
olmadığı görülür. Daha önce verilen ni
metlerden söz edilmesi başa kakma de
ğil peygamberlikten sonra verilecek ni
metlerin daha öncekilerle kıyaslanama
yacak kadar büyük olduğunu anlatmak 
içindir. Nübüwetten önce resulünü kim
seye muhtaç etmeyen Allah nübüwet
ten sonra mı yüz üstü bırakacaktır. Ar
tık bir peygamberden beklenen görev
leri yerine getirmesi, yetime, kimsesize 
sahip çıkması, ihtiyacı olanları eli boş çe
virmemesi gerektiği belirtilir. Süre, rab
bin nimetlerini dile getirmeyi emreden 
bir ayetle son bulur. Bundan da en bü
yük nimet olan İslam dininin tebliğ ve 
talim edilmesi istendiği sonucu çıkarıl

malıdır. Bu özellikleri ve muhtevasıyla 

süre yalnız Hz. Peygamber için değil her 
zaman ve her yer,de bütün müslüman
lar için büyük bir manevi güç ve moral 
kaynağıdır. 

Duha süresinin bir önceki Leyl süre
siyle anlam ilişkisi vardır. Leyl süresi, iyi
lerin ileride hoşnut ve razı olacaklarını 

müjdeleyen ayetle son bulurken bu sü
rede, "Rabbin sana verecek, sen de razı 
olacaksın" mealindeki ayetle bu müjde
ye açıklık getirilmiş olur. Bundan sonra
ki İnşirah süresi ise hem üslüp hem de 
anlam bakımından Duha süresinin de
vamı gibidir. Çünkü bu sürede Peygam
ber'in göğsünün genişletildiği, sırtında
ki ağır yükün kaldırıldığı ve namının yü
celtildiği bildirilir. Duha süresinin başın
da yer alan, "Rabbin seni terketmedi, 
senden yüz çevirmedi" mealindeki aye-

te karşılık İnşirah süresi, "Öyleyse sen 
de sadece rabbine yöne!" ayetiyle son 
bulur. 

Duha süresini okumanın faziletine dair 
Sa'lebf ve Vahidf gibi müfessirlerce Übey 
b. Ka'b'dan nakledilen ve daha sonraki 
bazı tefsir kitaplarında da yer alan, "Kim 
Duha süresini okursa Allah onu Muham
med'in şefaatine layık gördüğü kulları 

arasına alacak, ona ayrıca yetim ve di
lencilerin sayısının on katı sevap yaza
caktır" mealindeki hadisin mevzü oldu
ğu kabul edilmiştir (Zerkeşi, 1, 432; Du
ha süresin in ve daha sonraki sürelerin so
nunda tekbir getirilmesiyle ilgil i rivayet için 
b k . BEZZI; TEKBIR). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ragıb e i - İsfahani. el·Mü{redat, "<;ll,ıv" md.; 
Müsned, IV, 312·313; Buhari, "Tefsir", 93, "Te
heccüd", 4, "Feza'ilü'l-Kur'an", ı; Müslim, 
"Cihad", 114·115; Tirmizi, "Tefsir", 82; Tabe
ri. Cami<u'l·beyan (Bulak), XXX, 229 ·234 ; Ha
kim, el·Müstedrek, ll , 526·527; Kadi İyaz , eş · 
Şifa', ı, 46·49; Fahreddin er-Razi. Me{atfhu 'l· 
gayb, istanbul ı307, vrn, 594 ·607; İbn Kes Ir. 
Te{sfrü'f.Kur' an, VIII, 446·450; Zerkeşi, el-B ur· 
han, 1, 432; Tecrid Tercemesi, IX, 34·38; Ayni. 
<Umdetü 'l·karf, Kahire 1392 / 1972, XVI, 162· 
165; Aıosi, Ruhu 'l ·me<ani, XXX, 153·165; El
malılı, Hak Dini, VIII, 5883 · 5909; Zuhür Ah
med Azhar, "Duh&", UDMi, XII, 301·302. 

L 

Iii . EMİN IşıK 

DUHAN 
( .;,i>..UI ) 

İslami literatüre göre kıyametin 
büyük alametlerinden biri. 

_j 

Arapça'da "tütmek, dumanı çıkmak" 
manasındaki dahn kökünden isim olan 
duhan "duman" anlamına gelir. Kur'an-ı 
Kerim'de iki ayette yer alan kelime (Fu~

Silet 41 1 ll ; ed-Duhan 44 / ı Ol kırk dör
düncü sürenin de adını teşkil eder (bk. 

DUHAN SÜRESİ). Duhan Kur'an'da geçti
ği her iki ayette de "duman" anlamında 
kullanılmıştır. 

Çağdaş mukayeseli dinler tarihi araş

tırmalarının bir kısmında, İslam litera
türüne göre kıyametin büyük alametle
rinden biri olarak kabul edilen duhanın 
terminolojide kazanmış olduğu bu eska
tolojik manaya benzer anlam ifade eden 
pasajlara Kitab - ı Mukaddes'te de rast
lanıldığı (mesela bk. Matta. 24 / 30) kayde
dilir (Masson, s. 692) Kur'an'da kıyame
tin yaklaştığını haber veren ayetlerle bu 
dehşetli olayın alametlerine genel ola
rak işaret eden beyanların yer alması, 
müslümanlar arasında yakın bir gele
cekte kıyamet alametlerinin zuhur ede-


