
DU HAN 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ragıb el-isfahani. el-Mü{redat, "dlJn" md.; 
Lisanü 'l - 'Arab, "dlJn" md.; Mustafavi, et-Tatı
~~~. "dlJn" md., lll , 176-178 ; Müsned, IV, 6, 7 ; 
Buhari. "İstis~a", 2, "Tefsir", 12 / 4, 30 / 1, 44 / 
5-6; Müslim. "Şıfatü'l-münatıkin", 39, 40, "Fi
ten", 39, 40; İbn Mace, "Fiten", 25, 28; Tirmi
zi. "Tefsir", 46, "Fiten", 21; Taberi. Cami'u 'l
beyan, XXV, ı ı ı -115; Fahreddin er- Razi. Me
fatrtıu 'l-gayb, XXVII, 24ı-244; Nevevi. Şertıu 
Müsllm, XVII, 140-ı42; İbn Kesir, Te{sfrü 'l
~ur'an, VII , 232-236; a.mlf .. en-Nihtiye (nşr. 
M. Ahme d Abdü laziz), Beyrut 1408 / 1988, 1, 
223-226 ; Teftazani, Şerhu 'l-'A~a'id, s . 193-
194; Ayni. 'Umdetü 'l-~arf, Kahire ı392 / 1972 , 
VII, 29; Tecrid Tercemesi, lll, 271-281; Xl, 144 -
148, ı77 - 179 ; Berzenci. el-işa'a li-eşrati's-sa'a, 
Beyrut, ts. (Darü'I-Kütübi'l-i lmiyye), s . ı55, 

177-178; Seffarini. Levami'u'l-envari ' l -behiy· 
ye, Beyrut, ts. (ei-Mektebetü ' l-islami), ll , 128-
131; Şevkani. Fethu 'l -kadfr, Kah i re 1349-51, 
IV, 556 -557; Abdüllatif ei-Harpüti. Tenkffıu ' l

kelam, istanbul 1330, s. 358-359; Elmalılı, Hak 
Dini, VI, 4190-4193, 4297-4299; D. Masson. 
Monotheisme coranique et monotheisme bib· 
llque, Paris 1976, s. 692; Abdullah Aydemir. 
Te{sirde israiliyyat, Ankara 1979, s. 309-310; 
Halük Nurbaki. Radyasyon ve Minikierin Ev
reni, istanbul 1987, tür.yer.; a.mlf .. Kur'an-ı Ke
rfm 'den Ayetler ve ilmi Gerçekler, Ankara 1988, 
s . 12-18; Süleyman Ateş, Yüce Kur'an 'ın Çağ

daş Te{sfri, istanbul 1988-91, VIII, 303-306; Ze
ki Sarıtoprak. islam'a ve Diğer Diniere Göre 
Decca /, istanbul 1992, s. 98; Bekir Topaloğlu . 
"Batşe-i Kübra", DiA, V, 203-204. 

L 

~ 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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Duhan sOresinin muhakkak hattıyla yazılmış ilk ayetleri 

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-


