
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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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-



ceği inancını doğurmuş, konuyla ilgili ola
rak Hz. Peygamber'e nisbet edilen riva
yetler de bu inancı pekiştirmiştir. Kelam 
kaynaklarında kıyamet alametleri sayı
lırken bazı ayet ve hadisiere dayanıla
rak duhana da yer verilmiş, bu husus kı
yamete çok yakın bir zamanda gerçek
leşecek olağan üstü olaylar arasında sa
yılmıştır. Ancak Ehl-i sünnet'in, sem'iy
yat* alanına giren konularda bağlayıcı 
yorum ve tahminlerden kaçınma esası 
bu hususta da benimsenmiş ve duhanın. 
zuhuruna inanılması gereken bir kıya
met alameti olduğu belirtilmekle yeti 
nilmiştir. 

Duhan kelimesinin. hem özel adını hem 
de nüzOI sebebini oluşturduğu sürede 
yer aldığı ayetten önceki ayetlerde Al
lah 'ın birliği ve O'nun kainata hakim ol
duğu üzerinde durulur. Daha sonra Al
lah 'ın , rahmetinin bir eseri olarak in
sanlığı doğru yola iletmek üzere pey
gamberler gönderdiği bildirilir. Bütün 
bu uyanlara rağmen zamanlarını boşa 
geçirip oyalanmaktan başka bir şey yap
mayan inkarcıları elem verici azap nite
liğinde bir dumanın (duhan ) saracağı, bu 
elfm azabın kaldırılması halinde iman 
edeceklerine dair söz verecekleri ifade 
edilir. Ayetlerin devamında ise onların 
bu sözlerinde durmayacakları şu sözler
le haber verilir : "Biz azabı geçici bir za
man için kaldıracağız. fakat siz yine es
ki halinize döneceksiniz. Onları müthiş 
bir yakalayışla (batşe-i kübra) yakalayaca
ğımız gün öcümüzü mutlaka alırız" (ed
Duhan 44 / 15-16). 

islam alimlerinin. bu ayetlerde geçen 
duhan ve batşe-i kübranın mahiyeti ve 
gerçekleşme zamanı konusunda ileri sür
dükleri görüşleri iki grupta ele almak 
mümkündür: a) Abdullah b. Mes'Qd 'a 
nisbet edilen ve çoğunluğun benimsedi
ği telakkiye göre Mekke müşriklerinin 
ve özellikle Kureyş'in islam'a karşı dire
nişinde ısrarlı olduğunu ve müslüman
lara yönelik eziyetlerini arttırdığını gö
ren ResOiullah, onların Hz. Yusuf döne
mindekine benzer bir kıtlıkla cezalandı
rılması için Allah'a dua etmiş, duasının 
kabul edilmesi sonucunda Mekke halkı 
büyük bir kıtlığa uğramıştır. Bu kıtlık 

sırasında leş ve kemik yemek zorunda 
kalan ve açlıktan gözlerinde fer kalma
yan Mekkeli müşrikler etrafiarını du-. 
man kaplamış gibi görüyorlardı. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber'e başvurarak bu 
felaketin kaldırılması için rabbine dua 
etmesini istemişler, kıtlık sona erdiği 

takdirde iman edeceklerine dair kendi-

sine söz vermişlerdi. Fakat ResOiullah'ın 
duası üzerine sıkıntıları biraz hafifleyin
ce direniş ve eziyetlerini daha da arttır
mışlardı. Abdullah b. Mes'Qd'a göre söz 
konusu ayetteki duhan. Mekke döne
minde gerçekleşen bu kıtlığa ve bunun 
sonucunda etrafı duman kaplamış gibi 
görme olayına, onu takip eden ayetler
de yer alan batşe-i kübra ise müşrikle
rin Bedir Gazvesi'nde uğrayacakları ye
nilgiye işaret etmektedir (ayrıca bk. BAT

ŞE-i KÜBRA). Duhan ayetinin kıyamet ala
metlerinden birini teşkil eden duhana 
delalet etmediği şeklindeki kanaat, bu 
ayetin devamında yer alan. "Rabbimiz. 
azabı üzerimizden kaldır!" (ed-Duhan 
44/ 12) mealindeki ayetle bu isteğin ce
vabı olan. "Azabı üzerinizden biraz kal
dıracağız" (ed-Duhan 44 / 15) ayetiyle de 
desteklenmektedir. ilk dönem müfessir
lerinden Taberi. SÖZ konusu ayetin yu
karıda temas edilen üs!Op ve muhteva
sının ibn Mes"Qd'un görüş ve yorumu
nu güçlendirdiğini vurgulamal,ta. bu se
beple de onun görüşünün tercih edilme
si gerektiğini ileri sürmektedir. Son dö
nem alimlerinden Şevkani de eşrat-ı sa
at* rivayetlerine dayanarak kıyamet ala
metlerinden sayılan bir başka duhan ola
yının kıyamete yakın bir zamanda ger
çekleşebileceğini belirtmekte ve yukarı
daki ayette geçen duhan ve batşe-i küb
ra tabirlerinin o dönemde Kureyş'in ba
şına gelen kıtlık ve Bedir yenilgisi ola
rak anlaşılmasının daha doğru olacağın ı 

söylemektedir. b) Aralarında ibn Kesir'in 
de bulunduğu diğer bir grup müfessir 
ise SÖZ konusu ayette geçen duhanın, 
kıyametin yaklaştığı sırada ortaya çıka
cak duman olduğu görüşünü benimse
mektedir. Abdullah b. Ömer, Abdullah 
b. Abbas ve Zeyd b. Ali'ye izafe edilen 
bir görüş de bu yorumu desteklemek
tedir. Bu hususla ilgili rivayetlere göre, 
kıyamete yakın bir zamanda gökten ine
cek olan bu duman bütün dünyayı (do
ğu ve batının arasını) kırk gün kırk gece 
süreyle (Ye'cüc ve Me'cOc'ün helakiyle il
gili rivayetlerde üç gün) kaplayacak. yer
yüzü adeta bacasız bir fırın. içinde ateş 
yanmış bir oda gibi ısınacaktır. Mürnin
ler bu dumandan -hafif nezleye tutulmuş 
gibi- çok az etkilenecek. kafir ve müna
fıklar ise şiddetle sarsılacak, adeta sar
hoşa döneceklerdir. 

Kur'an'da duhan kelimesinin geçtiği 

diğer ayette (Fussılet 41 / ll). Allah'ın du
man (buhar. gaz) bulutu halinde bulunan 
göğe teveccüh ve tecelli ettiğine işaret 
edilmekte. ardından da ona ve arza. "iki-

DU HAN 

niz de ister istemez gelin" diye emrolun
duğu ifade edilmektedir. ilmi tefsir me
todunu uygulayan bazı yen i müfessir
lerle mutasawıflar bu ayette yer alan 
"tav'an ev kerhen" (ister istemez) kelime
lerini, yerküre ile onun en yakın seması 
arasındaki uyum zorluğunun bir işareti 
olarak kabul etmektedir (ayrıca bk. DA
VÜD-i KAYSERI). Günümüzjeofizik ve uzay 
araştırmaları da böyle bir intibak zorlu
ğuna işaret etmekte. hayatın devamı
nın ancak yerküre ile uyum halindeki bir 
atmosferle mümkün olduğunu ileri sür
mektedir. Bu konuda dünya atmosferi
nin oluşumu örnek alınacak olursa arz 
ve sema uyumunun, öncelikle atmosfer
deki gaz atom ve moleküllerinin kaçış 

hareketleriyle arzın çekim gücünün den
gede bulunması gibi çok ince bir muva
zeneye bağlı olduğu görülür. Atmosfe
rin teşekkülüne ait tahakkuku çok zor 
bu jeofizik şartların gerçekleşmesi ise 
ancak atmosfer mekanının ısısı ile arz 
cazibesinin dengesi ve uzaydaki çeşitli 

ışın enerjilerinin bu muvazeneyi bozma
ması gibi bazı hassas dengelerin sağla
nıp devam ettirilmesine bağlıdır. Duhan
la ilgili olan rivayetler. genellikle insanın 
hayatını sürdürebilmesine en uygun or
tama sahip bulunan dünyanın bu den
gelerinin bozulmasını yansıtmaktadır. 

Birçok ayetin de kıyametin kopuşunu 

büyük bir kozmik değişim olarak tasvir 
ettiği bilinmektedir (mesela bk. İbra hi m 

14/ 48; Taha 20/105-107 ; et-Tekvir 81 / 
1-3; el-infitar 82/ 1-3 ; ei-Karia ıoı 1 1-5) 
Bu kozmik değişimin alametlerinden bi
rini teşkil eden duhanın dünyanın söz 
konusu hassas dengeleriyle çok yakın
dan ilgili olan bu anlamı, yeryüzünde ve 
atmosferde meydana gelecek ve insan 
hayatını olumsuz yönde etkileyecek olan 
ozon tabakasının delinmesi, atmosferin 
sera etkisinin azalması . çevre ve hava 
kirliliğ i, nükleer savaş ve santrallerden 
kaynaklanan radyoaktif kirlenmeler gi
bi jeolojik ve ekolojik dengeyi bozacak 
değişimlerle, geniş çapta salgın haline 
gelen kötü alışkanlıkların doğurduğu 

bütün olumsuz sonuçlara, bunlar karşı

sında alınacak tedbirlere müslümanla
rın ilgisiz kalmamaları konusunda önem
li bir uyarı anlamı da taşıdığı düşünüle
bilir. Bazı yeni yorumlarda söz konusu 
ayette geçen duhan lafzı. gelecekte vu
ku bulacak bazı ilmi keşifleri gösteren. 
insanlığı yok edecek çeşitli nükleer si
lahlarla bunların olumsuz etkilP-rinin bir 
işareti olarak kabul edilmektedir (mese
la bk. Ateş, VII I, 306) 
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~ METiN YuRDAGÜR 

DUHAN SÜRESİ 
( .;,l>..UI ö.J_,.... ) 

Kur 'an-ı Kerim'in 
kırk dördüncü sfıresi. 

_j 

Mekke devrinin sonlarında muhteme
len Zuhruf süresinin ardından ve Casiye 
süresinden önce nazil olmuştur. Mus
hafta "ha-mim" ile başlayan yedi süre
nin beşincisidir. Ayetleri Küfe sayımına 
göre elli dokuz, Hicaz sayımına göre alt
mıştır. Bu fark, baştaki "ha -mim" ru
muzunun müstakil ayet sayılıp sayılma
masıyla ilgili görüş ayrılığından doğmak
tadır. Fasıla* sı (.;, • r) harfleridir. Sü
re. ismini onuncu ayette geçen ve "du
man" anlamına gelen duhan kelimesin
den almaktadır. Aynı zamanda sürenin 
nüzül sebebi olan duhanın, söz konusu 
ayette gökyüzünden gelip insanların üze
rine bir azap olarak çökeceği bildirilmiş
tir (bk. DUHAN). Hz. Peygamber' den kı

yamet alametleriyle ilgili olarak rivayet 
edilen bir hadiste geçen duman ise (bk. 
fvlüsned, IV, 6, 7; Müslim, "Fiten", 39. 40 : 
İbn Mace, "Fiten", 25. 28: Tirmizi. "Fiten", 
21 ı kıyamet öncesinde meydana gele
cektir. Buna göre gökten inecek olan bir 
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duman bütün yeryüzünü kaplayacak, her 
taraf bacasız fırın gibi ısınacaktır. Bu sü
redeki duhan ile kıyamet alametlerin
den olan duhanın aynı olduğunu söyle
yenler olmuşsa da bunların birbirinden 
farklı olduğunu ileri sürenler çoğunluk
tadır. Zira biri zuhur etmiş ve geçmiş
tir. diğeri ise zuhur edecektir (bk. Tecrid 

Tercemesi, lll. 279-280). 

Duhan süresinin konusunu, kitaba ve 
peygambere inanmanın gereği ve öne
mi. inanmayanların dünya hayatında uğ
rayacakları sıkıntılarla ahirette çekecek
leri azap, iman edip kötülüklerden sakı
nanların ise ebedi mutluluğa erecekle
ri hususu teşkil eder. Süre. dinde kita
bın ve vahyin önemini vurgulamak ama
cıyla kitaba yeminle başlar. ilk ayetler, 
Kur'an-ı Kerim'in her hikmetli işin hük
me bağlandığı mübarek bir gecede in
dirildiğ i ni açıklar; her şeyin ve herkesin 
rabbi olan Allah'ın böyle apaçık ayetler
le dolu bir kitap göndermesinin ilahi bir 
rahmet olduğunu belirtir (ayet 1-8). Da
ha sonraki ayetler, Mekke müşriklerinin 
söz anlamaz, ibret almaz ve uslanmaz 
tutumlarının kötü akıbetini açıklamak 

üzere Firavun ile kavminin durumunu 
ibret verici tarihi bir olay olarak anlatır. 
Vaktiyle İsrailoğulları. , Allah tarafından 
gönderilen peygamber sayesinde Fira
vun'un zulmünden kurtulmuştu. Onlar 
denizi yarıp geçmişler. fakat gerçeğe 
karşı direnen Firavun ile adamları bo
ğularak helak olmuşlardı. Geride bırak
tıkları birçok dünya nimeti başka kavim
lere intikal etmiş, kendileri ise yaratana 
ve yaratılmışlara karşı işledikleri suçla
rın kötü sonuçlarıyla başbaşa kalmışlar
dı. "Ne gök ağladı onlara ne yer. ne de 
cezaları ertelendi" (44 / 29) . Mekke müş
rikleri Mısır firavunlarından. Yemen'de
ki Tübba' hanedamndan ve onlardan ön
ceki diğer kavimlerden daha güçlü de
ğildir. Günahkar olan bütün o kavimler 
helak edildiğine göre Mekke müşrikle
rinin helaki de mümkündür. Ayrıca bu-

rada öldükten sonra dirilmeyi ve ahiret
te hesap vermeyi inkar edenlerin cehen
nemdeki azaplarının dünya hayatında 

çektikleri sıkıntılardan kat kat ağır ola
cağı haber verilir. Bu ayetlerin (9-50) ar
dından kötülükten sakınan müminlere 
verilecek cennetierin güzellikleri anlatılır. 
Bu büyük kurtuluşun inananlara Allah ' ın 

bir nimeti olduğu bildirilir (ayet 51-57) 

Süre, "Biz bu kitabı düşünüp ibret al
maları için senin dilinle indirip kolaylaş
tırdık. Artık sonucu bekle, onlar da bek 
lemektedirler" mealindeki uyarı ayetleriy
le sona erer (58-59). Sürenin baş tarafta
ki ayetlere atıfta bulunarak bu şekilde 
sona ermesi, hem konunun başıyla sonu 
arasındaki bağiantıyı sağlamak, hem de 
inanmayanların dünya ve ahirette karşı

laşacakları güçlüklere dair yapılan uya
rıyı pekiştirrnek amacını güder. Nitekim 
Duhan süresinden sonra gelen Casiye 
süresi. onların başlarına gelecek felaket
leri daha ayrıntılı bir şekilde ele alır. 

Duhan süresinin faziletine dair. "Kim 
geceleyin Duhan süresini okursa saba
ha kadar yetmiş bin melek kendisi için 
isti(ıfarda bulunur"; "Kim cuma gecesi 
Duhan süresini okursa günahları bağış
lanır'' (Tirmizi, "Feza,ilü'l-~ur'an", 8) me
alinde iki hadis rivayet edilmişse de bun
ların ve özellikle ikinci hadisin ileri de
recede zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Ni
tekim Tirmizi hadisleri zikrettikten son
ra her ikisi için de garib • değerlendir
mesini yapmış, senedierinin illetlerine 
dikkat çekmiştir. 
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~ EMiN IşıK 

DUtlANİ ŞERİF ÇELEBİ 
(ö. 1831) 

L · Dini eserler icracısı ve bestekarı. _j 

Bursa'da doğdu ve gençlik yıllarını bu
rada geçirdi. Öğrenimi ve yetişmesi hak
kında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. 
Bursa 'da Özbek Çarşısı'nda tütüncülük 
yaptığı için "Duhanf" lakabı ile şöhret 
bulmuştur. Zamanın üstatlarından dini 
ve din dışı eserler meşkederek kendisi-


