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METiN YuRDAGÜR

DUHAN SÜRESİ
( .;,l>..UI ö.J_,.... )
Kur 'an-ı

L

kırk

Kerim'in
dördüncü sfıresi.
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Mekke devrinin sonlarında muhtemelen Zuhruf süresinin ardından ve Casiye
süresinden önce nazil olmuştur. Mushafta "ha -mim" ile başlayan yedi sürenin beşincisidir. Ayetleri Küfe sayımına
göre elli dokuz, Hicaz sayımına göre altmıştır. Bu fark, baştaki "ha -mim " rumuzunun müstakil ayet sayılıp sayılma
masıyla ilgili görüş ayrılığından doğmak
tadır. Fasıla * sı (.;, • r) harfleridir. Süre. ismini onuncu ayette geçen ve "duman " anlamına gelen duhan kelimesinden almaktadır. Aynı zamanda sürenin
nüzül sebebi olan duhanın, söz konusu
ayette gökyüzünden gelip insanların üzerine bir azap olarak çökeceği bildirilmiş
tir (bk. DUHAN). Hz. Peygamber' den kı
yamet alametleriyle ilgili olarak rivayet
edilen bir hadiste geçen duman ise (bk.
fvlüsn ed, IV, 6, 7; Müslim, "Fiten", 39. 40 :
İbn Mace, "Fiten", 25. 28: Tirmizi. "Fiten",
21 ı kıyamet öncesinde meydana gelecektir. Buna göre gökten inecek olan bir
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Duhan sOresinin muhakkak hattıyla

yazılmış

ilk ayetleri

rada öldükten sonra dirilmeyi ve ahirette hesap vermeyi inkar edenlerin cehennemdeki azaplarının dünya hayatında
çektikleri sıkıntılardan kat kat ağır olacağı haber verilir. Bu ayetlerin (9-50) ardından 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 aliçin senin dilinle indirip kolaylaş
tırdık. Artık sonucu bekle, onlar da bek
lemektedirler" mealindeki uyarı ayetleriyle sona erer (58-59). Sürenin baş taraftaki 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 uyarıyı pekiştirrnek amacını güder. Nitekim
Duhan süresinden sonra gelen Casiye
süresi. onların başlarına gelecek felaketleri daha ayrıntılı bir şekilde ele alır.
maları

duman bütün yeryüzünü kaplayacak, her
taraf bacasız fırın gibi ısınacaktır. Bu süredeki duhan ile kıyamet alametlerinden olan duhanın aynı olduğunu söyleyenler 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 önemi. inanmayanların dünya hayatında uğ
rayacakları sıkıntılarla ahirette çekecekleri azap, iman edip kötülüklerden sakı
nanların ise ebedi mutluluğa erecekleri hususu teşkil eder. Süre. dinde kitabın ve vahyin önemini vurgulamak amacıyla kitaba yeminle başlar. ilk ayetler,
Kur'an-ı Kerim'in her hikmetli işin hükme bağlandığı mübarek bir gecede indirildiğ i ni açıklar; her şeyin ve herkesin
rabbi olan Allah ' ın böyle apaçık ayetlerle dolu bir kitap göndermesinin ilahi bir
rahmet olduğunu belirtir (ayet 1-8). Daha 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 Firavun'un zulmünden kurtu lmuştu. Onlar
denizi yarıp geçmişler. fakat gerçeğe
karşı direnen Firavun ile adamları boğularak helak olmuşlardı. Geride bırak
tıkları birçok dünya nimeti başka kavimlere intikal etmiş , kendileri ise yaratana
ve yaratılmışlara karşı işledikleri suçların kötü sonuçlarıyla başbaşa kalmışlar
dı. "Ne gök ağladı onlara ne yer. ne de
cezaları ertelendi" (44 / 29) . Mekke müş
rikleri Mısır firavunlarından . Yemen'deki Tübba' hanedamndan ve onlardan önceki diğer kavimlerden daha güçlü değildir. Günahkar olan bütün o kavimler
helak edildiğine göre Mekke müşrikle
rinin helaki de mümkündür. Ayrıca bu-

Duhan süresinin faziletine dair. "Kim
geceleyin Duhan süresini okursa sabaha 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) mealinde iki hadis rivayet edilmişse de bunların ve özellikle ikinci hadisin ileri derecede zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Tirmizi hadisleri zikrettikten sonra 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 burada geçirdi. Öğrenimi ve yetişmesi hakkında 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-

DUKAKiNZADE AHMED BEY
ni yetiştirdi. Repertuvarının zenginliği ve
sesinin güzelliğinden dolayı müsiki toplantılarının aranılan kişisi oldu. 1801 'de
Bursa'da meydana gelen büyük yangın
da dükkanı yanınca İstanbul'a gitti. Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi Hanım
hı yakınlarında bir ev satın aldı: Kapalı
Çarşı'daki Cevahir Bedesteni'nde ticaretle uğraşmaya başladı. Bu sırada Celvetiyye tarikatına intisap etti ve Aziz
Mahmud Hüdayi Hankahı'nda uzun seneler zakirlik yaptı. Ziyaret için gittiği Bursa'da 23 Rebiülewel1247 (1 Eylül 1831)
tarihinde vefat edince orada Üftade Türbesi yanındaki hazıreye gömüldü.
tanınmış

zakir ve mevlidhanyer alan Şerif Çelebi, aynı zamanda bestelediği eserler ve yetiş
tirdiği talebelerle de şöhret bulmuştur.
Özellikle dini sahada bestelediği na't, durak ve ilahilerine el yazması güfte mecmualarında rastlanmaktadır: bu eserler
arasında bilhassa sursalı İsmail Hakkı'
ya ait güttelerin çokluğu dikkati çekmektedir. Fakat bu dini eserlerden ancak iki
ilahisinin notası tesbit edilebilmiştir. Yetiştirdiği talebeler arasında, sonradan
Aziz Mahmud Hüdayi Hankahı'nda kırk
dokuz yıl şeyhlik yapan Mehmed Rüşen
Efendi (ö. 1891) en tanınmış alanıdır.
Devrinin

ları arasında
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tml NuRi ÖzcAN

DUHAYM

( r::>~ )
Ebı1 Said Abdurrahman

(ö. 245/859)

.L

(mesela bk. Buhari,

"Salat",

63; Müslim,

"Fiten", 70) "fie-i bağiye"nin Dımaşk halkı olduğunu söylediler. Duhaym bir Ernevf taraftarı olması sebebiyle onlara, "Bunu söyleyen fahişe çocuğudur· diye hakaret etti. Bunun üzerine Bağdatlılar
kendisinden bir müddet hadis okumadılar; fakat daha sonra yine rivayete devam ettiler. Duhaym'in rivayet ettiği hadisler Şal:_ıif:ı-i Bul]ô.rf ile Ebü Davüd, Nesar ve İbn Mace'nin sünenlerinde yer almıştır.

Fıkıhta Evzai'nin görüşlerini benimseyen Duhaym, Ürdün ve Filistin'de Taberiye ve Remle şehirlerinde uzun süre kadılık yaptı. Bu görevde iken Halife Mütevekkil-Alellah onu Mısır'a kadılkudat
olarak tayin etti. Fakat halifenin mektubu kendisine geldiğinde Mısır'a hareket ederneden 17 Ramazan 24S'te (16
Aralık 859) Filistin'in Remle şehrinde vefat etti.
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b. İbrahim b . Amr Duhaym
el- Kureşi ed- Dım aş ki

Muhaddis, kadı ve fakih.

İbnü'l - Yetim dendiği de söylenmektedir. Mısır, Hicaz, Bağdat, Küfe ve Basra
gibi ilim merkezlerine seyahatler yaparak hadis, fıkıh, kıraat ve nesep ilimlerini tahsil etti. Süfyan b. Uyeyne, Velid
b. Müslim, Ebü Müshir gibi hocalardan
faydalandı. Velid b. Müslim'den hadis
yanında kıraat da öğrendi. Abdullah b.
Muhammed b. Haşim ez-Za'ferani bu
kıraati ondan arz* yoluyla alarak rivayet etti. Kendisinden de Buhari. Müslim,
Ebü Davüd, Nesai, İbn Mace, Zühli. Baki
b. Mahled, Ebü Hatim er-Razi ve Ebü
Zür'a er-Razi gibi meşhur muhaddisler
rivayette bulundular. Ahmed b. Hanbel,
Ebü Davüd, Ebü Hatim, Nesai, İbn Hibhan. Darekutni ve diğer cerh ve ta'dil*
alimleri onun sika bir ravi olduğunu kabul ederler. Kendisi de Şamlı ravilerin
cerh ve ta'dTiinde otorite kabul edilmiş
tir. Kırk iki yaşında Bağdat'a gittiğinde,
yaşça ondan büyük olmalarına rağmen
Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. Main gibi
alimler Duhaym'e büyük itibar gösterdiler. Burada kendisiyle hadis müzakere eden bazı kimseler, hadislerde geçen
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170 yılı Şewal ayında (Nisan 787) doğ
du. "Kötü" anlamına gelen Duhaym lakabını hangi sebeple aldığı bilinmemekle beraber bu lakaptan hoşlanmadığı zikredilmektedir. Osman b. Affan'ın azatlı
sı Yetim'e nisbetle kendisine Duhaymü
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Hatim, el-Cerfı v~'t-ta'drl, V, 211·212; Hatfu,
Tari!) u Bagdad, X, 265-267; İbn EbO Ya'la, Taba~atü ' l·l:fanabile, ı, 204 ; Sem'ani, el·Ensab,
V, 285-286; Zehebi, Tezkiretü'l-hu{{az, ll, 480;
a.mlf., A'lamü'n · nübela', Xl, 5l5·51S; a.mlf..
Mfzanü'l-i'tidal, ll, 546; İbn Kesir, el·Bidaye,
X, 346; İbnü'I-Cezeri. Gayetü'n-nihaye, ı, 361,
454-455; İbn Hacer,- Tefı?fbü 't-Tefı?fb, VI , 131132; İbnü' I -İmad, Şe?erat, ll, 108; Nüveyhiz,
Mu 'cemü'l-mü{essirfn, !, 260-261.
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Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur.
Birbirine karışan ve farklılıklar gösteren tarihi kaynaklardaki bilgilere göre
Arnavut Dukası Jean ' ın soyundan gelen
bir aileye mensuptur. Dedesi Sadrazam
DukakinzadeAhmed Paşa (ö. 921 / 1515),
babası Kanünl Sultan Süleyman devrinde Semendire- Halep ve Mısır beylerbeyiliği görevinde bulunan Mehmed Paşa'
dır (ö. 964 / ı 556) Mehmed Paşa'nın dört
çocuğundan biri olan Ahmed Bey hakkında şuara tezkirelerinde yer alan yetersiz bilgiler birbirinin tekranndan ibaret olup tarihi kaynaklardaki karışıklık
tezkirelere de yansımıştır. Bütün kaynaklarda Ahmed Bey, büyükbabası Ahmed
Paşa ve Ahmed Sarhan birbirine karış
tırılır. Ancak Dukakinzade Ahmed Bey'in
"ağır zeamete mutasarrıf ve sancak payesinde iken" tasawufa yöneldiği ve güzel şiirler yazdığı konusunda kaynaklar
birleşmektedir. Ölüm tarihi hakkında da
bilgi yoktur.

Du ka kinzade Ahmed Bey'in şiirleri, Kaygusuz ve Ahmedl mahlaslarını kullanan
ve daha çok ilahi türünde manzumeler
yazan Bayramı Melamrıeri'nden Ahmed
Sarban'ın (ö 952 / 1545-46) şiirleriyle ka rıştırılmıştır. Divanında bulunan birçok
şiir, mecmualarda Dukakinzade Ahmed
Paşa veya Ahmed Sarhan adına kaydedilmiştir. Ahmed Sarban adına kaydedilen şiirlere, daha çok XVII ve XVIII. yüzyıllarda Sarı Abdullah Efendi, Müstakimzade Süleyman Sadeddin ve La'llzade
Abdülbaki gibi Bayramı Melamlleri'nin
meydana getirdikleri mecmualarda rastlanır. Bu mecmualarda Vizeli Abdullah'ın
Kaygusuz mahlasıyla yazdığı bazı şiir
ler de Ahmed Sarban adına kaydedilmiş
tir. Dukakinzade Ahmed Bey'in divanın
da yer alan manzumelerin yanlışlıkla
Ahmed Sarban adına kaydedildiği söylenebilir. Dukakinzade Ahmed Bey ile
Ahmed Sarban'ın aynı şahıs olduğu iddia edilmekle birlikte kesin bilgiler bulununcaya kadar bu şiirlerin Dukakinzade Ahmed Bey'e ait olduğunu kabul etmek gerekir.
Ahmedı ve Ahmed ma hlaslarını kullanan Dukakinzade Ahmed Bey daha çok
tasawuf ağırlıklı şiirler yazmış, duygularını sade ve akıcı bir dille ifade etmiş
tir. Şiirlerindeki tasawuff eğilim ve üslüp özellikleri göz önünde tutularak Ah-
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