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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” anlamýndaki nevr kökünden türemiþ bir isimdir. Râgýb el-Ýsfahânî nârýn gözle görülen
alev, mutlak mânada ýsý, cehennem ateþi
ve savaþ ateþi gibi kýsýmlara ayrýldýðýný belirtir ve bunlar için Kur’an’dan örnekler verir. Ayrýca nâr ile nûrun ayný kökten geldiðini ve birbirinin yerine kullanýlabildiðini
söyler. Nâr insanlarýn dünya hayatý, nûr
ise âhiret hayatý için faydalýdýr (el-Müfredât, “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 (Müsned, 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 yerde geçmekte olup 118 yerde cehennem-

deki ateþi ifade etmektedir. Bunlardan on
iki âyette nâr izâfet terkibi (azâbü’n-nâr)
veya baþka þekillerde azap kelimesiyle iliþki içindedir, dokuz âyette de “nâr-ý cehennem” 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 çýkarmak amacýyla tutuþturulan ateþ veya fitne (el-Mâide 5/64), ilâhî kudretin tecellisi
olarak yukarýdan gönderilen alev (er-Rahmân 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) zikredilir. Hadis kaynaklarýnda nâr Kur’an’daki
anlamýna paralel biçimde birçok yerde tekrarlanmaktadýr. Wensinck’in eserinde nârýn zikredildiði kaynaklar otuz altý sütunluk bir yer iþgal etmiþtir (el-Mu£cem, VII,
20-38).
Câhiz’den itibaren nârýn Câhiliye Araplarý’ndaki konumu üzerinde durulmuþtur.
Câhiz, kelimenin Kur’an’daki kullanýlýþýna
temas ettikten sonra onun insan hayatýnýn ayrýlmaz bir parçasý olduðunu ve bu
yönüyle ilâhî nimetlerden birini teþkil ettiðini belirtmiþtir. Allah zulüm ve azgýnlýklarý ileri boyutlara varan, insan onurunu hiçe
sayýp toplumun huzurunu bozan geçmiþ
milletleri su, rüzgâr ve taþlarla helâk ettiði halde ateþle cezalandýrmamýþ, Hz. Peygamber de âhirette Cenâb-ý Hakk’a mahsus olan bu ceza þeklinin dünyada savaþta bile uygulanmasýný yasaklamýþtýr (Buhârî, “Cihâd”, 107, 149; Ebû Dâvûd, “Cihâd”,
113, “Edeb”, 164). Câhiz’e göre cehennem
azabýnýn ateþle olmasýnýn asýl amacý sýrf insanlarý yakmak deðil dünyada kötülük iþlemelerine engel olmak için güçlü bir müeyyide saðlamaktýr (Kitâbü’l-¥ayevân, IV,
461-464).
Nârýn Câhiliye Araplarý’nýn kültüründeki
yeri bu kelime ile oluþturulan terkiplerin
ve ilgili eserlerin incelenmesinden anlaþýlmaktadýr. Bu konuda çalýþma yapan Tevfîk Fehd, ateþ türlerini Kur’an’da yer alanlarla birlikte yirmi dokuza kadar çýkarmaktadýr. Yaðmur duasý ateþi, antlaþma ateþi,
misafir ateþi, selâmet ve esenlik ateþi, savaþ ateþi, gulyabani ateþi bunlar arasýnda
yer alýr (EI 2 [Ýng.], VII, 957-960). Ateþin dinî
inançlar alanýnda da önemli bir yeri olduðu bilinmektedir. Câhiz ateþin Ýsrâiloðullarý’nca da yüceltildiðini söyler; çünkü ateþ,
kesilen kurbaný yakmak suretiyle kulun iyi
niyet ve ihlâsýný kanýtlayan bir vasýta kabul ediliyordu (Kitâbü’l-¥ayevân, V, 120;
ayrýca bk. ATEÞ; AZAP; CEHENNEM).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “nvr” md.; Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “nvr” md.; Tâcü’l-£arûs,
“nvr” md.; Wensinck, el-Mu£cem, VII, 20-38; M.
F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “nvr” md.; Müsned, III,
99; a.e. (Arnaût), XIX, 18-19; Buhârî, “Cihâd”,
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-Mufa½½al, VI, 696-701; T. Fahd, “Nar”, EI 2 (Ýng.), VII, 957960.

ÿBekir Topaloðlu

–

—
NARDA

˜

Yunanistan’ýn
Epir bölgesinde günümüzde
Arta adýyla bilinen tarihî bir þehir.

™

Yunanistan’ýn batýsýnda Narda (Arta) körfezinin kuzeyindeki delta düzlüðüyle daðlýk alanýn sýnýrýnda Arakhtos (Narda) nehrinin sol kenarýnda denize 16 km. mesafede yer alýr. Eski adý Ambrakia (Ambpakia)
olup milâttan önce VII. yüzyýlda Korint (Corinth) þehri tiraný Kypselos’un oðlu Gorges
tarafýndan kuruldu. Milâttan önce 297’de
Epir Kralý Pyrhos burayý ülkesine merkez
yaparak sanat deðeri olan binalar inþa ettirdi. Milâttan önce 189’da Romalýlar’ýn eline geçmesi üzerine þehirdeki önemli sanat eserleri Roma’ya götürüldü. XII. yüzyýlda Bizans döneminde yeniden tahkim
edilen ve dinî - mimarî eserlerle süslenen
Narda’yý 1436’da gören Anconalý Cyriacus
burada çok güzel binalar bulunduðunu belirtmektedir.
832’de (1429) Rumeli Beylerbeyi Sinan
Paþa Yanya’yý fethedince Epir Despotu Karlo, vasal olarak Osmanlý Devleti’ni tanýdý ve
853’te (1449) Osmanlý hâkimiyetine girdi.
Bu dönemde þehrin ismi Narda olarak deðiþtirildi. XVI. yüzyýl baþlarýnda Pîrî Reis
burayý Narda adýyla anýp ayný adlý akarsuyun Narda denizine döküldüðü yerden 6
mil uzaklýkta bulunduðunu yazar. Evliya
Çelebi ise narlarýnýn çokluðu ve ünü sebebiyle buranýn Narda adýný aldýðýný ileri
sürer.

Osmanlý döneminde Narda özellikle gemilerin barýnmasýna müsait körfeziyle de
anýlýr. Nitekim Barbaros Hayreddin Paþa,
Preveze Savaþý (945/1538) öncesinde Andrea Doria kumandasýndaki müttefik Haçlý donanmasý karþýsýnda kendi donanmasýný Narda körfezine çekmiþti. 979 (1571)
yýlý baþlarýnda muhtemelen güvenlik amacýyla Narda yakýnlarýndaki orman kesilerek
temizlendi (BA, MD, nr. 10, hk. 225). 980’de (1573) Akdeniz’e açýlan Osmanlý donanmasý için gerekli kürekçilerin bir kýsmý Nar385
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lam nüfusu 5500 dolayýna düþmüþ, ayný
gerileme vergi gelirlerinde de kendini göstermiþtir (BA, TD, nr. 586, s. 330-343). Narda’daki dinî eserler arasýnda cami, mescid
ve mektebin bulunmasýna karþýlýk tahrir
kayýtlarýnda müslüman mahallelerinin yer
almamasý bunlarýn vakýf reâyâsý olabileceðini hatýra getirir. Nitekim 993 (1585)
tarihli defterde Narda’da Fâik Paþa mahallesinin adý geçer.
Narda’da (Arta)
XV. yüzyýl
sonlarýna ait
Osmanlý
köprüsü

da’dan temin edildi (BA, MD, nr. 21, hk.
685). Þehir 1683-1699’da Venedik savaþlarý sýrasýnda Osmanlý yönetimindeydi. 1213’te (1798) Fransa’nýn Mora ve Narda taraflarýna donanma sevketmesi üzerine buna
engel olmak için Osmanlý donanmasýndan
beþ altý gemi bölgeye gönderilerek gerekli
tedbir alýndý (BA, HH, nr. 14093).
1830’da Yunanistan baðýmsýzlýðýný elde
edince Osmanlý Devleti ile Yunanistan arasýndaki sýnýr Golos körfezinden Narda körfezi arasýnda çizildi; Narda Osmanlýlar’da
kaldý. Abdülaziz’in cülûsu münasebetiyle
Safer 1278’de (Aðustos 1861) Narda’da
kutlamalar yapýldýðý (BA, A. MKT. UM, 494/
17), Kanûn-ý Esâsî’nin ilâný ile de buradaki
müslüman ve hýristiyan halkýn yöneticilerle birlikte 9 Zilhicce 1293’te (26 Aralýk 1876)
törenler düzenlediði bilinmektedir (BA,
YEE, 67/33-2).

Berlin Antlaþmasý sonucunda (1878)
Narda Yunanistan’a býrakýldý. Bu durum
özellikle Arnavutluk’ta olumsuz etki yaptý. 1879’da Yunanlýlar’ýn Narda’yý alacaklarý haberi üzerine Arnavut mebuslarý Bâbýâli’ye bir muhtýra vererek bölgeyi silâhla
savunma kararý aldýklarýný bildirdiler. Ancak Osmanlý Devleti, bir savaþý göze almak
istemediðinden þehri 6 Temmuz 1881’de
fiilen terkedip buraya bir þehbender tayin etti (BA, Y.MTV, 41/87; BA, Y. PRK. HR,
27/17). Antlaþmaya göre Narda nehri sýnýr kabul edildi ve nehrin ekilebilir arazilerinin bulunduðu sað yakasý Osmanlýlar’da
kaldý. Narda Yunanistan’a býrakýlýnca burada yaþayan müslümanlar Osmanlý tarafýna göç ettiler. Yaklaþýk 200 hânelik müslüman ahaliden fakir olanlar için kýþ mevsimi sebebiyle âcilen ev inþa edilmesine ve
bütün muhacirler için yeni bir kasaba oluþturulmasýna karar verildi (BA, Y.A.HUS,
168/40). Ayný yýl Yunan kralýnýn Narda’yý ziyareti sýrasýnda antlaþmaya göre Osmanlýlar tarafýnda kalan köprüden geçiþi es386

nasýnda bir binbaþý tarafýndan karþýlandý
(BA, Y.A. HUS, 168/70; BA, Y. MTV, 41/87).
1897 Yunan savaþý sýrasýnda Narda bir ara
Osmanlýlar’ýn eline geçtiyse de savaþ sonunda iade edildi.
Narda Osmanlý yönetiminde geliþmiþ bir
þehir özelliði gösteriyordu. Rebîülâhir 972’de (Kasým 1564) tamamlanan tahririne göre burada otuz dokuz hýristiyan mahallesinde vergi mükellefi 1070 hâne ve 174
mücerret (bekâr) bulunuyordu (tahminen
5000-5500 kiþi). Bu mahallelerin ikisinde
“mellâh” (denizci) denilen gruplar oturuyordu ve bunlar muhtemelen Narda nehri vasýtasýyla körfeze kadar nehir ulaþýmý
hizmetini yapýyordu. Þehirde ayrýca beþ
yahudi mahallesi vardý, bunlar da 213 neferdi (yaklaþýk 700 kiþi). Mahalle adlarý yahudilerin buraya nereden gelip yerleþtiðini gösteriyordu (Korfoz, Pulya, Çiçilye, Ýspanya gibi). Narda’daki otuz iki çiftliðin
sahibi müslümandý. Böylece þehrin bu sýradaki toplam nüfusunun 5700-6200’e ulaþtýðý tahmin edilebilir. Bu durum Narda’nýn
oldukça hareketli bir sosyal yapýya sahip
olduðunu gösterir. Þehirde on beþ kiþiye
ait otuz deðirmen bulunuyordu, bunlardan
yedisi Narda’da önemli vakýflarý olan Fâik
Paþa’ya aitti. Narda’nýn 165.978 akçe olan
vergi gelirleri Sadrazam Semiz Ali Paþa’ya tahsis edilmiþti (BA, TD, nr. 350, s. 827).
993 (1585) tahririnde, 978 hâne ve 276
mücerredin yaþadýðý otuz yedi hýristiyan
mahallesinde yaklaþýk 4900-5100 kiþi bulunduðu, otuz iki çiftlik, otuz deðirmenin
mevcudiyetini koruduðu görülmektedir.
Hâne sayýsýnda bir önceki sayýma göre 100
civarýnda azalma, bekâr erkek nüfusta ise
ayný sayýda artýþ olmuþ, böylece nüfus yapýsýnda az da olsa bir deðiþim meydana
gelmiþti. Yahudi mahalleleri sayýsý ayný kalmakla birlikte nüfuslarý 173 nefere inmiþti (yaklaþýk 550 kiþi). Böylece þehrin top-

III. Murad devri sonlarýnda 1002-1003’te (1594-1595) yapýlan bir cizye tahririnde
þehrin mahalle sayýsýnda azalma olduðu
görülmektedir. Buna göre Narda’da yirmi beþ mahallede 247 cizye hânesi vardý
(yaklaþýk 1250 kiþi). On yýl içinde bu orandaki bir azalmayý göç veya ihtidâ ile izah
etmek mümkündür. Buna karþýlýk dört yahudi mahallesinde 276 hâne vardý (yaklaþýk 1400 kiþi). Bu da Narda’da yahudi nüfusun hýristiyanlara nisbetle artýþ kaydettiðini gösterir (BA, MAD, nr. 1530, s. 2-72).
Narda’da müslüman nüfus XVI. yüzyýl
boyunca tedrîcî bir þekilde oluþmuþ ve
XVII. yüzyýlda giderek artýþ göstermiþtir.
Nitekim Evliya Çelebi’nin bildirdiðine göre iki katlý, bað ve bahçeli 2000 adet evi
olan Narda’da on yedi mahalle bulunuyordu. Bunlardan üçü müslüman, dördü yahudi ve onu hýristiyan Rum mahallesiydi.
Þehrin bütün evleri kiremitli ve kurþun örtülüydü. Narda’da 400 dükkân, kale dibinde kahvehaneler, büyük bir han ve saat kulesi vardý (Seyahatnâme, VIII, 643-644).
1104 (1693) tarihli bir cizye tahririne göre
ise Narda’da 374 hýristiyan (1900 kiþi), yetmiþ altý yahudi (350 kiþi) hânesi olmak üzere yaklaþýk 2250 kiþi yaþýyordu (BA, MAD,
nr. 16145, s. 34-49). XVI. yüzyýl boyunca
genel nüfus azalmasýnýn açýkça görüldüðü bu dönemdeki düþüþlerin bölgede yaþanan savaþ ortamýnýn etkisinden kaynaklandýðý düþünülebilir.
XVIII. yüzyýlda durumunu koruduðu anlaþýlan Narda’da Cemâziyelâhir 1262’de
(Haziran 1846) dört müslüman, bir yahudi
ve sekiz hýristiyan mahallesinin bulunduðu dikkati çekmektedir (BA, ML. CRD, nr.
998). Zilhicce 1264’te ise (Kasým 1848) 772
hâne hýristiyan (3850 kiþi), 197 hâne müslüman (1000 kiþi) yaþýyordu. Narda’da müslümanlar kale içindeki Sultan Mehmed, Câvidan, Sultan Bayezid ve Ýlyas Bey mahalleleriyle Fâik Paþa Ýmareti’nde oturuyordu. Ayrýca þehirde yedisi müslüman, otuz
üçü hýristiyan Çingene hânesiyle yetmiþ iki
yahudi hânesi kaydedilmiþti. Böylece Narda’nýn toplam nüfusu 5400’e ulaþýyordu
(BA, ML. CRD, nr. 1226).
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Narda’dan
bir görünüþ

Narda Kalesi, Evliya Çelebi’nin verdiði
bilgiye göre kayalý ve alçak bir daðýn dibinde dörtgen bir yapýya sahipti. Kýbleye bakan tarafýnda büyük demir bir kapý vardý.
Kapýnýn solunda bulunan iç kale þehre bakmakta ve içinde kýrk ev yer almaktaydý.
Kalenin kuzeyinde Narda nehri, doðu ve
güneyinde yüksek varoþu mevcuttu. Kalede kâgir minareli, kiremitli Sultan Mehmed Camii ve yanýnda medresesi vardý. Ýç
kalenin þehre bakan kýsmýnda kale dizdarýnýn oturduðu çok katlý bir saray bulunuyordu. Ayrýca harap bir mescidin yer aldýðý
kale içinde dükkân yoktu (Seyahatnâme,
VIII, 643). Narda Kalesi 1129’da (1717), uzun
süre tamir edilmediðinden harap hale gelmesi ve üç kulesiyle kapýsýnýn yýkýlmasý yüzünden tamir görmüþ ve bu tamirat bir
yýl sürmüþtü (BA, MAD, nr. 3897, s. 40, 116).
Kalede XVI. yüzyýlda önemli sayýda muhafýz bulunuyordu. 1099-1101 (1688-1690)
arasýnda yirmi dokuz azeb ve reis vardý
(BA, MAD, nr. 3663, s. 11). 1109’da (1698)
Narda muhafýzý Ömer Paþa kalenin muhafazasý için yeniden otuz kaptan tayin ettirdi (BA, ÝE-Bahriye, nr. 861). Bundan bir yýl
önce Narda’ya saldýrýda bulunulacaðý haberleri üzerine Ýnebahtý mutasarrýfý 1800
süvariyle þehri korumakla görevlendirilmiþti. Bu sýrada Narda Kalesi’nde altmýþ beþi
piyade, on biri süvari yetmiþ altý levent bulunuyordu (BA, AE, Mustafa II, I/79). XVIII.
yüzyýl baþlarýnda kalede sayýlarý deðiþmekle beraber yaklaþýk kýrk azeb, elliþer “azebân-ý sânî ve sâlis”, kýrk kaptan, kýrk “beþlüyan”, on topçu, dört karakolcu olmak üzere toplam 234 görevli vardý (BA, MAD, nr.
6542, s. 66-73).
Narda’nýn tarihî eserleri arasýnda kale
içinde Sultan Mehmed Camii, þehirde Beyazýt Camii sayýlabilir (BA, MAD, nr. 5706,
s. 6). Ayrýca kale içinde Þeyh Uryânî evkafýnýn yer almasý bir tekke olabileceðine iþaret etmektedir (BA, AE, Mustafa II, 655/

7). II. Mehmed devri ricâlinden Fâik Paþa’nýn Narda’da cami, medrese ve imareti
mevcuttu ve buraya yedi dalyan, iki hamam, on dört dükkân, bir bahçe, yedi deðirmen, ayrýca kýþlak, çayýr, zemin ve bahçelerin gelirlerini vakfetmiþti. Þehirde bir
sarayýnýn bulunmasý ve 905 (1499-1500)
tarihli mezar taþýnýn mevcudiyeti onun
Nardalý olduðunu düþündürmektedir.
Nehir üzerinde bulunan 142 m. uzunluðundaki köprü Fâik Paþa tarafýndan yeniden yaptýrýlmýþtý. Narda’nýn diðer mâbedleri arasýnda Dizdar Mustafa Mescidi,
Hacý Fîruz Aða Mescidi, Hasan b. Ramazan Mescidi yanýnda Yûnus, Hoca Ali ve
Safer Aða’nýn yaptýrdýðý muallimhâneler
sayýlabilir (BA, TD, nr. 586, s. 496-498). Evliya Çelebi de þehrin güneyinde Tekye Camii, Yûsuf Bey Sarayý yakýnýnda Baba Mescidi, üç medrese, beþ sýbyan mektebi, üç
hankahtan söz eder. Narda’da ayrýca kubbeli, içinde elli rahip olan kral kilisesi, 200
papazý ve sahip olduðu vakýf gelirleriyle gelip geçenlere hizmet eden patrik kilisesi
dahil on bir kilise vardý. Bunlardan baþka
Cavidan Mescidi, Eskicami, Feyzullah Efendi, Hamza Bey, Hünkâr Sultan Süleyman,
Kýlýç Bey, Osman Paþa ve Sultan Mustafa
camileri bulunan Narda’da çok sayýda medrese, mektep, tekke ve zâviye olduðu tesbit edilmektedir.

Önceleri Yanya’ya baðlý bir kaza merkezi olan Narda 1078’de (1668) Paþa sancaðýna baðlanmýþ, XIX. yüzyýl baþlarýnda kaza
merkezi, yüzyýlýn ortalarýnda ise Yanya eyaletine baðlý bir sancaðýn merkezi olmuþtur. 1865’te Narda kaymakamlýðý laðvedilerek kazasý da müdürlük konumuna getirilmiþ ve Preveze sancaðýna baðlanmýþtýr (BA, A. MKT. MHM, 340/45). Narda günümüzde etrafý bahçelik olan bir þehir ve
tarým ticareti merkezi olup burada yünlü
ve pamuklu kumaþ dokumacýlýðý yapýlýr.
Þehir nüfusu 20.000 dolayýndadýr.
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ÿÝdris Bostan

–

—
NARH
(  )

˜

Fiyat takdir edilmesi
ve sýnýrlandýrýlmasý anlamýnda
fýkýh terimi.

™

Kelimenin aslý Farsça nirh (kýymet, fiyat)
olup halk aðzýnda nark þeklinde de kullanýlýr. Arapça’da piyasa râyicine si‘r, bunun
takdiri ve tahdidine tes‘îr denir. Açýk kamu yararý gereði, temel ihtiyaçlarý karþýlayan mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarýna
-onlarý oluþturan etkenlere dokunulmadandoðrudan müdahale edilerek belirli sýnýrlarý aþmasýnýn önlenmesi maksadýyla resmî tavan fiyat belirlenmesine dar anlamda narh denir. Klasik fýkýh literatüründe
devletin fiyatlara müdahalesi çerçevesinde çoðunlukla narhýn bu türü incelenmektedir. Geniþ anlamda narh asgari ve sabit
fiyat tesbitlerini de içerir.
Hz. Peygamber, 8. yýlýn (629) baþlarýnda Medine’de yaþanan gýda maddeleri sýkýntýsý sebebiyle aþýrý artan fiyatlarý sýnýrlamasý yönündeki talebi satýcýlara haksýzlýk
olacaðý gerekçesiyle geri çevirmiþtir (Ýbn
Mâce, “Ticârât”, 27; Ebû Dâvûd, “Büyû.”,
49; Tirmizî, “Büyû.”, 73; hadislerin tarihî
veriler ýþýðýnda bir deðerlendirmesi için
bk. Kallek, s. 158-165). Resûl-i Ekrem, arzýn talebi karþýlamadýðý o özel ortamda serbest rekabet sonucu teþekkül eden fiyatlara müdahaleyi isabetli bir iktisat politikasý olarak görmemiþtir; dolayýsýyla narh387

