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lýný gereksiz yere kesen kimse dahi bir can-
lýya kýydýðý ve insanlarýn faydalanmasý için
yaratýlan nesneye zarar verdiði için nimete
nankörlük etmiþ sayýlýr (Ý¼yâß, IV, 94). Gaz-
zâlî, “Altýn ve gümüþü biriktirip Allah yo-
lunda harcamayanlarý elem verici bir azap-
la müjdele!” meâlindeki âyete (et-Tevbe 9/
34) dayanarak Allah’ýn, tedavülde tutulmak
suretiyle insanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak-
ta kullanýlmasý için yarattýðý parayý, altýn
ve gümüþü ilâhî hükümlere aykýrý þekilde
kullanmanýn veya kullarýn ona ihtiyacý var-
ken tedavülden çekip saklamanýn nimete
ve sahibine karþý nankörlük olduðunu ifa-
de etmekte ve bu davranýþý hâkimi bir ye-
re hapsederek adaleti engellemeye ben-
zetmektedir (a.g.e., IV, 90-92, 95; ayrýca bk.
ÞÜKÜR).
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Ýtalya’nýn güneybatýsýnda
tarihî bir liman þehri.

˜ ™

Ýtalya’nýn Tiren denizi sahilinde ayný adý
taþýyan körfezin kuzey kýyýsýnda kurulmuþ
tarihî bir þehir ve Campania bölgesindeki
idarî birimin merkezidir. Þehir, Vezüv ya-
nardaðý ile Campi Flegrei arasýndaki tepe-
ler üzerine ve bu tepelerle sahil arasýndaki
düzlükte yayýlmýþtýr. Günümüzde tarihî ve

kültürel zenginlikleriyle güzel sanatlar ve
özellikle turizm alanýnda ülkenin önde ge-
len þehirleri arasýnda yer alýr.

Antik kaynaklar Napoli’nin bir Yunan ko-
lonisi olarak ortaya çýktýðý üzerinde durur.
Atina’dan gelenlerce yoðun biçimde iskân
edilen bu koloni (Parthenope / Palaepolis)
daha sonra Neapolis (yeni þehir) adýyla
anýldý. Milâttan önce IV. yüzyýlda Romalý-
lar’ýn eline geçince yazlýk yerleþme yeri ha-
line geldi, birçok Roma imparatoru bura-
da oturdu. VI. yüzyýlda Bizans idaresi altý-
na girdi. VIII. yüzyýlda þehir kendi idaresini
kurdu. Normanlar Güney Ýtalya’ya hâkim
olunca Napoli onlarýn etkisi altýna girdi.
Bundan önce Ýslâm ordularýnýn bölgeye yö-
nelik faaliyetleri þehri tehdit altýnda býrak-
mýþtý. Normanlar, Güney Ýtalya’da hâkim
olduklarý yerleri birleþtirip Sicilya ve Apu-
lia Krallýðý’ný kurdular (1139). Daha sonra
krallýk baþka hânedanlarýn eline geçti. Bu-
rasý Angioio hânedanýna mensup Carlo ta-
rafýndan krallýðýn merkezi yapýlmýþtý.

Napoli, Ýtalya yarýmadasýnda Ýslâm ve
Türk âlemiyle en faal temas içindeki þe-
hirler arasýnda bulunur. IX. yüzyýldan iti-
baren baþlayan iliþkiler pek çok tarihî ola-
yýn cereyan etmesine yol açmýþtýr. Sicilya
adasýný ele geçiren müslümanlar Ýtalya ya-
rýmadasýndaki bazý yerlerde etkili oldular-
sa da Napoli üzerinde doðrudan bir hâki-
miyet kuramadýlar. Bununla beraber et-
rafýndaki yerleþim merkezlerine yapýlan
akýnlar sýrasýnda ticarî iliþkiler de ilerledi.

Napoli Krallýðý Levant ticaretiyle ilgilen-
di ve Mýsýr ile ticarî bað kurdu. Ýskenderi-
ye’de bir ticaret bürosu mevcuttu. Napoli
Krallýðý, Bizans ve Anadolu’daki Türk bey-
likleriyle temas kurmakta gecikti. Osman-
lý Devleti’yle olan iliþkiler Yýldýrým Bayezid
döneminde baþlar. XIV. yüzyýlýn sonlarýna
doðru Napolililer’in Bursa’da kendilerine
ait bir deposu ve ticaret merkezi bulun-
duðu bilinmektedir. Ancak bu ticaret sý-
nýrlý kaldý. Kral Alfonso 1442’de Sicilya ve
Napoli’yi birleþtirince (Sicilyateyn / iki Si-
cilya krallýðý) Arnavutluk ve Adriyatik sa-
hillerine kadar ulaþan Türkler’e karþý ha-
rekete geçme ihtiyacý hissetti. Daha önce
1436’da bir Türk elçisinin Napoli’ye geldi-
ði tesbit edilmektedir. Napoli ile olan iliþ-
kiler, Ýskender Bey tarafýndan baþlatýlan is-
yan sebebiyle Arnavutluk kesiminde yoðun
bir siyasî çatýþmaya dönüþtü. Ýskender Bey
memleketinden ayrýldýktan sonra Napoli
Krallýðý’nýn himayesine girdi. Ýstanbul’un
fethi sýrasýnda baþta devrin papasý V. Ni-
colò tarafýndan kurulmasý istenen koalis-
yonlara katýlmasý için teþvik edildiyse de
Napoli tahtýnda bulunan Aragona hâneda-

masý gibi dünyevî sýkýntýlara sebep olaca-
ðý belirtilmektedir (en-Nahl 16/112; Sebe’
34/17).

Hadislerde nankörlük konusu daha çok
insanlarýn yaptýðý iyiliklere teþekkür etme-
nin önemi baðlamýnda ele alýnmaktadýr.
Bu hadislerden birinin meâli þöyledir: “Aza
þükretmeyen çoða da þükretmez; insan-
lara teþekkür etmeyen Allah’a da þükret-
mez. Allah’ýn nimetini her zaman anmak
þükür, bunu terketmek ise nankörlüktür;
toplulukta rahmet, tefrikada âfet vardýr”
(Müsned, IV, 278, 375; Ebû Dâvûd, “Edeb”,
11; Tirmizî, “Birr”, 35). Ýbnü’l-Esîr’e göre
bu hadisin, “Ýnsanlara teþekkür etmeyen
Allah’a da þükretmez” anlamýndaki bölü-
mü, “Kiþi insanlarýn iyiliðine teþekkür et-
mek yerine nankörce davranýrsa Allah da
onun þükrünü kabul etmez” demektir. Ay-
ný hadis, insanlarýn yaptýðý iyiliklere karþý
teþekkür etmemeyi alýþkanlýk haline geti-
renlerin Allah’ýn nimetlerine karþý da nan-
körce davranýp þükür borçlarýný terkede-
cekleri veya insanlara teþekkür etmeyen-
lerin Allah’a þükretmemiþ sayýlacaðý þek-
linde de açýklanmýþtýr (en-Nihâye, II, 493-
494).

Ahlâk kitaplarýnda þükürle ilgili bölümler-
de nankörlük konusu üzerinde de durulur.
Mâverdî, kendisine iyilik yapýlan bir kimse-
nin ahlâkî olarak borçlu durumuna düþ-
müþ sayýlacaðýný belirterek onun müm-
künse buna iyilikle karþýlýk vermesinin, de-
ðilse iyilik sahibine teþekkür edip iyilik se-
verliðini çevreye yaymasýnýn gerekli oldu-
ðunu ifade eder (Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn,
s. 205, 207). Konuyu yine þükür bahsinde
ve felsefî - tasavvufî boyutuyla Allah -kul
iliþkisi açýsýndan ele alan Gazzâlî’ye göre
þükür Allah’ýn verdiði nimeti O’nun hoþ-
nut olacaðý þekilde, nankörlük ise razý ol-
madýðý yollarda harcamaktýr. Gazzâlî, bir
nimeti yaratýlýþ gayesinin dýþýnda ve ilâhî
iradeye aykýrý olarak kullanan kimsenin Al-
lah’ýn nimetine karþý nankörlük etmiþ sa-
yýlacaðýný belirtir. Buna göre bir aðacýn da-
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tiðini yazýp günümüzde bile Napoli’nin çok
beðenilen içme suyundan söz eder. XVI.
yüzyýlda Napoli’nin Garp ocaklarýna baðlý
denizciler tarafýndan tehdit edildiði (Ýtalyan
kaynaklarýndaki Barbareschi veya Magre-
bini) ve hemen civarýnda bulunan yerle-
þim merkezlerinden Sorrento’ya 1558’de
bir sefer yapýldýðý bilinmektedir. XVII. yüz-
yýlda da Napoli civarýna yönelik akýnlar de-
vam etmiþtir.

Napoli Fransa ve Ýspanya’da hâkim olan
devletlerin etkisi altýnda uzun süren bir
baðýmlýlýk döneminin ardýndan 1734’te, is-
tiklâline kavuþup devlet merkezi olunca
komþularý ve güçlü devletlerle, bu arada
yeniden Osmanlý Devleti’yle siyasî müna-
sebet kuruldu. 1740’ta Ýstanbul’a gelen Na-
poli elçisi bir antlaþma elde etti ve 1741
yýlýnda Osmanlý Devleti karþýlýk olarak Kü-
çük Hüseyin Efendi’yi Napoli þehrine gön-
derdi. Büyük bir merasimle þehre giren el-
çi civardaki yerleri ziyaret etti, devrin meþ-
hur ressamý Bonito bu elçinin bir portresi-
ni yaptý. Daha sonra da Napoli’den Ýstan-
bul’a seçkin kiþiler elçi olarak gönderildi.
Osmanlý kaynaklarýnda Sardinya Krallýðý,
Sicilya Krallýðý, Sicilyateyn (Due Sicilie: Ýki
Sicilya) diye geçen bu devlet Kuzey Afrika’-
daki Garp ocaklarý ile süregelen temasla-
rýný XVIII. yüzyýlda devam ettirdi. Osman-
lý Devleti ile olan siyasî, ticarî ve kültürel
temas da sürdü. Sonraki yýllarda üç ye-
ni ahidnâme ve bir telgraf antlaþmasý ya-
pýldý.

Türk ve Ýslâm âlemiyle olan iliþkiler ön-
ce týp alanýnda baþladý ve sonralarý güzel
sanat, edebiyat, halk þiiri, resim alanýnda
etkili oldu. Napoli lehçesi diye tanýnan ma-
hallî konuþma diline Arapça ve Türkçe ke-
limeler girdi. Tiyatro eserlerinde ve opera
librettolarýnda Türk kavramý sýkça yer al-
dý. Gemicilerin sürekli temaslarý ve ticarî
iliþkiler, bazý Napolili araþtýrmacýlarý Türk

dilini öðrenmeye ve dil bilgisi kitaplarý ka-
leme almaya yöneltti. Bunlar arasýnda Pi-
etro Ferraguto, Giovanni Battista Mon-
talbano, Antonio Mascis tarafýndan yazý-
lan eserler yazma olarak kaldýklarý için ilim
dünyasýnda hak ettikleri alâkayý görmeyip
ancak sýnýrlý sayýdaki dilciler (Bombaci, Gal-
lotta vb.) tarafýndan incelendi. Þehir mer-
kezindeki Istituto Universitario Orientale,
XVIII. yüzyýlda Collegio dei Cinesi adýyla te-
sis edilmiþ olan merkezin devamý olup bu-
rada Doðu dünyasý üzerine incelemeler
yanýnda Arap dili ve edebiyatý, Ýran dili ve
edebiyatý çalýþmalarý yapýlmýþtýr. Türkçe ise
Luigi Bonelli’nin ýsrarlý tutumu neticesin-
de XIX. yüzyýlda programa alýnmýþtýr. II.
Dünya Savaþý’nda aðýr þekilde bombalana-
rak tahribata uðrayan Napoli yeniden in-
þa edilmiþ ve tarihî görünümü yanýnda bu-
günkü modern çehresini kazanmýþtýr. Þe-
hirde en dikkat çekici eser Napoli kated-
ralidir (1294-1323). Günümüzde bir sana-
yi, sanat, kültür ve malî merkez durumun-
daki þehrin nüfusu 993.386’dýr (2005).

BÝBLÝYOGRAFYA :
Anonim, Relazione della venuta di Hagi Hus-

sein Effendi inviato straordinario della Porta
Ottomana e della pubblica udienza, che ha
avuto dal Re nostro signore il giorno 18 Set-
tembre 1741, Napoli 1741; P. Lavedan, Géograp-
hie des villes, Paris 1959, s. 198; S. Bono, I Cor-
sari Barbareschi, Torino 1964, tür.yer.; U. Scer-
rato, Arte islamica a Napoli, Napoli 1968; A. di
Vittorio, Il Commercio tra Levante Ottomano e
Napoli nel secolo XVIII, Napoli 1979; G. Celenta-
no – C. S. Cerqua, “I Manoscritti di medicina ara-
ba dell’Istituto Orientale di Napoli”, Studi in ono-
re di Francesco Gabrieli nel suo ottantesimo
compleanno, Roma 1984, I, 211-236; G. Curato-
la, “L’immagine del turco nel presepe napoleta-
no del 700”, La conoscenza dell’Asia e dell’Af-
rica in Italia nei secoli XVIII e XIX, Napoli 1984,
I/2, s. 749-765, ek 63; A. Gallotta, “I Manoscrit-
ti turchi della Biblioteca ‘Vittorio Emanuele III’ di
Napoli”, a.e., II/1, s. 141-175; a.mlf., “Le relazi-
oni tra l’Impero Ottomano e Napoli”, Atti del
convegno sul tema: Presenza araba e islamica
in Campania (Napoli-Caserta, 22-25 novembre
1989), Napoli 1992, s. 323-335; a.mlf., “The
Turks in Italy”, Ciépo Osmanlý Öncesi ve Os-
manlý Araþtýrmalarý Uluslararasý Komitesi VII.
Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1994, s. 73-
79; Þerafettin Turan, Türkiye- Ýtalya Ýliþkileri, Ýs-
tanbul 1990, I, 313-316; a.mlf., “Osmanlý Ýmpa-
ratorluðu ile Ýki Sicilya Krallýðý Arasýndaki Tica-
retle Ýlgili Gümrük Defterleri”, TTK Belgeler, IV/
7-8 (1967), s. 79-167; S. Baldi, “Presenza lingu-
istica nel dialetto napoletano”, Atti del conveg-
no sul tema: Presenza araba e islamica in Cam-
pania (Napoli -Caserta, 22-25 novembre 1989),
Napoli 1992, s. 35-54; A. Bozzo, “A proposito di
alcuni documenti in arabo dell’ Archivio di Sta-
to di Napoli: Osservazioni sulla diplomazia nor-
dafricano di Ferdinando IV di Borbonse (1787-
1793)”, a.e., s. 127-147; F. Cresti, “Corsari turc-
hi e barbareschi contro Napoli: Ýl sistema di di-
fesa delle coste napoletane, con particolare rife-

nýndan V. Alfonso, verdiði sözlü vaadlere
raðmen komþu devletlerle olan savaþlarý
sebep göstererek bu ittifaka katýlmadý.
Hümanizm devrinin ileri gelen aydýnlarýn-
dan N. Sagundino, Fâtih Sultan Mehmed’in
çok ayrýntýlý bir tasvirini bu kralýn teþvikiy-
le kaleme aldý. Fâtih, 1480’de Ýtalya istika-
metinde yapmak istediði büyük fetih si-
yasetinin ilk aþamasýnda Adriyatik denizi
üzerinde en uygun yer olan Otranto þeh-
rine asker çýkardýðýnda Ýtalya’daki devlet-
lerin kurmak istedikleri ittifaka Napoli de
katýlmak istedi, fakat böyle bir ittifak ger-
çekleþmedi. Ýtalya yarýmadasýndaki çeþitli
devletleri yanýna almak isteyen Fâtih bir
barýþ giriþiminde bulunup dönemin kralý
olan Ferrante’yi yanýna çekti. II. Bayezid
zamanýnda 1482-1485 yýllarýnda bir dizi
diplomatik yazýþma yapýldý ve antlaþma-
lar imzalandý; bu temaslar sýrasýnda 1494’-
te bir Osmanlý elçilik heyeti Napoli’yi ziya-
ret etti; ancak sürekli bir münasebet ku-
rulamadý. Cem Sultan, Avrupa’da geçirdi-
ði uzun bir maceradan sonra Roma’dan
ayrýlýp gittiði Napoli þehrinde Castel Capu-
ana’da vefat etti ve cenazesi bir süre bu-
rada kaldý. XVI. yüzyýlýn baþlarýnda Napoli
dünyanýn altý büyük þehri arasýnda sayýlý-
yordu (diðerleri Ýstanbul, Paris, Venedik,
Milano ve Lizbon; Lavedan, s. 198). Os-
manlý -Napoli iliþkilerinin bu tarihten son-
rasýna ait belgeler henüz tam anlamýyla
incelenmemiþ olmakla birlikte Napolili tüc-
carlarýn baþka devlet bayraðý altýnda (me-
selâ Cenova Cumhuriyeti) Osmanlý ülkesiy-
le ticareti devam ettirdiði bilinmektedir.

Osmanlý coðrafya literatüründe Napoli,
Anabolu þeklinde anýlýr. Pîrî Reis, bu yöre
hakkýnda edindiði mâlûmatý eserine alýp
Mora’daki Anabolu’dan ayýrt etmek üzere
“Pulya Anabolusu” dediði bu þehrin Ýspan-
ya kralýna tâbi olduðunu, sanat eserlerinin
ve insanlarýnýn güzellikte emsal teþkil et-
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deki ateþi ifade etmektedir. Bunlardan on
iki âyette nâr izâfet terkibi (azâbü’n-nâr)
veya baþka þekillerde azap kelimesiyle iliþ-
ki içindedir, dokuz âyette de “nâr-ý cehen-
nem” terkibi yer almýþtýr (M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “nvr” md.). Kur’an’da dünyevî
ateþ mânasýnda yirmi yedi yerde geçen
nârýn kullanýlýþlarý içinde kurbaný yakýp yok
edecek ateþ (Âl-i Ýmrân 3/183), savaþ çýkar-
mak amacýyla tutuþturulan ateþ veya fit-
ne (el-Mâide 5/64), ilâhî kudretin tecellisi
olarak yukarýdan gönderilen alev (er-Rah-
mân 55/35), Hz. Ýbrâhim’i yakmayan ateþ
(el-Enbiyâ 21/69; el-Ankebût 29/24) ve Hz.
Mûsâ’nýn Sînâ’da gördüðü ateþ (Tâhâ 20/
10; en-Neml 27/7-8; el-Kasas 28/29) zikre-
dilir. Hadis kaynaklarýnda nâr Kur’an’daki
anlamýna paralel biçimde birçok yerde tek-
rarlanmaktadýr. Wensinck’in eserinde nâ-
rýn zikredildiði kaynaklar otuz altý sütun-
luk bir yer iþgal etmiþtir (el-Mu£cem, VII,
20-38).

Câhiz’den itibaren nârýn Câhiliye Arap-
larý’ndaki konumu üzerinde durulmuþtur.
Câhiz, kelimenin Kur’an’daki kullanýlýþýna
temas ettikten sonra onun insan hayatý-
nýn ayrýlmaz bir parçasý olduðunu ve bu
yönüyle ilâhî nimetlerden birini teþkil etti-
ðini belirtmiþtir. Allah zulüm ve azgýnlýkla-
rý ileri boyutlara varan, insan onurunu hiçe
sayýp toplumun huzurunu bozan geçmiþ
milletleri su, rüzgâr ve taþlarla helâk et-
tiði halde ateþle cezalandýrmamýþ, Hz. Pey-
gamber de âhirette Cenâb-ý Hakk’a mah-
sus olan bu ceza þeklinin dünyada savaþ-
ta bile uygulanmasýný yasaklamýþtýr (Buhâ-
rî, “Cihâd”, 107, 149; Ebû Dâvûd, “Cihâd”,
113, “Edeb”, 164). Câhiz’e göre cehennem
azabýnýn ateþle olmasýnýn asýl amacý sýrf in-
sanlarý yakmak deðil dünyada kötülük iþ-
lemelerine engel olmak için güçlü bir mü-
eyyide saðlamaktýr (Kitâbü’l-¥ayevân, IV,
461-464).

Nârýn Câhiliye Araplarý’nýn kültüründeki
yeri bu kelime ile oluþturulan terkiplerin
ve ilgili eserlerin incelenmesinden anlaþýl-
maktadýr. Bu konuda çalýþma yapan Tev-
fîk Fehd, ateþ türlerini Kur’an’da yer alan-
larla birlikte yirmi dokuza kadar çýkarmak-
tadýr. Yaðmur duasý ateþi, antlaþma ateþi,
misafir ateþi, selâmet ve esenlik ateþi, sa-
vaþ ateþi, gulyabani ateþi bunlar arasýnda
yer alýr (EI2 [Ýng.], VII, 957-960). Ateþin dinî
inançlar alanýnda da önemli bir yeri oldu-
ðu bilinmektedir. Câhiz ateþin Ýsrâiloðulla-
rý’nca da yüceltildiðini söyler; çünkü ateþ,
kesilen kurbaný yakmak suretiyle kulun iyi
niyet ve ihlâsýný kanýtlayan bir vasýta ka-
bul ediliyordu (Kitâbü’l-¥ayevân, V, 120;
ayrýca bk. ATEÞ; AZAP; CEHENNEM).
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107, 149; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 113, “Edeb”, 164;
Nesâî, “Zînet”, 51; Câhiz, Kitâbü’l-¥ayevân, IV,
461-492; V, 60-66, 69-70, 71, 120, 123, 133-136;
Âmilî, el-Keþkûl, I, 384-385; Cevâd Ali, el-Mufa½-
½al, VI, 696-701; T. Fahd, “Nar”, EI2 (Ýng.), VII, 957-
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Yunanistan’ýn
Epir bölgesinde günümüzde

Arta adýyla bilinen tarihî bir þehir.
˜ ™

Yunanistan’ýn batýsýnda Narda (Arta) kör-
fezinin kuzeyindeki delta düzlüðüyle dað-
lýk alanýn sýnýrýnda Arakhtos (Narda) neh-
rinin sol kenarýnda denize 16 km. mesa-
fede yer alýr. Eski adý Ambrakia (Ambpakia)
olup milâttan önce VII. yüzyýlda Korint (Co-
rinth) þehri tiraný Kypselos’un oðlu Gorges
tarafýndan kuruldu. Milâttan önce 297’de
Epir Kralý Pyrhos burayý ülkesine merkez
yaparak sanat deðeri olan binalar inþa et-
tirdi. Milâttan önce 189’da Romalýlar’ýn eli-
ne geçmesi üzerine þehirdeki önemli sa-
nat eserleri Roma’ya götürüldü. XII. yüz-
yýlda Bizans döneminde yeniden tahkim
edilen ve dinî -mimarî eserlerle süslenen
Narda’yý 1436’da gören Anconalý Cyriacus
burada çok güzel binalar bulunduðunu be-
lirtmektedir.

832’de (1429) Rumeli Beylerbeyi Sinan
Paþa Yanya’yý fethedince Epir Despotu Kar-
lo, vasal olarak Osmanlý Devleti’ni tanýdý ve
853’te (1449) Osmanlý hâkimiyetine girdi.
Bu dönemde þehrin ismi Narda olarak de-
ðiþtirildi. XVI. yüzyýl baþlarýnda Pîrî Reis
burayý Narda adýyla anýp ayný adlý akarsu-
yun Narda denizine döküldüðü yerden 6
mil uzaklýkta bulunduðunu yazar. Evliya
Çelebi ise narlarýnýn çokluðu ve ünü se-
bebiyle buranýn Narda adýný aldýðýný ileri
sürer.

Osmanlý döneminde Narda özellikle ge-
milerin barýnmasýna müsait körfeziyle de
anýlýr. Nitekim Barbaros Hayreddin Paþa,
Preveze Savaþý (945/1538) öncesinde And-
rea Doria kumandasýndaki müttefik Haç-
lý donanmasý karþýsýnda kendi donanma-
sýný Narda körfezine çekmiþti. 979 (1571)
yýlý baþlarýnda muhtemelen güvenlik ama-
cýyla Narda yakýnlarýndaki orman kesilerek
temizlendi (BA, MD, nr. 10, hk. 225). 980’-
de (1573) Akdeniz’e açýlan Osmanlý donan-
masý için gerekli kürekçilerin bir kýsmý Nar-

rimento ai secoli XVI-XIX”, a.e., s. 209-221; C.
S. Cerqua, “La missione a Napoli nel 1782 del-
la’ambasciatore marocchino Muhammed Ýbn
Utman al-Miknasi”, a.e., s. 491-499; F. Russo,
Guerra di corsa ragguaglio storico sulle princi-
pali incursioni turco-barbaresche in Italia e
sulla sorte dei deportati tra il secolo XVI ed il
XIX secolo, Roma 1997, s. 42-285; E. Lo Sardo,
Tra Greci e i Turchi, Roma 1999, s. 71-73, 233-
243; M. Pezzi, Aspettando la pace. L’Impero Ot-
tomano nei documenti diplomatici napoletani
(1806-1812), Cosenza 2002; J. L. Bacqué-Gram-
mont, “L’armée de Charles VIII partant pour Nap-
les d’après rapport ottoman”, Europa e Islam tra
i secoli XIV e XVI: Europe and Islam between 14
th and 16 th centuries, Napoli 2002, II, 581-
619; E. Serrao, “La descrizione di Napoli nel Ki-
tabý Bahriyye di Pýrý Re,is”, Turcica et Islamica:
Studi in memoria di Aldo Gallotta, Napoli 2003,
II, 909-940; Muâhedât Mecmuasý, II, Ýstanbul
1294, s. 55-95; A. Otetea, “L’établissement de la
légation napolitaine à Constantinople (1740)”,
Bulletin de la section historique, XV, Bucarest
1929, s. 53-72; Nahit Sýrrý, “Ýstanbul’da Sicilye-
teyn Elçileri”, TTEM, yeni seri I/3 (1930), s. 67-
72; Ý. Hakký Uzunçarþýlý, “Otranto’nun Zaptýndan
Sonra Napoli Kralý ile Dostluk Görüþmeleri”, TTK
Belleten, XXV/100 (1961), s. 595-608; F. Barba-
gallo, “Discussioni e progetti sul commercio tra
Napoli e Costantinopoli nel 700”, Nuova Rivis-
ta Storica, LXXXIII/2 (1971), s. 264-296; Tayyib
Gökbilgin, “Napoli Kralý Tarafýndan II. Bayezid ve
Ahmed Paþa (Gedik)’ya Gönderilen Mektuplarýn
Türkçe Suretleri ve Ýlgili Ýki Mektup”, POF, sy. 22-
23 (1972-73), s. 33-59; Semavi Eyice, “Bir Türk
Elçisinin Portresi”, TTK Belleten, XLI/163 (1977),
s. 555-563.
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Kur’an’da ve hadislerde
daha çok cehennem ateþini

ifade etmek için
kullanýlan bir kavram.

˜ ™

Sözlükte “ýþýklý ve aydýnlýk olmak” anla-
mýndaki nevr kökünden türemiþ bir isim-
dir. Râgýb el-Ýsfahânî nârýn gözle görülen
alev, mutlak mânada ýsý, cehennem ateþi
ve savaþ ateþi gibi kýsýmlara ayrýldýðýný be-
lirtir ve bunlar için Kur’an’dan örnekler ve-
rir. Ayrýca nâr ile nûrun ayný kökten gel-
diðini ve birbirinin yerine kullanýlabildiðini
söyler. Nâr insanlarýn dünya hayatý, nûr
ise âhiret hayatý için faydalýdýr (el-Müfre-
dât, “nvr” md.). Nârýn mecazi olarak “akýl,
re’y ve görüþ” anlamýna geldiði de ifade
edilmiþ ve bunun için Hz. Peygamber’den
rivayet edilen, “Müþrikin re’y ve görüþüne
baþvurmayýn” meâlindeki hadiste (Müs-
ned, III, 99; a.e. [Arnaût], XIX, 18-19; Nesâî,
“Zînet”, 51) yer alan nâr kelimesi örnek
gösterilmiþtir.

Nâr kelimesi Kur’ân-ý Kerîm’de 145 yer-
de geçmekte olup 118 yerde cehennem-
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