Sahabe Albümü
Sevgi vardı ikrâmında
Değildi Dünya gamında
Edep-hayâ makamında
Osman’dır Seyyid Hulûsi
(İkram etmeyi çok sever, iyilikleri ve
güzellikleri muhabbetle herkesle paylaşırdı.
Dünyevî hesaplar içerisinde olmayıp hayatının
merkezinde edep vardı. Seyyid Hulûsi Efendi
Hazreti (Hz.) Osman misali hayâ timsali idi.)

Bünyamin ERUL*

Darende’den tüm dünyaya
İhsandır Seyyid Hulûsî
(İlâhî güzelliklerin seyran edildiği, müşahede
edildiği Hulûsi Efendi Hazretlerinin irfan iklimi,
maneviyat muhiti Darende’den dünyaya manevî
bir ışık yayılmaktadır. Bu ışığın etrafında
muhabbetli gönüller pervane kesilirler. Hulûsi
Efendi, muhterem evlatları, eserleri ve vakfı
insanlığa ışık tutan bir güzellik, Allah’ın lutfu ve
ihsanıdır. )

Edeb ve Hayâ Numûnesi

AVF B. EL-HÂRİS

Aşk Ateşine Yanmak
İslâm’ın dört erkânı dört büyük direği olarak
Pervane, yani kelebek, ilahî aşduran sahabe Efendilerimizden Hz.
kın simgesidir. Pervane, ışığı
Ebu Bekir, sadakatiyle, Hz. Ömer
görünce dayanamaz; etrafınadaletiyle, Hz. Osman yumuşak
“Maneviyat önderi,
da döner, kanat çarpışları
huyluluğu, edebi ve hayâsıyla,
zamanın kutbu olan Hulûsi
gittikçe hızlanır, sonunHz. Ali de (r.anhüm) yüce
merhametiyle PeygamberiEfendi, sanat ve estetik anlamda da kendini ateşe atar ve
yanar. Ne ses, ne çığlık
mizin ahlâkını hayatlarına
çok
yüksek
kabiliyetlere
sahip
şiir,
koparır. Şairler de ilahî
tatbik etmişlerdir.
güzel yazı, edebiyat uzmanlığı gibi aşk söz konusu olunBir
ara
Rasûl-i
ca pervane metaforuna
birçok
alanda
dâhi
derecesinde
Kibriya’nın yanında bir mebaşvururlar. Hakiki dost
lek bulunuyordu. Hz. Osman
olan, Allah’ın muhabbir üstün kabiliyet
oradan geçiyordu. Melek:
beti etrafında pervane dösahibidir.”
ner. O’nun aşkı, sıradan aşkla— Ya Rasûlallah, buradan geçen
ra benzemez. Harap olmuş gönlü
kimdi, diye sordu. Rasûlullah (s.a.v.):
abad eder, hazineleri mesken haline getirir. Bütün sâliklerin, Hak yolcularının dileği bu
— Affan’ın oğlu Osman’dır, dedi.
muma pervane olup yanmak, yok olup ona kavuşmaktır. Gönül, sevgilinin mekânıdır. Gönül, “Ben,
Melek bu ismi duyunca hemen ayağa kalktı:
kâinata sığmam, mü’min kulumun kalbine sığarım.” diyen güzeller güzelinin, cemâl-i mutlak sa— Ey Allah’ın Rasûlü, bu insanın edebinden hibi Zat-ı akdesin beytidir. İlahi aşkla sermest
bütün gökteki ve yerdeki melekler sıkılırlar. Ede- olan sâlikin dünya ve masivadan geçerek varlıbinden dolayı kendisini sevip, hürmet ederler. ğını feda etmesinde şaşacak bir durum yoktur. Bu
Bunun Allah nazarında derecesi çok üstündür.
aşk ateşine yanmak onun için en güzel lütuftur.
Âşık Feymanî de Hulûsi Efendi Hazretlerinin
edeb ve hayâ bakımından Hz. Osman (r.a.)’ın edebiyle aynı olduğunu yukarıdaki mısralarla dile getirir. Ve şiir şu dörtlükle tamamlanır:
Feymani bu seyrâneye
Gelen döner pervâneye
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Feymani’nin başka bir şiirinin son dörtlüğüyle
yazımızı tamamlayalım:
Feymani gönülden sevdim burayı
Yitirmemiş an’aneyi töreyi
Kısmet imiş gezdim ben bu yöreyi
Evliyalı, erli, pirli Darende

Adı

: Avf b. el-Hâris (annesine nis-

Ayrıcalığı

(r.a)

: Hem I. hem de II. Akabe Biatla-

petle de) Avf b. Afrâ,

rında bulundu. Ensar’dan Mekke’de İslâm’a ilk gi-

Künyesi

: Tespit edilemedi

ren kimse idi.

Doğum yılı

: Tahminen M. 585-590 yılları

Ömrü

: 35-40 yaşlarında

Ölüm yılı

: H. 2. sene
: Bedir

arasında
Doğum yeri

: Medine

Ölüm yeri

Baba adı

: el-Hâris b. Rifâa el-Hazrecî

Ölüm sebebi : Ebû Cehil tarafından şehit edildi.

Anne adı

: Afrâ bint Ubeyd

Hakkında

Eş(ler)i

: Tespit edilemedi

viz ile beraber Ebû Cehil’i yaraladılar; fakat Ebû

Akrabaları

: Muâz ve Muavviz adlı kardeşle-

Cehil, oğlu İkrime’nin de yardımıyla Avf ile kar-

ri var.

: Bedir Savaşı’nda kardeşi Muav-

deşini şehit etti. Hz. Peygamber (s.a.v.) savaştan

Oğulları

: Yok

sonra Avf ve kardeşinin şehid düştüğü yere gele-

Kızları

: Yok

rek onların, bu ümmetin Firavun’u ve kâfirlerin

Kabilesi

: Hazrec’in Neccâr Oğulları bo-

elebaşı olan Ebû Cehil’in öldürülmesine katkıda

yundan

bulunduklarını belirtti ve onlara dua etti. Bedir’de

İslâm’a girişi : M. 621’de.

iki ordu karşılaşınca Avf Hz. Peygamber (s.a.v.)’e:

Sohbet süresi : 3-4 yıl

“Kulunun ne yapması Rabbini güldürür (hoşuna

Rivayeti

gider)?” Allah Rasulü: “Onu zırhını çıkarıp sava-

: Yok

Yaşadığı yer : Medine

şa var gücüyle daldığını görmesi” diye cevap ver-

Mesleği

: Ziraat

di. Bunun üzerine Avf hemen zırhını çıkardı ve sa-

Hicreti

: Yok

vaşa atıldı, şehit düşünceye dek de savaştı.

Savaşları

: Bedir

Hadisleri

Görevleri

: Tespit edilemedi

Fizikî yapı

: Tespit edilemedi

Kaynaklar

Mizacı

: Cesur, atik ve heyecanlı

*Prof. Dr.
İstîâb, I. 380; İsâbe, IV. 739; DİA, IV. 73; İbn Sa’d, Tabakât, III. 492; Nübelâ, II. 359-360.

: Yok
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