
DUGAT, Gustave 

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. 
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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). 
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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-


