Sahabe Albümü
Kars Ziyareti Hatırası
Evliya Çelebi, Kars Kalesi’nin III. Murad devrinde Lala Mustafa Paşa tarafından tamir edildiğini anlatırken bir askerin paşaya aktardığı rüyasını nakleder. Asker, rüyasında gördüğü yaşlı
bir zâtın kendisinin Ebü’l-Hasan el-Harakânî olduğunu ve kendisine makamının burada bulunduğunu söylediğini, kendisinden ayağını bastığı yeri kazmasını istediğini anlatmıştır. Bunun
üzerine yüz işçi yeri kazmaya başlamış ve üzerinde “Menem şehîd ü saîd Harakânî” ibaresi yazılı dört köşe bir somaki mermer bulunmuştur. Gaziler mermeri tekbir ve tevhidle kaldırınca kabir
ortaya çıkmıştır. Yaralı pazusuna sarılı makrame ile sırtındaki hırkasının bile henüz çürümediği
görülmüş; vücudunun sağ tarafındaki yarası hâlâ
kanamaktaymış. Gaziler yine tekbirle kabri kapamışlar. Kalenin içine ilk olarak Lala Mustafa Paşa
tarafından Ebü’l-Hasan Harakânî adına bir tekke
ile cami inşa ettirilmiştir. Bir Kars ziyareti hatırasıyla yazımızı bağlayalım:
H. Hamidettin Ateş Efendi geçtiğimiz yıllarda
Kars’ı Harakânî Hazretlerinin kabri şerifini aile ve
akrabalarıyla birlikte ziyarete giderler. Yolculuğa
çıkarken Kars’taki türbeyle ilgilenen cami görevlisi Yavuz Hocanın hanımı bir rüya görür. Harakânî
Hazretleri: “Kızım önemli misafirlerimiz geliyor
hazırlık yap, ikramda bulun” buyurur. H. Hamidettin Efendi ve yanındakiler habersizce Kars’a
varıp Pirimizin kabrini ziyaret ederler. O arada
Darende’den gelen bu ziyaretçi grubunu gören
Yavuz Hoca büyük bir şaşkınlık yaşar ve evine davet eder. İçeri girilir ki sofra hazırlanmıştır…
Bu arada televizyonlarda program yapan bir
hoca efendi de o anda türbe ziyaretine gelmiştir. H. Hamidettin Efendi o hoca efendiyi de sofraya çağırtır. Televizyonlarda program yapan
hoca efendi girince hazırlıkların kendisi için yapıldığın sanarak “Zahmet etmişsiniz, ne güzel
sofra hazırlamışsınız.” der. Ve külliyenin inşaatı hakkında konuşurken, “Biz hizmetin en güzelini Darende’de gördük, Hulûsi Efendi Vakfı ülkemizdeki hizmet kurumları içinde en önemlisidir.
Onları örnek almak gerekir.” diye sözlerini devam
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ettirir. Uzun konuşmalarından sonra H. Hamidettin Efendi’ye dönerek “Efendim isminizi sormadım kusura bakmayın tanışamadık.” der. H.
Hamidettin Efendi. “Darendeliyiz” diye cevap verir. Bu defa hoca efendi meseleyi anlar… “Yoksa…
Hulûsi Efendi’nin oğlu Hamidettin Efendi misiniz?” diye sorar. Hamidettin Efendi sükût eder…
O anda hoca efendi tevazunun zirvesiyle müşerref olur…
Kars’tan ayrılırken Yavuz Hoca: “Harakânî
Külliyesinin tamiri için ödenek bekliyoruz, inşaatın tamamlanması için dua buyurun Sultanım.”
der. Hamidettin Efendi ise; “İnşallah en kısa zamanda ödenek onayı çıkar, eksikleri tamamlar,
külliyeyi hizmete açarsınız. Bizim de yapacağımız
bir iş olursa Pirimiz için her zaman seferber oluruz.” der. Daha o gün Ankara’dan müjdeli haber
gelir, ödenek onaylanmış, gerekli para cami hesabına yatırılmıştır…

Hizmette Temel Düstur
Allah yoluna hayatını vakfeden Allah dostları,
hizmeti temel düstur edinmiş devlet adamlarına
yön vermiş, duada bulunmuş ve bu minval üzere
hayatlarını geçirmişlerdir.
Allah rızasından başka ümidi ve beklentisi olmayanın yaptığı işte, gördüğü hizmette elbette ki
samimiyet vardır, gönüllülük vardır, ihlâs vardır.
Zaten bu hâlis halleri onları yüceltmekte; içinde
bulundukları toplumda, örnek, önder hizmet insanı konumuna oturtmaktadır. Gerek devlet büyüklerinin gerekse bütün halkın mâneviyat büyüklerine teveccühü, onların her türlü hizmete
önderlik etmesi, tevazu ve hoşgörü âbidesi olmalarından dolayıdır.
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Âtİke bİnt Abdulmuttalİb (R.AH.)
Adı		
: Âtike
Künyesi
: Ümmü Abdillâh
Doğum yılı : Tespit edilemedi.
Doğum yeri : Mekke
Baba adı
: Abdulmuttalib b. Hâşim
Anne adı
: Fâtıma bint Amr
: Ebû Ümeyye b. Mugîre elEş(ler)i
Mahzûmî
Akrabaları : Hz. Peygamber (s.a.v)’in halası,
eşi Ümmü Süleym’in üvey anası.
Oğulları
: Abdullah ve Züheyr
Kızları
: Karîbe veya Kureybe
Kabilesi
: Kureyş’in Haşimoğulları kolundan
İslâm’a girişi : İbn Sa’d’a göre, Mekke’de Müslüman olmuştur. Gördüğü bir rüya üzerine İslâm’a
girdiği nakledilir. Müslüman olmadığını iddia
edenler de vardır.
Sohbet süresi: On yıldan fazla
Rivayeti
: Tespit edilemedi.
Yaşadığı yer : Mekke ve Medine
Mesleği
: Ev hanımı
Hicreti
: İbn Sa’d’a göre Medine’ye hicret
etmiştir.
Savaşları
: Tespit edilemedi
: Tespit edilemedi
Görevleri
: Tespit edilemedi
Fizikî yapı
Mizacı		
: Hitabeti ve edebi yönü çok kuvvetliydi. Duygusaldı.
Ayrıcalığı
: Şairdi. Babası hakkında mersiye türü şiirler söylemişti. Hz. Peygamber (s.a.v.)
hakkında da mersiye söylemiştir.
Ömrü		
: Uzun ömürlü.
: Muhtemelen Hz. Peygamber
Ölüm yılı
(s.a.v.)’in vefatından sonra

Ölüm yeri
: Medine
Ölüm sebebi : Yaşlılık veya hastalık
: Bedir Gazvesi öncesi Âtike şöyHakkında
le bir rüya görür: “Devesine binmiş bir adam, hızla Mekke’ye gelerek oradakilere üç güne kadar
savaşacakları ve vurulup düşecekleri yere koşmalarını söylüyor, dağdan kopardığı bir kayayı aşağı doğru fırlatıyor, aşağıda parçalanan kaya Mekke’deki bütün evlere dağılıyordu.” Âtike, rüyasını
kardeşi Abbas’a, o da arkadaşı Velîd b. Ukbe’ye
söyleyince rüya Mekke’de konuşulmaya başlandı. Mekkelilerin moralini bozan bu rüyanın ko
nuşulması Ebû Cehil’i huzursuz etti ve bir gün
Kâbe’de Abbas’a, soylarından gelen erkeklerin
peygamberlik iddiasıyla yetinmeyip kadınların da
aynı iddiada bulunduğunu, şayet üç güne kadar
bir şey olmazsa onları Arapların en yalancısı kabul edeceklerini söyledi.
Üç gün sonra Suriye’den dönmekte olan Ebû
Süfyân’ın, Kureyş kervanına Müslümanların baskın yapacağını haber vermek ve yardım istemek
üzere gönderdiği haberci Damdam Mekke’ye gelip
de tehlikeyi haber verince Âtike’nin rüyası gerçekleşir ve Bedir Savaşı yaşanır. Kardeşi Ebû Leheb,
azılı İslâm düşmanlarından biri olmasına rağmen,
bu rüyanın tesirinde kalarak Bedir Savaşı’na katılmamıştır.
Kaynaklar: İstîâb, I. 574, 608; İsâbe, VIII. 13;
Üsd, I. 1381-1382; DİA, IV. 73; İbn Sa’d, Tabakât,
II. 326-327; VIII. 43.
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