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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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Iii BEKiR ToPALOÖLU 

DAR 
()..ıli) 

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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()..ıli) 

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 



geldiğinden Türkçe' de "darağacı" şek- 1 
lindeki kullanımı eskiler tarafından ga-

DAR (Ben i Dar) 

( )..ıllj-; ) 

1 

lat kabul edilmiştir. 

Dar kelimesi edebi metinlerde, asıla-
rak öldürülen Hallik-ı Mansür'a (ö. 309/ 
922) telmihen MansOr kelimesiyle tam
lama halinde (dar-ı MansOr) veya onunla 
ilgili diğer özelliklerle bir arada kullanıl
mıştır. Genellikle darağacı ipiyle birlikte 
sevgilinin saçı için benzetilen olur: aşı
ğın canı, gönlü veya kendisi Mansür'a, 
asılmış olduğu zülüfler dı;ı dara benzetilir. 
"Dar-ı siyaset" tamlaması dar ile aynı 
anlama gelir. Aşk gönül MansOr'unun da
ra çekildiği savaş meydanıdır. "Yüsuf u 
Züleyha" kıssasına telmihle YOsuf güzel
liğindeki sevgilinin kakülünün ucundaki 
her ben, "güzellik Mısır'ı içine asılmış bir 
Habeş"e benzetilirken kakül dar şeklin
de tasawur edilir. Sevgilinin yanağı ateş, 
iki zülfü üstündeki kaşları Hz. İbrahim 
kıssasına telmihen "siyasetgah-ı İbra
hfm"dir. Dar bazan pergelle şekli ben
zerliği bakımından da ele alınır. Süfıle

rin darü' s- selamı (cennet) istemelerine 
karşılık aşık sevgilinin zülfünün gamı ile 
dar-ı melameti yani kınanınayı ister. Dar 
genellikle Arapça ve Farsça'daki anlam
larıyla tevriyeli olarak kullanılmıştır. 

Divan edebiyatında evle ilgili şiiriere 

ve özellikle devlet büyüklerinin yaptırdı
ğı köşkleri öven kasidelerin nesib bölüm
lerine "dariyye" adı verilmiştir. 

Alevi ve Bektaşller'de ayfn-i Cem'in 
icra edildiği meydanın ortasındaki özel 
yere dar denir. Muhib darda okuduğu 
terceman*dan sonra orada bulunanla
rın rızası ile tarikata girmiş olur. Biatını 
tekrarlayan can da darda yine aynı işle
mi yaptıktan sonra babaya gidip arakıy
yesini tekbirletir. Alevi- Bektaşi erkanı
nı anlatan nefeslerde dar sözüne çokça 
rastlanır. 
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liJ CEMAL KuRNAZ 

Kahtaniler' e mensup 

L 
bir Arap kabilesi. 

_j 

Hicretten yaklaşık iki asır kadar önce 
Arabistan'ın kuzeyine göç ederek Suri
ye ile Mısır arasındaki bölge ile Irak yö
resine yerleşen ve Hfre Krallığı ' nı kuran 
Lahmfler birçok koldan meyd_ana geli
yordu. Bu kollardan biri Dar olup kabile
nin şeceresi Dar b. Hani b. Habfb b. Nü
mare b. Lahm şeklinde sıralanıyordu. 

Bizans İmparatorluğu'na tabi olan Beni 
Dar'a mensup bir grup Müte Savaşı'nda 
(8 / 629) İslam ordusuna karşı Bizans'ın 
saflarında yer almıştı. Bizans nüfuzu di
ni alanda da kendini göstermiş ve Beni 
Dar ve Lahmfler'in birçoğu hıristiyan ol
muştu; hatta Hıristiyanlık Hfre Krallığı ' 

nın resmi dini sayılıyordu. 

Ancak 9 (630) yılında Hz. Peygamber'in 
Tebük'e yaptığı sefer çevrede büyük yan
kılar uyandırmış ve tesir icra etmişti. Hz. 
Peygamber bu seferden döndükten son
ra Beni Dar aynı yıl Medine'ye on kişilik 
bir heyet göndererek İslamiyet'i kabul 
ettiklerini bildirdiler. Bu heyette meş
hur sahabi Temfm ed-Darf de bulunu
yordu. Heyetin isteği üzerine Hz. Pey
gamber Beni Dar'a, Bizanslılar'a ait o ci
vardaki iki köyü fethettikleri takdirde 
bunları kendilerine ikta* edeceğine dair 
bir ahidname vermiştir. 

Rivayete göre Beni Dar'a mensup olan 
heyet Hz. Peygamber'in ölümüne kadar 
Medine'de kalmış ve kendilerine Hz. 
Peygamber'in emriyle Hayber gelirinden 
tahsisat ayrılmıştı. Bu tahsisatın devam 
ettirilmesi konusunda Hz. Peygamber'in 
vefatından önce bir vasiyette bulundu
ğu kaydedilir. 

Daha sonraki dönemlerde Beni Dar 
hakkında kaynaklarda herhangi bir bil
gi mevcut değildir. 
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DARA SÜKÜH 
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DARAŞÜKÜH 

ı 

(·~~b) 
(ö. 1069 / 1659) 

L 
Babürlü şehzadesi ve mutasavvıf. 

_j 

20 Mart 1615'te Ecmfr yakınlarında 
doğdu . Şah Cihan'ın büyük oğludur. An
nesi. hatırasına Tae Mahal inşa edilen ve 
daha çok Mümtaz Mahal diye anılan Er
cümend Begüm'dür. Muhammed Dara 
geleneğe uygun olarak İslami eğitim gör
dü ; Arapça, Farsça ve Sanskritçe öğren
di. Özellikle nazari ilimlerle ilgilendi. di
nı ve tasawufl bilgisini takviye etmek 
için bu sahadaki eserlerin belli başlıları
nı inceledi. Kendisine ilahi bilgi ve itha
mın verildiği inancı ile bu yoldaki çalış
malarını daha da arttırdı. 

Şehzade Dara 1633'te 12.000 "zat " 
(6000 "suvarlık") bir mansaba sahip bu
lunuyordu. Aynı yıl Safevfler'in Kande
har'ı tehdit etmeleri ve bunu 1642'de 
tekrarlamaları üzerine şehri savunmaya 
giden orduda kendisine önemsiz bir ku
mandanlık verilmişti. 1645'te İlahabad 
subedarlığına (vali lik) getirildi. 1647'de 
Lahor. 1649'da Gucerat subedarlıkları 
da buna ilave edildi. Bu vilayetleri nalb
leri vasıtasıyla idare ediyor, sahip oldu
ğu mevkiin gerektirdiği sorumluluğu na
dir olarak yüklenebiliyordu. Son derece 
asabf ve görüşlerinde ısrarlı bir kişiliğe 
sahipti, hurafelere ve fala inanırdı. Hat
ta tek büyük askeri harekatına kuman
da ettiği 1652 Kandehar seferi sırasın
da dahi başarıyı büyücü ve falcıların söz
lerinde aramıştı. Ancak Kandehar'ı ge
ri alamaması ve başarısızlığa uğraması 
onun hem askeri hem de siyasi itibarını 
oldukça sarstı. 

Şah Cihan. çok sevdiği oğlu Dara'nın 
devlet işleriyle daha fazla ilgilenmesini 
sağlamak için kendisine o zamana ka
dar benzerine rastlanmayan 60.000 zat 

Dar.ı Süküh ' u 
bir sohbet 
esnasında 

gösteren 
minvatür 

(S. C. Welch , 

Indisc/w 

Buchmaiere i, 

~ekil 36) 
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