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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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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-
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Kur’an’da ve hadislerde
daha çok cehennem ateþini

ifade etmek için
kullanýlan bir kavram.
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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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