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Hz. Ebû Bekir’in,
hicret yolculuðunun baþýnda
Hz. Peygamber ile Sevr maðarasýndaki
arkadaþlýðýna iþaret eden lakabý.
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Farsça yâr (dost) ve Arapça gar (maðara)
kelimelerinden oluþan tamlama “maðara
arkadaþý” anlamýna gelir. Resûl-i Ekrem,
hicret etmesini önlemek isteyen müþriklerin kendisine engel olmamalarý için yola
çýkacaðý gece yataðýna Hz. Ali’yi yatýrmýþ,
ardýndan Hz. Ebû Bekir’in evine giderek
onunla gizlice Mekke’den ayrýlýp þehrin dýþýndaki Sevr maðarasýna sýðýnmýþ ve takipten kurtulmak için ikisi orada birkaç gün
saklanmýþtý. Bu sýrada bir çift güvercin maðaranýn aðzýna yuva yapmýþ, bir örümcek
de aðýný örerek giriþi kapatmýþ, onlarý arayanlar, önüne kadar geldikleri halde bu görüntü karþýsýnda içeride kimsenin bulunamayacaðýný düþünerek maðaraya girmemiþ ve oradan ayrýlmýþlardý. Ancak müþrikler henüz uzaklaþmadan, maðaradaki
deliðinden çýkmak isteyen bir yýlanýn Resûlullah’ý sokmasýndan endiþe eden Hz.
Ebû Bekir deliðin aðzýný ayaðýyla kapatmýþ,
yýlan kendisini soktuðu halde sesini çýkarmamýþtý. Ayrýca âyette de yer aldýðý üzere
(et-Tevbe 9/40), bu esnada yakalanacaklarýndan korkan Hz. Ebû Bekir’e Resûl-i Ekrem “Üzülme, Allah bizimledir” (Lâ tahzen!
Ýnnellahe maanâ) demiþtir. Bu cümle yâr-ý
gar kavramýyla birlikte edebî metinlerde
iktibas, istiþhâd, irsâl-i mesel ve telmih
suretiyle çokça zikredilmiþtir. Sevr maðarasýnda ve hicret yolu boyunca karþýlaþýlan zorluklara Hz. Peygamber’le beraber
katlanarak onu korumak için her þeyi göze
alan, her türlü fedakârlýðý yapan Hz. Ebû
Bekir’e Peygamber’in maðaradaki arkadaþý mânasýna yâr-ý gar lakabý verilmiþtir. Bu
niteleme bir nevi unvan olarak özellikle
Fars (bazý manzum örnekler için bk. Sîrûs
Þemîsâ, s. 617) ve Türk edebiyatlarýnda
yer bulmuþtur.
Genelde Türk edebiyatýnda ve özellikle
divan edebiyatýyla dinî-tasavvufî edebiyatýn tevhid, na‘t, hilye-i çehâryâr, hicretnâme, siyer, mi‘râciyye gibi türlerinde
Hz. Ebû Bekir için kullanýlan yâr-ý gar yakýn dostluðu, en üst seviyede fedakârlýðý
ifade etmek için, ayrýca remiz ve mazmun
olarak baþvurulan bir tabir haline gelmiþtir. Fütûhî’nin Nâz ü Niyâz’ýndaki, “Çâryâr-ý bâ-kirâmýn evvelidir Bû Bekir / Gevher-i kân-ý sadâkat yâr-ý gar-ý Mustafâ /
Gar içinde râst kaddin görücek dedi hýred /
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Bir eliftir lafz-ý gar içre yazýldý gûyiyâ” kýtasý, Hz. Ebû Bekir'in bu vasfý üzerine kurulmuþtur. Neccârzâde Þeyh Rýzâ’nýn, “Yâr-ý
gar-ý nebevî yâver-i ehl-i Ýslâm / Hayr-i âl-i
Kureþî efdal-i ashâb-ý kirâm” beyti de Hz.
Ebû Bekir’i benzer niteliklerle anlatmaktadýr. Kemal Edip Kürkçüoðlu’nun na‘týndaki, “Yâr-ý gar eyledi Sýddîk’ý seçip hicrette / Nesl-i Hâþim var iken mazhar-ý rüçhân
olarak” beytinde de yâr-ý garýn Hz. Peygamber nezdindeki yerine, hicret kavramýyla birlikte onun diðer ashaba üstünlüðüne ve seçilmiþ kiþiliðine vurgu yapýlmaktadýr. Lârendeli Hamdi’nin Hz. Ebû
Bekir vasfýnda yazdýðý kýsa methiyedeki,
“Oluptur Mustafâ’nýn çâryârý / Kerâmet
Kâ‘be’sinin rükn-i çârý / Husûsan yâr-ý evvel ya‘ni Sýddîk / Emîr-i bârgâh-ý mülk-i
tevfîk / Yüzü mir’ât-ý envâr-ý hakîkî / Resûlün gar içinde refîki / Þerîat âsumâný evcine bedr / Güzîn ü parsâ vü aliyyü’l-kadr”
mýsralarý Hz. Ebû Bekir için sýddîk, çâryâr,
yâr-ý evvel, yâr-ý gar gibi tamlamalarla yapýlmýþ tavsifleri bir araya getirmiþtir. Hamdullah Hamdi’nin na‘týnda yer alan, “Bu
yâr-ý garýnýn kim erer medhi gavrýna / Sen
akl-ý evvelin kim eder sânisin senâ” beyti,
Ebû Bekir’in Hz. Peygamber’e yakýnlýðýný
pekiþtirmek amacýyla âyetteki “ikinin ikincisi” tabirinin telmihen zikredilmesine örnektir.
Yâr-ý gar Türk edebiyatýnda mecazen
“yakýn dost, güvenilir arkadaþ” anlamýnda da kullanýlmýþtýr. Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî’nin Dîvân-ý Kebîr’deki, “Þems-i Tebrîzî tuî ender dilem / Hem karîn u yâr-ý garem rûz u þeb” (Ey Þems-i Tebrîzî hep gönlümün içindesin / Gece gündüz en yakýným ve yâr-ý
garýmsýn) mýsralarý Þems-i Tebrîzî ile Mev-

lânâ arasýndaki ileri derecede yakýnlýðý anlatmaktadýr. Tamlamanýn Þeyh Galib’in samimi arkadaþý Esrar Dede için yazdýðý mersiyedeki kullanýmý da bu anlayýþa güzel bir
örnektir: “Sâye gibi yanýmda enîs-i nehâr
idi / Hakka tamâm âþýk idi yâr-ý gar idi.”
Tabir Nâmî’nin, “Hýfz ede lutf u inâyet eyleye / Ola tevfîk u hidâyet yâr-ý gar” beytinde duanýn kabulüne vesile olmasý amacýyla zikredilmiþ, “Endûh u gussa hâtýrýmýn yâr-ý garýdýr / Mülk-i neþât gönlüme
gurbet diyârýdýr” beytinde ise þair bu tabiri, gam ve kederin gönlündeki ayrýlmaz
bir ikili gibi devamlý beraberliðini ifade etmek için kullanmýþtýr. Bâkî’nin, “Uþþâký zîr-i
hâke iletse n’ola gamýn / Derd-i mahabbet
ehl-i dilin yâr-ý garýdýr” beytinde de aþk
derdinin gönül sahiplerinin ayrýlmaz bir
parçasý olduðu yâr-ý gar ile anlatýlmýþtýr.
Nakþî’nin, “Künc-i hâtýrda hemîþe yâd-ý
lutf-ý hüsn eder / Ârzu vü iþtiyâkýn yâr-ý

garýdýr gönül” beyti ise güçlü isteðin, arzu ve iþtiyakýn gönlün vazgeçilemezi sayýldýðýný ifade etmektedir. “Geldik bu gara
biz bir iki yâr-ý gar ile / Bir zevk olundu kim
anýla rûzgâr ile” beyti tabirin daha dünyevî
bir mânada kullanýlýþýna az sayýdaki örneklerden biridir. Þihâbî ise “Bîkesem bîçâreyem bîakrabâyem hâsýlý / Dâr-ý dünyâda
benim bir yâr-ý garým kalmadý” beytinde
yâr-ý garý kendi kimsesizliðini anlatmak için
kullanmýþtýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Hamdullah Hamdi Divaný’nýn Tenkidli Metni (haz. Ali Emre Özyýldýrým, yüksek lisans tezi,
1995), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 71; Bâkî
Dîvâný (haz. Sebahattin Küçük), Ankara 1994, s.
162; Neccâr-zâde Rýzâ Divaný’nýn Edisyon Kritiði (haz. Mehmet Özdemir, yüksek lisans tezi, 1999),
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, tür.yer.; Ýskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Þiiri Sözlüðü, Ýstanbul 1999, s. 415; Ömer
Savran, “Fütûhî’nin Nâz u Niyâz’ý ve Nâz u Niyâz’da Âþýk-Mâþuk”, Turkish Studies, V/3
(2010), s. 497; Sîrûs Þemîsâ, Ferheng-i Telmi¼ât, Tahran 1373, s. 617; Pakalýn, III, 605; Mustafa Fayda, “Ebû Bekir”, DÝA, X, 102.

ÿMustafa Uzun

–

—
YARALAMA

˜

(bk. CÝNÂYET; CÝRÂH).

–
˜

™
—

YARATMA

™

Yaratmanýn Arapça karþýlýðý olarak Ýslâmî kaynaklarda en sýk geçen kelime halktýr; sözlükte “yaratmak, meydana getirmek, bir þeyden yeni bir þey icat etmek,
imal etmek, ölçüp biçmek (takdir)” ve mecazen “yakýþtýrmak, uydurmak” gibi anlamlarda masdar, “yaratýlmýþlar, insanlar”
mânasýnda isimdir. Ayný kökten hilkat
“yaratýlýþ, fýtrat, tabiat”, hâlik ve hallâk
“yaratan”, mahlûk “yaratýlan”, hulk / huluk “tabiat, huy, karakter, ahlâk” anlamýna gelir. Râgýb el-Ýsfahânî, halk ve hulkun
aslýnda ayný mânayý ifade ettiðini belirttikten sonra Kur’an’dan örnekler vererek (eþÞuarâ 26/137; el-Kalem 68/4) gözle görülebilen þeylerin dýþ yapýlarý, þekilleri ve sûretleri için halk; basîretle görülebilen psikolojik güçler ve karakter için hulk kelimesinin kullanýldýðýný söyler (el-Müfredât,
“plk” md.). Halk kavramý dinî terminolojide özellikle Allah’a mahsus olmak üzere
“yaratmak, yoktan var etmek” þeklinde tanýmlanýr. Ýbn Sîde mutlak bir ifadeyle, “Allah bir þeyi halketti” denildiðinde bunun,
“Yokken var etti” mânasýna geldiðini belirtir (el-Mu¼kem ve’l-mu¼î¹ü’l-a£¾am, IV,

