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inşaatlarıyla külliye genişletilmeye başlar. Türbe ve son cemaat mahallinin tamirinden sonra,
artan ziyaretçi ve cemaat ihtiyacına binaen, türbenin sağ tarafına 2003 yılında kare planlı ilave
cami inşa edilir.
Her geçen gün bir cazibe merkezi halini alan
Anadolu’nun manevî ziyaret merkezlerinden olan
külliyeye olan teveccüh ile ikinci ilave camiinin inşaatı ise 2009 yılının nisan ayında başlamış olup
25x25 kare planlı yapının inşaatı devam etmektedir. Proje tamamlandığında kapalı alanlarda
5.000 kişi, açık namazgâh alanlarında 5.000 kişi
olmak üzere toplamda 10.000 kişinin bir arada
namaz kılabileceği bir külliye tamamlanmış olacaktır.

Biz Ufkumuzu Geniş Tutalım
Ayrıca 1996 yılında vakfın iş ve inşaat planları
yapılırken H. Hamidettin Ateş Efendi “Yedi katlı
erkek öğrenci yurdunun kaba inşaatının tamamlanmasını da yaparız.” buyurur. Bir anda işin büyüklüğü ve maddi yükü karşısında sükûnet yaşanır. Hamidettin Efendi: “Biz ufkumuzu geniş
tutup, planımızı yapalım, Allahu Teâlâ yardım
eder, bir yılda kaba inşaatı tamamlarız inşallah.”
buyurur. Gerçekten yılsonunda yedi katlı erkek
öğrenci yurdunun kaba inşaatı tamamlanmıştır.
Bâyezîd-i Bistâmî (k.s.) keramet izharından kaçınır ve bunun kendisi için manevî düşüşe yol açmasından korkardı. Şöyle anlatırdı: Bir gün Dicle
kenarına vardım, nehrin iki yakası bana yol vermek için birleşti. Ben yemin ederek «Buna aldanmam.» dedim. Çünkü halkın yarım akçeye geçtiği yoldan otuz yıllık amelimi zayi ederek geçmek
istemezdim. “Bana Kerîm lazım, keramet değil.”
dedim.

Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri talebelerine sık
sık şöyle nasihat ederdi: “Müslüman kardeşinize
saygılı olmanızdan daha kolay ne vardır? Onlara
hürmet etmek, haklarını korumak ne güzel haslettir! Müslüman kardeşlerimize kin beslemek, onlara karşı saygısız olmak ne zararlı şeydir! Bu yol hiç
kimseye fazilet kapısını açmamış, hiç kimseyi başarıya ulaştırmamıştır...”
H. Hamidettin Ateş Efendi’nin aynı mealdeki
öğütleriyle yazımızı bağlayalım:
“Kardeşlerimiz Allah’a imanda ve Rasûlullah’ın
sünnetine itaatte, büyüklere teslimiyette sadık olmalıdır. Çalışıp, başarıp, himmet alıp manevî
mertebelere erişmelidir. Kalbini temiz tutmalı,
gönlünü günah kirlerinden temizlemelidir. Mümin kardeşleri ve ihvan arkadaşları için hüsni
zanda bulunmalı, suizandan kaçınmalıdır. Cehalet karanlıklarından uzaklaşmalı, ilmin ve irfanın aydınlığıyla etrafını ışıtmalıdır. Kendini bu
fani dünyada bir misafir gibi görmeli ve ahiret için
hazırlık yapmalı, azık hazırlamalıdır. Kendi nefsi
için istediği şeyi başkaları için de istemeli, kendi
nefsi için sevmediği şeyi başkaları için de sevmemelidir. Edep ve iffet sahibi olmalı, kötü işlere uğraşmamalı, insan haklarına son derece riayetkâr
olmalıdır. Kardeşlik duygusunu asla gönlünden
çıkarmamalı, bu güzel hissin insana en büyük bir
sermaye olduğunu, itibar ve çevre kazandırdığını bilmelidir ki, kardeşleri ondan razı olsun ve
Allah’ın rızasına bu vesileyle ulaşabilsin. Ufku geniş ve ileri görüşlü olanlar büyüklerin himmetine,
Mevlâ’nın inayetine daha çabuk mazhar olurlar.”

Dipnot
1

Hulûsi Efendi Hazretleri de bu hususta şöyle
buyurmuştur:
“Biz keramete değer vermeyiz. Keramet göstermek yanlıştır. Kerameti değil, doğruluğu ister
olmak lazımdır. Nefis sizden keramet ister. Lakin
kalbiniz sizden doğruluk ister. En büyük keramet
nefsinizi Müslüman etmenizdir.”
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Âsım b. Sâbİt (R.A.)
Adı		 : Âsım
Künyesi		 : Ebû Süleyman
Lakabı		 : Hamiyyü’d-debr (Arıların koruduğu kişi)
Doğum yılı		 : Tespit edilemedi.
Doğum yeri		 : Medine
Baba adı		 : Sâbit b. Ebi’l-Eflah el-Ensârî elEvsî
Anne adı		 : Eş-Şemûs bint Ebî Âmir
Eş(ler)i		 : Tespit edilemedi.
Akrabaları		 : Âsım b. Ömer b. Hattâb’ın dayısıdır. Hz. Peygamber (s.a.v) onu Abdullah b. Cahş
ile kardeş yaptı.
Oğulları		 : Süleyman, Abdullah, Muhammed, Abdurrahman.
Kızları		 : Cemile
Kabilesi		 : Evs
İslam’a girişi : Hicret sonrasında
Sohbet süresi: 3 yıl
Rivayeti		 : Yok.
Yaşadığı yer : Medine
Mesleği		 : Ziraat ve askerlik
Hicreti		 : Yok.
Savaşları		 : Bedir, Uhud ve bazı seriyyeler
Görevleri		 : Muallimlik, gözcülük, komutanlık
Fiziki yapı		 : Tespit edilemedi.
Mizacı		 : Cesur, kahraman, korkusuz ve
sadık biriydi. Uhud Savaşı’nda Müslümanlar dağıldığında Hz. Peygamber (s.a.v)’in yanında kaldı.
Ayrıcalığı		 : Medineli ilk Müslümanlardandı.

Çok iyi ok atardı ve “Hz. Peygamber (s.a.v.)’in okçusu” olarak tanındı.
Ömrü		 : Orta yaşlardaydı.
Ölüm yılı		 : H. 3. sene
Ölüm yeri		 : Mekke ile Usfân arasında
Ölüm sebebi : Şehit
Hakkında		 : Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından bir grup sahabi ile muallim olarak Adal ve
Kare kabilelerine gönderildi. Mekke ile Usfân arasındaki Recî’ Suyu yakınlarında Lihyânoğulları
onları kuşatıp teslim almak istedi. Ancak Âsım
teslim olmayı reddederek onlarla çarpıştı. Önce
ok, sonra mızrak, daha sonra da kılıçla vuruşan
Âsım müşriklerden birkaç kişiyi öldürmüş, iki kişiyi de yaralamıştı. Çetin bir mücadele sonunda,
“Allah’ım! Ben ilk günlerde senin dinini korudum,
sen de bugün benim cesedimi koru!” dedi ve şehit
düştü. Âsım’ın başına konulan yüz deveyi almak
isteyen Lihyânlılar aniden üzerlerine saldıran arılar yüzünden onun naşına yaklaşamadılar. Arıların dağılması için geceyi bekleyen Lihyânlılar bu
kez de yağan yağmurun meydana getirdiği sellerin
Âsım’ın naşını sürüklemesiyle emellerine kavuşamadılar. Âsım’ın cesedi daha sonra da bulunamadı. Bu hadise sebebiyle Âsım “Hamiyyü’d-debr”
(Arıların koruduğu kişi) lakabıyla meşhur oldu.
Kaynaklar: İstîâb, I. 235-6; İsâbe, III. 569; Üsd,
I. 552-553; DİA, III. 479-480; İbn Sa’d, Tabakât,
VIII. 345.
*Prof. Dr.

33

