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ned, 1, 176 ; III, 453; İbn Mace, "Ahkam", 
17; Ebü Davüd, "~ziye", 31; Tirmizi, "Birr", 
27). 

Bazı İslam alimleri insanı olumsuz yön
de etkileyen. onun fizyolojik veya psiko
lojik varlığında, yakınlarında, sevdiklerin
de ya da servetinde hoşa gitmeyecek 
durumlar meydana getiren ve mutlulu
ğunu bozan "zarar verme· fiilinin Allah'a 
nisbet edilmesinin İslam'daki ulühiyyet 
anlayışıyla bağdaşmayacağını savunur
ken dar ismi üzerinde durmuşlardır. İb
nü'I-Vezfr meseleye iki açıdan bakmıştır. 

Bir telakkisine göre. dar ismi Kur'an'da 
ve Buharf ile Müslim gibi en başta ge
len hadis kaynaklarında yer almadığına 
göre bu ismin esrna-i hüsnadan kabul 
edilmesi gerekmez. İkinci bir yorumuna 
göre ise Allah'a nisbeti açısından darrın. 
karşıtı olan nafi'den bağımsız olarak dü
şünülmesi mümkün değildir. Şu halde 
dar- nafi' lafızları ikileme (tekrar) duru
munda olup esrna-i hüsna içinde ikisi bir 
arada "maddi -manevi her şeyin maliki 
ve mutasarrıfı" (malikü'l-mülk) anlamını 
taşırlar (işarü'l·!).a~, s. 174) . Kur'an'da 
Allah'a nisbet edilen zarar kavramı, "Al
lah eğer sana bir zarar verecek olsa onu 
kendisinden başka kimse bertaraf ede
mez" {Yünus lO/ 107) örneğinde görüldü
ğü üzere, daima yüce yaratıcının yetkin 
kudretini ifade eden ve bu kudretin baş
kalarında bulunmadığını vurgulayan bir 
üslüpla dile getirilmiş, sürekli olarak 
şartlı ve alternatifli cümleler halinde kul
lanılmıştır. Dar ile nafi' isimleri arasın
da bulunan sıkı münasebet onların bir
likte kullanılması sonucunu doğurur. Dar 
ismi nafi' kelimesinin aksine tek başına 
kullanılmaz. İbnü'l-Vezfr'in birinci yoru
mundan asıl anlaşılması gereken de bu 
olmalıdır. Buna göre zarar verme kav
ramı Kur'an'da ve bazı hadislerde Allah'a 
nisbet edilmekte, ancak müstakil bir 
isim veya sıfat niteliği taşımamaktadır. 
Nitekim Ebü Abdullah ei-Halfmf de Al
lah'ın tek başına nafi' ismiyle anılması
nın caiz, tek başına dar ismiyle anılma
sının ise memnü olduğunu kaydeder {el· 
Minhac, I, 206) 

Allah'ın doksan dokuz ismi içinde "rah
man- rahfm • gibi anlamları birbirine çok 
yakın olanlar yanında "dar-nafi'", "ka
bız- basıt" (rızk ı daraltan-genişleten), "muh
yf- mümft" (yaşatan - öldüren) gibi karşıt 

anlamlı ikileme şeklinde kullanılanlar da 
vardır. Bu sonuncular bir çelişkiyi değil, 
birbirinin zıddı veya alternatifi olan var
lık ve olayların düzenli ve ahenkli işleyi
şinden ibaret bulunan kainatın Allah ile 
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münasebetini dile getirir. Bu açıdan dar 
ismi, "zarar veren" şeklinde değil "zarar 
verici olanları da dahil olmak üzere her 
şeyi yaratan, kainatı karşılıklı etki- tep
ki münasebeti içinde düzenleyip yöne
ten" tarzında anlaşılmalıdır. Dar bu muh
tevası ile Allah'ın kevnf isimleri grubuna 
girer {ayrıca bk. NAFi'). 
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Kur'an-ı Kerim'de 
sözlük anlamından başka 

çeşitli terkipler içinde 
mecazi milnalarda kullanılan 

bir kelime. 
_j 

"Dönmek, dolaşıp hareket ettiği nok
taya gelmek" anlamındaki devr kökün
den türeyen dar sözlükte "büyük mes
ken, konak, şehir, yurt, vatan ve ülke" 
manalarma gelir: en çok kullanılan çoğul 
şekli diyar ve dürdur. Dareyn ise "dünya 
ve ahiret" demektir. Kur'an-ı Kerim'de 
kırk sekiz yerde geçen dar kelimesi ba
zı müfessirlere göre dört manada kul
lanılmıştır. 1. Mesken {el-A'raf 7/ 78, 91); 
z. Cennet {en-Nahl 16/ 30); 3. Cehennem 
{İbrah im 14/ 28); 4. Medfne-i Münewere 
{el-Haşr 5919; b k. İbnü'l-Cevzi, s. 292). 

Dar bu örneklerin dışında ahiret keli
mesiyle birlikte dokuz yerde kullanılmış
tır. Darü'l-ahire {ah iret yurdu, öbür yurt, 
en son ikamet edilecek yer) mürninler için 
huzur, sükün ve mutluluk dolu, ölümsüz 
bir hayat olarak ifade edilir {el-Bakara 
2/94; el-En'am 6/32; el-A'raf 7 / 169; Yu
suf 12 / 109; en-Nahl 16/30; el-Kasas 28/ 
77, 83; el-Ankebüt 291 64; el-Ahzab 33/ 
29). Darü'l-ahirenin karşıtı "darü'd-dün
ya" olmakla birlikte bu terkip Kur'an'da 
geçmemekte ve daha çok hayatü'd-dün
ya tabiri kullanılmaktadır. Kur'an'da ahi
ret yurdunun ve oradaki mutlulukların 
sonsuzluğu ve sürekliliği yanında dünya 
hayatının geçici ve kısa oluşu üzerinde 
durulur, dünya hayatı oyun ve eğlence-

ye benzetilir (bk M. F. Abdülbakı. s. 224-
225). Bu kadar kısa olduğuna göre dün
ya hayatının. öbür hayatta darü's-selam 
(kurtuluş yurdu) diye ifade edilen cenneti 
haketmek için çok iyi değerlendirilmesi 
gerekir. Darü'l-müttakin, akıbetü'd-dar, 
ukbe'd-dar (eninde sonunda gidilecek yurt), 
darü'l-mükame, darü'l-karar (devamlı 

ikamet edilecek ülke), darü'l- huld (ebedi
yet yurdu) tabirleri de cennet yerine kul
lanılmaktadır. Dünya hayatını peygam
berlerin gösterdiği hak yolda değil de 
şeytanların peşine takılarak geçirenlerin 
ahiret yurdunda gidecekleri yer, süü'd
dar (yurdun kötüsü) ve darü'l - bevar (he
la k yurdu) olarak ifade edilen cehennem
dir (bk a.e., s. 264-265) 

Dar Hz. Peygamber'in hadislerinde da
ha çok "mesken, yurt" anlamında, ayrı

ca Medine şehri için kullanılmıştır (bk. 
Wensinck, Mu'cem, "dvr" md.). 

Bundan başka "ev, mesken, bina" an
lamı çerçevesinde darülaceze, darülfü
nOn, darülhadis, darülhikme, darülkur
ra, darüşşafaka, darüşşifa, darülulüm 
vb. müessese adlarında kullanılan dar 
kelimesi, "ülke" anlamında da İslam hu
kuku terimi olarak darüladl, darülbağy, 
darülharp, darülislam ve darüssulh ter
kiplerinde yer almıştır. 
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Aşığın canını verdiği 
idam sehpası anlamında kullanılan 

L 
divan edebiyatı remzi. 

_j 

Arapça· da "ev, şehir, yer·: Farsça· da 
bu anlamların yanı sıra "ağaç, direk, idam 
sehpası" manasma gelen ve Türkçe'de 
her iki dildeki anlamları ile kullanılan dar 
kelimesine ayrıca SasanTier döneminde 
İran'da ileri gelen kişiler için bir unvan 
olarak da rastlanmaktadır. Dar kelime
si Fars edebiyatı ile Türk divan edebiya
tında bir remiz olarak "idam sehpası" 
anlamında tek başına veya terkipierin 
içinde yaygın şekilde kullanılmıştır. Ke
lime Farsça 'da esasen "ağaç" anlamına 


