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Enver abim buyurdular ki; 

Mübârekler bu akşam onu söylediler sofrada. 

Hipotez değil, bir faraziye değil, bir mümkün 

olmayan şey değil. Mutlak olan bir şey var; o 

da ölüm. Kimse bundan kurtulamaz. Mutlaka 

herkes ölecek, buyurdular. 

Birgün Osman Osmanağaoğlu abilerde 

Mübârekler dişlerini çekdirdiler. Osman 

abilerin evinden çıktık geliyorduk. Yakındaki 

bir sokağın önüne eskiden çöp yığılıyordu. 

Oradan geçerken o akşam, Mübâreklerle 

beraber gelirken, o çöp yığınının içinde kediler, köpekler hırlaşıyorlar. Birisi miyav diyor, 

birisi havlıyor. Bir şeyler oluyor. Mübârekler; durun bir dakika buyurdular. Durduk. 

Bakın efendim çöplüğe. İşte Hadis-i şerif; "Ed-dünyâ ci'fetün talibuha kilabün". Dünyâ 

çöplükdür, talipleri köpeklerdir, buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Müslümân yol levhası gibidir. Yol levhası, 

sizi arzu ettiğiniz yere götürür. Yoksa, yol 

levhası sizi bir yere götürmeğe (götürmek 

için) mecbur değildir. Siz bakıyorsunuz, 

tercihinizi yapıp gidiyorsunuz. İşte niyet de 

öyle; iyi niyetle yaptığımız her iş, bizim için 

sevabtır. Kötü niyetle yaptığımız her şey, 

günâhtır. Niyetsiz yapılanlar da, ha var ha 

yok. Öyle bir şey olmaz zaten. Yani, senin 

niyetin ağzınla olmasa bile, mutlaka 

kalbinden bir istikametin vardır. Olmaz 

çünki başka türlü. 

Dinimizin esası kalbtir, niyettir. Dinimizin temeli, hizmettir. Hizmet olmaz ise, çalışmak 

olmazsa, gayret olmazsa bu noktaya gelemezdik. 

Düşmanını tanımayan dostunu bulamaz. Ne o düşman. Nefsin... Nefsini tanıyan Allahı 

tanır. Nefsini tanımayan Allahı tanımaz. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

 

İslamiyeti öğrenmek ve öğretmek, her 

müslümana farzdır. Hem öğreneceğiz 

hem öğreteceğiz, ama kim Müslüman 

olur kim Müslüman olmaz, onu biz 

bilemeyiz, o Allahın takdiri. Öğretmez 

isek vebal altında kalırız. Herkes, 

kendisinin imkanları ile öğretecektir. 

Kimi ilmiyle, kimi malıyla, kimisi mesleği 

ile, yetkisi ile… Hep gaye, insanlara 

Allahın dinini öğretmektir. Öğretmez ise, 

öğreten kişilerle öğreten kurumlara 

yardım etmesi lazımdır. Hüküm neticeye göre verilir. Zengin olmak, mevki, ilim sahibi 

olmak gaye değildir, araçtır. Allahü teala gayeyi soracak, niçin diyecek… İki tane gaye 

var, ya Allah rızası, ya nefsin arzusu. 

 

Allahü teala nefsi öyle yaratmış ki, her isteği onun aleyhinedir. Gerek dünyevi gerek 

ahiret bakımından aleyhinedir. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Birgün Osman abilere gitmiştik. Sarıyer'de 

mütevazı bir yeri vardı. Oraya Mübarekleri 

davet etmişti. Kalktık, birlikte gittik. Osman 

abi komşusuna, mühim bir misafirim 

gelecek, haftanın bütün günleri sizin olsun, 

hiç olmazsa o gün ve gece rahatsız edecek 

bir şey yapmayın, diye sıkı sıkıya tenbih 

etmiş. O akşam oturuyorduk. 

Bulunduğumuz yerin de dış dünyaya açılan 

tek bir cephesi var. Biraz sonra, gır gır, bir 

gürültü başladı, fazla zaman geçmedi envâ-i türlü çamaşırlardan oluşan bir ip önümüzü 

tamamen kapatıverdi. Osman abi kızardı, bozardı, rengi soldu, bembeyaz oldu. Tabii 

fevkalade üzüldü. Hemen kalktı dışarı çıktı. Belli ki o adamlara bir şeyler diyecekti. 

Mübarekler onu al, gel diye, peşinden hemen beni gönderdiler, gittim kolundan tutup 

zar zor getirdim. Hâlâ öfkesinden tir tir titriyordu. Mübarekler buyurdular ki: "Ya 

3 Ocak 2017 Salı 
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kardeşim, biz de arkamızı döner sohbet ederiz. Sonra bu çamaşırların dinimize bir zararı 

var mı?" Cevabını da kendileri verdiler; Elbette yok. Ya neye zararı var? Nefsimize. 

Nefsler kâfir olarak yaratılmıştır. Bütün dinler ve islamiyyet, işte bu kâfir olan nefsi 

tanıtmak ve tedbir almak için gönderilmiştir. Bu kadar peygamber, hep bunun 

tehlikelerini ve ona karşı alabileceğimiz tedbirleri söylemişlerdir. Bu yolda giden Allah 

adamları da, hep aynı şeyi anlatmıştır. Nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamak, 

gitmeyenleri de yapmak lazımdır, buyurdular. Fazla zaman geçmeden yine bir gürültü 

koptu, baktık aynı çamaşırlar gerisin geri çekildi. Yine önümüz açıldı ve sohbet devam 

etti. Peki Osman abi gidip o adama bir şeyler deseydi.. O da ona.. Hiç hoş olur muydu? 

Sen neticeye bak. Kimse incinmeden, maksat en güzel şekliyle hâsıl oldu. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Herkesin ideali, dünyâda bile bir rahata 

kavuşmak, rahat bir iş bulmak, iyi bir 

hanımla evlenmek, iyi çocuk sahibi 

olmak, huzurlu olmak değil midir? 

Bütün bunlara kavuşsanız, boğazda 

yalınız olsa, villanız olsa, bırakacaksınız 

en azından. Daimi değil... Hastalıktan 

da kurtulamazsınız. Mutlaka bir aksilik 

sizi bulur. Neresinden bakarsanız gene 

sıkıntı. Cennette bunlar yok ki. Hastalık 

yok, huzursuzluk yok, geçimsizlik yok, fakirlik yok... Ne var? Refah var, zevk var, 

muhabbet var, sohbet var. Öyle sıcaklık da yok. Serinlik var. Ne güzellik 

düşünebiliyorsanız hepsi orada var. Zamanı! O da belli değil. Belki biraz sonra diyorum, 

belki beş sene sonra, belki on sene sonra. Neyse, netice itibariyle sonunda orası var. 

Müjdeler olsun, imanı olanlara ve ibâdetlerini İhlâsla yapanlara... Yazıklar olsun, üç 

paralık dünyâyı, üç-beş kuruşu, üç beş mevkii, üç beş rütbeyi, bu Cennetle 

değiştirenlere. Çok yazık... Vallahi çok yazık. Yani, duvarların içini altınla doldursalar ne 

yapacaksın. Yenmez, içilmez. Üsteilk hergün korkacaksın. Ha hırsız geldi, ha öldürdüler, 

ha çaldılar. Olmaması daha iyi. Hiç olmaz ise huzurumuz var. Git o zenginlere sen sor, 

ne sıkıntı içerisinde yaşıyorlar. Her an ölmek korkusu veya bir başkasına bırakmak 

endişesi içerisindeler. Cennette bu, kalıcı olacak, sonsuz olacak. Velhasıl, gözümüzü 

açıp kapayıncaya kadar bu ömür bitecek. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

- geçen haftanın devamı – 

 

1994 senesinin Nisan ayının sekizinci 

günü, yine bir Cum'a ziyâreti için gitdiğimizde, Abdülhakîm efendi hazretlerinin 

talebelerinden hayâtda kalan birkaç zevât-ı kirâm da müsâfir olarak gelmişlerdi. O gün 

mübârek Hocamız buyurdular ki; 

 

1939 senesiydi, Efendi hazretleriyle berâber on-onbeş kişi Sütlüce'ye gitdiğimiz bir 

keresinde, oradan Anadolu kavağına gitdik. İskeleden çıkıp, câmi'iden ileriye doğru 

gidince Kumdöken suyu var. Orada kahvehâne vardı. Kumdöken suyunun yanında 

hasırlar serildi, nemâz kıldık, sohbet etdik. Kumdöken'e o sıralar, birkaç kere dahâ 

gitdik. O günler ne güzel günlerdi. 

 

Rumeli Kavağı'ndan ileride Altınkum var. Sütlüce'ye gitdiğimiz gibi, ba'zan da 

Altınkum'a giderdik. Bütün masrafları her zemân Ziyâ beğ yapardı. Efendi hazretlerine 

havluları, bornozları o getirirdi. Herkes bilirdi ki, Efendi hazretleri en çok Ziyâ beği 

sever. 

  

Buradan hergün, Efendi hazretleri ile o zemânlar oturduğumuz yerlere bakıyoruz, o 

günleri hâtırlıyoruz. O büyüklerin basdığı topraklara bakmak, O büyüklerden istifâde 

etmeğe, feyz almağa sebeb olur. Orada Efendi hazretlerinin rûhâniyyeti vardır. Velîlerin 

bulunduğu yerlerle rûhlarının irtibâtı kıyâmete kadar vardır. Oranın üst tarafında da 

Yûşâ' "aleyhisselâm" var. Onun da rûhu bizi seyr ediyordur. Böyle mübârek bir yerdeyiz. 

Velîlerin rûhu, anıldığı yere de gelir. Onların rûhâniyyeti bin sene dahî devâm eder. 

Buna "Şeâir" denir. Meselâ sakal-ı şerîf böyledir. Bindörtyüz seneden beri mübârek 

sakal-ı şerîf öyle kullanılıyor. Efendi hazretleri vefât edeli elli seneyi geçdi. Altmış sene 

evvel orada oturuyorlardı. Şimdi, basdığı yerlerde, hattâ bakdığı yerlerde gözlerinin 

nûru vardır. Severek kim bakarsa oradan feyz alır. O büyüklerin sözlerinden olduğu gibi 

hareketlerinden de istifâde edilir. Büyükler buyuruyorlar ki; Lisân-ı hâl, lisân-ı kalden 

entakdır. Ya'nî, hâl ile anlatılan, söz ile anlatılandan dahâ te'sîrlidir. Cenâb-ı Hakkın 

lütfu, Efendi hazretlerinin himmetleri ile, elhamdülillah burası bize nasîb oldu. Onlar o 

zemân orada otururken, şimdi bizim burada oturacağımızı görmüşlerdir. Çünki, rûhlar 

için zemân yok. Zemân bu dünyâda var. Rûh âleminde zemân yokdur. Peygamber 

efendimiz Mi'râc gecesinde hazret-i Osmân'ın "radıyallahü anh" koşa koşa Cennete 

6 Ocak 2017 Cuma 
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girdiğini gördü. Hâlbuki hazret-i Osman kaç bin sene sonra Cennete gidecek. Fekat 

Peygamber efendimiz onu mi'râcda gördü. Onlar için zemân yok. Onun için, Onlar 

buraları görmüşlerdir. İşin esâsı; sevgi, muhabbetdir. Peygamber efendimiz "Kişi kimi 

severse onunla berâber haşr olunur." buyuruyor. Sevmek, onun yolunda olmak, 

Onun sevdiklerini sevmek demekdir. Çok şükr Rabbimize ki, Efendi hazretlerinin 

hayâtını yaşamaya ehemmiyyet veriyoruz, dikkat ediyoruz. "El mer'ü me'a men 

ehabbe" hadîs-i şerîfi bize müjdedir. Herkes, dünyâda kimi seviyorsa âhiretde onun 

yanında olacak. İnşâallah, âhiretde o büyüklerin yanında olacağız. Kerîm, kereminden 

vazgeçmez. "Men dakka bâbel kerîm in fetehâ", bunu Efendiden işitdik. Kerîmin kapısı 

ihsân kapısıdır, çalarsanız muhakkak açılır. Onlar isteyene verirler. 

 

Fî emanillah 

 

Gönül aşk atına binelden beri, 

muhabbet yoluna ola gelmişdir, 

gözüm dost katına girelden beri, 

benzim sararıp sola gelmişdir. 

  

Gece gündüz, fikrim, ebedî yârda, 

ciğer kebab oldu, ma'nevî nârda, 

garîb kalan bülbül, evvel behârda, 

murâdın almağa, güle gelmişdir. 

  

Derdli bülbül, bağçelerde, bağlarda, 

figân eder, gül açdığı çağlarda, 

mor sümbüllü, gonca güllü dağlarda, 

gönül, devâsını bula gelmişdir. 

  

Bu gurbetde, ayrılığın elinden, 

sözün bilmez, câhillerin dilinden, 

akıp giden küfr, ilhâd selinden, 

bağrımız, kan ile, dola gelmişdir. 

  

Bir zemânlar sohbetine erdiğim, 

mübârek yüzîle, şereflendiğim, 

güzeller güzelin, seyr eylediğim, 

bu fânî dünyâda, ola gelmişdir. 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Cenâb-ı Hak bu dünyâyı imtihan yeri olarak 

yaratmış. Allahü teâlâ bu dünyâyı, köprü 

olarak yaratmış, Cennetine davet etmiş 

kullarını. Bunun için de Peygamberler 

göndermiş, âlimler göndermiş, kitâblar 

göndermiş, velîler göndermiş. Ne demiş 

bunlar. Gidin, dünyâ malına, dünyâ mevkiine 

tapın dememişler. Hepimiz belli bir müddet sonra, belki on dakika sonra , belki on sene 

sonra bilemiyoruz ama bu fâni dünyâdan mutlaka ahirete gideceğiz, göç edeceğiz, 

öleceğiz yani. Ölünce de mutlaka hesap var. İmtihana giren talebeler bile 

heyecanlanıyor, ders çalışıyor. Kalsa ne olur, girmese ne olur. Ne olur yani... Amma, 

ahiretteki imtihanın sonunda ya ebedi saadet var, Cennet var, yahut ebedi felaket var. 

Ortası yok... 

 

Allahü teala verene öyle çok veriyor ki... Hasis davranana sıkıntı olur. Allahü teala rızık 

kapısını keser. Cenab-ı Hakkın âdeti, kullarına rızkını, kulları eliyle vermektir. Kim 

veriyorsa ona veriyor. Kim vermiyorsa kesiyor, verene veriyor. Bizim de ödümüz 

kopuyor ki, bir yanlışlık yaparız da vermek fırsatını kaçırırız diye… 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bu dünyâ imtihan yeridir. Biz bir mektebe 

talebe olduk. Oranın şartlarına uyacağız. 

Ve talebe demek, imtihan olmak 

demektir. Öğretmene karşı geleni, 

mektebin şartlarına uymayanı atarlar, bu 

bize lazım değil deyip kaydını silerler. Her 

an imtihandayız, âsi olmak yok. 

 

Dünyada Allahü teâlâ'nın evinde, 

mescidlerde buluşanlar, öbür tarafda da 

Cennetde buluşacaklar. Dünyâda 

meyhanede buluşanlar, öbür tarafda azab-ı ilahide buluşacaklar. 

 

7 Ocak 2017 Cumartesi 
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Elbetteki mü'minlerin bayramı; hesapta, mizanda, sevapların çok, günâhların yok 

olduğu gündür. Elbetteki mü'minin en güzel bayramı, günâh işlemediği gündür. 

Elbetteki mü'minin en güzel bayramı, günâhlarının afv olduğu gündür. Elbetteki 

mü'minin bayramı, son nefeste iman ile öldüğü gündür. Elbetteki mü'minin bayramı, 

sırat köprüsünü geçtiği gündür. Elbetteki mü'minin bayramı, Cennette Peygamberimizi 

"sallallahü aleyhi ve sellem" görmek ve ondan sonra da rahmet-i ilahiye mahzâr 

olmakdır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Kasım 1953, çok zor bir tarih. O tarihte 

babamı kaybettim. O gün sabahleyin, 

babam beni çağırdı, dedi ki; Şurada 

çantam var, getir dedi, getirdim. 

Çantasını açtım, içinden benim nüfus 

cüzdanımı çıkardı. Nüfus cüzdanımı 

verdi ve son sayfasını oku, dedi. En son 

sayfasını okudum, yazdığı şey şu idi: 

Oğlum, bu ülkenin, okumuş insana 

ihtiyacı var. Benden sonra sana okuma 

diyecekler. Fakat sen, şartlar ne olursa 

olsun okuyacaksın. Çünki ben, senin doğduğun gece rüyanı gördüm. Sen bu ülkeye 

faydalı bir insan olacaksın ve büyük zatlara hizmet edeceksin. Tabir bu... Peki baba 

dedim ve elini öptüm. Babam beni çok severdi. Bu, sevgi üstünde, aşk derecesindeydi. 

Neticede ayrıldık... Şu sözü çok mühimdi. Dedi ki; şimdi kitaplarını çantana koy, gel 

elimi öp ve okuluna git. Ben biraz sonra yüce Rabbimin yanına gittiğim zaman 

diyeceğim ki; Allah'ım, ben oğlumu okula gönderirken geldim. Ve babamın sözüdür, 

ihlaslı ol. İşte böyle… 

 

Hep gülmek marifet değil, ağlamak da bir marifettir. Ağlamayan insandan korkun. 

Allah'a hamdolsun, ben hep güldüm ama geceleri çok ağladım ve öyle bugünlere 

geldim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

 

9 Ocak 2017 Pazartesi 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Yüce Peygamberimiz "aleyhissalatü 

vesselam" buyuruyorlar ki; "Size iyilik 

edene teşekkür etmezseniz Allah'a 

şükür etmiş olamazsınız." Bu, çok 

mühim. Bize en büyük iyiliği yapan, önce 

annemiz ve babamızdır. Dolayısıyla, 

annesinin babasının duasını almıyan, 

akşamdan sabaha, sabahtan akşama, 

istediği kadar ibadet yapsın, onları hepsi 

dünyada kalır, ahirette hiç faydasını 

göremez. Anne ve baba hakkı çok mühim. 

Anne ve babasını razı eden kul, Allahü tealaya karşı bazı günahları da olsa, yüce Allah 

onu afv ediyor. Allahü teala kendisine çok ibadet eden kulunu, annesini babasını kırdığı 

için, afv etmiyor, ceza veriyor, çok fena…İkinci hak; bize ilim öğreten, bize hem 

dünyamızı hem ahiretimizi öğreten hocalarımıza, üstadlarımıza karşı borçluyuz. Çünki, 

eğer onlar bizi okutmasalardı, biz cahil kalsaydık, hiçbir işe yaramazdık. Onun için, 

Hazret-i Ali efendimiz buyurmuş ki; Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Bir harf… 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Cenab-ı Hakkın, kullarına verdiği çok nimetler 

vardır. Bu nimetlerin içerisinde, öyle büyük bir 

nimet vardır ki, vardır ki, vardır ki, eğer o 

nimetin şükrü eda edilmezse, yani, cenab-ı 

Hakkın bu nimetinden dolayı, O'nun arzu ettiği 

şekilde teşekkür edilmezse, bir gün o nimet 

elden gider. İşte, Mübarekler buyurdular ki; 

Allahü teala'nın kullarına verdiği en büyük 

nimet; itikaddır, imandır. Cennet'e amelle 

girilmez. İstediğin kadar ibadet yap, iman dürüst değilse, sağlam değilse, imanı yoksa, 

kapıdan dönersin. Çünki, anahtarı iman. İşte, iman nimetinin şükrü, Kur'an-ı kerim'de 

çok yerde geçiyor; hubb-u fillahtır. Yani, Müslümanların kendi aralarında iyi 

geçinmesidir. Eğer Müslümanların kendi aralarında bir geçimsizlik meydana gelirse, 

kiminle kimin arasında olursa olsun, bunlardan birinin imanı gidebilir. O, hâlâ kendini 

imanlı zannedebilir, halbuki imanı gitmiştir. Çok tehlikelidir. Ameller, imanı korumak 

10 Ocak 2017 Salı 
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içindir. İstiğfar edilir, duası var, dua yapılır. İman tekrar gelir gelir ama uçan bir kuş 

gibidir. İnsanın omuzunda veya başının üstünde, bir devlet kuşu konmuştur. Ufak bir 

sarsıntıyla uçtuğu zaman, perişan oluruz Allah korusun. Onun için, daima güler yüzlü 

tatlı dilli olup herkesle iyi geçinmek lazım. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Peygamber Efendimiz "aleyhissalatü vesselam" 

buyurmuşlar ki; İnsanlar iki gruptur. Bir grup, sıcak 

kanlı, bir grubu soğuk. Sıcak kanlı olanlar, sevilir, 

sever, herkesle iyi görüşür. Onun için 

görüşememek diye bir endişe yoktur. Çünki, tabiatı 

öyle. Bazıları vardır ki, yanına sokulamazsın, 

soğuktur. Ama bu, iyiye alamet değil tabii. Bir gün 

Emir Gilal hazretleri talebeleriyle beraber camiye 

gidiyor. Camiye giderken bir bahçeden geçiyorlar ve 

orada baba ile oğul çalışıyorlar. Oğul babaya diyor 

ki, baba, kim bunlar? Babası; Onlar, Emir Gilal ve talebeleri. Bunların hepsi sahtekâr, 

diyor. Bunu da Emir Gilal hazretleri duyuyor. Biraz duruyor ve devam ediyor. 

Talebelerine buyuruyor ki; Abdülhalık Goncdüvani hazretleri talebelerine buyuruyor ki; 

Evliyayı kim tahkir ederse, hakaret ederse, iflah olmaz. Daha bu cümle bitmeden, bunu 

söyliyen adamda uyuz hastalığı başlıyor. Ama nasıl, tepeden tırnağa her tarafı kaşınıyor, 

çok feci. İlaçlıyorlar. Beni camiye, Emir Gilal hazretlerine götürün, diyor. Camiye 

götürüyorlar. Yalvarıyor, yakarıyor, efendim, ben ettim siz etmeyin, affedin, diyor. Emir 

Gilal hazretleri; ok öyle bir saplandı ki, onun ne devası var, ne ilacı. Çünki, o ok bizden 

çıktı, yani bizi aştı. Dolayısıyle, sen git keyfine bak, diyor. Kapıdan çıkıyor, üç beş adım 

gittikten sonra, zaten ölüyor. Allah'ın kılıcına dokundu. Allah'ın kılıcına dokunan iflah 

olmaz… 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Ocak 2017 Perşembe 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

1998 senesi Ocak ayının yirmiüçünde, Cum'a 

günü, aynı zemânda Kadr gecesi idi. 

Sarıyer'e, Mübârek Hocamıza ziyârete 

gitdiğimizde mübârek huzûrları ile şereflenmişdik. Cum'a nemâzını berâber kıldıkdan 

sonra yakınında olanlar duâyı işitebiliyorlardı. (Mübârek Hocamız, nemazdan sonra dua 

ederlerken hafif sesli söylerlerdi, onun için yanında bulunanlar işitebiliyorlardı.) O gün 

nemaz sonrası yapdıkları duâda işittiğimiz bâzı sözler şöyle idi: "Sen bizi şeytân 

şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmâremiz şerrinden muhâfaza eyle, 

evlerimize iyilik ver, halâl ve hayrlı rızklar ihsân eyle yâ Rabbî. Hastalarımıza şifâ, dertli 

olanlarımıza devâ ihsân eyle yâ Rabbî. Sen bizleri yevm-i cum'anın ve leyle-i kadrin 

şefâ'atine, bereketine nâil eyle yâ Rabbî. Yevm-i cum'a hürmetine, leyle-i kadr 

hürmetine, günâhlarımızı afv eyle yâ Rabbî. Cennetde de Cemâlinle müşerref eyle, 

kusurlarımızı afv eyle yâ Rabbî". Duâdan sonra istigfâr okudular ve buyurdular ki; Bu 

istigfâr duâsı çok mühimdir. Molla Nâmık-i Câmî hazretleri "Bu istigfâr okunan yere, 

orada oturan insanlara, hepsine rahmet-i ilâhî nâzil olur. Allahü teâlâ hepsinin 

murâdlarını ihsân eder, günâhlarını afv eder. Oturduğu yerler kıyâmet gününde ona 

şefâ'at eder. Geçdiği sokaklar şefâ'at eder." diyor. Onun için istiğfâr duâsını her gün 

okumalıdır. 

  

Her zemânki gibi, Abdülhakîm efendi hazretleri ile ilgili hâtıralarından anlatdılar. 

Buyurdular ki; Askerî liseyi bitirmişdim, talebeleri sınıflara ayırıyorlardı, harbiyeye 

gidecekdik. Ben de sınıfın birincisiydim. Bana "Sen ne olmak istiyorsun?" dediler. Ben 

tıbbiyeye gideceğim dedim. "Hay hay, zâten senin gitmen lâzım." dediler. Tıbbiyeye 

ayırdılar. Bir buçuk sene tıbbiyede okudum. Birinci sınıfa f.k.b. diyorlar, fizik-kimyâ-

biyoloji. Birinci sınıfda bunları okuduk. Üniversite olduğu için, başka memleketlerden de 

(Rûm, Bulgar) birkaç yüz talebe vardı. Tıbbiye birinci sınıfda iken, sınıfın birincisi oldum. 

İkinci sınıfa birincilikle geçdim. İkinci sınıfda da sınıfın birincisiydim. Sene ortası oldu. 

Bir sömestre, altı ay kadar, anatomide yalnız kemikleri okuduk, birçok lâtince kelimenin 

hepsini ezberledik. Kemik vizesini de verdim. Profesör de Moşe isminde bir Fransız idi. 

İkinci sömestrede kadavra dersi vardı. Bir gün laboratuvarı merâk etdim, gidip bakdım. 

Masalar ve her masanın üstünde erkek, kadın, çırıl-çıplak ölüler var. Kimsesizleri 

toplayıp getiriyorlar, talebeler onların üzerinde öğrenecekler. Ellerine de bıçak 

veriyorlar. Kesip, insan vücûdunda neler olduğunu öğrenecekler. Her hafta Efendi 

13 Ocak 2017 Cuma 
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hazretlerine giderdim. Efendi hazretlerinin sözlerine bayılırdım, bir şeyler söylese de 

dinlesem derdim... 

 

- devamı haftaya – 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Herhangi bir arkadaşımız üzüntülü, sıkıntılı 

olsa, hepimiz o üzüntüyü, o acıyı duyarız. 

Eğer duymuyorsak, din kardeşliğimizin bir 

yerinde bir noksanlık var demektir. Çünki, 

cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü vesselam" 

öyle buyuruyor; Benim ümmetim bir 

vücut gibidir. Otuz trilyon hücre aynı 

vücutta. Bir tanesi bozuk çıksa, artık ne 

teşhis koyarsan koy. O halde, Allahü tealanın 

sevgisine kavuşmak, din kardeşlerinin 

sevgisine kavuşmaktan geçer. Cenab-ı Hak, 

vereceği iki şey için bedel istiyor: Ben size iki şey veririm, ama bedelini de 

isterim, buyuruyor. Biri, kim camiye gelirse, kim benim evime uğrarsa, onun bedeli 

olarak ben Cenneti veririm. Kim din kardeşini sevindirirse, din kardeşinin simasına sevgi 

ve muhabbetle bakarsa, ona kendi didarımı gösteririm, kendimi gösteririm… 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bugün Hocamızı kimyager olarak 

görenler var. Eczacı ve emekli subay 

olarak görenler var. Cenâb-ı Hak 

bize onları, Ehl-i sünnet âlimi olarak, 

bu zamanda İslâmiyeti yayıcı olarak, 

bir Allah adamı olarak tanıttı. 

Elbetteki bu çok farklıdır. Öyle 

tanımakla böyle tanımak, görmek 

arasında çok fark vardır. Velhasıl, 

görmek kafi gelmiyor. Yani, Kuleli askeri lisesinde binlerce kişi gördü. Erzincan askeri 

lisesinde binlerce kişi gördü. Fakat tanıyan hep üçü – beşi geçmedi. Tanımak ayrı 

14 Ocak 2017 Cumartesi 

15 Ocak 2017 Pazar 
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meseledir. Bu tanımak, insanın kendi gayretiyle olacak iş değildir. Yani, siz uğraşsanız 

tanıyamazsınız. Ya nasıl olur bu? Ancak Allahü teâlâ tanıtırsa insan tanır. O halde, 

Rabbimizin biz ihsanına kavuştuk. Biz Allahü teâlânın lütfuna kavuştuk. Allahü teâlâ 

bize hususi olarak lütuf ve ihsanda bulundu. Tanımak şerefini bize nasip etti. Ne kadar 

seviniyoruz... Yalnız biz değil, dünyânın bir çok ülkesinden gelen mektuplarda da böyle 

tanıyan çok. Hem de pek çok. O kadar güzel mektuplar alınıyor ki, insan hayret ediyor, 

bizim arkadaşlardan biri bu kadar güzel mektup yazamaz diye... İyi hatırlıyorum şimdi, 

bir tane mektup gelmişti. O mektubu yazan zat diyor ki, Pakistandan yazıyor; " Ben 

yıllarca bir zat aradım, mezhebsizlerin kitâblarını okuyup onları yaymayı kendime ibâdet 

kabul ettim. Fakat sizin eserlerinizi okuduktan sonra, ne kadar bozuk bir yolda 

olduğumu anladım. Onları rafa kaldırdım ve şimdi Ehl-i sünnet itikadını yayıyorum. 

Çölün ortasında yolunu şaşırmış bir insana imdada yetişmiş gibi eserleriniz bize 

ulaştırılıyor ". Bunun bütün sevabı, bütün arkadaşlarımıza olmaktadır. Çünki, bu 

kitâbları göndermek imkanı hep sizin gayretleriniz ile olmaktadır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bu imanın güzelliğini, bu imanın letafetini 

anlatmak zorundayız. Nasıl anlatmalıyız? 

Evvela, bu imanın tezahürü bizde teşekkül 

etmelidir. Yalan söylememeliyiz, hırsızlık 

yapmamalıyız, hile yapmamalıyız, 

verdiğimiz sözde durmalıyız. Gıybet 

yapmamalıyız, dedikodu yapmamalıyız. 

Hiçbir insanın kalbini kırmamalıyız, güler 

yüzlü olmalıyız. İslâm ahlâkıyla 

ahlâklanmalıyız. Böyle olursak anlatmağa 

lüzum yok. İnsanlar gayet akıllıdır, herkes, iyilik gördüğünü fark eder ve Müslümanlara 

muhabbet besler. Ama öbür tarafdan allâme-i cihan olsanız, faziletler faziletlisi olsanız, 

ağzınızdan çıkanlar en güzel kelamlar olsa, ilimler olsa, haliniz bozuksa, hem kendinize, 

hem İslâmiyete zarar verirsiniz. O halde, evvela iğneyi kendimize batıralım, iyi bir 

Müslüman olmağa, Müslümanları sevmeğe ve sevilmeğe çalışalım. Nefsimize zorluk 

veren kimselere de duâ edelim. Ya Rabbi, bu ne mübarek adam, diyelim. Efendim, bana 

hakaret etti, aleyhimde konuşdu, dersen; git ona hediye ver, günâhlarını almış çünki... 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

16 Ocak 2017 Pazartesi 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Hiç kimseye kızmayın. Âmâya kızılır mı? 

Âmânın kolundan tutup karşıya geçirilir. 

Müslimanın gözü açıktır. Öteki görmüyor, 

görmediği için öyle yapıyor. Ona doğru 

yolu anlatın, olmadı, gene tekrar edin. 

Bizim vazifemiz doğruyu göstermek, 

anlatmak... Belki birgün onun da gözü 

açılır. 

 

Günâhın kelime manası ateş. Elini günâha uzatan, ateşe elini uzatır, ayağıyla harama 

giden, ateşe gider. Haram yiyen ateşi yer. Harama bakan ateşe bakar. Ateş onu yakar. 

 

Bir araya gelince kitab okuyun, bir araya gelince laf edin, bir araya gelince yatın, yemek 

yiyin. Ayrılık çok fena. Yanlız olmak yok. Çünki, o zaman nefs kuduruyor, çılgına 

dönüyor, din iman gidiyor maazallah. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Cenâb-ı Hakkın dünyâda en çok razı olduğu ameller; 

imandan sonra, kullarına iyilik etmekdir. Sizler için 

söylenecek en mühim söz şudur; en mühimini 

söylüyorum. İman ettik elhamdülillah. İtikadımız doğru. 

Fakat haşin davranıyorsunuz, sert oluyorsunuz. Başta 

ben olmak üzere, birbirimize karşı kusurluyuz. Onun için, 

şu huyumuzdan vazgeçmeliyiz. Cenâb-ı Hakkın gazabına 

gidecek bir icraatın içine düşebiliriz. Bir kişinin üzüntüsü, 

bin kişinin helakine sebep olabilir. Onun için; gönül 

kırmayın, kimseyi gücendirmeyin, kimseye tepeden 

bakmayın. Konuştuğunuz kişi Evliyâ olabilir, Allah'ın 

sevgili kulu olabilir. Ondan cenâb-ı Hak razı olabilir. O 

halde, siz onu kırmak değil, duâsını istemeye çalışın. Bu, 

kim olursa olsun. Çünki, cenâb-ı Hak veli kullarının hepsini gizlemişdir, saklamışdır. 

Kendileri dahi bilmez. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

17 Ocak 2017 Salı 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Tâbiinden Eslem "radıyallahü anh"; Eğer siz, 

Allah'tan ve Peygamberden bahsedilen bir 

yere giderseniz, dağlar kadar günahınız olsa 

bile, oradan çıktığınızda bütün günahlarınız 

afv olur, buyurmuşlar. 

  

Birgün Mübareklere; Efendim, ahirette işiniz 

çok zor, dedim. Allah Allah neden o 

kardeşim buyurdular. Hadi biz neyse, sizin 

yanınızdan ayrılmayız inşallah; ama Afrika'dan, başka yerlerden, sizi bilmeyen binlerce, 

onbinlerce insan, bu, Hüseyin Hilmi Işık diye peşinizden koşacak dedim. Hocamız; Ben 

onun kolayını buldum kardeşim. Efendi hazretlerinin arkasına saklanacağım, aradığınız 

zat bu zat diyeceğim, buyurdular. 

 

Hocamız buyurdular ki; Bir gün Efendi hazretlerine gittim, uzun bir rüya anlattım. Uzun 

ama! Efendim çok uzun bir rüya, birkaç saat sürdü. Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; 

Allah Allah, Hilmi, bu rüya kaç saat sürdü? Bir veya birkaç saniye... Efendim, mü'min 

kabre girdiği zaman, orada gözünü açacaklar. Mahşere gidecek, diyecek ki; Kaç gün, 

kaç saat, kaç dakika ne kadar kaldım burada? Binlerce, onbinlerce sene yatacak, 

uyandığı zaman rüya gibi birkaç dakika gibi gelecek. Kesinlikle hiç anlayamayacak. Nasıl 

rüyada o zaman dilimi genişliyor; ama gerçekte o çok kısadır. İşte, kabir hayatı da 

öyledir. Mü'minlere böyle olacaktır ki, anlamayacaklardır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

- geçen haftanın devamı – 

 

Hocamız buyurdular ki; 

 

19 Ocak 2017 Perşembe 
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Her hafta Efendi hazretlerine giderdim. Efendi hazretlerinin sözlerine bayılırdım, bir 

şeyler söylese de dinlesem derdim. Sene ortasında sömestre ta'tîli olunca, Efendi 

hazretlerine gitdiğimde bağçede yalnız oturuyordu. Ben de yanına oturdum. Bana ne 

okuduğumu sordu. Bir buçuk senedir tıbbiyede okuyorum da sormadı mübârek, o gün 

sordu. "Sen ne okuyorsun?" dedi. Kadavra dedim. Ölüleri keseceğiz, içinde ne var ne 

yok, sinirlerini, kemiklerini öğreneceğiz dedim. Efendim, tıbbiyeyi bitireceğim, altı sene 

sonunda doktor olacağım, şimdi ikinci sınıfdayım dedim. "Öyle mi? Ben sana bir şey 

söylesem dinler misin?" dedi. "Elbet efendim, baş üstüne." dedim. "Sen doktor olma, 

eczâcı ol, eczâcılığa geç." dedi. Baş üstüne efendim. Fekat, ben askerî talebeyim. Askeri 

talebeleri kendi kendine geçirmezler, Ankara'dan mürâceat edeceğiz. Ayrıca ben sınıfın 

birincisi olduğum için, beni eczâcılığa geçirmezler, dedim. "Sen bir mürâceat et, istîdâ' 

ver, Allah kerîmdir." dedi. Eve gelince söyledim. Annem, ablalarım kıyâmeti kopardılar. 

"Biz doktor beğ istiyoruz, eczâcı parçası istemiyoruz." dediler. Ben karâr verdim, 

eczâcılığa geçeceğim, dedim. Annem bayıldı. Ne yapacağımı şaşırdım. O zemân 

Süleymâniyye'de, üniversitenin dıvarlarına bitişik barakalar vardı. Askerî talebeler o 

barakalarda kalıyordu. Oralar eskiden Bekir Ağa bölüğü imiş. Ben de orada kalıyordum. 

Onun için sık sık Süleymâniyye câmi'ine sabâh nemâzına gidiyordum. O gün sıkıntılı bir 

şeklde ne yapacağıma karâr veremiyordum. Sabâh nemâzına hiç kimse gelmeden, 

erkenden câmi'iye gideyim, bağçede bekleyip, câmi'iye ilk gelene danışayım diye 

düşündüm. Erkenden sabâha karşı, Süleymâniyye câmi'ine gitdim. Biraz sonra iri yapılı 

bir beğ geldi. İmâm ve müezzin de henüz gelmemişdi. İlk gelene sordum "Efendim ben 

tıbbiyyede okuyorum. Mektebin de birincisiyim. Hocam eczâcılığa kaydını nakl etdir 

diyor, annem de doktor olacaksın diyor, ben ne yapayım?" dedim. O zât "Evlâdım senin 

hocan kim?" dedi. Ben de "Abdülhakîm efendi hazretleri." dedim. O zât "Evladım, sen 

hakîkî bir büyük bulmuşsun, böyle hocanın bir sözüne bin ana fedâ olsun, hocan ne 

diyorsa onu yap, hocanın sözünden çıkma." dedi. Meğer O zât Cevâd beğmiş. Onun için 

Cevâd beğ benim ilk mürşidim oldu. Cevâd beğ, Efendi hazretlerinin talebelerinden, 

emekli bir paşa idi. Herkes ondan çekinirdi. Çok heybetli biri idi. Ertesi gün hemen istîdâ' 

(dilekce) verdim. Ankara'dan, "Sınıfın birincisidir, çalışkandır, bunu eczâcıya 

geçirmeyiz, doktor olsun istiyoruz." diye cevâb geldi. Ya'nî beni red etdiler. Efendi 

hazretlerine gitdim. Efendim, böyle böyle izn vermiyorlar dedim. "Tekrâr istîdâ' ver." 

buyurdu. Ben tekrâr dilekceyi verdim, nihâyet kabûl edildi, eczâcılığa geçdim. Birkaç ay 

içinde üçüncü sınıfa yine birincilikle geçdim. 

 

Efendi hazretleri lisân öğrenmeğe çok ehemmiyyet verirdi. Arabîyi, Fârisîyi çok iyi bildiği 

hâlde, "Avrupa dillerini de bilsem, dahâ çok hizmet ederdim." buyururdu. Onun için 

eczâcılıkda okurken, Fransızcamı ilerleteyim diye beni, Pâris'de çıkan Fransızca (Le 

Matin) gazetesine abone yapdırdı. Böylece Fransızcamı ilerletdim. Efendi 

hazretleri, "Bir kimse herhangi bir milletin lisânını bilirse onların hîlesinden 

kurtulur." hadîs-i şerîfini söylerdi. Onun için beni Fransızca öğrenmeğe teşvîk etdi. 

Hattâ, dahâ sonra ben Genelkurmay'da Almanlarla çalışıyordum. Efendi hazretleri; 

"Almanlarla çalış da Almanca öğrenme! Öyle şey olur mu, Almanca da öğren." dedi. 

Eczâcı mektebini birincilikle bitirince, Gülhâne hastânesinde bir sene staj yapdım. Stajı 

da birincilikle bitirince, üsteğmen rütbesiyle, askerî tıbbiyye mektebine müzâkereci 

olarak ta'yîn edildim. 

 

Fî emanillah 
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Hayâlin önümde, parlak ay gibi, zulmeti gideren mehtâba benzer, 

bu âlem görünür bir serây gibi, ışık olmayınca, zindâna benzer! 

  

Bu sesler yabancı, özler yabancı, bakışlar yabancı, gözler yabancı; 

dudaklar gülse de, ma'nâ yabancı, gördüğüm rü'yâlar, bir zanna benzer! 

  

Güllerin başkadır, ateşin başka, aşkınla tutuşan, bülbülün başka; 

şu elin güzeli değmiyor aşka, bir güzel görmedim, cânâna benzer! 

  

Bakdıkca yakından güneş yüzüne, dahâ çok inandım tatlı sözüne, 

şifâsın, rûhumun üzüntüsüne, sohbetin her derde dermâna benzer! 

  

Ayrılık yakıyor gece ve gündüz, geceden karanlık oluyor gündüz, 

bu yıl da gurbetde geçen ömrümüz, cefâsı bitmiyen, devrâna benzer!  

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Nemaz, Allah için kılınır, ekmek, Allah için yenir. 

Evlenmek, Allah için olur, İslama uymak için olur. 

Konuşmak, Allah için olur, dinlemek de Allah için 

olur. Bunların içine bir parça dünyâyı soktunuz mu, 

menfaati soktunuz mu, bu, bir zemzeme idrar 

boşaltmak gibi olur. İstersen bir damla boşalt, gel 

de iç... Dünyâ pistir. Dünyâ sevgisi leşdir. İslâmiyet, 

ibâdet, zemzem gibi, misk gibidir. Onun için bu 

temizliğe, bu zemzeme, bu güzelliğe çöp dökmeyin, 

pislik bulaştırmayın 73 fırkadan yalnız Ehl-i sünnet 

İtikadından Evliyâ gelmişdir. O halde, Evliyâ olmak 

için mutlaka Ehl-i sünnet itikadında olmak şart. Bir 

de İmam-ı Rabbani Hazretleri "kuddise sirruh" 

buyuruyorlar ki; bu yolun büyüklerinden birini tanımak şart. Eğer tanımazsa gene 

olmaz. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Allahü teala bu vücuda bu kuvveti verdiği müddetçe; 

nefsimiz için, kendimiz için değil, emin olun ki, hep sizin 

için, arkadaşlar için, diğer müslimanlar için çalışmaya 

uğraşıyoruz. İnşallah riya değildir. İnşallah münafıklık 

değildir. Ben korkuyorum kendimden. Çok üzülüyorum, 

çünki nefsimiz kudurmuş. Benimki de, seninki de... 

Yani, düşman içeride. Dışarıdakinden bin beter kötü ve 

tehlikeli, çok tehlikeli. İbâdet ederken de adamı vurur. 

Şimdi ben, mesela konuşurken bile, Allah şerrinden 

muhafaza etsin, nefsim diyordur; bak, seni dinliyorlar, 

bak sen ne söylüyorsun. İğreniyorum kendimden, emin 

olun böyle. Siz de böyle olun. Yani, buğzunuz, 

düşmanlığınız varsa, arkadaşlarınıza, kardeşlerinize 

değil, kendinize yapın... 

 

Biz hiç kimseyi fark gözetmeksizin iyilik yapmak istiyoruz. İster müsliman olsun, ister 

hıristiyan olsun, ister kim olursa olsun; Allah'ın kulu olduktan sonra... Yeter ki, cenâb-ı 

Hak hidayetini nasib etsin ve o kul kurtulsun, diyoruz. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İyilik eden de kendisine, kötülük eden 

de kendisine eder. O halde, gelin hep 

iyilik edelim. Yapı itibarıyla insan 

kendisine düşkündür fakat nefsine, 

şeytana uyduğu için de maalesef 

kendisine kötülük etmektedir. Eden 

kendine eder. İyilik eden de kendine 

eder, kötülük eden de kendine eder. 

Onun için arkadaşlar; lütfen şu kalan 

ömrümüzde biraz kendimize iyilik 

edelim. Peki efendim, kendimize iyilik nasıl ederiz. Başkasına iyilik etmekle. Başkasına 

ne kadar iyilik ederseniz, işte o kadar kendinize iyilik etmiş olursunuz. Enver ağabeyin 

bugüne gelmesinin sebebi, bu noktaya gelmesinin sebebi, hep başkasına iyilik 

etmesinden olmuştur. Mesela, annesine çok iyilik etmiştir, annesinin elini hatta ayağını 

öpmüştür, o hadis-i şerife uymak için... Peygamber Efendimiz "sallallahü aleyhi ve 

23 Ocak 2017 Pazartesi 

24 Ocak 2017 Salı 
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sellem" buyuruyorlar ki; "Annesinin ayağının altını öpen Cennetin eşiğini 

öper". Ben bir gün annemin ayağının altını öptüm. Annem, ne yapıyorsun dedi. İçimden 

geldi, ben Cennetin eşiğini öpmek için senin ayağının altını öptüm, dedim. Bana dedi 

ki; inşallah sen de oğlundan öyle görürsün. Bir gün üniversiteden geldim, yorgundum, 

biraz dinleniyorum. Mücahit çok küçüktü, o zaman çocuk, yürüdü yürüdü, geldi birden 

ayağımın altını öptü. Ne yapıyorsun dedim, içimden öyle geldi dedi. Hemen annem 

hatırıma geldi, ah, dedim. Anne sen bana bunu haber vermiştin. Onun ruhuna hemen 

Fatiha okudum. İşte, eden kendisine eder. Onun için arkadaşlar, size, bize bir musibet 

geldiği zaman, hemen biz karşımızdakine kızarız, niye bu, başımıza geldi deriz. Hanım 

niye böyle yaptı deriz, halbuki biz kabahatliyiz, hata bizde. Ne zaman ki biz, hata bizde 

dersek, bilin ki dünyanın en mutlu insanı oluruz. Ama hep, kabahat başkasında, ben 

haklıyım öteki haksız dersek, devamlı surette üzüntü ve sıkıntı içinde yaşarız. O halde, 

ferahlamak istiyorsanız, huzurlu olmak istiyorsanız, başkalarının huzurunu temin 

etmeye çalışın. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Birgün Mübareklerle otururken yağmur 

yağdı. Ama sağanak halinde, rahatsız edici 

bir yağmur değildi. Mübarekler buyurdular 

ki; Efendim bakın, dışarıda rahmet yağıyor. 

Böyle faydalı yağmura rahmet denir. Zararlı 

olan yağmura matar denir, o, gazab-ı 

ilahidir, aldığı her şeyi götürür. Sanki yerle 

gök birleşir, ağaçları kökünden söker. O, 

gazab-ı ilahidir. Neden? Biraz evvel 

söyledim. Annenin sevgisi, babanın sevgisi, evladın sevgisi, ailenin sevgisi, akrabaların 

sevgisi, ticaretin sevgisi, kaybettiğimiz malların sevgisi, Allahü tealadan ve Peygamber 

efendimizden "aleyhissalatü vesselam" ve Allah yolunda cihaddan fazlaysa, Allahü teala 

buyuruyor ki; Pek yakında gazab-ı ilahi gelecektir. O zaman Mübareklere, efendim bu 

neden filan yerde oldu, diye sorduk. Efendim, zekat yok, uşr yok, buyurdular. İnsan 

cenab-ı Hakka isyan eder ama mal elinden ya kahırla çıkar, ya belayla çıkar. Nasılsa 

çıkacak, gönül rızasıyla ver... 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

25 Ocak 2017 Çarşamba 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mektûbat'ta buyuruyor ki, Din iki şekilde 

öğrenilir. Biri, kalbin mutlak şifası, 

mutlak şifası, mutlak; iyilere tam 

inanmasıdır, kalbin şifası ama. Bu, 

evliyadır buyuruyor. Bunların imansız 

gitme tehlikesi yoktur. Ama bunlar 

milyonda bir veya beş tane çıkar. Hâlbuki 

yalnız Allahü tealaya bağlanmak, yalnız 

Allahü tealanın rızasına, sevgisine 

kavuşmak, ondan başka hiçbir şey 

düşünmemek lazım olduğu halde, dünyadan fırsat bulursak Allah diyoruz. Peki, ne 

olacak halimiz? Safra hasta, baklava acı ama böyle giderse küfre gider insan, imansız 

gider. Ne yapmak lazım? İşte Mektûbat'ta buyuruyor ki, ikinci yol, imanın ikinci yolu, 

madem ki O söyledi, doğru söyledi. Benim buna itirazım olmaz. O artık, kendi tadına 

değil, inandığı, güvendiği bir zatın tadına peki demesi lazım. Bizde hiç şek ve şüphe 

yok. Ne hakkında? Mübarekler hakkında. Allah korusun. Mümkün değil. Zaten biraz 

endişe ve şüphe olsa, o adam zıvanadan çıkar. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin 

Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

80'li senelerin başları idi, mübarek Hocamız birkaç 

sohbetlerinde bize: "Bizden işittiklerinizi genç 

kardeşlerimize anlatın" buyurmuşlardı. Bir keresinde 

de; muayenehanede kitap veriyor musunuz, diye 

sorarak emr-i maruf sevabının kıymetini anlattılar. O 

gün tekrar: "Bizden işittiklerinizi genç kardeşlerimize 

anlatın, onlar da sizden duyduklarını başkasına 

anlatırlar. Siz nasıl, sizin sayenizde diyorsunuz, onlar 

26 Ocak 2017 Perşembe 
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da size, sizin sayenizde derler" buyurdular. Bunun üzerine, o gün Enver abim: "Gelen 

hastalarından bazıları ile akşamları muayenehanede sohbet edin, ahiretleri için faydalı 

olmağa çalışın" buyurdular. Bu emirleri üzerine bazı akşamlar toplanıp büyüklerden 

işittiklerimizi anlatmağa başlamıştık. O günlerde Enver abimin sıhhatine hizmet etmekle 

de şereflenmiş oldum. Tedavileri bitene kadar her teşrif ettiklerinde, üzerimizde 

olmayan sıfatlarla da iltifat ederler, dinimize hizmet etmeyi teşvik ederler ve nasıl 

hizmet edileceğini de öğretirlerdi. "Buraya gelen, maddî-manevî tedavi olur" 

buyururlardı. Sık sık telefon ederek, bazan da davet ederek, akşamları kimler geliyor, 

neler anlatıyorsun diye sorarlar, şunları da anlat buyururlar, yakından ilgilenirler ve 

takip ederlerdi. (Fakat bu durumu bizim anlayabilmemiz mümkün değildi. Ancak 

kalbden kalbe takip edildiğimizin de farkında idik. (Radar gibi, bilemediğimiz bir takip 

sistemi vardı arada). Bazan şunu şunu bana getir göreyim dedikleri de olurdu. 

Söyledikleri arkadaşları Cağaloğlu'nda gazeteye götürürdüm. Bazan telefon edip, 

akşama şu saatte bizim kapıya gel buyururlar, kapıda gene bu konularda bazı şeyler 

sorarlar, gelenlerin hallerinden anlattırırlardı. Kapıya bizi çağırmaları her defasında 

bizim toplanacağımız günlere denk gelirdi, (tesadüf mü bilemem, burayı herkesin kendi 

anlayışına bırakıyorum..). Sonra bir avuç dolusu çikolata veya şeker verirler, bu akşam 

gelenlere verirsin buyururlardı. Dağıttığımda ne bir tane noksan, ne de bir tane fazla... 

kaç kişi varsa sayı o kadar olurdu. Bu hal defalarca, belki 10 larca defa ve 2-3 sene 

devam etti, her defa gelen arkadaşlar farklı sayıda olduğu halde, her defasında şekerler, 

gelen sayı kadardı.. 

 

Arada bir de, şu kadar kişi Sarıyer'e getir, bir de ben sohbet edeyim onlarla 

buyururlardı. Tabii böyle özel günler bize bayram olurdu. Böyle topluca gidilmesi senede 

bir veya iki defa tekrarlanırdı. Hatta vefatlarına kadar da, bu şekilde zaman zaman 

arkadaşların kitap okuma veya kitap hizmetleri grublarını bazan Holding'de, bazan 

Güzelşehir'deki evlerinde kabul ettiler. Böyle günlerdeki sohbetlerden bazı bölümleri, 

zaten haftanın diğer günlerinde anlatmağa çalışıyoruz. 

 

Bir müddet sonra abim İhlas polikliniğini açarken, bizim de orada çalışmamızı istemişti. 

Birgün Enver abim, abim ve ben üçümüz beraberdik. Abim, Enver abilere poliklinik ile 

ilgili bilgi veriyordu, şu şu şu doktorlar geliyorlar, bakalım Ali ne yapacak dedi. Enver 

abim buyurdu ki; "Ali mekteb açtı, yerinde kalacak, insan yetiştirecek." Ve bizim 

muayenehanenin maddî manevî hizmet yeri olduğunu anlattılar. Kendilerinin de 

defalarca teşrifleriyle müşerref olduk. Her defasında, layık olmadığımız şekilde, 

üzerimizde olmayan vasıflarla iltifatlar ederek teşvik ederlerdi. Cennetde beraber 

bulunmak için dua ederlerdi... 

 

İnsanın fıtratında acelecilik vardır. Herşeyin çabucak olması istenir. Fakat herkesin bazı 

hadiselere intibakı farklı olur. Bazı insanlar islamın emr ve yasaklarını, zaten aradığım 

buydu dercesine hemen kabul edip kolayca uygulayabildiği gibi, bazılarının nefslerine 

zor gelebiliyor, bazıları da kabul etmekte zorlanıyor. Bazı insanlardaki anlayabilmek 

veya kabul edebilmenin gecikmesi, anlatan ile ilgili olmadığı halde, ters giden birşeyler 

var zannederek üzülürdüm ve bu vazifeyi yapamadığım zannına kapılırdım. Bu hizmet 

galiba devam etmeyecek, bıraksammı diye üzüntü ile düşündüğüm zamanlar, Enver 

abim telefon eder veya çağırır, kimlerin geldiğini, neler yapıldığını sorarlar, hizmetin 

kıymetini ve ehemmiyetini anlatırlardı. Üzüntü ve sıkıntılarımızı sıfırlayıp gönderirlerdi. 
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Enver abimde insanlara karşı öylesine derin bir muhabbet, merhamet ve anlaşılamaz 

bir sabır vardı ki; herkes kurtulsun, ahiretde hiç kimse yanmasın diye fevkalade bir 

gayretle uğraşırlar ve her türlü sıkıntıya da sabr ederlerdi. Hiç kimsenin, hatta kendisine 

kötülük yapanların dahi kalbini kırmazlardı. Yetiştirdiği talebelerine de böyle olmak 

lazım olduğunu nasihat ederlerdi. Hepiniz birer Enver abi'siniz, dışarıda kendinizi değil, 

Hocamızı ve İhlas'ı temsil ediyorsunuz, ona göre davranın derlerdi. 

 

2007 senesi temmuz ayı idi. Büyük bir salonda bazı gençler haftada bir toplanıyor, 

onlara Enver abimizden ve Hocamızdan işittiklerimizi anlatmağa gidiyordum. O 

günlerde özel bazı sıkıntılarımdan dolayı, bu hizmeti zor şartlar altında, fasılasız olarak 

devam ettirmeğe çalışıyordum. Günlerin uzun ve havanın da sıcaklığından olmalı ki, 

toplanan arkadaşlarda rehavet başlamış, bazı dünyevi sebeplerle gecikmeler ve 

gevşemeler başlamıştı. Bu meseleye olan üzüntü, içinde bulunduğum sıkıntılı ruh hali 

ile de birleşince, bu hizmetin artık yürümeyeceği düşüncesi ile, haftaya ara vereceğimizi 

söyledim. Niyetim, yaz tatili adı altında bu hizmeti bırakmak ve tekrar başlamamaktı. 

Gece geç vakit, yorgun bir vaziyetde eve geldim, henüz oturmak üzereyken, telefonum 

çalıyordu. Açtığımda, telefondaki ses, Enver abimin sesi idi. Halbuki direkt olarak 

aramaları âdetleri değildi. Yardımcıları ararlar, Enver abiler görüşmek istiyorlar derlerdi. 

Bu defa arada kimse yoktu. Bugün gibi hatırlıyorum… Buyurdular ki; "Aliii seni üzüntülü 

görüyorum, sevindirmek için aradım, rüyamda Hocamızı gördüm, senden 

bahsediyorlar, seni anlatıyorlardı, ben de neden acaba Ali'yi anlatıyor diye merakla 

dinliyordum. Ali'yi seviyoruz, Ali'nin hizmetlerinden razıyız, memnunuz, diyorlardı. 

Sonra sen geldin, Hocamızın elini öptün, Hocamız da sana sarıldı, beraber gittiniz. 

Sevindin mi Ali! Dinimize hizmette yaz tatili olmaz, ara vermek yok tamam mı" 

buyurdular. 

 

Enver abim, "İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır" hadis-i şerifini 

kendisine düstur edinmişti. Herkese herzaman iyilik ederdi. İnsanların hem dünyalarına 

hem ahiretlerine faydalı olmağa çalışırdı. "Herhangi bir insana bir iyilik etmek, gökten 

lamba olarak yere inse, bu iyilikten hasıl olan nur o kadar parlaktır ki; güneş onun 

yanında çok sönük kalır. Hele bu hizmet ile bir insanın hidayetine sebep olunursa 

kıymeti hiç ölçülemez" buyururdu. "İnsanların dünyalarına hizmet etmek elbette çok 

kıymetlidir ama ahiretlerine hizmet etmek daha kıymetlidir" buyururlardı. Yetiştirdiği 

talebelerine de, insanlara faydalı olmak, herkese iyilik etmek için telkin ederler, hiç 

kimseyi kırmamak lazım olduğunun ehemmiyetini anlatırlardı. Dünyanın geçici 

olduğunu, ahiretin ebedi olduğunu, ahiret için herzaman hazırlıklı olmak lazım olduğunu 

anlatırlardı. Bugün için insanlara faydalı olabilmenin en iyi yolunun, Ehl-i sünnet itikadını 

anlatan kitabları vererek, mesela Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye kitabını vererek 

olabileceğini anlatırlardı. Talebelerine ve sevenlerine "mutlaka belli zamanlarda 

biraraya toplanıp kitap okuyun, büyüklerden bahsedin" buyururlardı. Bu şekilde 

büyüklerden gelen feyzlerin daha kolay alınabileceğini anlatırlar, bu şekilde toplanan 

arkadaşları, zaman zaman davet ederler, onlarla sohbet ederlerdi. İyi insan 

yetiştirilmesine çok ehemmiyet verirler ve teşvik ederlerdi. İnsan yetiştirilmesine, 

insana yatırım yapılmasına çok ehemmiyet verirlerdi. Herkes dünyada ve ahiretde 

mesut ve rahat olsun, hiçkimse Cehenneme gitmesin diye fevkalade gayret ederler, 

bunun için pek çok sıkıntılara katlanırlardı. Yetiştirdiği gençleri de kendileri gibi 

yetiştirmeğe özen gösterirlerdi. İnsanlara faydalı olmak, herkese iyilik etmek, 

hücrelerine işlemişti. Dünyanın geçici olduğunu, ahiretin ebedi olduğunu, ahiret için 
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herzaman hazırlıklı olmak lazım olduğunu anlatırlardı. Her sohbetlerinde ölümü 

hatırlatmak âdet halini almıştı. Ölümü unutmayan insanın ahirete hazırlık yapacağını, 

hiç kimseye kötülük yapamayacağını anlatırlardı. Velhasıl, birlik ve beraberliğin temini 

üzerinde ehemmiyetle dururlardı. İyi insan yetiştirilmesine çok ehemmiyet verirler ve 

teşvik ederlerdi. 

 

2007 senesi, Haziran ayının 4 ü... Enver abim İhlas Holding'de (odalarının bulunduğu 

kattaki) kendilerinin de namaz kıldıkları mescidde ikindi namazına, Huzur Pınarına 

hizmet eden arkadaşları davet etmişlerdi. Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. O gün 

Enver abim buyurdu ki; Selamün aleyküm. Ali hoş geldin. Getirdiğin arkadaşları ayağa 

kaldır göreyim. Bunlar Huzur Pınarı. Bunlar çok hizmet ediyorlar. Bunlar bizim dava 

arkadaşlarımız. Allahü teala muvvafak-ı bil hayr eylesin. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, 

mübarek olsun.. 

 

2007 senesi, Haziran ayının 18 i... Günlerden pazartesi. Enver abim Yalova'daki 

evlerinde kalıyorlardı. Bana telefon edip; "akşam ile yatsı arası Huzur Pınarına hizmet 

eden ekibini bana getir, onları görmek istiyorum" buyurdular. Bizim için o gün bir 

bayram oldu. O gün öyle güzel oldu ki, Huzur Pınarına hizmet eden gençler Cennet 

hayatı yaşadılar sanki... Enver abim bize Huzur Pınarının üye sayısının ne kadar 

olduğunu sık sık sorarlardı, Her zaman arttığını duyunca sevinirlerdi. Enver abim o gün 

buyurdular ki; "Kaç abone var? Neler söylüyorlar, bayılıyorum o gelen maillere, 

buyurdular. Bu hizmet çok büyüktür, bu iş Peygamberlerin işidir. Bir insanın tek başına 

yapacağı iş değildir, en zor iş budur, dîne hizmettir. İnsan gücüyle yapılamaz fakat 

büyüklerin himmetiyle size bu iş kolaylaştırılıyor. Bir kişinin hidayetine sebep olmak, bir 

kişiye yardımcı olmak en kıymetli ibadettir. Bazı insanlara Allahü teala hususi kabiliyet 

vermiştir. Onları özel bir iş için yaratmıştır. Bazı arkadaşlar böyle özel kişilerdendir. 

Bunlar, insanın ağzından girer burnundan çıkar, onun hidayetine sebep olur, büyükleri 

tanıtır. Huzur Pınarı ile çok büyük hizmet ediliyor. Huzur Pınarında insanlar Hocamızı 

tanıyor, kitaplarımızı okuyor; ne pul parası var, ne baskı masrafı var. Çok büyük bir 

hizmet, çok memnun oluyorum. Bu abilere çok dua ediyorum. Bir hayrın işlenmesine 

sebep olmak o hayrı işlemek gibidir. Mü'mine hizmet ibadettir. Üzmek ise felakettir. 

Herkesin yaptığı işten, ne olduğu ve tarafı belli olur. Karınca, İbrahim aleyhisselamın 

ateşini söndürmek için su taşırken, yılan ise ateşin artması için üflüyor idi. İkisi de 

hayvan. Fakat ayrı yapıda. İkisi de farklı, tarafını belli ediyor. Verdiğin mal senindir, 

vermediği mal insanın kendisinin olmaz. Allah için verilen, ebedi olarak kalır. Ali ekibini 

çok iyi kurmuş, sizin hizmetlerinizden çok memnunum. Huzur Pınarına hizmet etmenin 

kıymetini iyi bilin. Ahiretde kurtulmanız Huzur Pınarı ile olur. Gittiğiniz yerlere selam 

söyleyin, ben haklarımı helal ettim, siz de edin. Size çok dua ediyorum, sizin de duanızı 

bekliyorum" buyurdular. 

 

Huzur Pınarının yeni kurulduğu senelerdi. Enver abim, Huzur Pınarında yazılan her yazı 

ile yakından ilgilenir, bazı kelimelerin değiştirilmesini isterlerdi. Bazan hususi telefon 

ederek, şu cümleyi kaldırdım, şu şekilde değiştirdim.. şeklinde söylerlerdi. Bazan mail 

ile bildirirlerdi. Zaten yayınlanan yazılar bir gün evvelden Enver abime gönderilirdi.. 

Bilhassa Cuma yazılarında, bazan "Bu olmamış, konuşma dili ile yazı dili farklıdır, tekrar 

hazırla bana gönder" buyururlardı. Tamam denilene kadar birkaç kere tekrarladığımız 

olurdu. Elhamdülillah ki, izinsiz ve habersiz hiçbirşey yapmadım. Enver abim de her 

zaman takdir etti, teşvik etti, tebrik etti ve dua ettiler. Lâyık olmadığımız vasıflarla 
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herzaman meth ettiler. Yani, başımızda tam bir baba olarak bizi hayata hazırladılar, 

insanlığı öğrettiler. 

 

Enver abim hepimiz için eşi bulunmaz bir abi, bir baba, bir rehber, kâmil bir mürşîd 

idi. "Kişi sevdiği ile beraberdir" hadîs-i şerifinden ümitlenerek ahiretde dahi dünyada 

olduğu gibi Enver abimin yanında olmağı umuyoruz inşallah. 

 

(Enver abimden aldığım sayısız maillerden bir tanesini altta arz ederiz.) 

 

Fî emanillah 

 

----- Original Message ----- 

From: Enver Ören 

To: Ali Zeki Osmanağaoğlu 

Sent: Saturday, December 09, 2006 12:40 AM 

Subject: Okuyanın ihlası artar. Ya sevenin..... 

  

Şu saate kadar gönderdiğin yazılarla meşgul oldum. 

Yüz bin kere sana aferin. Maşaallah. 

Ne kadar güzel ve ihlasla hazırlamışsın. 

Ne kadar memnun olduğumu ve sana olan muhabbetimin ne kadar çoğaldığını tahmin 

edemezsin. 

Yazıları tefrika gibi olmakdan çıkardım ve kitab haline getirmeğe çalışdım. 

Bize de dua et Ali kardeşim...... 

Çok selam ve dua ederim. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir gün Mevlana Celaleddin-i Rumi 

hazretlerine, Konya'nın eşrafından 

zengin birisi, beş kese altın göndermiş, 

ama öylece ufacık kese değil yani. 

Keseleri getiren talebelerine buyurmuş 

ki; Siz bana peki der misiniz. 

Estağfirullah efendim, elbette deriz. 

İtiraz yok, buyurmuşlar. Hayır, efendim, 

hâşâ biz size nasıl itiraz ederiz. O halde 

gidin, şu altınların hepsini, şurada bir 

bataklık var, hepsini içine dökün. Götürüyorlar bataklığa, çil çil altınlar bataklığa 

döküldükçe, etrafındakilerin aklı başından gidiyor, ne yapıyorlar bunlar diye. Bir kese 

olmadı, iki kese, üç kese, dört kese, beş kese, havada uçuyor altınlar. Dinler mi millet 

o zaman, ne gömlek, ne kravat, ne ceket, ne pantolon hepsi çamura dalıyorlar. Alalım 

birkaç tane, beş tane alan, altıyı almak istiyor, daha beter batıyor. Mevlana hazretleri 

28 Ocak 2017 Cumartesi 
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de talebeleri ile birlikte seyrediyorlar. Gelin gelin, bakın diyor. Efendim, bunlar 

insanlıktan çıktı, dediklerinde, öyle olacak tabiî, buyuruyor. Bu altının peşinde olanlar 

insanlıktan çıkarsa, ancak altına kavuşur. İnsan olan atar mı kendini bu bataklığın içine. 

Bunlar gitti artık, şimdi ben size nasıl zengin olunur onun formülünü vereyim demiş 

mübarek. Yani, zengin kim olur, kime zengin denir? Çok iyi değil mi? Fırsat bu fırsat. 

Mübarek buyurmuş ki, La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah, kim kanaat sahibi 

olursa, o, dünyanın en zengin insanıdır. Kim daha çoğunu isterse, işte fakir odur. Ve 

unutmayın ki; zenginler fakirdir. Çünki, gönül kaptırmıştır bir kere. Vatandaş cebinden 

veriyor, o gönlünden veriyor! 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Cenab-ı Peygamber'in "aleyhissalatü 

vesselam" İslamiyet'i anlatırken çektiği 

sıkıntıları biliyoruz. Peygamber 

Efendimiz; Ben bir anda Mescid-i Aksa'ya 

gittim, geldim buyurdukları zaman, Ümm-i 

Hani hazretleri o zaman henüz müslüman 

değil, buyurmuşlar ki, ya Muhammed, şimdi 

Mekke'de bunu söyleme, Kâbe'de bunu 

söyleme, zaten yarım imanları var, müşrikler 

bunları bozar, vazgeç bundan. Peygamber 

Efendimiz; Bugün benden şüphe eden, kırk sene sonra da şüphe eder. Bugün 

imanı zayıf olan, kırk sene sonra da imanı zayıftır. Ben bu İslamiyet'i sağlam 

tuğlalarla kuracağım. Bana tam ya inanmıştır, ya inanmamıştır. İnanmışsa, 

onunla yürürüm yola, inanmamışsa yarın gideceğine bugün gitsin, buyurdular. 

Nitekim, çok büyük zatların yanında, zamanla çok bozuk insanlar çıkarlar. Onlar 

sonradan değil, baştan bozuk zaten. Geldiler Ebu Bekr-i Sıddıka "radıyallahü anh", 

Efendin diyor ki, böyle böyle gittim geldim, bir anda, ne diyorsun dediler. Kim söylüyor 

diyor? Seninki, diyorlar, "aleyhissalatü vesselam". O söylüyorsa vallahi doğru söylüyor. 

O, doğru söyler, asla yalan söylemez, kat'iyen. Ben ona tam iman ettim, diyor. Bunu 

da büyülemiş en sonunda, dediler. İşte iman bu! Ne diyor Mevlana Celaleddin-i Rumi 

hazretleri, hocama kavuştum, aklımı bıraktım ve kurtuldum. Akıl diyor ki, baklava acı. 

Safrası bozuk çünki... Ama hocası diyor ki, hayır bu baklava tatlı. Sözüne mi, baklavaya 

mı? Elbette sözüne. İşte iman budur. İşte cenab-ı Hak, bu şekilde inanmayı iman kabul 

etmiştir. Kalbi bozuk da olsa, kalbi büyükler gibi olmasa da, sadece bu inancı sebebiyle 

Allahü teala onu mümin kabul etmiştir. Yolumuzun aslı bu... Madem ki, O buyurdu, 

doğru buyurdu... 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

29 Ocak 2017 Pazar 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Sabahleyin bir şey okudum, çok tesir altında kaldım. 

Onu da anlatayım, sonra gidelim. Çok mübarek bir zat 

varmış. Çok da iyi bir ahbabı varmış. Bir araya 

geliyorlar, namaz kılıyorlar, Kur'an-ı kerim okuyorlar, 

teheccüde kalkıyorlar, zikrediyorlar. Çok aziz ahbap, 

yakın arkadaşı. Yıllar böyle geçerken, bu, bir ara gelmez 

olmuş. Sormuş yanındakilere, bizim böyle böyle bir 

kardeşimiz vardı, ne oldu. Demişler ki, o ölüm hastası, 

ağır hasta! Hemen ziyaretine gidelim demiş. Geliyorlar 

ki, Allah muhafaza etsin, odanın ortasına atmış 

kendisini, evde kimse yok, gözler fırlamış, yüz 

simsiyah, saçlar dik, yüzü insana benzemiyor. Bu 

arkadaşı çok korkmuş. Hemen yanına eğilmiş. Eşhedü 

en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 

abdühü ve resulühü. O da diyor ki, söyleme bana onu diyor, söyleme! Allah, Allah, 

tövbe, tövbe, bismillah. La ilahe illallah….Hayır, hayır diyor. Yahu arkadaş sen böyle 

değildin, biz beraber namaz kıldık, takva ehli bir zattın, ne oldu sana böyle ki, ahir 

ömründe, ahir nefesinde bu kadar kötü hallere düştün. Nedir senin halin, diyor. Demiş 

ki; dinle o zaman... Ben bütün ibadetlerimi, bütün hizmetlerimi yalnız insanların takdiri 

için yaptım, bir kere olsun Allah aklıma gelmedi, ahiret düşüncesi bende yoktu zaten. 

Ben bu ibadetleri, herkes benden bahsetsin, maşallah ne mübarek zat desinler, hatta 

evliya desinler diye yaptım, benim arzum buydu. Yoksa benim ahiretle, dinle ne alakam 

vardı. Peki demiş, ne olacak şimdi. Bu demiş benim birkaç kere başımdan geçti. Gene 

ölüm hastası oldum.Tövbe ettim, Rabbim kabul etti, affetti. Çok rahat yaşamaya 

başladım. Artık bir daha öyle düşünmeyeceğim dedim, ama daha beterini düşündüm. 

Hatta eve yalnız başıma gelince, daha büyük günahlar işlemeye başladım. Allah Allah. 

Gene hastalandım, daha da beter oldum, gene cenab-ı Hakka yalvardım. Çok 

merhametli, gene Allahü teala affetti. Bir müddet geçti, gene aynı, hiç değişen bir şey 

yok. Ama bu sonuncusunda; tövbe etmek için zamanın, hakkın bitti dediler. Şu anda 

senin söylediğin kelime ile aramda öyle bir duvar var ki, benim onu delmem mümkün 

değil. Benim artık yolum bu. Siz gidin kendi yolunuza. Adam çıkıp gidiyor tabiî, beş altı 

adım gidince, bir haber geliyor ki, çok feci bir şekilde öldü, yüzü hayvana döndü diye... 

 

Vallahi değmez yahu, billahi değmez. Mübarekler kaç defa söylediler, insan öldüğü 

zaman, dünyalık olarak elde ettiklerinin hepsi sıfır. Bırak öldüğü zaman, ağır bir 

hastalığa girdiği zaman, hangi mal, hangi mülk, hangi evlat, ne düşünecek. Hiç, hiç 

düşünemez. Sadece kendini düşünür, benim akıbetim ne olacak diye… Niye onu sona 

bırakıyorsunuz, sona bırakıyoruz.! 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

30 Ocak 2017 Pazartesi 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir genç, bir mübarek zata gelmiş, 

efendim dua buyurun demiş. Ne 

istiyorsun, sana ne diye dua edeyim, 

demiş. Son nefeste imanla gitmem için 

dua buyurun. Peki demiş, son nefeste 

imanla gitmek ne demek? Efendim, son 

nefeste Allah diyerek ölmek istiyorum. 

Peki, son nefesin ne zaman? Ben ne 

bileyim? Belki biraz sonra... Ne yapayım? 

Başla! Yani, sonra dediğin kelime ne?... Dolayısıyla Mübarekler buyurdular ki, "Helekel 

müsevvifun", Sonra yaparım diyenler helak oldu. Bu, din içindir. Dînî emir ve 

yasakları tehir edenler helak oldu. Dünya olsa ne olur, olmasa ne olur? Ama maalesef 

şimdi insanların nefsi, dünyayı birinci plana alıyor, ahiret üç beş kaçıncı derece, ben de 

bilmiyorum, çok fena. Her şeyin başı, birinci derece; Allah'tır, "celle celalüh" ve O'nun 

emir ve yasaklarıdır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki, bir müminin 

iman gücü şöyle anlaşılır. Efendim, her 

zaman insana şu veya bu şeklide bir 

teklif gelir. Bu teklife verilecek cevap 

iki tanedir. Ya Allah rızası için cevap 

verir, Allahü tealanın rızasına uygun 

cevap verir veya nefsine ve şeytana 

uygun cevap verir. Eğer dünyayı 

ahiretine tercih edip de dünya 

menfaati için, yani şahsi menfaati için 

cevap veriyorsa, bunun kalbinde iman 

bitmek üzere, buyurdular. Eğer zararına da olsa, hakarete de uğrasa, felakete de gitse, 

idama da gitse, bu meselede Rabbimizin rızasını üstün tutuyorsa, işte iman buna derler 

buyurdular. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

31 Ocak 2017 Salı 

1 Şubat  2017 Çarşamba 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

İman; bilgi değildir. İman; inançtır. 

İnanç, kalbde olur. Onun için, bilmek 

insanı kurtarmayacaktır ama o güçlü 

iman, en zor şartlarda insanı kurtarır. 

Çünki, insan vücudundan ruh çıkarken 

her şeyden çıkar, en son kalbden 

çıkar. Hocamız buyurdular ki; kalble 

beyin, akıl ayrıdır. Sadece kalb 

kumandandır, emir verir akla, şuraya 

git, buraya git, o kadar. Ama akıl 

kalbe hükmedemez. Eğer kalbde sevgi varsa, muhabbet, büyüklere karşı ilgi varsa, 

onun da hatırlamakla ilgisi yoktur. Hatırlamak diye bir şey yok orada. Hani bir insan bir 

arkadaşını çok severse, hiç aklından çıkaramaz. Onun gibi bir şey olur... 

 

Mübarekler her zaman muvaffak olmuşlar. Çünki, kendilerinde üç mühim haslet vardır. 

Bu üç hasletden dolayı her zaman muvaffak olmuşlardır. Birincisi; Hiç kimseyi 

kötülemezler, şikayet etmezler. İkincisi; zamanını en iyi şekilde kullanırlar. Onların 

defterinde "sonra" kelimesi yoktur, helekel müsevvifun hadis-i şerifine tam uyarlar. 

Üçüncüsü; çok vefakârdırlar. Mübarekler, namazlardan sonra bazen saatlerce dua 

ederlermiş. Herkese, ismen, elli sene önce çay veren birisini, maaş kuyruğunda 

kendisine sırasını veren birisini dahi unutmayıp dua ederlermiş.  

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a 

gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

  

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

2 Şubat  2017 Perşembe 

3 Şubat  2017 Cuma 



28  | S a y f a  
 

.......... ... 

 

2004 senesi, Ekim ayının 1'i Cum'a günü, Enver abimden aldığım mailde, "dünya ve 

ahiret kardeşim" yazılıydı... 

Tabii bu cümleyi sadece bir latîfe kabul ederek üzerinde durmamıştım. Bir gün sonra 

Sarıyer'de yatsı namazında beraberdik. (Sarıyer'de Enver abimlerle bizim ev arasında 

sadece bir ev vardı. Yakın komşu olmakdan dolayı, abim ile beraber bazan yatsı 

namazlarına Enver abimlere giderdik. Namaz kıldırmakla vazifeli abi orada bulunmadığı 

zamanlarda sık sık Enver abim beni imam yaparlardı). O gün de, misafir gelen 10-15 

abi ile birlikte namazdan evvel sohbet oluyordu. Enver abim, bir ara; "Dün Ali'ye ahiret 

kardeşi olmayı teklif ettim, kabul etmedi" buyurdular. Aniden çok şaşırdım ve 

sevinerek; "Estağfirullah efendim, kabul ettim, yeter ki siz kabul edin, ne haddimize, 

bizim için büyük seadet, büyük nimet, çok sevindim" dedim. Enver abim güldüler ve 

"Ben de kabul ettim, senden çok ben sevindim" buyurdular. 

 

O gün Enver abim buyurdu ki; "Cuma yazısını okudum, kelimesi kelimesine 

anlattıklarımın aynısını yazmışsın, aferin... Hocamızın hayatını da çok güzel yazmışsın. 

Huzur Pınarında hepsini okudum. Gözlerim yaşlandı. Ne kadar saf ve temiz bir iman ve 

ihlas. Ne kadar güzel duygular. Aferin Ali'ciğim. Seninle iftihar ediyoruz. Senden çok 

memnun ve razıyız. Çok güzel, çok faydalı bir hizmet yapıyorsunuz. Mübarek olsun. 

Hepsi çok güzel olmuş, aferin. Çok memnun oldum. Bu hizmetlerinden dolayı da seni 

çok seviyorum. Sen nasıl beni sevindiriyorsan Allahü teala da seni sevindirsin. Huzur 

Pınarı, Hocamızın anlatılmasında çok faydalı oldu. Ahiretde kurtulmanız da Huzur Pınarı 

sayesinde olur, Hizmetlerinin devamına dua ederim. Allahü teala nazardan ve fitneden 

muhafaza buyursun." buyurdular. 

 

Elhamdülillah ki her yaptığımı Enver abime danıştım, danışmadan hiçbir iş yapmadım. 

Enver abim de hiçbir zaman cevabsız bırakmadılar, her zaman her derdimize çare 

buldular, her yaptığımız hataya da sabrettiler, hiçbir zaman yüzümüze hatamızı 

söylemediler, doğrusunun nasıl yapılacağını güzellikle anlattılar. Her zaman üzerimizde 

olmayan vasıflarla, layık olmadığımız halde, iltifat ettiler, gönlümüzü aldılar. Herkesin 

her derdine çare aradılar. Kendileri hasta veya ağrı içinde de olsalar, birisi bir derdine 

çare sorduğunda, kendi dertlerini hiç karşısındakine belli etmeden onun derdine çare 

bulurlardı. Her kim olursa olsun, inancı, fikri ne olursa olsun, herkese iyi davrandılar, 

herkese güzel muamele yaptılar. Böylelikle farklı fikirde, farklı yapıdaki insanların dahi 

sevgisini kazandılar. Hiçkimse ahiretde yanmasın diye uğraştılar. Ubeydullah-i Ahrar 

hazretlerinin; "Bizim yolumuz insanlara hizmet etmektir" sözünü kendilerine düstur 

edinmişcesine herkese her zaman iyilik ettiler. Kendilerine kötülük edenlere dahi hep 

iyilik yaptıklarını herkes görmektedir. Dünyaya hiç rağbet etmez, almayı değil, vermeyi 

çok severdi. Alan zelil, veren aziz olur sözünü sevdiklerinin kalblerine nakş ederlerdi. 

Verdiğin mal ebedi olarak senin olur, buyururlardı. Malı seviyorsan Allah için ver ki ebedî 

senin olsun, sevmiyorsan ye de yok olsun, buyurmuşlardı. O kadar cömertdi ki, 

Hocamız; "Enver bey gibi cömertlerin ikramında şifa vardır" buyurmuşlardı. Kim ne 

istemişse yok dediği, hayır dediği olmamıştır. Herkese her istediğini verirlerdi, verdikleri 

zaman sevinirlerdi. Birisi, yanına ne kadar üzüntülü girse de, mutlaka neşeli çıkardı. 

  

Allahü teala Enver abimizi, insanları sevindirmek, insanların ihtiyaçlarını Onun elinden 

vermek, insanların kalblerini ferahlandırmak için ve insanların dünya ve ahiret seadetine 
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kavuşmaları için yaratmış. Enver abimi tanımayanlara bunları anlatmak çok zor, 

tanıyanların ise, bu sözler az bile dediklerini duyar gibiyim. Velhasıl Enver abim melek 

miydi, insan mıydı diye düşünülecek, bu devirde böyle bir insan olabilir mi denilecek bir 

insandı. Enver abimi iyi anlıyoruz, iyi tanıyoruz, yani anlayamıyacağımızı iyi biliyoruz... 

  

Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. 

 

Enver abimden aldığım birkaç maili hâtıra olarak, numune olarak altta ilave ettim. 

  

  

----- Original Message ----- 

From:Enver Ören 

To:ali...@ihlas.net.tr 

Sent:Friday, October 01, 2004 10:31 AM 

Subject:Re: cumaniz mubarek olsun efendim 

  

Amin. Senin de cuman mübarek olsun. Çok selam ve dua eder, dualarını beklerim 

dünya ve ahiret kardeşim. 

 

----- Original Message ----- 

From:Enver Ören 

To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" ali...@ihlas.net.tr> 

Sent:Friday, October 15, 2004 2:45 PM 

Subject:Re: Merhaba ya sehr-i Ramazan-1 

  

Uygun. Mübarek olsun.Çok sevab kazanıyorsun. Bize de dua et aziz kardeşim. 

 

----- Original Message ----- 

From:Enver Ören 

To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" ali...@ihlas.net.tr> 

Sent:Monday, April 26, 2004 5:25 PM 

Subject:Re: bilgi 

  

Maşaallah. Allah kabul etsin. Çok memnun oldum. Allahü teala ne muradın varsa ihsan 

eylesin. Amin. 

  

----- Original Message ----- 

From:Enver Ören 

To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" ali...@ihlas.net.tr> 

Sent:Saturday, July 03, 2004 5:49 PM 

Subject:Re: cumaniz mübarek olsun efendim 

  

Hep beni sevindiriyorsun. Allahü teala da seni sevindirsin. 

  

  

----- Original Message ----- 

From: "Enver Ören" 

To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" ali...@ihlas.net.tr> 
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Sent: Friday, July 16, 2004 5:05 PM 

  

Tam istediğim gibi olmuş. Aferin. Senin de cuman mübarek olsun. 

Allahü teala bütün dualarını kabul etsin. 

 

 

----- Original Message ----- 

From: Enver Oren 

To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" ali...@ihlas.net.tr> 

Sent: Monday, October 18, 2004 5:24 PM 

Subject: RE: muhterem efendim 

 

Senden çok, ben memnun oldum. Hayırlı olsun. Amin.. 

Çok selam ve dua ederim 

 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 

rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Hayat onunla güzeldi. 

  

Fî emanillah. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Bir gazetenin arkasında dev sermaye yoksa, 

reklam verilmiyorsa, kadrosu vatan toprağı 

kadar temiz bir avuç Anadolu çocuğundan 

ibaretse ve bu çocuklar parası, sıhhati, 

mesaisi, kalemi ve vücuduyla var olabilme 

savaşı veriyorsa… O, bir gazete değil 

bayraktır. 22 Nisan 1984 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamızın sevinmesi, bir 

kitabın verilmesidir. Sabah 

namazından sonra rüyamda gördüm. 

Efendim, kitaplarımız çok dağılıyor. 

Bizim kitaplarımız dışında hiçbir kitap 

okunmuyor, dedim. Bu çok mühim. 

Hah şöyle, buyurdular. Çok hoşlarına 

gitti. Onların sevineceği haber bu. 

Dolayısıyla, böyle bir hazine varken, 

diğer ufak tefek paralarla, gümüşlerle 

kendimizi aldatmayalım. Mü'minin 

ahirette en büyük çekeceği üzüntü, keşke şu sevabı kaçırmasaydım, keşke şu işi de 

yapsaydım da, daha çok ecir alsaydım, olacaktır. Yani, mü'minin ahirette en büyük 

kaybı, elinde fırsat varken, kaçırdığı sevaplar olacaktır. Mübareklerin sevindiği en iyi 

haber, İslamiyetin yayılmasıdır. Âlimler, Peygamberlerin vârisidir. Peygamberimiz 

'aleyhissalatü vesselam' hayatı boyunca hiç kimsenin ticaretine karışmamıştır. Dünya 

işlerini benden daha iyi bilirsiniz, benim işim dünya ile değil. Sizin ahirette 

yanmamanız için gönderildim, buyurmuşlardır. İşte Mübarekler buyurdular ki; Kim 

bu kitapları yayarsa, kim İslamiyeti anlatırsa, o da Peygamber 'aleyhissalatü 

vesselam'ın vârisidir. Ve mûris, vârisini yarı yolda bırakmaz, buyurdular. Mûris, yani 

cenab-ı Peygamber, kendisine tâbi olarak yapılan, İslamiyete hizmetten dolayı, onlara 

vâris denir, vârislerini yarı yolda bırakmaz. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Eğer, Allahü teâlâ bir kuluna dört şeyi verdiyse, ona 

her şeyi vermiştir. Hiçbir şey noksan değildir. 

1- Ehl-i sünnet vel-cemaat itikadı, 

2- Farzları yapmak, 

3- Haramlardan sakınmak, 

4- Ehlullaha [büyüklere] muhabbet. 

Bu dördü hepsini ihtiva eder. Çünki, bu dördü yoksa, 

insanın imanı da bozuktur, ibadeti de bozuktur, her 

şeyi de bozuktur. 

 

5 Şubat  2017 Pazar 
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Allahü teâlânın bu dünyada bir kuluna vereceği en büyük nimet, İmam-ı Rabbani 

hazretleri gibi bir sevdiği kulunu, ona tanıtmasıdır. Bu tanımak nimeti nasıl artacak? İki 

şeyle artar: Birincisi, o mübarek zatın eserlerini okumak ve okutmak için çalışmak. 

Çünki, Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam", (Benden duyduğunuzu 

başkasına anlatın) buyuruyor. İkincisi, din kardeşlerini, özellikle de o zatın diğer 

talebelerini çok sevmek. Hattâ kendinden daha çok sevmek. Kendinden daha çok 

sevecek ki, o zaman sevgilinin sevgilisi olacaktır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Büyükler, (Kendini Frenk 

kâfirinden, uyuz köpekten üstün 

gören, Allahü teâlâyı tanıyamaz) 

buyuruyor. Nerede kaldı ki iman 

eden, hele hele cihad eden, 

büyükleri tanıyan ve seven bir 

din kardeşine, birkaç kusurundan 

dolayı kin ve düşmanlık beslesin! 

 

Bir mürşid-i kâmilin talebesine ne yapılsa, hocasına gider. Çünki, büyük zatlar, (Her 

talebemiz bizim evladımızdır) buyuruyor. Evlada yapılan babaya yapılmış gibidir. Onlar 

talebelerine evlatlarından daha çok düşkün olurlar. 

 

Din kardeşini sevmeyen, hocasını da sevmemiş olur. Ehl-i sünnet âlimlerini veya Eshab-

ı kiramı sevmeyen, Resulullah'ı "aleyhissalatü vesselam" sevemez, Resulullah'ı 

sevmeyen de Allahü teâlâyı sevemez. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: (Bu 

büyükleri tanıyanlar pervasız olsa, patavatsız olsa, 

edepsiz olsa da aziz ve de makbuldür.) Neden? 

Çünki, Allahü teâlâ sevdiği kulunu rastgele adama 

sevdirmez. Eğer Allahü teâlâ sevdiği kulunu, 

seçtiği kulunu bir kuluna sevdirmişse, o, artık 

seçilmiştir, artık o, kurtulmuştur ve o, azizdir ve 

makbuldür. 

 

Bu büyükleri tanıyan, bunlara muhabbet besleyen 

kimse müşrik olmaz, yani, bu büyüklerin kabul 

ettiği kimse, her türlü haramı işleyebilir, her 

pisliğe bulaşabilir lakin küfre kaymaz, şakî olmaz, 

küfür üzere ölmez. Küfürle arasında duvar vardır. 

Her türlü günaha girebilir ama küfür ve şirk olmaz. 

Küfür ve şirkten emindir, kurtulmuştur. Allahü 

teâlâ da şirkten başka günahları affedeceğini 

söylüyor. 

 

Bu büyükler ileride müşrik olacak kişiyi bu gemiye almazlar. Yani, gemiden atacakları 

kimseyi baştan gemiye almazlar. Gemiye aldıklarını da gemiden atmazlar. Ancak, 

gemiden atlayan olabilir. Gemiden atlamaya sebep olan 2 şey vardır: Biri inkâr, diğeri 

imtihan. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

İmam-ı Rabbânî hazretleri, (Bu 

büyüklere hizmet eden, bu büyükleri 

tanımakla şereflenen, pervasız, 

patavatsız da olsa, aziz ve 

makbuldür) buyuruyor. Bu büyükleri 

tanıyan, zirvededir. Tanıdıktan sonra 

ıvır zıvırla uğraşan, başkasından 

faydalanmaya çalışan, başka 

kitapları okuyan, bu zirveden daha 

ilerisini aradığını zanneden, zirveden 

düşer. 

 

Bu büyükleri seven müşrik ve kâfir olmaz. Ara sıra günah işlese de, sonra hemen tevbe 

eder, himmet gelir, tekrar düze çıkar. Ancak bu nimetin şuurunda olmak lâzımdır. Bu 

zamanda en büyük keramet, bu büyükleri sevmektir. Bu büyükleri sevenler, gökteki 

yıldızlar gibidir. Kim onlarla beraber olursa, imanını kurtarır. Onların kalbini kıran da 

helak olur. Onun için, imanı kaybetmekten çok korkmalı, kalb kırmamalı, gıybet, 

dedikodu, suizan etmemeli, din kardeşlerini sevmeli, onlardan ayrılmamalıdır. 

 

Mübarek hocamız, (Bu büyükleri kıran ve üzen en büyük felakete uğramıştır. Öyle 

yaşayın ki sakın üzülmesinler. Onların rızasını ve duasını alan da, hiç üzülmesin) 

buyururdu. Büyükleri çok sevmek büyük devlettir, çünki cenab-ı Hak cevheri çöplüğe 

koymaz. Onun için büyükleri seven kişi, bilsin ki çok temiz bir kalbe sahiptir. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a 

gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

9 Şubat  2017 Perşembe 

10 Şubat  2017 Cuma 
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O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 

.......... ... 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Enver abim, mübarek Hocamızın vefatından bir müddet sonra bize bir vazife 

vermişlerdi. "Hocamızdan ne duydunsa hepsini yaz, bana ver. Ama yalnız bana ver. Tek 

nüsha olsun" buyurdular. 1969-2001 arası Hocamızdan işittiklerimi zaten günü gününe 

yazmıştım. Bazı insanlar hani günlük tutar ya,... ben de, sadece Hocamızdan ve Enver 

abimden işittiklerimi günlük olarak yazmıştım. Hocamızın bir sohbetinde bulunup da 

onu aynı gün yazmadığım olmamıştı hiç... Enver abim de bunu biliyordu. Hatta bazan 

latife yollu takılırlardı; "Bugün yine her kelimeyi hiç kaçırmadan yuttun, bunları yaz, 

sonra lazım olur" buyururlardı. Hocamızın vefatından birkaç sene sonra Enver abim bu 

vazifeyi verince, daha evvel yazılan defterleri bilgisayara aktardım. Zaman zaman Enver 

abim bu çalışmanın ne durumda olduğunu sorarlar ve Sarıyer'deki evlerine davet edip 

kontrol ederlerdi. (altta, bu konudaki bir hatıra vesikayı koydum). Gece- gündüz gayret 

ederek iki tane kitap meydana geldi. Emrleri üzere tek nüsha yapıldı. Bitirdiğimi arz 

ettiğimde, bir cuma günü Sarıyer'de Cuma namazı için davet ettiler. Her Cuma olduğu 

gibi kalabalık misafirler vardı. Hatta Abdülhakim efendi hazretlerinin talebelerinden de 

birkaç zât vardı. O gün Enver abim, getirdin mi diye sordular. Getirdiğimi arz edip teslim 

edince, buyurdular ki; "Ali bir kitap yazmış, fakat basılsın diye değil, sadece Enver 

abisine vermek için yazmış. Ali bize danışmadan, izin almadan hiçbirşey yapmaz. Biz 

Ali'den ve hizmetlerinden memnunuz" buyurdular. Enver abim, bir vazife verince neyi 

nasıl yapacağımızı da kendileri öğretirler, işin sonuna kadar da ilgilenirlerdi. Herkesle 

nasıl ilgilenebildikleri, dünyanın heryerinden dertlerine çare arayanların imdadlarına 

nasıl yetiştikleri, akıl ile anlaşılabilecek birşey değildi. Zaten hayatı incelenirse sıradan 

normal bir insanın kapasitesi dışında olduğu, anlaşılamaz olduğu belli olur. Nâçar kalan 

herkese çare bulurlardı. Kapıları ümitsizlik kapısı değildi. Bir sual soran herkes, tam 

mutmain olarak dönerdi, soranın kafasında veya kalbinde acabası kalmazdı. 

 

Enver abimde anlaşılamaz bir mıknatıs vardı,.. öyle ki; insanlar O'na doğru kuvvetle 

çekildiğini farkederlerdi. Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir 

insandı. 

  

Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

 

Fî emanillah 

 

----- Original Message ----- 

From: Enver Ören 

To: alizeki 

Sent: Friday, January 07, 2005 6:33 PM 

Subject: Re: cumaniz mubarek olsun efendim 

  

Allahü teala razı olsun. 

Senin de cuman mübarek olsun. 
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Yarın 15 de Sarıyerde seni bekliyorum. Yaptığın çalışmayı da getir. 

  

----- Original Message ----- 

From: alizeki 

To: Enver Abim 

Sent: Friday, 

Subject: 

....................... 

  

----- Original Message ----- 

From: Enver Ören 

To: alizeki 

Sent: Monday, April 26, 2004 5:25 PM 

Subject: Re: bilgi 

  

Maşaallah. Allah kabul etsin. Çok memnun oldum.Allahü teala ne muradın varsa ihsan 

eylesin. Amin. 

  

----- Original Message ----- 

From: alizeki 

To: Enver Abim 

Sent: Friday, 

Subject: 

............. 

  

----- Original Message ----- 

From: Enver Ören 

To: alizeki 

Sent: Saturday, July 03, 2004 5:49 PM 

Subject: Re: cumaniz mübarek olsun efendim 

  

Hep beni sevindiriyorsun. Allahü teala da seni sevindirsin. 

  

----- Original Message ----- 

From: alizeki 

To: Enver Abim 

Sent: Friday, 

Subject: 

.................................. 

  

----- Original Message ----- 

From: "Enver Ören" 

To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" 

Sent: Friday, July 16, 2004 5:05 PM 

  

Tam istediğim gibi olmuş. Aferin. Senin de cuman mübarek olsun. 

Allahü teala bütün dualarını kabul etsin. 
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----- Original Message ----- 

From: alizeki 

To: Enver Abim 

Sent: Friday, 

Subject: 

....................... 

  

----- Original Message ----- 

From: Enver Ören 

To: alizeki 

Sent: Friday, November 26, 2004 5:23 PM 

Subject: Re: cumaniz mubarek olsun efendim 

  

Senin de cuman mübarek olsun. 

Sonsuz kere AMİN.. 

Sen nasıl beni sevindiriyorsan Allahü teala da seni seni sevindirsin.. 

Allahü teala din ve dünya selameti versin. 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Şah-ı Nakşibend hazretlerinin bir 

talebesi vardı. Hocasını çok seviyor, 

çok saygı gösteriyor, kendisini 

mahşer günü hatırlaması için çok 

büyük gayret sarf ediyordu. Bunun 

üzerine bir gün Şah-ı Nakşibend 

hazretleri, (Evladım merak etme, 

evlat babayı unutur, ama baba 

evladını unutmaz) buyurdu. Merhum 

hocamız da buyurdu ki: (Mürşid-i kâmili olmayan talebe, okyanus ortasında bulunan bir 

tahta parçası gibidir. O tahta parçası batar, çıkar, biraz durur, sonra yine batar. Allah 

muhafaza eylesin, son nefesinde de batarsa işte o kötüdür. Ama mürşid-i kâmili olan 

bir talebe, okyanus ortasında bulunan bir ada gibidir. Ne kadar dalga gelirse gelsin, ne 

kadar rüzgâr eserse essin, oradan kıpırdamaz, hep orada durur.) 

 

Bu büyükleri tanıyan, seven, en büyük nimete kavuşmuş olur. Bu nimetin şükrü ve 

gereği olarak üzerimize düşen vazife çok kolaydır, o da; bu büyüklerin kitaplarını 

okuyup amel etmek, yaymak, insanlara ulaştırmaktır. Böylece onların da bu nimete 

kavuşmasına vesile olmaktır. Bu yolda hizmet etmek için elden geleni yapmalıdır. 

Hizmet eden, hizmetinin karşılığını hem bu dünyada hem de âhirette alır. 

 

Ahir zamanda imanı korumak çok zordur. Bir anlık gaflet, sonsuz felakete sebep olur. 

Kurtuluş çaresi nedir? İmam-ı Rabbani hazretlerine; bunun çaresi nedir?" diye 

soruyorlar. Tek kelimeyle cevap veriyor: "Kim bu felaketten kurtulduysa, git onunla 

11 Şubat  2017 Cumartesi 
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beraber ol". Ne, okuduğun, ne, ettiğin seni kurtarmaz. Hiç kimse deryaları yüzerek 

geçemez. Mutlaka bir gemiye binmek zorundadır. O gemiye binmeyen, yolun başında 

kalır. Gemi selametle limana ulaşırsa yalnız kaptan değil, içindeki herkes kurtulur. 

Geminin içinde bulunmak lazımdır. Gemide ol yeter. İsterse geminin paspası ol. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Hocamız bir gün hastanede karyolada 

yatıyorlar. Şu karyolanın üzerini 

acaba bir göz olsa da görse, ne 

sevaplar, ne rahmetler, ne dualar 

yağıyor? Hani bir gün Efendi 

hazretleri Sultan Hamid'in kabrinin 

yanından geçerken, Ceyhun nehri gibi 

buraya dua akıyor, rahmet akıyor, 

buyurmuşlar ya, o aklıma geldi. 

Hocamıza; Efendim, kim bilir neler 

yağıyor buraya, dedim. Nereden biliyorsun, buyurdular. Efendim, imanımızı size 

borçluyuz, namazımızı size borçluyuz. Bu kadar arkadaşların hidayetinden dolayı, size 

borçluyuz, dedim. El-cevap; Doğru, kitapları ben yazdım. Ama siz ve arkadaşlarınız 

dağıttınız. O halde, biz bütün bu sevapların hepsine ortağız efendim, buyurdular. Bu da 

afiyet olsun, yeter ki az dahi olsa, iştirak olsun. Çünki, bu bir networktür, bir online 

sistemidir. Ahirette bütün bu sevaplar paylaşılırken, isimlere bakılacaktır. Var mısın yok 

musun? Velhasıl, ucundan kenarından mutlaka bir irtibat kurmak şart ki, bu sevaplara 

hep beraber kavuşalım. Aksi halde, ayrı kalan, mahrum kalır. Nerede? Her yerde! Ayrı 

kalan, mahrum kalır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Kim ki, insanların takdirine ve tenkidine 

başını çevirirse, o kişinin işi bitti. Allahü 

tealanın dostları, sevdiği kulları bir kere 

Allah razı olsun dese, cenab-ı Hak razı 

oluyor. Onlar, bir kere "Küçük Efendi, ben 

seni sevdim" dese, cenab-ı Hak razı 

12 Şubat  2017 Pazar 
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oluyor. Hocamız öyle buyurdular; ayakkabılarımı bağlarken, bir ses geldi kulağıma. 

"Küçük Efendi, Ben seni sevdim, ev yukarıda"... Efendim, eskiden yirmi sene, otuz sene 

çile çekiyorlar, okuyorlar, her şeyi yapıyorlar, bu müjdeye kavuşmak için. Efendi 

Hazretlerinin, seni sevdim demesi, cenab-ı Peygamberin "aleyhissalatü vesselam" seni 

sevdim demesidir. Cenab-ı Peygamberin, seni sevdim demesi, Allahü teala'nın seni 

sevdim demesidir. Onun için, vallahi, billahi, tallahi, biz çok şanslı insanlarız. Mübarekler 

bize sahip çıkmasa, biz onlara nasıl sahip çıkarız. Onlar bizi seçmeseydi, biz onlara nasıl 

seçin bizi derdik, imkân mı var buna. Onun için Mübarek Hocamız defalarca buyurdular 

ki; Kardeşim, çok kitap dağıtın, dağıtılan kitapları onlar yırtabilirler, çöpe atabilirler ama 

bütün bu saman çöplerinin arasında bir tane metal varsa, o metali çeker, iş biter. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübareklerin eserlerinde, kitaplarında, 

baştan sona asıl işlenen konu; küfür ve 

bid'atlerdir. Çünki, insan küfre girdikten 

sonra, sabahlara kadar gözyaşı dökse, her 

gün oruç tutsa ne fayda! Onun için, 

mü'minin bu zamanda en hassas olacağı 

nokta, en çok dikkat edeceği şey, elfaz-ı 

küfürdür. Bunun, yazılmayan kısmı 

kalmadı. Her kitapta, her yerde var. 

Sonra, inşallah Efendi hazretleri 

Mübarekleri, Mübarekler bizi, fakat bu en sonunda müteselsilen cenab-ı Peygambere 

gidecek, Peygamber efendimiz de "aleyhissalatü vesselam" inşallah ümmetini eksiksiz 

ve firesiz olarak Allahü tealanın huzuruna götürecek. Ne şanslıyız! Mübarekler kaç kere 

buyurdular; Kardeşim, mü'min ölümden korkar mı? Ölüm kadar mü'mine rahatlık veren 

hiçbir şey olmaz. Mesela, ben Efendi hazretlerinden bu kadar ayrı kalacağımı 

düşünemezdim bile. Burnumun kemikleri sızlıyor. Yani, hasret çekiyorum, buyurdular. 

Mübarekler çok üzülürlermiş, bazen Efendi hazretleri buyururlarmış ki; Aranızda ben 

misafirim, bugünleri çok ararsınız. Bugünlerin kıymetini iyi bilin. Bu söz hoşuma 

gitmezdi. Ama şimdi her şey vaki oldu, buyurdular. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

 

14 Şubat  2017 Salı 



40  | S a y f a  
 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İmam-ı Rabbani hazretleri 'kuddise 

sirruh' diyor ki; Vücudumun her kılı, 

kâinatın her zerresi dile gelse, bu 

kavuştuğumuz nimetlerin yüzde 

birinin şükrünü yapamaz. 

Yapılamaz, olamaz! Bir insanın aklı 

başında, vücudu sağlam olarak 

dünyaya gelmesi, yaşaması, bir 

nimettir. Allahü teala insan olarak 

seçmiş, kayırmış ve eşref-i 

mahlûkat, buyurmuş. İnsanların en hayırlısı dediği ve emirlerine hitap ettiği, iş verdiği 

yüce Allah'ın kulu olmak, ne büyük nimettir. İnsanın çok sevdiği birisi, birine bir iş verse, 

elbette onu yapar. Mesela, Mübarekler bir iş verse.. Bir gün sabah namazını kıldık, 

Mübarekler; size bir şey söylesem yapar mısınız, dediler. Tabii, şaşırdık kaldık. Derhal, 

dedik. Siz beni dinlersiniz kardeşim, buyurdular. Başüstüne efendim, dedim. O gün 

üniversiteden istifa ettik, ayrıldık. Dekan; bırakma diyor.. Mübareklere; bitti efendim, 

dedik. Mübarekler bir sevindiler ki.. Onların en büyük sevinci, verdikleri bir işin tehirsiz, 

eksiksiz yerine getirilmesidir. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Gençlere acıyorum. Mübarekler hep öyle 

diyorlardı. Gençler ateş içinde yaşıyorlar. 

Allah hepsini muhafaza etsin. Bir araba ne 

kadar süratli giderse, onun yapacağı bir 

yanlış hareket, ölümle sonuçlanır. Şimdi 

dünyada her şey çok süratlendi. Günlerin hiç 

bereketi kalmadı. Bir sabah, bir akşam.. 

Eskiden memlekette sabah olurdu, akşam 

olmazdı. Neden? En iyi vasıta merkepti. On 

dakikada gideceğin yere, üç-dört saatte 

gidiyorsun. Neden? Vakit çok. Dolayısıyla, bu 

gelişen teknoloji, arabalar, insanın en 

kıymetli varlığı olan zamanını yiyor. Onun 

15 Şubat  2017 Çarşamba 

16 Şubat  2017 Perşembe 
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için, Mübarekler buyurdular ki; Teknoloji, zaman yiyen bir kurttur. Eğer insanlar ona 

kendini bir kaptırırsa, Allah demeye vakit bırakmaz. Dolayısıyla, ihtiyacımız kadar, 

lüzumu kadar evet; fazlasıyla uğraşmayın. Uğraştığınız her şey, sizin bir kere, zikr 

etmenize, Allah demenize manidir. Halbuki, Allahü teala mü'mini dünya için değil, ahiret 

için yaratmıştır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 

yaşamak gibidir... 

 

.......... ... 

 

Enver abim, 1990 senesi Kasım ayında böbrek 

ameliyatı için Amerika'ya gideceklerdi. Türkiye 

gazetesi abonelerinden bir hanım, telefon etmiş, o an için evde başka kimse 

bulunmayıp, telefona Hocamız bakmışlar. Telefondaki hanım, demiş ki; "Ben de böbrek 

nakli ameliyatı oldum, 40 gün Nureddin Cerrahi hazretlerinin kabrine gittim, 41 er defa 

lev enzelna okudum, çok iyi oldum, Enver bey de böyle yapsın" demiş. Hocamız da bu 

konuşmayı, akşam evde söyleyip, buyurmuşlar ki; "Nureddin Cerrahi hazretleri 

evliyanın büyüklerindendir. Enver abinin vakti olmaz, bu vazife için bir arkadaşımız, 

Enver abiye vekil olarak gidebilir. Ali'ye söyleyin, Enver abisine vekil olarak 40 gün gidip 

41 er tane lev enzelna okusun" buyurmuşlar. Bizim haberimiz olunca hemen 

ehemmiyetle, birinci vazife olarak başlamıştık. Muayenehaneden hergün belirli vakitler 

ayrılıp, hiç aksatmadan muntazam olarak bu vazifeyi yaptım. Amerika'ya 

gideceklerinden birkaç gün evvel, bir cumartesi günü Enver abim beni aradılar; "Yarın 

giderken beni de al, Nureddin Cerrahi hazretlerine beraber gidelim" buyurdular. 

Türbede o sıralar tadilat yapılıyordu, zaman zaman içerisi kapalı olup, hacet penceresi 

önünde okurduk. O gün türbedara rica edip belirli saatler için açtırdık. Öğleye yakın 

saatlerde Enver abimden haber gelince, hemen evlerine gittim. Enver abim kapıda 

17 Şubat  2017 Cuma 
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buyurdu ki; "Hocamız buyurdu ki; Nureddin Cerrahi hazretleri çok büyük evliyadır, 

orada dua etmeniz iyi olur". Gittiğimizde türbe de açıktı, içeriye girdik; "Oku bakalım" 

buyurdular. Efendim, bendeniz zât-ı âlînize amin demek için geldim, diğer okunacaklar 

uzun sürüyor, ayrıca tekrar geleceğim efendim dedim. Enver abim orada Nureddin 

Cerrahi hazretlerinin sandukası başında dua ettiler, sonra türbe içindeki diğer kabrleri 

ziyaret ettiler. Dışarıya çıktıkdan sonra, Eyüb sultan hazretlerine, Mehmed Emin Tokadi 

hazretlerine ve bazı kabr ziyaretine daha gittik. Akşama yakın evlerine bıraktım. (2006 

senesinde de Enver abimin bir rahatsızlığında kendilerinden izin alarak bunu 

tekrarlamıştık. Bu konudaki bir vesikayı altta hatıra olarak ilave ettim.) Böyle mübarek 

bir insana hizmet etmek, bir insanın hayatındaki en kıymetli zamanlarını teşkil eder. 

Enver abime hizmet ettiğim, sohbetinde bulunduğum zamanlar, ömrümün en kıymetli 

zamanları olup, ahiretim için en kıymetli sermayem olarak biliyorum. Bu hatıraların 

hayali bile insanı mutlu etmektedir. 

 

Enver abim öyle farklı bir insandı ki, hiç kimse üzülmesin, herkes dünyada ve ahiretde 

mutlu olsun isterdi. "Yaratılanı severim, yaradandan ötürü" sözünü herkes bilir. İşte bu 

sözde tarif edilen insanın tam karşılığı, bu sözü tam olarak canlı yaşayan misal, Enver 

abimizdir. Kalbindeki insan sevgisi zirvede idi. Herkesin derdine çare bulurdu, fakat 

kendi derdini hiçkimseye belli etmezdi. Pek çok hastalığı olduğu halde, herkesin yanında 

hep neşeli olurdu. İçi kan ağlasa da yüzü hep gülerdi. Abdülhakim efendi hazretlerinin 

kıymetli oğlu, Ahmed Mekki efendi hazretleri Ona, zeynül mecalis buyurmuş, 

toplulukların zineti… Mübareğin iki tane oğlu vefat etmiş, tabii çok üzüntülü.. Enver 

abim ona ziyarete gittiğinde, Mekki efendi hazretleri, bir nebze olsun üzüntüsünü 

unutup gülebilmiş. "Seni görünce üzüntümü unutuyorum, neşeleniyorum, gülüyorum. 

Senin bulunduğun mecliste, toplulukta herkes neşeli olsun, sen zeynül mecalissin" 

buyurmuş. 

 

Hakikaten de Enver abimin bulunduğu bir yerde, herkes derdini, üzüntüsünü unutur, 

başka bir aleme giderdi sanki... Dünya aklımıza bile gelmez, ahiret hayatı yaşar gibi 

olurduk yanında. Birkaç saatlik zaman, birkaç saniye gibi bir anda geçerdi. Dışarıya 

çıktıktan sonra ancak dünyanın var olduğu anlaşılırdı... Enver Abi'mizin yanında 

üzüntüsü, sıkıntısı geçmeyen insan olamazdı... Biliyorum bazı şeylerin anlaşılması 

zordur, zaten bazı şeyler anlatmakla değil yaşamakla anlaşılır. Hani şimdi çekim gücü 

diyorlar, manyetik alan diyorlar ya… Enver abimin kalbinde öyle bir çekim gücü vardı 

ki, kalbinden yayılan öyle bir manyetik alan vardı ki,.. kalbini muhabbet bağı ile 

bağlamış olanlar, sanki koparılamaz halatlarla, zincirlerle bağlanmış gibidirler. 

Dinimizde bunun adına feyz deniyor. Zaten Onun yanına gelen herkes, kendi kalbindeki 

bu değişikliği hemen hissederdi. Kalbden kalbe yol vardır. Kalbleri birbirine bağlayan 

yol; sevgidir, muhabbettir. Bu sevgi yukarıdan aşağıya akar. Biz Onu bu kadar 

seviyorsak O bizi daha çok seviyordur. Bu da ahirette beraber bulunmanın alametidir, 

müjdecisidir inşallah. 

 

Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. 

 

Enver abimden aldığım bir mailden, hâtıra olarak bir parçasını, numune olarak altta 

ilave ettim. 

 

Fî emanillah 
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From: Enver Ören 

Date: 11 Ocak 2006 Çarşamba 11:58:05 GMT+02:00 

Subject: Re: 

  

Bu mail beni ağlattı. Allahü teala razı olsun. İyileşmem niyetiyle okusun. Allahü teala 

razı olsun. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' 

buyuruyorlar ki; Her mü'min, ahirette 

sorulacak olan dört suale hazırlansın. Allahü 

teala mahşerde, bütün müslümanlara dört 

şey soracaktır. Dolayısıyla, bu dört şeye 

hazırlanabildiğimiz kadar hazırlanalım. 

Birincisi, vaktini nerede harcadın? Çünki, 

dünyadan ahirete giden iki tane nehir 

vardır. Biri Cehenneme, biri Cennete gider. 

Hangi nehirdeysen, onun hesabını 

vereceksin. Eğer Cennete giden nehirdeysen, ki onun şartları var, ne mutlu sana! 

Onlardan bir tanesi de, vaktini ne ile geçirdiğindir. Şimdi ben düşünüyorum, ilk okul, 

lise, üniversite, şu bu, yirmi-yirmibeş sene tahsil.. Bir sabah kalktık, Mübarekler 

buyurdular ki; Bu otobandan değil, bundan sonra şu otobanda yürüyeceksiniz. Yani, hiç 

meslekle alakası yok! Yarın gazetecisiniz. Çok iyi de, yirmibeş seneyi düşündüğünüz 

zaman, eğer namaz kılmasaydım, o yirmibeş sene benim için ölmüştü. Hiç faydası 

yoktu. Çünki, bu meslekle bu meslek, taban tabana zıt! Elhamdülillah ki, şu anda 

piyasada gazete kurup da devam ettiren, tek Enver abi kaldı. Köprünün altından çok 

sular geçti. Kimisi sattı, kimisi satın aldı; ama kurup da devam ettiren bir tek kişi var. 

Neden? Benim değil de ondan. Cağaloğlu'nda, Çatalçeşme sokaktayız, ikinci katta 

oturuyorum, bir gece rüyamda kapı açıldı. Efendi hazretleri aynı şekliyle, mübarek 

sakalı, mübarek sarığı, mübarek pardesüsü ile.. Bastonuyla.. Yerimden bir fırladım, 

kapıya gittim, elini öptüm, hiç konuşmadı. Sadece tak, tak, tak geldi, benim yerime 

oturdu. Ben de ayaktayım, buyurdular ki; Bu gazete benim. Bugün burada gazete 

sahipleri toplanacak, bu toplantıya ben başkanlık yapacağım. Benden sonra sen devam 

edersin. Ayağa kalktılar, gene tekrar tak, tak, tak kapıya kadar.. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

18 Şubat  2017 Cumartesi 

http://www.huzurpinari.com/
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübareklerin hayattayken ve hatta şimdi 

memattayken en mutlu oldukları şey, 

İslamiyetin yayılması, kitapların okunmasıdır. 

Çünki, mübarek Hocamız 'kuddise sirruh' 

buyurdular ki; Tam İlmihâl Seadet-i 

Ebediyyeyi okuyan, âlim olur. İçindekileri 

yapan, evliya olur. Başka neye ihtiyacımız 

kaldı? İş budur! 

 

Mübarek Hocamız buyuruyorlar ki; İki insan ölümü hatırlayamaz. Birincisi, namaz 

kılmayan. İkincisi, harama devam eden. Onun için, ölümü hatırlamak, bir velinimettir. 

Çünki o, hem günahlarını döker, hem seni Allahü tealaya yaklaştırır. Kalbin Allahü teala 

ile, Allahü tealanın sevgisi ile dolması lazımdır. Bu, şarttır. Maalesef onun yanına dünya 

sevgisi, para sevgisi; iyiye alamet değildir. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız defalarca buyurdular ki; 

Ahirette ibadet de yok, helalaşmak da yok. 

Ümitle, ibadetle, çok sevapla geldiği halde, 

alacaklılara dağıldığı için, o iflas etmiş bir 

vaziyette ateşe gider, tövbe... Bırakın şu 

dünyada alacaklı olmayı, ahirette alacaklı 

olun. 

 

Mübarek Hocamız "kuddise sirruh" buyurdular ki, Eğer, bir mü'min bir mü'mini 

sevindirirse, bundan cenab-ı Hak razı olur. Allahü tealanın razı olduğu, memnun olduğu 

bu nesne, eğer gökten yere inen bir ampul olsaydı, yani cenab-ı Hak, teşekkül eden bu 

rızasını ampul olarak sarkıtsaydı, güneş kararırdı. Onun nuru olur, o kadar aydınlanır. 

Görmüyormusunuz, her taraf nur. Bayram. Allahü teala hakiki bayramlara kavuştursun. 

Mü'minin hakiki bayramı, son nefesinde iman ile ölmek ve Mübareklerin bize, daha 

başlamadan hoş geldiniz demesini beklemek. Cenab-ı Hak inşallah hepimize lutfeder, 

ihsan eder de, Büyükler bize hoş geldin derler. 

 

Huzur Pınarı 

19 Şubat  2017 Pazar 

20 Şubat  2017 Pazartesi 

http://www.huzurpinari.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.huzurpinari.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxj81N2t3HbaM7HfkqEwnj3TBd8w
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler 'kuddise sirruh' 

buyuruyorlar ki; Biz Allahü tealanın 

lütfuna kavuştuk. Biz Allahü 

tealanın merhametine kavuştuk. 

Bütün maddi ve manevi nimetler 

üzerimize yağmur gibi yağıyor. Biz 

çok kıymetli, çok makbul insan 

olduğumuz için değil efendim. Bu, 

cenab-ı Hakkın lütfu, ihsanı olarak, 

Hocamızın sebebiyle olur. Çünki 

onlar, yani Efendi hazretleri, cenab-

ı Hakkın sevdiği bir kul. Allahü teala sevdiği kulunu sevenleri, o sevdiği kuluyla beraber 

olanları, afv ediyor, seviyor, inşallah Cennetini ihsan ediyor. Çünki, vermek 

istemeseydi, istek vermezdi, buyurdular. Efendi hazretlerini Mübareklere tanıştıran, 

tabii ki Allahü tealadır. Enver abiyi, daha bir çok, binlerce arkadaşlarımızı Mübareklere 

tanıştıran, yine Allahü tealadır. Bu, iyiye alamettir. Allahü teala devamını nasip etsin 

inşallah. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver Abim buyurdular ki; 

  

Size mutlak olan birşey söylüyorum: ahıret 

hayatı, dünya hayatından daha rahat, daha 

huzurlu, daha iyidir. Sakın ola ki ölümden 

korkmayın. Ölüm; evin bir odasından diğer 

odasına geçmek gibidir. Müslümanlar son nefeste 

Peygamber efendimizi "sallallahü aleyhi ve 

sellem" görerek ve Cennet hayatını görerek, 

ölüm acısını hiç duymayacaklardır. Ömrü olana 

bu hizmetler, bu nimetler devam eder, ömrü 

olmayana da Cennet nimetleri nasib olur inşallah. 

 

Enver Abi hepinizden dua bekliyor. Söz mü? 

 

Huzur Pınarı 

21 Şubat  2017 Salı 

22 Şubat  2017 Çarşamba 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.huzurpinari.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxj81N2t3HbaM7HfkqEwnj3TBd8w
http://www.huzurpinari.com/
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız buyurdular ki; İmanın 

gitmemesi, devamlı kalması için şartı; 

cenab-ı Hak Kur'ân-ı kerimde kendisi 

bildiriyor. Eğer böyle böyle yaparsanız, 

korkmayın, bu iman sizde kalır. O da 

nedir? Hubb-u fillah buğd-u fillah. Yani, 

Allah rızası için din kardeşini çok 

sevmek, onun yardımına koşmak, 

onunla ilgilenmek, onun dertleriyle 

dertlenmek. İşte bu haller oldukça, 

insan biraz da kendisini hesaba çekerse, 

ben ne zaman geldim, niçin geldim, nereye gidiyorum, ne olacak benim akıbetim diye 

biraz düşünürse, din kardeşine dört elle sarılır ve ahirette sevdikleriyle beraber olur. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz 

efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan 

değer.... 

 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 

.......... ... 

 

2008 senesi, Haziran ayının 5' i perşembe... 

23 Şubat  2017 Perşembe 

24 Şubat  2017 Cuma 

http://www.huzurpinari.com/
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Enver abim'in İhlas Holding'de VİP salonunda yemekli sohbeti vardı. Huzur 

Pınarı'na hizmet eden arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Yemekden sonraki 

sohbetde, Enver abim buyurdu ki; 

 

Enver abinin sıhhati yerinde. Başınız sağlam olmazsa o vücud ne işe yarar? 

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyorlar ki; Ben şu dünyada iki insana 

gıpta ediyorum. Birincisi, âlimdir; eserleriyle insanlara faydalı olur. İkincisi, 

zengindir, varlıklıdır; fakir, fukaraya yardım eder. Mübarekler, Herkese Lazım 

Olan İman kitabında buyuruyorlar ki; İlim çok önemlidir, fakat mal ile desteklenirse... 

Çok zengin veli bir zât varmış. Bir kişi de bunu duymuş. Bu kadar mal bir Allah adamında 

olmaz demiş. O zâtın yanına gitmeye karar vermiş. Gittiği yerlerde buralar kimin diye 

sormuş, hep falan zâtın demişler. Olmaz böyle şey demiş ve en sonunda bu mübarek 

zâtın tekkesine gelmiş, sohbetine oturmuş. Bir müddet sonra bu mübarek zât bunun 

yanına gelip; Eğer, bir mü'minin kalbinde saman çöpü kadar dünya sevgisi varsa, o 

kişinin Allahü tealayı tanıması haramdır, mümkün değildir. Peki bu kadar mal, bu kadar 

mülk niçin? Daha da çok olsun! İnsan bu dünyada malı iki şekilde kullanır. Birincisi, 

Allahü tealanın dinine hizmet etmek. İkincisi, Allahü tealanın fakir kullarını doyurmak, 

demiş. 

  

Gavs-ül Âzâm Abdülkâdir-i Geylani hazretleri ellerini açmış,; ya Rabbi, ben sana bu 

kadar sene ibadet ettim, yalvardım, yakardım. Acaba hangi ibadetimi beğendin, diye 

dua etmiş. Allahü teala da, Fakir kullarımı doyurdun, onlara baktın, bundan ben 

çok razı oldum, buyurmuş. Bizim dinimiz; yaptığın her ibadetten acaba kabul oldu mu 

yoksa olmadı mı diye şüphelen ama yedirdiğin yemek, rızık muhakkak kabul olmuştur, 

buyuruyor. İnsanların midesi aç olur, bir de kalbi aç olur. Yani, açlık iki manaya gelir. 

Eğer kalbini doyurursan, Cennete gidersin. Kalbin gıdası ise, ilimdir. Büyükler 

buyuruyorlar ki; Kalbinde sıkıntısı olan, ilimle uğraşsın. İlimle uğraşmak, kalbe ferahlık 

verir. Efendim, çok sıkılıyorum, patlıyorum, diyorlar, Kitap okuyun. Dinimizde sıra 

şudur: Önce iman etmek, sonra ilim öğrenmektir. Neden? Namaz kılacaksın, ilmin 

yoksa, namazın şartlarını, abdestin şartlarını bilmiyorsan namazı nasıl kılacaksın? O 

halde ilim çok önemlidir. Cenab-ı Peygamber hadis-i şerifte buyuruyorlar ki; İlmin 

rütbesi, derecesi, derecelerin en yükseğidir. Ondan büyük derece yoktur. 

Mübarekler bir arkadaşımıza buyurdular ki; İlim, en büyük rütbedir. Onun üzerinde bir 

rütbe daha vardır, o da ilm-i siyasettir. Eğer ilm-i siyasetiniz yoksa, ilim öğrettiğinizi 

zan edersiniz ama milleti de ifsâd edersiniz, yahut da fitneye sebep olursunuz. Allah 

muhafaza etsin. Kendinizi de yakarsınız, başkasını da yakarsınız. 

 

Efendim, Allahü teala hepinize sıhhat ve afiyet versin. Mübarekler, ya Rabbi, hayırlı 

ömürler, hayırlı hizmetler ve hayırlı ölümler nasip eyle diye dua ederlerdi. Ya Rabbi, 

bizleri erzeli ömürden muhafaza eyle. Ben iki bakımdan çok mutluyum. Mübarekler, 

hasta ve ateş içinde yatarlarken başlarında onlara okuyorduk. Mübarekler bir ara 

gözlerini açtılar, ne bakıyorsunuz bana, buyurdular. Ben de efendim size okuyoruz, diye 

cevap verdim. Kitabevine bir şey oldu mu, buyurdular. Hayır efendim, dedim. 

Arkadaşlara bir şey oldu mu diye sordular. Hayır efendim, dedim. Gözlerini kapadılar 

ve tekrar uyudular. Hizmetlerde en ufak bir gerileme yok. Hep ilerleme var. Gittikçe 

azalmıyor, aksine gittikçe artıyor. 
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Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Hayat onunla güzeldi. 

 

Fî emanillah. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız 'kuddise sirruh' 

buyurdular ki; Bu Ehl-i sünnet itikadı 

bir cevherdir, bu cevher kimde varsa, 

Allahın izniyle onun gideceği yer, 

Cennettir. Çünki, Allahü teala bu 

cevheri çöplüğe koymaz, buyurdular. 

 

Sevmenin alameti üçtür. Sevmek lafla 

olmaz. Dinimiz fiiliyata bakar. 

Birincisi, onun sevdiklerini sever, 

sevmediklerini sevmez. Şimdi, hem 

Mübarekleri seviyorum de, hem de 

Mübarekleri tenkit edenle dost ol! İkincisi, sevdiğinin derdine ortak olur. O sevindikçe 

sevinir, üzüldükçe üzülür. Üçüncüsü, gıyabında dua eder. O bilsin, bilmesin, önemli 

değildir. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Çalışmak, para kazanmak Allah için, Allah 

rızasını kazanmak için olursa, aynı, namaz 

kılmak gibi ibadet olur. Kendi menfaati için 

olmayacak. Çünki, Allahü teala menfaatini 

bırakanları sever. Allahü teala menfaatini 

bırakanları sevdiği için, kullar da onu sever. 

Eshab-ı kiramın hepsinin işi, ailesi vardı. Fakat 

bir gittiler, bir daha geri dönmediler. 

Menfaatlerini bıraktılar. Mübarekler 

buyurdular ki; Enver'in kalbinde zerre kadar 
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dünya menfaati olsa, hiçbir arkadaşımız Onu sevmez. Allah için çalışana bir şey denmez. 

Birgün Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' sohbet ederken, biri hızlıca 

oradan geçti. Ya Resulallah, ne nasipsiz birisi. Buraya gelip dinlese ya, dediler. Öyle 

söylemeyin. Eğer Allah için gidiyorsa, ona bir şey denmez. Eğer nefsi için 

gidiyorsa, onun için felaket olur, buyurdular. Hepimiz, bütün arkadaşlar, Allah rızası 

için çalışıyoruz. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Dünyada şu 

anda altı milyardan fazla insan var. 

Bunların bir milyarı müslüman. Cenab-ı 

Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' 

buyuruyor ki; Benim ümmetim 

yetmişüç fırkaya ayrılacak, bunun 

birisi sağlam kalacak, diğerleri 

bozulacak. Bunlar Cehenneme 

gidecek. Ümmetim buyurduğu için, imanı 

olanlar tekrar kurtulacak; ama o itikad 

bozukluğundan dolayı, Cehenneme 

gidecekler. Şakası yok bu işin. Günahtan 

dolayı değil; günah ayrı, itikad ayrı. Hatta 

Mektûbât'ta İmam-ı Rabbani hazretleri 

öyle buyuruyorlar; Ehl-i sünnet olduğu 

halde, müslüman olduğu halde, günahları 

sebebiyle Cehenneme gidecekler var. Neden? Bunların günahlarının çokluğundan değil. 

İtikadlarında bozukluk olduğu için. Ya kâfir âdetlerine uymuşlardır, yahut da onların 

düğünlerine, derneklerine katılmışlardır. Ondan dolayı, o itikad bozukluğu temizlensin 

diye. Çünki, itikadı bozuk olanlar doğrudan Cennete gidemez. Allahü teala bir milyar 

içerisinden, süzme bal gibi seçti seçti, elhamdülillah bizi Ehl-i sünnet vel cemaat 

itikadında yarattı. Ehl-i sünnet çok var, dünyanın her yerinde var. Ama onların içinde 

de, bu silsile-i âliyye dediğimiz altın zincir halkasının büyüklerine tâbi olmak, talebe 

olmak nimeti de ayrı bir şeydir. Biz başsız değiliz. Başımızda sağlam bir ip var. Merak 

etmeyin, bizi bize bırakmazlar. Buraya kadar getirdiler, yine götüreceklerdir. 

 

Huzur Pınarı 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Aynı hedefe yönelmiş, aynı zâtları seven, 

aynı yola hizmet eden ve ağırlıklı olarak 

büyüklerin bulunduğu bir mekan, mekanları 

en şereflisidir. İnşallah onların hürmetine, 

cenab-ı Hak hepimizi afv ve mağfiret eder. 

  

Söylenecek şeyler çok söylendi, yazılacak 

şeyler çok yazıldı. Ama ilaçların rafta 

durmasının, konuşulanların kayıtta 

durmasının ne faydası var? Yemek, yensin 

diye gelir. Yoksa yemekler ortaya konulsun, 

herkes seyretsin. Böyle şey olur mu? İlim, 

edinmek için, onu uygulamak, tatbik etmek 

için öğrenilir. 

 

Ne üzüntü, ne sıkıntı varsa, mutlaka hikmeti vardır. Allahü teala hiçbir canlıyı, hiçbir 

mikrobu abes olarak yaratmamıştır. O bir şey yaratmışsa, bir şey olmuşsa, mutlaka bir 

hikmeti vardır. O hakimdir. Onun sıfatları, ulûhiyyet sıfatlarıdır, ulûhiyyet sıfatlarının 

aynısı hiçbir mahlukta olamaz. Benzeri olabilir; ama aslı O'na aittir. Dolayısıyla, kim 

olursa olsun, herhangi bir kimseye ulûhiyyet sıfatı yaklaştırdığı anda, kâfir, müşrik olur. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Dünyada niçin yaşıyoruz? Allahü tealanın 

verdiği nimetlere şükr etmek ve 

günahlarımıza tövbe etmek için. 

Günahlarımıza tövbe ediyoruz. Ama cenab-ı 

Hak günahların içerisinde çok fiziki sebepler 

yaratmıştır. Onların bir tanesi, mü'minin 

simasına sevgiyle bakmak. Ben öyle bir 

muhabbetle bakıyorum ki, tonlarca günahım 

o şekilde afv olacak. Siz de bana bakın. Bu, 

günahların en kolay fiziki dökülme sebebidir. 

Hatta o kadar dökülür ki, Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar 

ki; Mahşerde güneş bir mızrak boyu alçaldığı zaman, her taraf buram buram 
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yanar, kavrulurken, iki sınıf insan, Arşın, gölgenin altında, pınarların başında 

serin serin oturacaklar ve sohbet edeceklerdir. Bu sınıfdan birisi; mü'min 

kardeşinin simasına Allah rızası için, sevgiyle, muhabbetle bakanlardır. Dolayısıyla, 

belki uzaklardan geldiniz ama, insan bunun için Kâbe'ye gider. Nasıl Kâbeyi görünce 

yapılan dua kabul edilir, Allahü teala günahları afv eder; mü'min kardeşinizi görünce de 

Kâbeye gitmiş gibi dikkatli olun; çünki bu kalp, yani gönül, Beytullahtır. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir mü'minin imanının kemalde 

olması, yani tam olması, üç şarta 

bağlıdır. Kimde bu üç şart varsa, 

cenab-ı Hakka hamd etsin, ya Rabbi, 

sana nasıl hamd edeyim, nasıl şükr 

edeyim, desin. Bir, hanımıyla iyi 

geçinir. Zaten işin yüzde ellisi gitti. Bir 

Allah kulu; kul hakkından korkun. O 

da bir insan. Ahirette en zor hesap, 

kul hakkıdır. Kedinin hakkı bile var, 

hiç hanımın hakkı olmaz olur mu? İki, fakirlerin sohbetinden hoşlanır, zenginlerin değil. 

Ama bu, dilenci değil tabi. Yani, hali vakti normal. İşte bizim arkadaşlarımızın biraz da 

hali bu. Bunlarla sohbet etmeye bayılır. Üç, kim onun yanında yardımcısıysa, 

yardımcılarıyla, hizmetçileriyle oturur, onlarla beraber bağdaşını kurar, soğanı kırar, 

rahat rahat yemek yer. Sen bilmem nesin, ben bilmem neyim. Sen nesin? Bir damla 

suydun, bu hale geldin. Sen kendin mi geldin? Seni bu hale getiren yüce Allaha şükürler 

olsun. Onun için, zerre kadar değmez. İnsan daima, mezara girdiği zaman başına 

gelecekleri düşünse, zaten her şeyinden vazgeçer. Köstebekler, fareler geldiği zaman, 

Allah korusun, paramparça edecekler. 

 

Huzur Pınarı 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

1987 senesi Tarabya oteli.... 

30 sene evvel.. 

 

Türkiye gazetesi bir panel hazırlamış... Kalabalık dinleyici kitlesi var. Seçkin misafirler 

var.. İstanbul'un idarecileri yanında ayrıca bakanlar ve milletvekilleri de var. İkindi 

namazı vakti daralmağa başladı, bazıları namaza gidiyor, benim gözüm ise Enver abiyi 

takip ediyor. Nasıl olsa Enver abim de namaza çıkacak, onunla çıkarım diye 

düşünüyorum. Enver abiler de, herkes kılıp gelsin, kendileri çıkarken dikkat çekmesin 

diye geciktiriyorlar. Enver abiler bir ara acele ile dışarı çıktılar, ben de hemen koştum 

fakat herkes benim gibi düşünmüş, herkes birden çıkdı, salonda pek kimse 

kalmayıverdi. Büyük bir salonda namaz için yerlere çarşaflar serilmiş, Enver abilerle 

birlikte yüzlerce abi de orada namaza başlamak üzereler. Kapıyı bazıları tutmuş, kimse 

girmesin diyor ve içeri sokmuyorlardı. Zorla dahi olsa girmeyi başardım. Girer girmez, 

Enver abilerle göz göze geldik. Ellerini kulaklarına kaldırmışlar, iftitah tekbiri almak 

üzereler ve bana bakıyorlar....Sen de mi girdin, bu kadar kalabalık var, girmeseydin 

diyecekler zannettim, hemen sütunun arkasına saklanmak istedim. Baktım ki Enver 

abim hızla benim yanıma geliyor, beni yakaladı ve cemaatin en önüne geçirip, "hemen 

imam ol, namazı kıldır" buyurdular. Şaşkın vaziyetde orada namaz kıldırdım, hemen 

arkada Enver abim vardı, bir de baktım beşyüz kişiden fazla cemaat var. Enver abiler 

namazdan sonra hızla yerlerine gittiler. 

 

Tarabya oteli civarından geçerken, bu hatırayı her zaman yâd ediyorum, bu otelde 

imamlık yaptığımı hatırlıyorum. 

Allahü teala şefaatlerine nail eylesin inşallah. 

 

Fî emanillah 

 

Huzur Pınarı 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Kibir on kısımdır, dokuzu, ben 

biliyorum diyenlerdedir. İster din ilmi, 

ister dünya ilmi. Kibir girdi mi, hançer 

girdi demektir. Özellikle din ilmi, çok 

dikkat etmek lazım. Özellikle din 

ilimleri, din âlimleri. İlim çok kıymetli, 

âlim peygamber vârisidir, ama bir 

mürşid-i kâmilin elinde olmak kaydıyla. 

Mürşid-i kâmil ne yapıyor, kalbine 

vuruyor kancayı, ondan sonra ne 

yaparsan yap. Teslim olmaktan başka 

çare yok, teslim olan sultan olur. Kime? Büyüklere… 

 

Cenab-ı Hakkın en çok razı olduğu şey, kendisine güvenmektir. Tevekkül, imanın 

şartıdır. Ben sana güveniyorum demektir. Tevekkül yoksa, ben sana güvenmiyorum 

demektir, tövbe. İnsan bunu lisanen söylemez ama fiiliyle söylüyorsa daha tehlikeli. 

Kim Allah'a güvenirse, Allah ona kâfidir. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Cenab-ı Peygambere "aleyhissalatü 

vesselam" dediler ki, Ya Resulallah, 

Allahü tealayı çok seviyoruz. Dert ve 

belaya hazırlanın buyurdular. Çünki 

Allahü tealanın sevdikleri, onun 

aşkına düşenler, biraz biraz 

çekecekler, başka çare yok. Çünki, 

cenab-ı Hakkın sevgisinin alameti, 

sevdiği insanı üzdükçe ferahlar. 

Dediler ki, Ya Resullallah, sizi çok 

seviyoruz. Fakirliğe hazırlanın buyurdular. Paran kaybolabilir, işini kaybedebilirsin, 

tekrar kazanırsın. Mutlaka para bakımından fakirlik çekersin. Borçlu olursun. Ama bu 

bir otoban yol. Fakat bütün bunlar insanın nefsini kırmak için. Yol, nefsi kırmak içindir. 

O her tökezledikçe, cenab-ı Hakka daha çok yaklaşır. Çünki, insan biraz acı çekmesiyle, 
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belki yirmi senelik ibadetin sevabını kazanır. Allahü teala buyuruyor ki, Ben'i mi 

arıyorsunuz? Gidin hastaya bakın, dertliye bakın. Ben, kalbi kırıkların, bilhassa 

fakir fukaranın, dertlinin yanındayım... Öyle, bir elin yağda, bir elin balda olmaz.  

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Cennet-i âlâda Peygamber 

efendimizin "aleyhissalatü vesselam" 

yanında kimler olacak biliyor 

musunuz? Sabahlara kadar namaz 

kılan, çok ibadet edenler değil. Ahlâkı 

güzel olanlar. Peki, güzel ahlâk sahibi 

olmak için ne yapmalıyız? Muhammed 

Hadimi hazretlerinin "rahmetullahi 

aleyh" İslam Ahlâkı kitabını okuyun, 

kendinize uyanları tespit edip kötü huylardan sakının, güzel ahlâklı olmaya çalışın. Nedir 

güzel ahlâk? Hiç kimsenin kalbini kırmamaktır. Bâyezid-i Bistami hazretlerinin kabir 

taşındaki bir yazıyı bana ulaştırdılar. Şu yazılı idi: "Bu dereceye nasıl kavuştuğumu 

soranlara: "Herkesi memnun ederek, insanları sevindirerek" dedim''. 

 

Allahü teala Mübarek Hocamız vasıtasıyla bize vazife vermiş. Kullarıma dinimi anlat. Bu, 

peygamberlik vazifesidir. Kullarıma dinimi, doğrusunu öğret. Bu hizmetlere ne şekilde 

olursa olsun iştirak edenler, iştirak etmek isteyenler, emeği geçenler, hepsi nimetten 

faydalanacaklardır. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler ne buyurdular. Ailesini üzeni 

sevmiyorum. Bu, müthiş bir şey. Onun için 

bir çok arkadaşların büyük kayıpları 

olursa, Mübarekler yönünden, bu olur. 

Onun için, daima dinimizin kaideleri, 

insanın hem dünyada mesut hem ahirette 

mesut olması içindir. Dünyada mesut 

olmak, rahat yaşamak demektir. Rahat 

6 Mart  2017 Pazartesi 

7 Mart  2017 Salı 

http://www.huzurpinari.com/
http://www.huzurpinari.com/


55  | S a y f a  
 

yaşamak, islamiyyet dairesi içindedir. Onun dışında hayat yok. Öyle olsa Allahü teala o 

daire içine koyardı. Ama Allahü teala bir daire çizmiş, buyurmuş ki, bu dairenin içi sizin 

için faidelidir. Bu dairenin dışı size zararlıdır. Adamı dairenin içine almaya uğraşıyorsun 

sana düşman oluyor. Allah mühafaza etsin. Bu daire içinde rahatlık var, huzur var, 

seadet var. Peki neye düşman. Çünki, nefs onu istemiyor. Nefis ne istiyor, o dairenin 

dışını. İşte çizgi bu. Nefsin istediği, daire dışı; Rabbimin istediği, daire içi. Ahiretde de 

herkes sevdiğiyle beraber olacağına göre, daire dışında yaşayanlar daire dışındakilerle 

beraber olacak. Başka türlüsü ne olabilir ki... Çünki, herkes sevdiğiyle beraber olacak. 

Dairenin içinde yaşayanlar, daire içindekilerle beraber ki, bu, Allahü teala, Peygamber 

efendimiz ve bütün büyüklerimiz... 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Herkes ahirette, dünyada iken sevdiği ile 

beraber olacak. Akıllı insan, iyi arkadaş 

seçer. Çünki, insanın bulunduğu 

kalabalığın, topluluğun bir başı olması 

lazımdır. Bütün bu kalabalığın, 

hizmetlerin başında mübarek Hocamız 

var. Ahirette herkes tek tek değil, 

topluluklar halinde haşr olacak. Kiminle 

beraberseniz, o topluluk başka bir 

topluluğa intikal edecek. Mesela, İmam-ı 

azam hazretleri, kendi mezhebine tabi 

olanların hepsini toplayacak, kıyamete kadar. Tabii, cenab-ı Hakk'ın şefkati, merhameti, 

anne babanın evladına olandan çok daha fazla. Kullarını görecek orada cenab-ı Hak, 

başında sevdiği bir kulu var. İçlerinde çok berbat kullar da var. O zatın hatırına hepsi 

içeriye girecek, daha ne istiyorsunuz. Yeter ki, hardal tanesi kadar ayrı düşünmesin. 

Allahü teala ayrı düşündürmesin. Amin. Çok önemli. Çünki, bir kalıbın beraber olması 

var, bir de kalbin beraber olması var. Cenab-ı Hak, insanın kalıbına değil, kalbine ve 

niyetine bakar. Kalbinde ve niyetinde neyin sevgisi varsa, neyi hedeflemişse, bunu Allah 

bilir tabii, herkes bunu dışarıdan ölçemez. Allahü tealanın en çok sevmediği iki şey var. 

Biri servet, bir şöhret düşkünlüğü, çok fena. Bu ikisi Allahü tealaya giden yolda 

ayrıştırıcıdır. Servet ve şöhret, dünyaya giden yol. Büyüklerimiz buyuruyorlar ki; siz çok 

paraya bakmayın. Çünki, eğer o para geçerli ise çok kıymetli. Kalp para ise, oda dolusu 

olsa ne işe yarar. Büyükler öyle buyuruyorlar; İhlâssız amel, kalp paraya benzer. 

 

Huzur Pınarı 
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Enver abim buyurdular ki; 

 

İnsanın ahirete yakınlığı arttıkça, hele 

hele yaşlanınca, bakıyorsun ki, dünya 

ha var imiş, ha yok imiş. Hepsi boş 

imiş. Onun için, çok mübarek bir zât 

hasta ziyaretine gitmiş. Aman hocam, 

tam zamanında geldiniz. Ben hastayım, 

kıvranıyorum, son demlerimi 

yaşıyorum, ne olur bana dua edin, 

demiş. Oğlum sana bir şey sorabilir 

miyim? Sana bir tomar para getirsem, demiş. Tövbe hocam, demiş. Ölümle 

pençeleşiyor, para mı sorar? Bir daha bakmış, iki tane villa, tapusu var, demiş. Tövbe 

estağfirullah, demiş. Evladım, şimdi senden dua almak zamanı. Bunlar az çok bizde var; 

ama sende hiç yok, demiş. Dolayısıyla, insan kalıban ve kalben, dünya isteklerinden 

koptuğu zaman, evliya olur. Evladım, sen vilayet makamlarının hepsini aşmışsın, demiş. 

Onun için, Mübareklerin en çok kullandıkları cümle; Bu dünya ha var imiş, ha yok imiş. 

Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; İnsanlar uykudadır, 

ölünce uyanırlar. Yani, rüya alemindeyiz, hayal dünyasındayız. Ha var imiş, ha yok 

imiş. O halde, ne yapmak lazım imiş? Allah rızası için çalışmak, Onun yolunda can feda 

etmek lazım imiş. Mübareklerin son zamanlarında yazı yazarken elleri titriyordu. 

Efendim, maşallah bu kadar yazdınız, dedim. Kardeşim, biz oturursak, millet yatar. 

Herkes başa bakar. Örnek, baştakidir, buyurdular. 
 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

04 Temmuz 1983 Pazartesi günü, 1403 

senesinin Ramezan-ı şerif ayının 23 üncü 

günü idi. Babamlara (Muammer dedenin 

evine) mübarek Hocamız ve Enver abiler, hanımannelerle birlikte ailece iftar için teşrif 

etmişlerdi. Kapıdan içeriye girdiklerinde, henüz oturmadan, "sarı levha, yeşil levha... 
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Bu ev sevilmez mi, evin kıymeti içindekilerdendir" buyurdular. Sarı levhada İmam-ı 

Rabbani hazretlerinin ismi yazılı idi. Bu iki levha bütün arkadaşlarımızın evinde 

bulunurdu. Hatta buyurmuşlardı ki; bu iki levhanın bulunması, arkadaşımızın evi 

olmasının alametidir. 

O zaman 9 yaşlarında bulunan torunları, Ferruh'a; "Seni kim getirdi" buyurdular, Ferruh 

da; Ali eniştem getirdi dedi. Hocamız; "Aferin Ali eniştene, buraya gelenin kalbi 

temizlenir" buyurdular. 

O gün iftar sofrasında çok güzel ve hususi sohbet olmuştu. Çok uzun olmakla birlikte, 

bir kısmını hatıra olarak, büyüklerimizi hatırlamak için burada yazmak istiyorum. 

 

Mübarek hocamız buyurdular ki; İnde zikrissalihin tenzilürrahme. Salihlerden, Allah 

adamlarından bahsedilen yere rahmet-i ilahî nâzil olur. O büyüklerin ruhları oraya 

gelirler, orada bulunanlar, büyüklerden bahsedilen yerde bulunanlar, o büyüklerin 

ruhlarından feyz alırlar. Biz de buraya rahmet yağsın diye Efendi hazretlerinden 

bahsediyoruz, İmam-ı Rabbani hazretlerinden, Mevlaha Halid hazretlerinden 

bahsediyoruz. 

 

Bursa'da bir savcı, Efendi hazretlerine sormak için bazı sualler hazırlamış, bunları 

bilemez diye düşünmüş. Efendi hazretlerinin talebelerinden Halid efendi ile Bayezid'de 

buluşup Eyüp Sultan'a gideceklermiş. Savcı, Câmi'ye gitmek istemediğinden kahvede 

buluşmuşlar. Hâlid efendi demiş ki; Bayezid câmiinde biraz ders var, onu dinleyip 

beraber Eyüp Sultan'a gideriz. Hâlid efendininin zoruyla, savcı Câmi'ye girmiş. Efendi 

hazretleri Bayezid camiinde vaaz veriyormuş. Savcı vaazı dinlerken soracağı suâllerin 

hepsine cevab da almış. Çıktıkdan sonra, gitmeğe lüzum kalmadı, suâllerimin cevabını 

aldım, tatmin oldum demiş. 

 

İlm ve edeb gibi kıymetli şey yok. Edeb ne demek? Edeb demek, haddini bilmektir. 

Kendi yerini, haddini, dereceni bilmek lazım. Eyyûb Sultân'da, bir hafız Hüseyn Efendi 

vardı. Bu hafız Hüseyn efendiyi ben tanıyorum, gördüm. Eyüp Sultan'da, Kâdirî 

tekkesinin şeyhi imiş. Eyyûbün imâmları, müezzinleri, duasını almak için onu ziyarete 

geliyor, elini öpüyorlar. Bu Hüseyn efendi, Eyüp Sultan'ın en meşhur şeyhi imiş, Efendi 

hazretlerinin İstanbul'a teşrif ettiğini haber alınca, merak etmiş. Kendi kendine; İşte 

büyük bir âlim gelmiş, Allah Allah, benim gibi âlim var mı acabâ, benden büyük âlim 

olur mu, gideyim de şu Van'lıyı bir göreyim demiş. Kürklü, yaldızlı, yıldızlı cübbesini, 

şeyh efendi elbisesini giymiş, kocaman kavuğunu başına koymuş. Efendi hazretlerinin 

evine gelmiş, odasına girmiş ve selam vermiş. Bakmış ki Efendi hazretleri mütevazı, 

bizim gibi giyinmiş. Öyle yaldızlı-yıldızlı değil, başında kocaman sarık filan da yok. 

İçinden, Efendi hazretleri için "hiçbir şey değil bu, gelmişken konuşayım bir bakayım" 

demiş, selam vermiş. Kalabalık tabi... Efendi hazretleri sedirin üstünde, köşede 

oturuyor. İki tarafında da misafirler oturuyor. Hüseyn efendiye "buyrun" demiş. Hüseyn 

efendi kendini tanıtmış; Ben Eyyûb Sultân'ın meşhur kâdiri şeyhi, en büyük şeyhi 

Hüseyn efendiyim demiş. Efendi hazretleri "gel yanıma" diyor. Yanına oturtuyor. 

Hüseyn efendi; "Demek ki bunda bir şeyler varmış, benim kıymetimi anladı, bildi, o 

yüzden yanına oturtuyor" diye düşünmüş. Hüseyn efendi yanına oturunca, herkes ona 

yer açılsın diye, biraz aşağıya doğru kaymış. Hüseyn efendi; "bak, benim kıymetimi 

nasıl anladı, beni en başa geçirdi, bunda da birşeyler var demiş. Biraz sonra başka bir 

misafir gelmiş. Hal hatır sorup, elini öptükten sonra "buyrun" demiş, ona da yanına yer 

göstermiş. Hüseyn efendi ona yer açılsın diye, biraz aşağı kaymış. Sonra bir üçüncüsü 
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gelmiş, onu da yanına oturtmuş. Hüseyn efendi biraz daha aşağı kaymış. Nihayet kaç 

kişi geldiyse, Hüseyn efendi kendini kapının dibinde buluyor. O gün Efendi hazretlerinin 

sohbetinde hiç işitmediği şeyleri öğrenmiş. Hüseyn efendi maşallah akıllıymış. "Bu tam 

mürşid-i kamil, anladım. Ben onun yanında hiç kalıyorum" demiş. "Hiç bilmediğim 

şeyleri anlatıyor, bir oturuşta neler öğrendim" diyor. Hüseyn efendi "Allahaısmarladık" 

demiş. Efendi hazretleri "yine gel" demiş. Efendim başka bir gün, nasıl gitmiş bu sefer? 

Cübbeyi sarığı çıkarmış, eski elbiseleri giymiş, başında bir keçe külah, öyle gitmiş bu 

sefer efendim. Hüseyn efendi dergaha gelince hiçbirşey demeden karşıda duruyormuş. 

Efendi hazretleri onu görünce hemen tanımış. Efendi hazretleri çok zeki idi. Hüseyin 

efendiye; Hüseyin efendi! Sen misin buyurmuş. O da; evet efendim, ben yine geldim 

deyince, Efendi hazretleri; hayrola neden geldin buyurmuş. Hüseyin efendi; Şöyle bir 

mübarek yüzüne bakmış, "Efendim ben şeyh değilmişim, eşşeyhmişim, yâşeyhmişim 

(Anadolu'da merkeplere yâşeyh denirmiş). Kabûl ederseniz size talebe olmağa geldim" 

demiş. Sen bilirsin, o zemân karşıma otur, buyurmuşlar. Meğer böyle ziyârete gelenleri 

yanına oturtuyorlar, sırası gelen gidiyor. Talebe olarak gelenleri ise karşısına 

oturtuyorlarmış. Karşısına oturtulanlar gitmiyorlarmış. Hüseyin Efendi eve gitmiş, 

hanımına ve kayınvalidesine demiş ki; Hadi bakalım oturmak yok. Size iş göründü 

demiş. Her sabah namazından sonra, doğru yukarı tekkeye, akşama kadar orada hizmet 

edeceksiniz demiş. Mutfakta bulaşıkları yıkıyorlar, aşçıya yardım ediyorlar, ortalığı 

temizliyorlar. Efendi hazretlerinin evinin bütün işlerini o görürdü. Eyüp'ten bir şey lazım 

olunca, yaşlı hali ile, o giderdi hemen. Böyle hizmet ederdi. Efendi hazretlerinin 

büyüklüğünü çok iyi anlamış. Bir gün tekkede cam kırıldı, hemen koştu, camcı getirdi, 

camı yaptırdı. 

 

Hüseyn Efendi bir gün piyango bileti almış, çıkarsa yemeyeceğim, odun parası 

yapacağım diye niyetlenmiş. Çünki, fakirlik ve kıtlık var. Yiyecek ve yakacak 

bulunmuyor. Piyango parasının yenmeyeceğini biliyor, uygun olmadığını biliyor, fekat 

evde odun da yok. Bari odun alırız, yakarız diyor. Etrafa bakmış tanıyan kimse yok. 

Bileti alıp saklamış. Bayezid camiine gelmiş. Minberin yanına oturup vaaz dinlemeğe 

başlamış. O gün vaazda Efendi hazretleri, Hüseyn Efendiye eğilip başkaları duymadan; 

"Hüseyin efendi, piyango parasından odun parası bile olmaz" buyurmuşlar. 

 

(Hamidiye Câmi'ini gezdiklerini anlattılar. Sultan Hamid hanın giydiği takunyaları 

öptüm, yanaklarıma sürdüm, içlerinde kadife vardı) buyurdular. (Bu konuyu çok uzun 

anlattılar, buraya sığmayacak, inşallah daha sonra yazmak nasib olur.:)). Abdülhamid 

Hân hünkar mahfilinde nemâz kılmazlarmış, tedbir için alt katda halkın arasında 

kılarlarmış, buyurdular. 

 

(Feyzin gelmesi için büyüklerin rûhaniyetine yalvarmak lâzım olduğunu, istemek şart 

olduğunu anlattılar.) 

(Nemâzdan sonra, Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fu 

annî düâsını okudular, kıymetini anlattılar. İftardan sonra hemen, "Neveytü savme 

gaden" diye ertesi günün orucuna niyetlendiler.) Her iftar sofrasındaki dualarında 

olduğu gibi; "Yâ Rabbî, bizi Ramezan-ı şerifin şefaatine nail eyle, Ramezan-ı şerifde afv 

ve mağfiret ettiğin kullarının meyanına dahil eyle" diye dua ettiler. En son vedalaşıp 

giderlerken, babam Muammer dedeye; "Seni ve çocuklarını Allahü teâlâ bize bağışlasın" 

buyurdular. 

 

 

 

 

 

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Allahü teala bizi lüzumsuz yaratmadı. 

Evvela kendini tanımak, kendini sevmek 

için yarattı. Çünki, Allahü tealayı tanıyan 

ve Onu seven, Onunla beraber olacaktır. 

Allahü tealayı tanımayan, Onu sevmeyen, 

Ona itaat etmeyen, mutlaka nefsine tâbi 

demektir. Artık nefsinin kulu olmuştur, 

Allahın kulu değildir. O da nefsiyle 

beraber haşr olacaktır. Niye? Çünki, 

Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü 

vesselam' öyle buyurmuşlar. Herkes sevdiğiyle beraber haşr olacaktır. Madem ki 

sen nefsinle beraber olmayı tercih ettin, nedir nefs? Nefs dediğin, iki şeydir. Servet ve 

şöhret. Çok zengin olmak, çok meşhur olmak. Al, hepsi senin olsun. Nasılsa hepsini 

bırakıp gideceksin. Gel, Allah de. Allah deyince, servet de helal, şöhret de helal, hepsi 

helal. Bir gün Mübareklere, efendim şöhret âfettir, buyuruyorsunuz. İmam-ı Rabbani 

hazretleri çok meşhur, bu nasıl olacak, dedim. Efendim, iki türlü şöhret vardır. Birisi, 

meşhur olmak ister, birinde Allahü teala meşhur eder. Eğer Allahü teala meşhur ettiyse, 

onu korur efendim, buyurdular. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bundan yüz sene evvel hiç birimiz 

yoktuk, bundan yüz sene sonra da hiç 

birimiz yokuz. İki tane yokluk arasında, 

çok kısa bir varlık içindeyiz. Bu kısa 

hayatımızı en kıymetli işle 

değerlendirelim. Çünki, hayat kısa, yol 

uzun, varacağımız yer sonsuz, şaka 

değil. Allahü teala korusun, bir kibritin 

ateşine elini, parmağını tutamazsın. 

Orada ateş var, ateş! Ve ateş, bildiğin ateş değil. Mübarekler kaç defa öyle 

buyuruyorlardı; Kardeşim, benim bu insanlara aklım ermiyor. Bu ateşi bir an düşünse, 

uyku uyuyamaz, ne olacak benim halim diye yemek yiyemez efendim. Çünki, senin 

kendini çok takdir etmen, çok beğenmen, sana aittir. Burada önemli olan, Allahü 

tealanın takdir etmesi, Allahü tealanın beğenmesidir. Allahü teala kimi beğeniyor? Kesin 

11 Mart  2017 Cumartesi 

12 Mart  2017 Pazar 
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söylüyorum, Allahü teala alçak gönüllüyü sever. Allahü teala kibirliyi sevmez. Çünki, 

mübarek Hocamız buyurdular ki; Her türlü günaha cenab-ı Hakkın sıfatları düşmandır; 

ama kibirliye zâtı, bizzat kendisi düşmandır. Onun için, hiç acımam, yakarım buyuruyor. 

Allahü tealanın verdiği bazı kabiliyetler, bazı üstünlükler, bazı mevkiler, insanı insan 

olmaktan çıkarmasın. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Kabre gidince insanlar feyz alır, 

muhabbet olduğu zaman insanlar feyz 

alır. İyi de, biz bunu alıyor muyuz, 

almıyor muyuz? Bunun alameti var 

mıdır, diye Mübareklere sordum. Var 

efendim, buyurdular. Unutmayın ki 

huzur, bir an olsun dünyadan çıkmaktır, 

buyurdular. Cennet huzur yeridir, çünki 

orada dünya yoktur. Orada dünya 

sevgisi yoktur, Allahü tealanın, büyüklerin sevgisi vardır. Kabre gidip, oradan ayrıldıktan 

sonra veyahut da sohbetten ayrıldıktan sonra, Allahü tealaya karşı, ahirete karşı, 

büyüklere karşı muhabbetin artıyorsa; bu dünya berbat, biz boşuna ömür geçirmişiz 

diyebiliyorsan, işte bu, istifade ediyorsun, demektir. Eğer kabir ziyaretinden sonra 

veyahut da sohbetten sonra, içinde garip bir his olmuyorsa, hele hele dünyaya ilgin 

daha çok artıyorsa, burada iki şey vardır. Ya sende noksanlık vardır ya gittiğin zâtta 

noksanlık vardır. Tabii gittiğimiz zâta hemen su-i zan etmemeliyiz. O halde, en büyük 

kabahati kendimizde bulmamız lazım. Bu kabahatin tedavisi, istiğfarla olur. Israrlı 

olarak, devamlı olarak istiğfara bakar. Eğer büyük bir harama müptela olmuşsak, büyük 

bir günahı işlemekte devam ediyorsak, ondan mutlaka vazgeçmemiz ve sonra da tövbe 

etmemiz gerekir. Bundan sonra bu zâta gittiğinde fikrin değişmiyorsa, o zaman onun 

kentinden kaçmak lazımdır. Çünki, İmam-ı Rabbani hazretleri 'kuddise sirruh' öyle 

buyuruyorlar; Bulunduğunuz mahallede, bulunduğunuz köyde, bulunduğunuz şehirde, 

bulunduğunuz memlekette, böyleleriyle, dünya sevgisini tercih eden kimselerle 

karşılaşmaktansa, orayı terk edin. Gördüğünüz anda, kalbiniz dünyaya muhabbet eder. 

 

Huzur Pınarı 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Allahü teala peygamberleri vasıtasıyla 

kullarına kendini tanıttı. Çünki, eğer 

Allahü teala tanıtmasaydı, peygamberler 

de bilemezdi. Allah var ama nasıl? Bunu 

Fransızlar da biliyor, Eflatun da söylüyor 

ama, kendi kafasındaki bir tanrıyı 

söylüyor. Halbuki Allah, Allahü tealanın 

bildirdiği Allahtır. Yoksa senin kendi 

kafanda oluşturduğun tanrı değildir. 

Dolayısıyla, Allahü tealaya ibadet, Allahü 

tealaya ubudiyet, Onun için ve Onun 

istediği için olmalıdır. Yoksa, biz kendimiz 

istediğimiz için, cenab-ı Hakka herhangi bir şekilde teşekküre kalkarsak, o, Allahü 

tealaya, Allah korusun, küfr etmek bile olabilir. Onun için, ilimsiz, bilgisiz din olmaz. 

İşte Allahü teala bizi niçin yarattı? Onu tanımamız ve Onu sevmemiz için. Nasıl olacak 

bu? Bir bardak su içiyorsun, bardakla içiyorsun. Yemek yiyorsun, bir kabın içinde 

yiyorsun. Allahü teala her şeyi bir şeyin altında gizlemiş, bir sebep yaratmıştır. Cenab-

ı Hak da kendisinin tanınması, sevilmesi için, vasıtalar yaratmış ve Kur'an-ı kerimde 

bildirmiştir. Siz eğer bana kavuşmak istiyorsanız, bana kavuşturan yollara girin, 

bana kavuşturacak insanları bulun. Onlarla ancak bana gelebilirsiniz, 

buyuruyor. Kim onlar? Evvela Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' ve Onun 

talebeleri, Eshab-ı kiram, ondan sonra Ehl-i sünnet âlimleri, mezhep imamlarımız, 

onların talebeleri, onların talebeleri derken, muazzam bir halka teşekkül ediyor ve 

mübarek Hocamıza kadar hepsi geliyor. Aynalar öğrettiler bize. İşte, mumu buraya 

koyuyorsun, karşısına bir ayna, onun karşısına bir ayna, onun karşısına bir ayna, ama 

en sondaki aynada mum, yine aynıdır... 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Dünyada Cuma var, bir de ahirette Cuma 

var. İhsan-ı ilahiyle orada Cuma'ya 

rastladığımız zaman, Allahü teala cihetsiz 

olarak, göz-kulak olmaksızın kendini 

gösterecek, insanlar o aşk ve muhabbetten 

dolayı bir bayılacak, üçyüz sene kendine 

gelemeyecektir. Allahü teala cenab-ı 

14 Mart  2017 Salı 

15 Mart  2017 Çarşamba 
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Peygamberin "aleyhissalatü vesselam" kalbine kendi sevgisini verdi, bütün evliyalara, 

bütün mü'minlere hep aynı sevgiyi dağıtıyor. Âlem-i misal, bir aynadır. O aynaya bir 

varlık görüntü vermezse, hayali olmaz. Televizyonu açıyorsun, Afrika'daki adamı orada 

görüyorsun. Peki o adam o mu? Ne alakası var? Adam Afrika'da. Görüntü... Ama 

görüntünün olabilmesi için, bir gerçeğinin olması lazımdır. İşte ahirette, Cennetlik olan 

müslümanların, dünyadaki görüntüsü budur. Burada olanlar olduğu gibi, başka yerde 

olanlar da var. Dolayısıyla, helaller, ibadetler, her türlü güzel ahlak, Rabbimizin sevdiği 

her nesnenin şimdi görüntüsünü yaşıyoruz. Ama bunun zevkini anlayabilmek için, 

gerçeğinin olması lazım. Onun için, mü'min namaza durduğu zaman, Cennet kapıları 

açılır ve oradakiler hoş geldin derler, karşılarlar. Namaz bitinceye kadar gözünün içine 

bakarlar. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Ehl-i sünnet âlimlerinin özelliği, 

hususiyetleri, sünnete yapışmak, 

bid'atten kaçmaktır. Yani, cenab-ı 

Peygamberin "aleyhissalatü vesselam" 

yolu bozulmasın diye, üstün bir 

hassasiyet gösteriyorlar. Zaten iki şey 

vardır. Birincisi, sünnete, yani 

islamiyete, dine uymak. İkincisi, 

sağdan soldan herkes kendi kafasına 

göre bir şeyler ilave etmesin, din, din 

olmaktan çıkmasın diye, bid'atlere 

karşı, insanların uydurmalarına karşı, çok hassas, çok dikkatli davranmak. Bütün 

özellikleri budur. 

 

Eğer arkadaşlarımızın kalpleri mübarek olmasaydı, cenab-ı Hak bu kıymetli cevheri bu 

kalplere vermezdi. Onun için, yalnız ve yalnız Mübarekleri tanımak, bu kitaplara 

kavuşmak ve bu itikadı elde etmek sebebiyle, çok sevinelim, hakiki bayramları yapalım. 

Bunlar kolay şey değildir. Çok zordur. Milyonlarca insan, asırlar boyu bu uğurda şehit 

düştü, milyonlarca insan da Cehenneme gitti. Biri kelime-i şehadet getir dedi; biri 

hıristiytan ol, dedi. Adem 'aleyhisselam'dan beri bu böyledir. İnananlar ve 

inanmayanlar. 

 

Huzur Pınarı 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz 

efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

1978 senesi Temmuz ayının 27 

sinde, benim düğünümdeki gelin 

arabası, Hanımannemizin 34 TC 983 plakalı, 3 sıra koltuklu, peugeot arabasıydı. Arabayı 

süren, (herkesin yardımına koşmayı çok seven) rahmetli bacanağım, Abdülhakim abim 

idi. Yanında da, biricik annesi, hepimizin annesi, hanımannemiz oturuyordu. En 

arkadaki (üçüncü sıradaki) koltuklarda ise muhterem ablalarım (mübarek Hocamızın 

kerîmeleri ve gelinleri) oturuyorlardı. O gün, çok sevdiğim rahmetli bacanağım 

Abdülhakim abim, bizi boğaz gezisi ve Eyüp Sultan ziyaretine götürmüştü.... Her karesi 

bugün gibi hatırımda. Düğün, hanımannemizin himayesinde yapılıyordu. 1987 

senesinde hacca gitmeme dahi hanımannemiz sebep olmuştu. Kimlerin üzerinde hakkı 

yok ki,... Bütün insanların ve insanlığın üzerinde çok büyük hakkı vardır 

hanımannemizin. 

 

Hanımannem, nikahın düğünden bir ay kadar evvel yapılmasını tavsiye ederdi. Nikahı, 

Alibeyköy'de Elmas dedenin evinde Mustafa amca kıymıştı. Enver abim şeker ikram 

ederken, Enver abimin ayağı halıya takılıp şekerler yere dökülmüştü. Enver abim 

dökülen şekerleri toplamak isteyince, Mübarek Hocamız bunun üzerine, durun bir 

dakika, buyurdular, kabr hayatını anlattılar ve Enver abimin şeker toplamasını, kabrde 

inci toplamağa benzettiler. Enver abim bu şeker meselesini her zaman anlatırlardı. 

 

O gün mübarek Hocamız buyurdular ki; "Çok kitap okuyan sapıtır, yoldan çıkar. Ancak 

bir mürşid-i kâmil görmüşse, hakkı batıldan ayıracak duruma gelmişse, okudukları ona 

zarar vermez. Biz çok kitap okuduk, ama öğrenmek için değil. Zaten Efendi 

hazretlerinden her şeyi öğrenmiştik. Fakat biz, Efendi hazretlerinin buyurduklarına 

vesika bulmak için kitapları okuduk. Efendi hazretleri şöyle buyurmuştu desek, o 

insanları nasıl ikna edecektik? Ömrüm vesika toplamakla geçti. Her kitap, o günün 

şartlarına, o günün insanlarına, o günün sorularına cevap olarak yazılmıştır. 

 

Mesela Kimyâ-i Seadet kitabı mübarek bir kitaptır, ancak o günkü insanlara göre 

yazılmıştır. Bugüne ait olan bilgiler ilmihale konulmuştur. Bu asrın mürşid-i kâmili Tam 

İlmihal Seadet-i Ebediyyedir. Bu kitab binlerce mübarek âlim zatın eserlerinden 

toplanarak yazılmıştır. Bu eser bir nimettir, hasta olan göğsüne koysa iyi olur. Seadet-

i Ebediyyeyi okuyan âlim olur, hele hele içindekileri yaparsa evliya olur." 
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"Mektûbat'ın özeti iki cümledir. Birincisi, Allahü teâlânın dinine bağlanmaktır. Yani 

Peygamber efendimizin (aleyhissalatü vesselam) bildirdiği İslamiyet'i öğrenmek ve 

yapmaktır. Yani, kısaca (şeriat-ı Muhammediyeye imtisaldir). İkincisi, kimden dinini 

öğrenmişse, ona sevgi ve muhabbet beslemektir. Mümin, insanlığa karşı mesuldür. 

Hayatta olduğu müddetçe dine hizmet etmek mecburiyetindedir. Eğer dine faydası 

yoksa vazifesini yerine getirmiyor demektir". "Allahü teâlâ hepinize din ve dünya 

saadeti ihsan etsin. Allahü teâlâ kazandıklarımızı, sevablarımızı muhafaza etmemizi 

nasip etsin. Bir gün gaflet uykusundan uyanırsak, yani hakkı batıldan ayıracak duruma 

gelirsek Rabbimizin huzuruna gidebiliriz. Yoksa hayat karışıktır. Çok mesuliyet vardır. 

Cenab-ı hak bu kıymetli hizmeti, nimeti, ancak seçtiği kullarına verir. Bu nimetin devamı 

da şükretmeye bağlıdır. O'na şükretmek de, verilen emanetleri O'nun yolunda 

kullanmaktır. Ahırette herkes pişman olacaktır. Cehennemdekiler de pişman, 

Cennettekiler de pişman olacaktır. En çok pişman olacak olanlar da, Allahü teâlânın 

verdiği imkânları tam kullanmayanlar veya kullanamayanlardır." 

 

"Bu yolun büyükleri çok kıymetlidir. Bu büyük zatlar çok müstesnadır. Bunlar Allahü 

tealanın nazlı kullarıdır. Bunları bulmak, görmek, tanımak çok zor ele geçer, fekat çok 

büyük nimetdir. Böyle bir zatı ele geçirmek, çok büyük saadet, çok büyük nimettir. 

Hatta bu büyüklerin talebeleri ve kitapları da çok kıymetlidir. Bu büyükler, hakkı 

bâtıldan ayırırlar. Onların talebeleriyle beraber bulunanlar, kitablarını okuyanlar 

kurtulurlar. Kurtulmak için kurtulanlarla beraber olmak lazımdır." 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Allahü teala İslamiyete hizmet edenlerin 

ömrünü uzun yapar. Çünki, her yaptığı 

hizmet, onbin sadakadan daha 

kıymetlidir. Sadakanın tarifi şudur: 

Kazadan beladan korur, ömrü uzatır. O 

halde, en iyi sadaka, insanların ahirette 

yanmamasına yardımcı olmaktır. Allahü 

teala böyle hizmet edenlerin ömrünü 

uzun yapar. Peki, verdiği derd-ü bela, 

hastalık? Onun için de büyüklerimiz 

buyuruyorlar ki; Cenab-ı Hakka şükr 

etmelidir. Birincisi, daha beteri olabilirdi. Aklının kaybolduğunu düşün. İkincisi, 

unutmamalıdır ki, Allahü teala kullarına annesinden, babasından, çoluğundan, 

çocuğundan, hepsinden daha şefkatlidir. İnsan sevdiğine tokat atar mı? Mutlak bir şey 

vardır ki, her günahın karşılığı cezadır. Takdir böyledir. Bu, ya dünyada olur, ya ahirette 

olur. Allahü teala şefkat ve merhametle, kullarının ahirette çekmemesi için, dünyada 

derd-ü bela verir. O zaman şükr etmek lazımdır. Peki, günahları yoksa? Her insanın 
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kendi derecesine göre makamlar vardır. Cenab-ı Hak orada en güzel yerleri, dünyada 

çekilen derd-ü belaya karşılık verecektir. Hatta Mübareklerden duydum, hadis-i şerif. 

Mehmed Ma'sum hazretleri vefat etmeden, sırayla hadis-i şerif izah ediyorlarmış. Bir 

yere gelmiş, o hadis-i şerifi izah ettikten sonra evine kapanmış ve vefat etmiş. Âlimler 

en son hadis-i şerifi bulmuşlar. Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar 

ki; Cennette mü'minlere o kadar büyük köşkler verilecek ki, herkes acaba 

peygamberlerin mi, evliyaların mı, diye bakacak. Ne peygamberlerindir, ne evliyanındır. 

Ahir zaman ümmetinden olup, hastalıklara, derd-ü belaya sabr edenlerindir, diye bir 

ses gelecektir. O zaman müslümanlar; keşke paramparça olsaydım ve bu derd-ü belaya 

sabr etseydim de, Allahü teala bize de bunları nasip etseydi, diyecektir. Onun için, 

mü'min, şuna mutlak inansın ki, Hâşâ kuluna zulm etmez Hüdası, Herkesin çektiği kendi 

cezası. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Ehl-i sünnet hizmeti, cihanşümul 

olarak, her tarafa yayılıyor. Peki, niye 

başka yerde yayılmıyor da, burada 

yayılıyor? Bunun birkaç sebebi var. 

Birincisi, Allahü teala hocasına ve bu 

büyüklere şiddetle muhabbeti olan, 

şiddetle tâbi olan, şiddetle hizmet 

aşkıyla yanan bir mübarek zât 

yaratmış. Büyük nimet ama... O 

mübarek zât bu kitabında diyor ki; 

İlim çok kıymetlidir; ama mal ile 

desteklenirse. Dolayısıyla, en güzel kitabı yazabilirsiniz, en güzel kitabı bastırabilirsiniz, 

ama eğer onu yayma fırsatınız, yayma imkanınız yoksa, o da lokal kalır. Derken, Allahü 

teala bir de Enver Ören yarattı. O yarattı, ne bileyim ben. Bugün Mübareklerin 

hatıralarını okuyordum. Kardeşim, Enver Ören çok yoruluyor. Ona dua edin, ben de çok 

dua ediyorum, buyurdular. Bir İhlas Holding teşekkül etti. Gerçi çilenin büyüğünü, 

kahrını O çekmekle beraber, bütün arkadaşlarımıza bu çileyi dağıttık. Onlar da maşallah 

benim gibi çilekeş oldular. Fena mı, Allah arttırsın diyeceğim; ama yeter ki bu hizmet 

devam etsin. Ne oldu bu sefer? Mübareklerin kitapları, hizmetleri mal ile desteklendi. 

Yani, ikisi bir araya geldi. 

 

Huzur Pınarı 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

İlim hususunda, Mübarekler 

buyurdular ki; İlmihal kitabını 

okuyan, anlayan, âlim olur. Âlim 

olduktan sonra daha ne istiyorsun? 

Bir, ilim öğreneceğiz, Allahü teala 

öyle bir hazine vermiş ki, hayatları 

boyunca vefatlarına kadar, ilavelerle, 

o İlmihalle uğraştılar. Kalın bir kitap 

meydana geldi. İçinde her şey var. 

Onun için, bizi başka yerlere muhtaç 

etmeden, her şeyi içinde ihtiva eden bir Tam İlmihal bıraktılar. Zaten Hocamız, Mehmet 

Ağa tesislerimizde buyurdular ki; Size benden sonrası için iki şey, iki emanet 

bırakıyorum. Bir tanesi, Tam İlmihal Seâdet-i Ebediyye, buyurdular. Elimizde böyle bir 

hazine var. İkincisi, zaten biliyorsunuz. İkincisi, Enver, emanetimdir, buyurdular. O gün 

çok kalabalık arkadaşlar da vardı. Maşallah arkadaşlarımız bize iyi bakıyorlar hamd 

olsun. Bizi çok sevindiriyorlar. Allahü teala da onları çok sevindirsin. İki, amel edeceğiz. 

Elbette ki okuduklarımız icra edilmelidir. İlaç, kullanmak içindir. Yoksa ilacın 

prospektüsünü okuyup da ezberlemek için değildir. O halde, amel yapacağız, 

okuduklarımızı tatbik edeceğiz. Üçüncüsü, ihlas. Bu, çok mühimdir. Hocamız bir gün 

yine sohbetlerinde buyurdular ki; Efendim kalbin dünya sevgisinden, dünya 

bağlarından, dünya muhabbetinden tasfiyesi, yani temizlenmesi lazımdır. Bu, vaciptir. 

Kalbin temizliği için uğraşmak lazım; çünki vacip. Bunun birkaç yolu var. Bir tanesi, bir 

tarikata girmektir. Ama tarikata girmek müstehaptır. Farz değil, vacip değil. Kaldı ki, 

zaten yüz sene evvel bu defter kapanmış. Yani, kim böyle bir kelimeden, böyle bir 

şeyden bahsederse, yüzelli kilometre uzağa kaçın. Olmaz öyle şey! Çünki, kendileri 

buyuruyorlar; Artık yeryüzünde bu konu kapanmıştır. Peki ama, kalbin tasfiyesi lazım. 

Mübarekler; Kardeşim, İslam Ahlakı kitabını okumak, farzdır. İslam Ahlakı kitabını 

okuyan, oradaki kalp hastalıklarını öğrenen, hele hele onları hazm eden.. İşte kalbin 

tasfiyesi budur efendim, buyurdular. 

 

Huzur Pınarı 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; İhlas elde etmek 

için, samimi olmak için, Allah rızası için 

yapmak için, kalbin temizliği şarttır. Mesela, 

namaz kılmak, Kur'an-ı kerim okumak, 

arkadaşlarla bir araya gelip sohbet etmek, 

bunların hepsi, netice itibariyle kalbin 

temizliği, tasfiyesi içindir. Kalp eğer bu 

bağlardan kurtulursa, hiçbir şeyle 

uğraşmadan, durduğu yerde zikr etmeye 

başlar, buyurdular. Niye? Çünki, boş 

durmaz ki. İçindeki su çıkarsa, o şişenin içine hava girecek. Onun için, esas zor olan, 

temizlik hareketidir. Temizlik için de, nefsin tezkiyesi lazım, buyuruyorlar. Bu kelimeler 

kitaplarımızda çok geçiyor. Nefsin tezkiyesi de, onun isteklerine fren koymak, onun 

isteklerini durdurmaktır. Çünki nefsî istemek, gıdam haramdır, demektir. Zeki abi bunu 

bana sık sık hatırlatıyor, bir mübarek zât öyle buyurmuş; Siz hakiki bir müslüman olun, 

layıkıyla ibadet yapın, Allah'a teslim olun, isterse dünya saltanatı içinde yaşayın, hiç 

mahzuru yok. İş, sıdk-ı sadakatle, kendisini İslamiyete intibak ettirmektir. Çünki, 

cenab-ı Hak bu kullarını daha yaratırken hasta yarattı. Bu hastalığın tedavisi şarttır. 

Bunun doktoru, büyüklerin ruhudur. Mübarek Hocamız; evet onlar vefat ettiler; ama 

ruhları bizden ayrı değil efendim, buyurdular. Tabii biraz da korkmak lazım, çünki 

buyuruyorlar ki; Onlar vefat etmekle bizi bırakmazlar, bizden ayrılmazlar. Ruhları her 

zaman bizlerle beraberdir. Peki, nasıl istifade edeceğiz? Mutlaka hatırlayarak, anarak, 

onlara Fatiha okuyarak. Yoksa, sadece bakar geçerler; ama istifade edemeyiz. Bulut 

gelir geçer, o bulutun yağmur vermesi için, bir irtibat kurmak lazımdır. O irtibat da, ya 

bir Fatiha okuyarak, ya kitap okuyarak, ya kabirlerine giderek olur. O bağlantı 

sebebiyle, onlar zaten vermeye hazırdır. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Allah şefaatlerine nail eylesin, mübarek Hocamız 

buyurdular ki; Biz musalla taşında dinleneceğiz. 

Bizim dinlenme yerimiz, musalla taşıdır. Hayatta 

olduğumuz müddetçe mümkün değil! Peki 

efendim, çok yoruluyorsunuz. Doksan yaşında 

yine yazıyorlar. Yedi, sekiz saat kitap okuyorlar. 

Bir saat dinlerken, ya dinleyen uyuyor ya okuyan 
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uyuyor. İkisinden biri mutlaka uyuyor. Bir gün Mübarekler Sarıyer'de dayanamadılar; 

aşçıbaşı aşçıbaşı, kitap okuyoruz, buyurdular. Velhasıl, efendim, bir koyun sürüsü var 

olduğu müddetçe, çoban, elinde sopayla dolaşmak zorundadır. İsterse yatsın, isterse 

kalksın, sorumlusu sizsiniz, demiş. Ama bakın, Enver abi, yine güler yüzlü. 

 

Balıkçı ağları vardır ya, karşılıklı balıkçı ağlarını düşünün. Ben dünyadayım, Hocamız da 

ahirette. Aramızda sadece bir balıkçı ağı var. Mübarekler beni görüyor, ben de Onları 

görüyorum. Efendim, ahirette ne ile meşgulsünüz, ne yapıyorsunuz ahirette, dedim. 

Kardeşim, sohbet ediyoruz. Arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var, buyurdular. Tesadüf, 

aklıma gelen iki ismi sordum. Mehmet Darende ne yapıyor, dedim. Çok iyi, hep 

beraberiz buyurdular. Bir de Kütahya'daki Mustafa Özhan'ı sordum. Mustafa Özhan nasıl 

efendim, dedim. Yanımızda, burada çok iyi, buyurdular. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir Temmuz akşamı yatsı namazından sonra 

Mübareklerle Fatih'te, balkonda oturmuş 

çay içiyoruz. Mübarekler, kırmızı-çizgili bir 

şezlongdaydılar. Ben de yanlarındaydım. 

Aramızda bir sehpa vardı. Çay bardakları da 

yanımızdaydı. Birden; gökyüzüne bakın 

efendim, buyurdular. Baktım efendim, 

dedim. Ne görüyorsun, buyurdular. Yıldızları 

görüyorum, dedim. Nasıl yıldızlar, 

buyurdular. Efendim, toplu halde olanlar 

var, tek tek olanlar var, dedim. Mübarekler; Efendim, nasıl biz gökyüzünü siyah, 

yıldızları da pırıl pırıl görüyorsak, bazılarını toplu halde, bazılarını tek tek görüyorsak, 

gökyüzündeki melekler de dünyaya baktıkları zaman dünyayı zifiri karanlık görürler, 

imanı olanları parlak yıldızlar gibi görürler. Bazıları tek tektir. Bazıları kalabalıktır. Hele 

bazıları pırıl pırıl parlar. Velhasıl, biz gökteki yıldızları gördüğümüz gibi, gökteki melekler 

de yeryüzündeki Müslümanların pırıl pırıl parlayan imanlarını yıldızlar gibi görmekte ve 

iftihar etmektedir, buyurdular. Onun için, mümine ayağa kalkılır, niçin? İmanından 

dolayı. 

 

Huzur Pınarı 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

1972 senesinde Osman abimin 

muayenehanesi ve evi Kadıköy 

Altıyol'da idi. Hocamız ve Enver abim dişleri için sık sık bu muayenehaneyi teşrif 

ederlerdi. Bir gün muayenehaneyi teşriflerinde, o sene bayramda memleketimiz 

Manisa'ya gitmek için, bir hafta evvelden Hocamızdan izn istedik. Hocamız gözlerini 

kapayıp birkaç dakika sessiz kaldıktan sonra; kar yolları kapatır efendim, buyurdular. 

Fekat sonra; siz yine gidin, dua ederiz arkanızdan, buyurdular. Kış mevsimi olmasına 

rağmen, o gün hava çok sıcakdı. Hafta boyunca öyle devâm etdi, hatta yola çıkdığımız 

gün arabanın camlarını bile açacak kadar hava güzeldi. Yalova'ya indiğimizde hafîf bir 

rüzgâr çıkdı, birkaç dakika içinde yağmur ve kar başladı. Bütün yolları yarım saat içinde 

kar kapladı. Yalova – Bursa arasındaki yokuşlarda temâmen yollar kapandı. O zaman 

yol tek şerit idi. Yokuşları çıkan ve inen bütün arabalar yürüyemez hale geldi. Yolun 

ortasından zorla da olsa, sâdece biz yürüyebildik. Sabahleyin Manisa'ya vardığımızda 

haberlerde şöyle diyordu; Yalova – Bursa arası bütün yollar dün kapandı ve herkes 

yollarda mahsur kaldı. O karların içinden, Hocamızın duaları sayesinde geçebilen sadece 

biz olmuşuz meğer. 

 

1973 senesinin başlarında, Şubat ayının 5 inde pazartesi günü, Hocamızın oğlu 

Abdülhakîm abinin nikâhı Osman abimin Kadıköy'deki evinde yapılmıştı. O gün hicrî 

takvim 1 Muharrem'i gösteriyordu. Nikahı, Hocamızın ilk talebelerinden olan, 

Beylerbeyi'nde Abdullahağa camii imamı Mustafa amca kıydı. Nikah sırasında sohbetde, 

mübarek Hocamız buyurdular ki; "Allahü teâlâ önüme iki tane yol çıkardı. Birincisi; 

talebelerimizle ilgilenmek, ikincisi; dünyânın her yerine Ehl-i sünnet i'tikâdını yaymak. 

Biz ikincisini tercih etdik, birincisi için de Allahü teâlâ Enver beyi yaratdı. Allahü teâlâ, 

mürşîd-i kâmillere bir anda çeşidli yerlere gidebilecek gücü vermişdir. Melekler de, bir 

anda çeşidli yerlere gider. O büyüklerin rûhları meleklerden dahâ üstündür. Mürşîd-i 

kâmil; her hareketinde İslâmiyyet'e uyan, her an Allahü teâlâyı hâtırlayan kişidir. 

Mürşîd-i kâmil odur ki; iki talebesinden biri şarkda, biri garbda olsa, ikisine de aynı anda 

emr-i Hak vâki' olsa, ikisinin de imdâdına yetişip îmânla vefât etmelerini te'mîn eden 

kişidir. Nasıl ki, Azrâîl aleyhisselâm aynı anda rûhlarını almak için çeşitli yerlere 

gidiyorsa, Allahü teâlâ mürşîd-i kâmillerin rûhlarına da bir anda çeşidli yerlerde bulunma 

kuvvetini vermişdir" 

 

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 

 

Bu öyle bir dindir ki, herkesin mevkiine, 

bulunduğu duruma göre söyledikleri, 

verdiği emir ve yasaklar, çok büyük değer 

kazanır ve kaybeder. Mübarek Hocamız 

gelse bir şeyler söylese, can feda! Peki, 

Efendi hazretleri gelse, her şey feda. Ya 

cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü 

vesselam" gelse bir şey istese, bizden 

burada kim durabilir? Ya Allah söylerse? 

İşte, bize verilen vazifeler, bize verilen emirler veya yasaklar, verenin büyüklüğüne 

bağlıdır. O halde, yerleri gökleri yaratan ve her şeyi varlıkta durduran yüce Allahın 

emirlerine ve yasaklarına lakayt davranmak, Ona lakayt davranmaktır. Onun verdiği 

emri yerine getirmekte veya getirmemekteki gevşeklik, cenab-ı Hakkın büyüklüğüne 

karşı olan gevşekliktir. Buna dikkat edersek, her şey kökünden hal olur. Bana kim verdi 

bu işi, ben bunu neden yapıyorum? Kimin dediğini yapıyorum? 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Hazret-i Ömer "radıyallahü anh" 

mübarek, çok mühim bir cümle 

kullanmış. Hazret-i Ömer 

'radıyallahü anh' buyuruyor ki; 

Eğer siz Allahü tealanın 

emirlerine ve yasaklarına 

uygun, inandığınız şekilde 

yaşamazsanız, sonra 

yaşadığınız gibi inanmaya 

başlarsınız. Ne o? Yani, din yeni bir şekil alır, sen de ona iman etmiş olursun. Tabii 

Allahü tealanın emir ve yasaklarına inanmaktan ziyade, senin sonradan uygulamaya 

koyduğun yeni bir yaşayış tarzına inanamaya başlar ve İslamiyet budur der. Çok fena! 

Onun için, mübarek Hocamız buyurdular ki; Bid'atlerle, her türlü ilavelerle ve 

çıkarmalarla yeni bir din ortaya çıkacak ve adına İslamiyet konacak. Yok böyle bir şey! 

İşte siz, inandığınız gibi yaşamazsanız, sonra yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. 

Dahası var, bu sefer onu helal kabul edersiniz. Hiç alakası olmadığı halde, bu Allahın 
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emri dersiniz. Berbat adamım, ben bahtsız biriyim, kabahatliyim. Tamam, itiraf 

ediyorsun. Öteki? Ötekinde itiraf yok. Suça meşruiyet kazandırmak var. Çok fena! Bir 

suç işliyorsun, diyorsun ki, doğrusu budur. Kime karşı diyorsun bunu? Allaha karşı. 

Eyvah! 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Hazret-i Peygambere 'aleyhissalatü vesselam' 

iman etmek, bütün peygamberlere iman etmek 

gibidir. Böyle bir dinin mensuplarıyız. 

Ümmetim, Ben-i İsrail peygamberleri 

gibidir, buyuruluyor. Ne demek? Yani 

arkadaşlarımızın hepsi şimdi, Allahü teala 

tarafından çok özel tahsisle seçilmiş insanlardır. 

Eğer biz seçilmeseydik, Allahü teala bizi 

seçmeseydi, bize bu imanı nasip etmeseydi, ya 

Fransa'da, ya Amerika'nın bir yerinde ya da 

Afrika'nın bir yerinde yaşıyor olurduk. Yani, 

dinden imandan haberimiz dahi olmazdı. O halde 

bu, cenab-ı Hakkın çok büyük bir lütfudur. Böyle, 

yerleri gökleri yaratan yüce Allahın bu lütfuna, bu 

nimetine, bu şefkatine karşılık, üç-beş tane, o da 

faydası bize olmak kaydıyla, birkaç şey 

buyurmuştur. El insaf, insan onu da yerine 

getirmek istemezse veya getirmezse, ne mazeret 

beyan edecektir? Çünki, bir şey kalmadı. Sıhhatse tamam, akılsa tamam, tebligatsa 

tamam. Her şey tamam, tamam, tamam. Noksan kalan ne? Noksan olan tek şey kaldı, 

o da iyi topluluk bulmak, iyi arkadaş bulmaktır. Çünki, insanın dini, arkadaşının dini 

gibidir. Siz evliya olsanız, arkadaşınız bozuksa, bozulmaya mahkumsunuz. Onun için, 

dinimizi, imanımızı, ahlakımızı korumak için, mutlaka iyi insanlarla beraber olmak 

mahkûmiyetindeyiz. Başka çaresi yok. Nitekim cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü 

vesselam' buyuruyor ki; Din-ül mer'i din-ül halilihi. İnsanın dini, dostunun dini 

gibidir. Hani söylerler ya, sen bana kim olduğunu söyleme, kimlerle berabersin, onu 

bana söyle, kim olduğunu söyleyeyim sana.  

 

Huzur Pınarı 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Muvaffakiyet, ancak Allah'ın yardımıyla 

olur ve Allah İslamın şartlarından razı ve 

memnundur. Siz kimden yardım 

bekliyorsunuz? Kendi başarısından, kendi 

mesleğinden, kendi meşrebinden, kendi 

parasından? Hayır! Yardım, Allah'tandır, 

Allah bunlardan razıdır. Onun için, şu şöyle 

yapıyor, bu bilmem şunları söylüyor diyen 

insanlarda hastalık vardır, bunlar boş 

şeylerdir. Çünki, insandaki üstün haller, 

açlıktan olur. Aç bırak. Kimi? İstediğini. İster papaz olsun, ister müslüman olsun. 

İkisinde de sonunda ya istidrac ya keramet mutlaka teşekkül eder. Çünki, zayıflayan 

nefse, ruh, maneviyat hakim olur. Bu eğer mü'minde teşekkül ederse, ruhanidir, 

makbuldür. Ama fasıkta mı, zalimde mi, mübarekte mi, nasıl ayıracaksın? Çünki haller 

aynıdır. Tövbe... Yol o değildir. Yol budur. Tadil-i erkanla ve cemaatle beş vakit namazı 

kılmak. Buna Allah yardım eder. Dolayısıyla, eğer bir mü'min zengin olmayı parasında 

biliyorsa, o, fakirdir. Eğer bir mü'min, karnını doyurmayı yemekte biliyorsa, o, açtır. 

Neden? Çünki, ancak Allah'ın verdiği zenginlik, zenginliktir. Allahü tealaya dua ederek, 

O'na yalvararak, O'nun emir ve yasaklarına uyarak elde edilen, zenginliktir. Cenab-ı 

Hakkın yarattığı lokmaları tefekkür ederek, O'nu düşünerek, O'na hamd ederek yenilen 

yemek, insanın karnını doyurur ve onu ibadete koşturur. Aksi halde, çeşit çeşit 

yemeklerle karnının doyacağını düşünen, hem hiç doymaz, hem o yedikleriyle beraber, 

hep günaha girer. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir gün "Allah rahmet eylesin" Mübarekler 

ile birlikte otururken, Mehmet Yücel bir 

arkadaş ile beraber içeriye girdi. 

Mübarekler ayağa kalktılar. Mehmet Yücel 

ile müsafeha ettiler. Sonra oturdular. 

Efendim, Mehmet Yücel'in ilmine ayağa 

kalktım, şahsına değil, insanın şahsı bir 

avuç çamurdur, ama onun başında iki 

nesne var: İman ve ilim. Bu ikisi varsa 
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ayağa kalkılır, buyurdular. İman, kesbi değil nasbidir. Yani, hiç kimse dilekçe vererek 

imanlı olmak istemez, yapamaz. Bu, cenab-ı Hak'kın bir takdiridir, nasibidir, ihsanıdır. 

Dolayısıyla, Allahü teala'nın verdiği bu mümtaz nimete karşı en büyük saygıyı 

göstermek lazımdır. Yaratılanı severim, Yaratandan ötürü. Bu fırsatı O verdi. 

Dolayısıyla, imanı olanlar, yani Ehl-i sünnet itikadında olanlar, Allahü teala'nın özel 

tahsisine kavuşmuş insanlardır. Hazret-i Peygamber "aleyhissalatü vesselam", 

akrabaları için de olsa çok yalvarıyordu. Ya Rabbi, iman nasip et, Cehennemde sonsuz 

yanmasınlar, diye. Hatta Mübarek Hocamız buyurdular ki; Göğsünü paralıyordu, 

yalvarıyordu, neden? Cehennemde sonsuz yanmasınlar diye. Sonra âyet-i kerime 

geldi; Ey Habibim! Göğsünü paralayacak şekilde kendini harap etme. Sen tebliğ 

edersin ama hidayet benim elimde. Kimin mümin olacağına ben karar veririm, 

buyuruldu. Yalnız bu nimet için cenab-ı Hak'ka yüz kere kurban olayım. Onun için, bu 

nimetinden dolayı Allahü teala'ya sonsuz kere sonsuz hamd-ü senalar olsun. Böyle bir 

nimeti bize verdi. Nimet ne kadar büyükse onun teşekkürünün de o kadar büyük olması 

lazım. Ufak bir dalgınlık veya ufak bir umursamazlık, ufak bir gevşeklik, maazallah 

nankörlüğe sebebiyet verir, Allahü teala gücenir. Sana bu kadar büyük nimet 

verdim, sen nasıl bunun teşekkürünü layıkıyla yapmıyorsun, der. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız; Mürşidler, 

vefatlarından sonra daha çok feyz 

verirler. Ne gibi? Kınından çıkmış kılıç 

gibi olurlar. Fakat, talebeler hayattaki 

gibi alamazlar, alma noksanlıkları 

olduğu için eksiktir. Vermek tamam, 

ama almak yok, buyurdular. Mesela; 

Selman-ı Farisi "radıyallahü anh" 

cenab-ı Peygamber'den "aleyhissalatü 

vesselam" hayatta iken tam alıyordu 

ama vefat edince cenab-ı 

Peygamber'in o kadar çok verme imkânı varken, baktı ki, noksanlık başladı. Alış 

şartlarından birisi de, fiziki görüşmedir. Hemen Ebu Bekr-i Sıddık'a "radıyallahü anh" 

talebe oldu. Bu sebepten dolayı, o noksan madde tamamlansın diye. Çünki, 

büyüklerden istifade etmenin 5-6 maddesi var. Mübarekler tek tek saydılar. Bir tanesi, 

edepli olması lazım. Eğer ufak bir şekilde edebe riayetsizlik olursa, sayılanların hepsi 

yok olur. Hocamız; Ben Efendi hazretleri'nden ne istifade ettiysem, edebim sayesinde 

istifade ettim, çok korkardım, buyurdular. Bir madde de konuşmaktır, görüşmektir. 

İstifade etmenin ana şartı da, diri iken görüşmektir. Bu, dosdoğru olunca vermek olur 

ama almak… Buraya kadar gelir, burada kalır. Selman-ı Farisi hazretleri alma eksikliğini 
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gidermek için Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık'a gitti. Ben sana talebe olacağım, dedi. Cenab-

ı Hak vefatından sonra daha çok feyz ve bereket veriyor. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Regaib Kandilini, Cuma 

gününü ve üç aylarını tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan 

değer.... 

 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 

yaşamak gibidir... 

…. 

 

Enver abim, bir Regaib Kandili sohbetinde buyurdular ki;… 

 

Mübarekler buyurdular ki; Regaib demek, ragibetler demektir. Ragibet demek, umumi 

afv demektir. Allahü teala Receb ayına çok kıymet veriyor. Bu ayın ilk cuma gecesine 

Regaib denir. Umumi afv yani... O gece afv dileyenleri Allahü teala afv edecek. Afv 

etmek için sebep yaratacak o gece. Dolaysıyla, Allahü teala böyle bazı sebepler koyuyor 

ki, o sebeplere tutunarak kurtulsunlar diye. Beş vakit namaz, her namaz arası ortalama 

üç saat. Cenab-ı Allah meleklere emir vermiş ki, soldaki meleğe, bu kulum günah işlerse 

üç saat yazma. Çünki, âyet-i kerime var: Cenab-ı Hak Kur'ân-ı kerim de buyuruyor 

ki; Yaptığınız bir iyilik, sizin işlediğiniz bir günahı yok eder. Bir gün bir genç geldi 

cenab-ı Peygamberin huzuruna, dedi ki; Ben bir günah işledim, bana ceza ver. Hiç cevap 

vermedi. Bir ara yine geldi, ben bir suç işledim, arz edeyim, bana cezamı ver. Hiç cevap 

vermedi. Kamet getirildi, namazı da kıldılar hep beraber. Dedi, ya Resulallah, ben size 

bir şey arz ediyorum. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki; Sen bizle beraber namaz 

kıldın mı? Kıldım dedi. Bu âyet-i kerimeyi okudu. En büyük iyilik namaz, dedi. Yani, 

namaz kıldığın halde, sen hâlâ günahından mı bahsediyorsun, bitti. Dolayısıyla namaz, 

hani var ya hadis-i şerifte ; Namaz, evinin önünden geçen bir nehir gibidir. Günde 

beş defa ona girince kir kalır mı? Bu bir. İki; cuma, haftalık günahları affettiren bir 

sebep. Olur ya, çok birikmiş olabilir, Ramazan-ı şerif var, genel afv var. Bu arada 

kandiller var... 
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İki arkadaş varmış, biri şehit düşmüş, diğeri de ertesi sene kendi kendine vefat etmiş. 

Bakıyorlar ki, sonradan vefat eden, şehitten daha üstün makamlara erişmiş ahirette. 

Diyorlar ki; bunun hikmeti nedir ya Rabbi? Bu, şehit, öteki daha sonra vefat etti. Bu, 

daha çok sevap kazandı, ne hikmeti var? Cevap; bu arada namaz kıldı ve üzerinden bir 

Ramazan-ı şerif geçti fazladan ki, Allahü teala iki tane yapılan iyiliğin sevabını 

bildirmemiş kullarına. Yani, iki tane sevap var ki, miktarını bildirmemiş Allahü teala. 

Kim bilir ne hikmeti var. Öbür tarafta miktarı belli olmadığı için, ne kadar açık varsa 

belki o açıkları kapatacak. Biri, Ramazan-ı şerif orucu, sevabı çok ama miktarı belli 

değil. 

 

..... 

 

Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

 

Fî emanillah. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız Kuleli Askeri 

Lisesindeyken, bize bileşik kapları anlattı. 

Zeki abi de vardı. U şeklinde tüpler vardı. 

Mübarekler buradan suyu koydular, su 

gitti geldi, gitti geldi ve bir yerde durdu. 

İşte efendim, diyerek, bileşik kaplar diye 

o ilmi, kimya bilgisini anlatmaya 

başladılar. Tabii Mübarekler her dersinin 

sonunda bir on dakika, onbeş dakika muhakkak, o anlattıklarını dine uygun şekilde izah 

ederlerdi ki, aklımızda kalsın. Çünki, bir gün Mübarekler buyurdular ki; Ahirete gittiğim 

zaman Allahü teala; senin eline kırk tane kulumu teslim ettim. Sen bunlara benden 

bahsettin mi? Dinimi anlattın mı diye sorarsa, ben ne cevap veririm? Onun için, cenab-

ı Hak ahirette azap vermesin diye, her derste mutlaka az da olsa çok da olsa, dinden 

bahsediyorum. Öyle... Çünki, bir hadis-i şerif var. Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü 

vesselam' buyuruyorlar ki; İki mü'min bir araya gelir de, Allahtan ve 

Peygamberden bahsetmezse, Allah oraya lanet etsin. Şurada bu kadar insan var, 

bileşik kaplar usulü bu mü'minlerin arasında mutlaka mutlaka mutlaka, burada takva 

bakımından, aşk bakımından, sevgi bakımından, muhabbet bakımından, her bakımdan 

cenab-ı Hakka çok yakın olan birisi mutlaka vardır. Bir kişidir o. Sonra gittikçe azalır 

azalır, en sonunda bir tane daha vardır, bir kişi. O da en uzaktadır. Onu Allah bilir, 

kimse bilemez tabii. İşte, bileşik kaplar usulünde en büyükten başlayınca, en küçüğe 

kadar gider. Bu erir, yok olur. Yani, herkesin kalbinden diğerinin kalbine mutlaka bir 

şey akar. Mutlaka! Ne akar? Elbette iyi bir şey akar, müslümanlar bir araya geldi. Yok, 

kötülerin, Allahü tealanın düşmanlarının arasına girerse, bu sefer onların kalbinden 
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bunun kalbine mutlaka bir şey akar. Ne akar? Sıkıntı akar, küfr akar. Kalp kararır, 

kararır, kararır, ölür gider. O bakımdan, mü'minler, Allaha, Peygambere iman edenler 

bir araya gelsinler, hiçbir şey yapmasınlar. Yani, yatsın kalksın bir şey söylesin, yine 

istifade eder. Çünki, kalpten kalbe yol vardır. 

 

Huzur Pınarı 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Ahirette zemherir denilen bir yer var. 

Cehennem çok sıcak, bir de zemherir 

var. Cenab-ı Hak kendisine küfr 

edenleri, kendisine isyan edenleri, bir 

orada yakacak, bir burada. 

Peygamberler "aleyhimüsselam" hep 

sıcak yerlerde dünyaya geldikleri için, 

hep ateşle korkutmuş, diyorlardı. Ne 

alakası var? O zaman zemheriri anlatsa, 

o coğrafyadaki insanlar bunu idrak 

edemeyecekler, anlayamayacaklar. 

Onun için, cenab-ı Hak onu o kadar 

teferruatlı bildirmedi. Ama bütün 

kitaplar yazıyor ki, bir sıcak Cehennem, 

bir soğuk Cehennem var. Enver abi dört 

senedir çıban acısı çekiyor. En son, bunu yakacağız, dediler. Ama buzlayarak! Bir ay 

kadar önce bir defa gittik, eksi yetmişbir derece. Artık bayılacak hale geldim. O tabanca 

gibi şey buz, sonra yara bağlıyor, onbeş yirmi günde düşüyor. Peki, bunlar ne? Biraz 

evvel söyledik ya, Allahü teala her suçun karşılığında ceza verecektir. Şefkate 

merhamete bak ki, Enver abi dokuz kere ameliyat oldu. Ama ben her defasında, işte 

şahittirler bilirler, ameliyata girerken ve çıkarken hep gülmüşümdür. Ya Rabbi, sen 

şefkatinle bu bıçağın altına yatırıyorsun, mutlaka bunun bir hikmeti vardır. Günahlarımı 

afv ettiriyorsun. Vallahi sevinerek! Hiçbir zaman, ameliyat dedikleri zaman, hiç 

çekinmeden.. Her gelen yahşi, zira o dostun bahşi. 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Dinimizde üstün haller, fevkalade haller, 

iyiliğe dalalet etmez. Bu, mü'minde de 

olabilir, kâfirde de olabilir. Ve yahut da 

sonunda küfür ile gidecek olanda da 

olabilir. Dolayısıyla, ölçü bu değildir. 

Mübarekler buyurdular ki; En tehlikeli 

olan, o kişide teşekkül edecek olan gurur 

ve kibirdir. Kendisinde üstün haller 

vehm eden, başkasında olmadığı için 

bundan mutluluk duyan, ucba, kibre girer, felakete gider. Onun için, bizim dinimiz, 

balonla uçmak dini değildir, yerde yürümek dinidir. Her şey âşikardır. 

 

Eğer mahluklara kıymet verirsek, onların dedikleri istikamette yaşarsak, unutmayalım 

ki, ahirette o mahluklarla birlikte haşr olacağız. Eğer Hâlık'a kıymet verirsek, Hâlık'ın 

arzu ettiği, yasak ettiği şekilde yaşarsak, bilin ki, herkes sevdiğiyle beraber haşr 

olacaktır, o da Allahü tealanın sevdiklerinin yanında haşr olacaktır. Yani, mahşerde 

Allahü tealanın rızasına uygun muamele görecek, Allahü tealanın razı olduğu yerde, 

Cennet ve cemaline kavuşacaktır. Herkes tercihini bu dünyada yapacaktır. Yarın 

yaparım? Yapma yarın! Keşke yarın olabilseydi.. Ama unutmayalım ki, yarının bir daha 

yarını var, arkası kesilmez. İnsan biter, hayat devam eder. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir Müslüman, Büyüklerden gelen 

zemzem suyuna bir parça kir ilave 

ederse, o su zemzem olmaktan, şifalı su 

olmaktan çıkar, zehirli su olur. 

Mektûbat'ta buyuruyor ki; İnsanın aciz 

olması, bir felakettir, çünki felç. Ama 

kötü birine tabi olmak, bundan da 

kötüdür. Diğerinde kurtulma imkânı 

vardır, rastlar birine, kurtulur, ama 

bunda kurtulma imkânı yoktur. 

Saplanmıştır mutlaka. Her kelimeleri, kalbi biraz daha öldüren, zehirleyen bir insandır, 

onlardan uzak durmak büyük bir seadettir. Onun için, arkadaşlarımızın en ufak bir 

şekilde, dünya ve dünyalığa herhangi bir üzgünlükleri olursa, hem Allahü teala gücenir, 
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hem de Büyükler gücenir. Sana bu kadar büyük nimet vermiş, sen kalkmışın, camım 

kırıldı diye hüngür hüngür ağlıyorsun. Olur mu? 

 

Allahü teala üç şeyi üç şeyde gizlemiştir. Birincisi; razı olduğu ibadeti, ibadetlerin 

arasında gizlemiştir, hangisi, belli değil. İkincisi, gadab ettiği günahı, günahlar arasında 

gizlemiştir, hangisi, belli değil. O halde hepsinden kaçmak. Üçüncüsü; sevgili kullarını, 

kullarının arasına gizlemiştir. Onu kimse bilemez. Bir ayağına basarsa yanar gider. 

Dolayısıyla, herkesi Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Bilmezsin neyin ne olduğunu... 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İnsanlar niçin yaratıldığını bir bilseler. Ben 

elli sene, yüz sene evvel yoktum, elli-yüz 

sene sonra gene yok olacağım. Peki, ben 

dünyaya niye geldim diye bir düşünseler, 

kaymak, bal gibi olur. Onun için, Allahü 

teala rahmet eylesin, Mübarekler 

buyurdular ki; En büyük fazilet, insanın 

kendini tanıması ve haddini, sınırını 

bilmesidir. Bugün aile geçimsizliklerinde, 

şirket geçimsizliklerinde, her yerde ve her 

zaman bütün sıkıntılar, üzüntüler, sınır tecavüzünden kaynaklanmaktadır. Herkes kendi 

sınırına razı olmayıp, başkasının sınırına geçince, oradan münakaşa, geçimsizlik çıkıyor. 

Dolayısıyla, din ilimdir. İlimsiz din olmaz. Eğer ilim olmazsa, insan şeytanın maskarası 

olur. Biraz önce Ziya beyin evinde arkadaşlara şunu söyledim. İlim sahibi olmak çok 

kıymetlidir. Allahü teala Kur'an-ı kerimde buyuruyor ki; Allahü tealaya ibadet et, 

yakin elde edinceye kadar. Yakin, şimdi işittiklerimizin, gördüklerimizin, ahirette 

gerçeğini görünceye kadar, ölünceye kadar ibadet yap, demektir. Va'bud rabbeke. 

Rabbine ibadet yap. Hatta ye'tıyekel yakîn. Yakin elde edinceye kadar. 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam', kim 

kimi severse, ahirette onunla beraber 

olacaktır, buyuruyor. Ahirette iki yer vardır, 

başka yer yoktur. Cennet ve cehennem. Allahü 

teala, yarattıklarının içinde en kötü, en 

sevmediği şeyi, insanın içinde yaratmıştır. 

İnsanı da çok mümtaz yaratmıştır. İnsanı en 

mümtaz yaratmasının sebebi, Allahü tealayı 
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tanımak imkanını, nimetini vermesidir. Başka kimseye bunu vermemiştir. Allahü tealayı 

müslümandan başka hiçbir şey tanıyamaz. Arş, aks ettirmek, tecelli ettirmek 

bakımından, Allahü tealanın kudretinin en iyi göründüğü yerdir. Ayna ne kadar 

berraksa, ondan çok daha berraktır. Allahü teala her yerde hazır ve nazırdır; ancak en 

iyi Arş-i âlâda tecelli eder. Büyüklük bakımından ise, Cennetin tavanıdır. Cennet ise, o 

kadar büyüktür ki, Cehennemden çıkan en son mü'mine, orada on dünya büyüklüğünde 

yer verilecektir. İşte o Arşta, Allahü tealayı tanımak imkanı yoktur. O büyüklüğü, 

mü'minin kalbinin yanında hiçtir. Ve Allahü teala yarattığı her şeyi mü'minin istifadesi 

için yaratmıştır. Direkt veya endirekt bir şekilde istifade eder. Ama mü'mini de kendisi 

için yaratmıştır. Ben tanınmayı sevdim ve sizi onun için yarattım, buyuruyor. 

Bakın gene sevmek kelimesi geçiyor. Yeryüzünde Allahü tealaya meydan okuyan, 

insanın nefsidir. Sen nefsine düşman ol, o benim düşmanımdır, buyuruyor. 

Nefsinin dediğini yapan, nefsinin gideceği yere gider. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz 

efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

2007 senesi yaz ayları idi. Enver 

abim, Huzur Pınarına hizmet eden, 

İslamiyetin yayılmasına hizmet 

eden bu gençleri görmek istiyorum 

buyurdular. Bir pazar günü Yalova'da evlerine davet ettiler. O gün husûsî bir sohbet 

oldu, bizim için de bayram oldu. 

 

O gün Enver abim buyurdular ki; 

 

"Dünyanın en şanslı insanlarıyız, çok rahatız. Herhangi bir insana bir iyilik etmek, 

gökten lamba olarak yere inse, bu iyilikten hasıl olan nur o kadar parlaktır ki; güneş 

onun yanında çok sönük kalır. Hele bu hizmet Huzur Pınarı olursa, bir insanın hidayetine 

sebeb olunursa, kıymeti hiç ölçülemez. Ali abi, Enver abine dua ediyorsun değil mi. 

Cuma yazısını okudum, kelimesi kelimesine aynı, aferin... 

 

Hocamızın hayatını da çok güzel yazmışsın. Huzur Pınarında hepsini okudum. Hepsi çok 

güzel olmuş, aferin. Bir anne-baba çocuğunu unutur mu? Bir hoca da, talebesini hiç 

unutmazmış. Huzur Pınarı, Hocamızı tanıtmakta çok çok faydalı oldu, Huzur Pınarından 
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çok memnunuz. Ahıretde kurtulmanıza bu hizmetler vesile olur. Enver abine hazırlanan 

dosya çalışmaları devam ediyor değil mi, bu çalışma sizin ufkunuzu daha da açacak. 

 

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî "kuddise sirruh" hazretleri buyuruyor ki; 

 

"Evliyânın kalbleri, ilâhî nûrların çıkıp geldiği kaynaklardır. Onların hoşnut olduğundan, 

Hak teâlâ da hoşnuttur. Onların kalblerinde yer eden, büyük devlete kavuşmuştur". 

"Bu yolun büyükleri kendilerine bağlı olanlardan gâfil değildir. Onlara kimse kafa 

tutamaz. Onlara kafa tutanın işi de, başı da, saâdeti de gider". 

"Eğer bir toplulukta, bir cemaatin içinde Allahü tealanın sevdiği, beğendiği, razı olduğu, 

kabul ettiği bir tek kişi varsa Allahü teala o bir kişi hürmetine hepsini afv eder... Hak 

kapısında ehil nâ ehil beraberdir". 

"İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmak, Allahü teâlânın beğendiği, Resûlullah'ın 

sevdiği ve büyük evliyânın özendiği bir ahlâktır." 

 

Allahü teala bir ağaç yaratmış, dünyada ekilir, yetiştirilir ama dünyada meyvesi olmaz, 

meyvesi Cennette yenir çünki bu meyveyi yiyen ölümsüzleşir. Bu ağaç, İslamiyet 

ağacıdır, ağacın adı müslümanlıktır. 

 

Müslüman akıllı tüccar gibi olmalıdır, yaptığını bilerek yapmalıdır. Mahşerde bir cemaat 

Cennete giderken melekler diyecekler ki; "Size hesap soruldu mu? Siz mahşere 

uğradınız mı? Siz sırattan geçtiniz mi?"... Bu cemaat diyecek ki; "Yok, biz öyle birşey 

görmedik". Melekler der ki; "Peki ne ameliniz oldu ki, siz elinizi-kolunuzu sallaya sallaya 

Cennete giriyorsunuz". Onlar diyecek ki, "Rabbimize sor". Allahü teala diyecek 

ki; "Onlar benim muhiblerimdir. Bunlar ümmet-i Muhammedden olup, Allah 

rızası için birbirini seven kullarımdır. Ben onlardan hesap sormam". Onlar 

doğruCennete gider. 

 

Mahşerde güneş bir mızrak boyu alçalacak. Herkes buram buram terleyecek. Hesabının 

görülmesini bekleyecek. Sonra, yedi sınıf insan arşın altında gölgelenecektir. Onlar için 

azap korkusu olmayacak. Onlardan bir tanesi de, Allah için müminin yüzüne sevgi ile, 

muhabbetle bakandır, bunun kıymetini de bilmelidir. Diğer bir sınıf da, İslamiyetin 

yayılmasına hizmet edenlerdir. 

 

Huzur Pınarı hizmetleriniz ahıretde kurtulmanıza sebep olur inşallah..." 

 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Hayat onunla güzeldi. 

 

Fî emanillah. 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Eshab-ı kiramın 'aleyhimürrıdvan' hiçbir 

etiketleri bahis konusu değildir. Nedir? 

Cenab-ı Peygamberin "aleyhissalatü 

vesselam" Eshabı. Onun talebesi yani. 

Dolayısıyla, Mübareklerin talebesi olmak, 

Ehl-i sünnet olmak, şereflerin en 

büyüğüdür. Bundan büyük şeref ne 

olabilir ki? Ne diyor hazret-i Ömer? Biz 

çok âdi bir kavimdik, Allah bizi müslüman 

yapmakla en aziz kıldı. Emsali olmayan 

bir dinin sahibi olduk. La havle vela 

kuvvete illa billah. 

 

Hazret-i Ali 'kerremallahü vecheh' imza, mühür yerine, yüzüğünü kullanırmış. Ne 

yazıyordu orada? El mülki lillah. Mülk, Allahındır. Yani, hiç kimse dışarıdaki üç-beş 

tarlasına mülküm demesin; çünki onların değildir. El mülki lillah. Mülk, Allahındır. Peki 

bize düşen nedir? Emaneti korumaktır. Göz; emanet, vücut; emanet, kalp; emanet, her 

şey bir emanettir. Sana bu emaneti veren, birgün bu emanetleri geri alacaktır ve "sana 

bu emanetleri verdim, nasıl kullandın", diyecektir. Keyfime kullandım, dersen. O 

zaman, gel, keyfin cezası işte... Ya Rabbi, senin yoluna kullandım, dersen. Gel o zaman 

bu tarafa... Ne olur, ölüm bizi uyandırmadan evvel uyanalım, geç kalmayalım. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Ölüm olmaktır; ölmek değildir. Bir 

odadan başka bir odaya geçmek 

demektir. Neden? Ruh ölmez. İnsan, üç 

şeyden meydana gelmiştir. Birincisi, 

çamurdan, yani topraktan. 

Yediklerimizin hepsi topraktandır. Ya 

ottur, ya otları yiyen hayvandır; ama 

netice itibariyle yine topraktır. Çünki, 

asli mayası, gıdası, topraktır. İkincisi, 

ruh. Onun asli maddesi toprak değildir. 

Onun asli maddesi, alem-i emirdir, 

Kur'an-ı kerimdir, Rabbimize itaatir, 
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ibadet etmektir. Yani, maneviyattır, ahirettir. İnsan ölünce, çamurdan olan, topraktan 

yaratılan bu beden, kabre girecek, gene toprak olacaktır. Külli şey'in yercühu ila aslihi. 

En sonunda her şey, aslına döner. Hatta Yasin-i şerifte Allahü teala mealen buyuruyor 

ki; Ve men nuammirhu nunekkishu fil halk. Cenab-ı Allah buyuruyor ki; Ben 

onlara ömür veririm, muammer ederim ve sonra nüks eder. Nereye nüks eder? 

Yaratıldığı şekle. Bu hayat çocuklukla başlar, ihtiyarlayınca yine çocuk haline dönüşür 

insanoğlu. Çünki, sonunda insanın elinden, kolundan, her tarafından kuvvetler gide 

gide, bir köşeden bir köşeye zor gider. Cenab-ı Hak bildiriyor, yaratıldığı şekle 

dönüşecektir. Görüyoruz, şahidiz. Kaldı üç. Biri çamur, biri ruh. Ruh ölmez, o da kendi 

alemine, geldiği yere gidecektir. Peki bize ne kaldı? İşte, o kalan mühim! Yani, 

yediklerimiz, içtiklerimiz değil de amellerimiz, ibadetlerimiz, günahlarımız, 

konuştuklarımız, sustuklarımız, aklına ne gelirse. Bütün hayat boyunca iyi veya kötü, 

doğru veya yanlış, bize göre doğru, belki cenab-ı Hakka göre çok yanlış, bize göre hata, 

yanlış; ama Allahü teala indinde belki çok kıymetli. Ona insan kendi kendine karar 

vermesin, yanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Biz daima kendimize hak veririz. İnsan hilkat 

itibariyle, hep kendini haklı bilir. Ama 

mübarek Hocamız buyurdular ki; Kendini 

haklı bilenler, ahirette haksızlığa düşerse, ne 

çare bulacaklar? Eğer haksızım derse, hakkı 

aramak, hakkı bulmak için, en azından 

hakkın ne olduğunu araştırmak için elinde 

bir fırsattır. Onun için efendim, iman 

etmeyenlerin, papazların, hıristiyanların, 

mürtedlerin, bazen duaları çok kabul olur. 

Onların dualarının kabul olması, istidractır, 

felakettir, kurtulmaları da imkansızdır. Benim dualarım kabul oluyor, derler. Hatta 

bazıları kanar, aldanır da onlar dahi gider. Bu, şeker hastasının dilim dilim baklava 

yemesine benzer, ölümünü çabuklaştırır. Onun için, İslamiyet âşikar bir dindir. Gizli 

kapaklı, hayali, havai şeyler değildir. Haramlar bellidir, ibadetler bellidir, her şey 

belirtilmiştir. Dinimizde müphem kalmış, açıklanmamış hiçbir dini mesele yoktur, 

olamaz. Peki, bilinmeyen nedir? O da; insanın kendisini bilmemesidir. İnsan kendini 

nasıl bilecek? Yahu sen kendiliğinden mi dünyaya geldin? Elli sene evvel, yüz sene evvel 

neredeydin? Hiç! Hangi yaprağın suyunda, hangi toprağın bilmem nesinde.. Peki, 

kendiliğinden mi ahirete gideceksin? Hayır. Ne zaman? Keşke bilsen. Zaten 

yaşayamazsın da.. Geldiğin yer meçhul, gideceğin zaman meçhul, arada kısacık bir 

varlık. Yani, bu kısacık olan varlık için mi kuduracağız, bu kısa olan varlıkla mı 

eğleneceğiz, bu kısa olan varlıkla mı servet ve şöhret düşkünü olacağız ki, en son, zaten 

bize ait değildir. İşte biraz evvel söyledik. Kabre girdiğimiz zaman, bize ait olan, iyi 

veya kötü, sadece dünyada yaptığımız işlerdir. Ama orada iyilikler, iyilik olarak 
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karşımıza çıkacak, kötülükler de yılan, çıyan, akrep şeklinde, artık cenab-ı Hak nasıl 

tecelli ettirirse, o şekilde karşımıza çıkacaktır. Ama pişmanlık fayda vermeyecektir. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bu zamanda İslamiyeti anlatmanın, 

bildirmenin, iki ana yolu vardır. 

Birincisi, evvela şahsen, kendimiz, 

İslam ahlâkıyla ahlaklanacağız. 

Çünki insan, örnek insan olursa, 

herkes onu görür de örnek alırsa, 

kendiliğinden dinini sever. İkincisi 

de, âlimlerin nasihatlerini, sözlerini 

biz bilemeyiz, anlayamayız, yanlış 

söyleriz. Biz onların sözlerini 

aktarmak ve vermek zorundayız. 

Yani, kitap vermek zorundayız. 

Zaten kurulduğu günden beri kırk sene oldu, nasıl başladıysak, aynı sistem, aynı düzen, 

aynı imkan, hep devam ediyor. Gazeteye baksanız öyle, televizyona, ansiklopediye 

baksanız öyle. Bizzat ne varsa, kurulduğu günden beri Ehl-i sünnet vel cemaat itikadını 

anlatmaya ve insanların dinlerini öğrenmesi için, takvim olsun, her ne imkanımız varsa, 

onu o yolda kullanmak zorundayız. Çünki, müessesemiz daha ilk kurulduğu zaman, 

mübarek Hocamızın bize verdiği üç nasihat var. Üç kırmızı çizgi diyorlar. Üç ana unsur 

var. Bunlardan bir tanesi, mutlaka Allahın dinini doğru olarak insanlara nakletmek. 

Yoksa, ben öyle anlıyorum ki, bana öyle ilham oldu ki.. Sen kimsin! Sen kimsin ki, sana 

ilham olunan, başkasına ders, başkasına ilim olsun. Birincisi, büyüklerin bildirdikleri, 

anlattıkları dinimizi, en güzel şekilde, yine onların ağzından insanlara nakl etmek. 

Bunun için de Ehl-i sünnet kitaplarını elimizden geldiği kadar yaymak. İkincisi, Allahü 

tealanın kullarına iyilik etmek. Buradaki iyilikten maksat, hangi dinden, hangi ırktan, 

nereden olursa olsun, herkese faydalı olmak. Mesela su. Ben böbrek hastasıyım, 

içiyorum. Sık sık da içmem lazım. İyi ama, bu suyu hıristiyan da içiyor, yahudi de içiyor, 

fasık da içiyor. Su, nasıl herkese faydalıysa, mü'min de herkese faydalı olacaktır. Ondan 

asla kötülük, zarar gelmez. Eğer zarar geliyorsa, bu suda bir bozukluk var demektir. 

Onun için, evvela öğrendiklerimizi, bildiklerimizi tatbik etmek, onunla amel etmek 

zorundayız. Üçüncüsü, nerede yaşarsanız yaşayın, nerede bulunursanız bulunun, daima 

müessesemiz İhlas'tan yana olun. Siz sağa sola kaçmayın. İşlerin en kıymetlisi, daima 

ortada olmaktır. Siz hiçbir zaman, içinde bulunduğunuz herhangi bir sisteme karşı 

olamazsınız, olmamanız lazım. Çünki, Ehl-i sünnet itikadında isyan yoktur. İsyan 

olmayınca, geçim çoktur. Velhasıl, işte bunları konuşuyoruz, bunları anlatmaya 

başlıyoruz. İslamiyetin üç ana unsuru vardır, dedik. Birisi ilim, birisi amel, birisi ihlas. 

Evvela öğrenmemiz, ondan sonra da öğrendiklerimizle amel etmemiz lazım. 

Amellerimizi, yani ibadetlerimizi de insanlara gösteriş için, onlardan menfaatlenmek için 

değil, Allah rızası için yapmamız lazım. 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler bir gün buyurdular ki; Üç tane 

nasihatim var. Bir, benim ömrüm kitap 

okumakla geçti. Bütün ömrümü, bütün 

bilgilerimi, bütün bildiklerimi bu kitapların 

içine yerleştirdim. O halde, bu kitaplarımı 

okuyun. Bu varken, başkasına ihtiyaç 

duymazsınız. Bilginiz artabilir; ama amel 

bakımından zaman kaybedersiniz. İki, ben 

ömrüm boyunca hep kitapların dağılması 

için, dağıtılması için, hep gayret 

gösterdim. Hep arkadaşlara, iş budur diye, 

böyle dua ettim. Dolayısıyla, kitaplarımızı 

dağıtın. Benim kitaplarım değil, İslam 

âlimlerinin kitaplarıdır bunlar. Onları 

okuyun, okutun. Üç, daima bulunduğunuz 

memleketin müesses nizamından yana 

olun. Türkiye ise, Türkiye kanunları, 

Fransa'da Fransız kanunları. Bu, yüz meselesidir. Bizim yüzümüz ahirete dönüktür. 

Ahirete dönük olunca, hiçbir problemimiz kalmaz. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Dikkat edin, her dönemde, her 

devirde, yine en rahat biziz. Biz, 

problemsiz insanlarız. Ne idare ile ne 

başka bir şeyle.. Her yerde takdir 

gördük, her yerde tebrik gördük, her 

yerde sevildik. Onun için, bizim böyle 

siyasi, idari işlerde bilgimiz yoktur. 

Bizim işimiz bellidir. Biz kitapçıyız. 

Gazete, Onların büyük kerametidir. 

Hocamız bir gün öyle buyurdular; Bir 

gün kitaplarımızı dağıtamayabiliriz, 

bazı şartlarla bu hizmet durabilir. 

Bilmiyorum tabii, ama gazete çok rahat. Eğer bir gazetemiz olursa, bu hizmetler durmaz 

efendim, buyurdular. Hakikaten de çok faydası oldu. Maşallah lokomotif gibi matbaaları 
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kurdurdu, şunu yaptı, bunu yaptı. Ve her sabah eve bir İlmihâl giriyor. Herkesin 

yapması icap eden emr-i marufu, arkadaşlar bedavadan evlere götürüyorlar. Peki, 

diğerleri nedir? Diğerleri, bunlara destek olsun, bunlara güç, kaynak versin, diyedir. 

Yani, şadırvan aynıdır. Belki biraz musluklar farklı olabilir ama, başka şadırvan değildir. 

Dolayısıyla, bütün yapılan diğer faaliyetler, siteler, hep aynı şadırvandan dağıtılan 

sudur, birbirinin tamamlayıcısıdır, hiçbirinde ayrılık gayrılık olmaz ve olmaması da 

lazımdır. O halde, hizmeti geçen bütün arkadaşlara hem teşekkür ederim hem de 

devamını dilerim. Devam etmesi çok kolaydır. Bunun devam etmesi için, cenab-ı Hakkın 

Kur'an–ı kerimde buyurduğu gibi, birbirimizi sevmek ve birbirimizde fani olmak 

lazımdır. Eğer biz birbirimizin kıymetini bilemezsek, herhalde sokaktaki adam bizim 

kıymetimizi bilemeyecektir. Değerli insanların kıymetini, değerli insanlar bilir. Değersiz 

insanların kıymetini, değersiz insanlar bilir. Allahü teala bizi seçerek, bize bu itikadı 

nasip etti, o halde bütün arkadaşlarımız çok değerli insanlardır. Çok değerli insanları, 

ancak değeri olan insanlar bilir. Değeri olmayan birinin söylediğine kıymet 

vermemelidir. Ahmak, yani dinden haberi olmayan kimseye verilecek en iyi cevap, 

cevap vermemektir. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

1997 senesinde bir kandil günü Yalova'da 

Mübârekler husûsî bir sohbetde buyurdular ki; 

 

"Kalb kendiliğinden Allah demeğe başlayınca 

Evliyâlık başlamış olur. Evliyâlık da derece 

derecedir. Bunu ilmihalden bulup okuyun". 

"Okuyan var mı" buyurdular, bana bakıp "sen okudun galiba" buyurdular. Mübârek 

zâtları, mürşid-i kâmilleri sevmek, kişinin bardağını feyz pınarının altına koyması 

demekdir, fekat bu bardağın kapağı kapalı olursa bu pınardan gelen feyzler bardağın 

içine girmezler, bu gelen feyzden istifâde edilemez. Bu kapağı açmak için harâmlardan 

sakınmak lâzımdır. Harâmdan ne derece çok sakınılıyorsa, gelen feyzden o derece 

istifâde edilir. Evliyâların da, büyük zâtların da rûhlarından dâimâ istifâde etmek 

mümkündür. Yeter ki Allah irtibât kurmak nasîb eylesin. Mübârek zatlar vefâtlarından 

sonra daha fazla feyz verirler. En büyük günâh, Allahü teâlâyı unutarak iş yapmakdır. 

Kaldı ki, biz nemâzda bile unutuyoruz. Fekat büyükler bunun çâresini bulmuşlar. 

Büyükler buyuruyorlar ki; Beş vakit nemâzı kılan, hükmen yirmidört sâat hatırlamış 

kabul edilir. Bir de, îmânımızı, hidayetimizi, her şeyimizi borçlu olduğumuz büyükleri 
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hiç unutmamak, her sâniye hatırlayabilmek lâzım. Feyz gelmesinin sebebi bu sevgidir. 

Bunun için iki yol vardır. Birincisi; her an, her yapdığı işte, her atdığı adımda, o büyük 

zâtı hâtırlamakdır. Hocam bu işi, bunu nasıl yapardı diye düşünüp, ona göre yapmakdır. 

Yani, O zâtı kendi kalbine koymakdır. Bu kişi, her sâniye hocasını düşünmeğe, her an 

râbıta hâlinde olmağa mecbûrdur. İkinci yol; öyle kıymetli bir iş yaparak kendini 

sevdirmeli ki, hocasının kalbine girmelidir. Eğer bunu yapabilirse, talebenin her an 

kendisinin düşünmesine lüzum kalmaz. O, artık büyüklerin kalbindedir. Büyüklerin 

kalbine gelen feyzlerden istifâde eder. Demek ki, feyz alabilmek için, büyük zâtı ya 

kendi kalbine koymak, ya da onun kalbine girmek lâzımdır. Bir zaman Ali Râmitenî 

hazretlerinin evine misâfirler gelmişdi. Gelen misâfire de evde o anda ikrâm edecek bir 

şey yokdu. Misâfirin karnı açdı ve ne ikrâm etsem diye üzülüyordu. O sırada Ali Râmitenî 

hazretlerinin talebelerinden birisi tavuklu pilâv hediye getirdi. "Bu yemeği, sizin için 

hâzırladım. Ne olur kabul edin" diyerek yalvardı. Bu sıkıntılı anda gelen yemekden son 

derece hoşnûd olup, o talebesine; "Evlâdım bu getirdiğin hediye çok makbûle geçdi. 

Hediyyeni kabul etmeden evvel seni kabul etdim. Şu anda hâcet kapısı açık, ne 

istiyorsan sana dua edeceğim ve mutlaka kabul olacak" buyurdu ve talebesinin 

arzûsunun ne olduğunu sordu. Tavuklu pilavı getiren talebe ise; "Hocam tek bir isteğim 

var, aynen sizin gibi olmakdır, başka isteğim yokdur" dedi. Ali Râmitenî hazretleri; 

"Evlâdım bu çok ağır bir yükdür, bu yükü sen kaldıramazsın, başka bir şey iste" 

buyurdu. Talebe ise; "Efendim bundan başka hiç bir isteğim yokdur, sâdece sizin gibi 

olmak istiyorum" dedi. Ali Râmitenî hazretleri söz verdiği için bu talebesine dua etdi. 

Talebesi ise o anda aynı kendisi gibi oldu. Bunun içinde iki azîz ma'nasına gelen "Azîzân" 

ismi ile meşhûr oldu. Fekat her ne kadar talebe, aynı hocası gibi oldu ise de Hocasının 

üzerindeki taşıdığı yükü çok ağır olduğu için bu talebe kırk gün sonra vefat etdi. 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz 

"sallallahü aleyhi ve sellem" 

buyuruyorlar ki, "Bir mü'minin 

kendisi için yaptığı bütün 

ibadetlerin tamamı, toplamı, Allah 

yolunda cihada giden bir askere 

verilen sevab yanında deryada 

damladır." Bir damla kalıyor bütün 

ibadetler, o askere derya gibi sevab 

veriliyor. Eğer buyuruluyor hadis-i 

şerifte, "Emr-i maruf yaparsa, yani birine islamiyeti öğretirse, bir kitab verirse, 

ona verilen sevabın yanında, askere verilen sevab, deryada bir damla 

gibidir." Yine Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyorlar ki, "İslamiyetin 

bozulduğu zamanda (yani hocalar bozulmuş, kitablar bozulmuş, itikadlar bozulmuş), 
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insanlar felaket içindeyken, kim benim yoluma tâbi' olursa, ona yüz şehid sevabı var." 

 

Mübarekler buyurdular ki, bugün bu Ehl-i sünnet kitablarını okuyanlar, bu Ehl-i sünnet 

kitablarına uyanlar, bu yüz şehid sevabına kavuşurlar. Bunu kaçırmıyalım, bu fırsat 

büyük fırsattır. Allahü teala böyle bir imkanı nasib etmiştir. İnşallah bu ni'metin 

kıymetini biliriz ve Mübareklerin buyurduğu gibi, layık olduğu vechile şükr edip, cenab-

ı Hak da bu ni'meti bizde muhafaza eder. 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir gün yağmur yağıyordu. Mübârekler 

buyurdular ki: Dışarıda rahmet yağıyor. 

Yağmura da rahmet deniliyor. Buraya 

da rahmet yağıyor. Çünki hadîs-i 

şerîfte: "İnde zikrissâlihîn 

tenzîlürrahme", yani, büyüklerin 

isminin anıldığı yere rahmet 

yağar, buyuruluyor. Bakın orada da 

rahmet geçiyor. Dolayısıyla, bu 

rahmetten, kabı çok açık olan çok alır, 

az açık olan az alır, ama ters olan, Allah 

muhafaza etsin, hiç alamaz. Rahmetin gelmesi insanın elinde değildir, ama kabul etmesi 

insanın elindedir. Hatta misal vererek buyurdular ki; Feyz buraya kadar (göğüs 

hizasına) gelir, ama alması için bazı şartlar vardır: Bir, feyzin geldiğine inanılacak; iki, 

feyzin geldiği zâta inanacak; üç, feyzin geldiği zâtı sevecek; dört, haramlardan 

sakınacak; beş, o zâta karşı saygılı, edepli olacak. Çünki, hiç bir bî edep yani edebe 

riayet etmeyen, uymayan, cenâb-ı Hakka vâsıl olamaz, Allah dostu olamaz, 

buyuruluyor. 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Bir gün Hocamız bir hadîs-i şerîfi izah ettiler. 

Hadîs-i şerîf; "Men hadime hudime". Men 

demek, bir kimse demektir, hademe; hizmet 

etmek demektir, buyurdular. Bir kimse Allahü 

teâlânın bir kuluna bir bardak kadar su 

vererek hizmet etse, Allahü teâlâ o kuluna 

mutlaka bir hizmetçi yaratır. Bu, hem 

dünyada, hem de âhırette bu kuluna yardım 

eder. Çünki, efendim, hadîs-i şerîftir ve 
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kıyâmete kadar geçerlidir, buyrudular. Bir bardak su için böyle bir ihsana kavuşulursa, 

varın siz, yapılan bu kadar kitap verme ve saire hizmetleri düşünün. Hocamız, 

yeryüzünde böyle bir hizmet yoktur, cenâb-ı Hak bu hizmeti bize nasib etti efendim, 

buyuruyorlar. Bir bardak suyu bir mü'mine veriyoruz, halbuki hizmetleri Allahü teâlâya 

havale ediyoruz. Hadîs-i kudsî olsa gerek, buyuruluyor ki; Herkes misafirini kendi 

gücüne, kendi imkânına, kendi iktidarına göre ağırlar. Benim evime geleni de, 

kendime has olan şekilde, bana lâyık olan şekilde ağırlarım. Mescidler, Allahü 

teâlânın evidir. Mescidler, dünyada Cennetin izdüşümüdür. Dünyada Cehennemin 

izdüşümü, mescidlerin dışında kötü yerlerdir. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Hocamız buyurmuşlardı ki; Efendim, insan 

ölüme yaklaşırken, bırakın ölümü, 

yaşlandıkça unutkan olur. Ben dahi çok şeyi 

unutmaya başladım. İmâm-ı Rabbânî 

kuddise sirruh hazretleri de mektublarının bir 

kısmında, unutkan oldum, buyuruyor. Bu, 

takdîr-i ilâhîdir. Ölürken can; ayaklardan 

yukarı, beyinden aşağı doğru çekilir. En 

evvelâ beyin ölümü gerçekleşir. Beyin 

hücreleri ölünce, her şey silinir, unutulur. 

Artık, bilmek diye bir şey yoktur. Hâlbuki 

kalbde hâl, sevgi devam eder. Hatırlamak, 

düşünmek artık yoktur. Kalbde hangi sevgi varsa, işte onunla âhırete göç eder. Îmânla 

gidebilmek için, kalbde büyüklerin sevgisi olmalıdır. Son nefesin bu kadar tehlikeli 

olmasının sebebi, işte o ânda düşünce, hatırlama, ilim olmamasıdır. O anda yalnız 

kalbde hâl, sevgi vardır. Onun için sevgi, muhabbet şart. Muhabbet; kitabların 

arasındadır. Hocamız, Tam İlmihâl okuyan âlim olur, içindekileri yapan velî olur, 

buyurdular. Daha ne istiyoruz? 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Dünyada din kardeşliği kadar tatlı şey yoktur. Her şeye doyulur, din kardeşine 

doyulmaz. Çünki, Allah sevgisi bir arada tutar. Para olsa, pul olsa, felaket olur. Efendi 

hazretleri, "Bir Üniversiteliye Cevap" risalesinde buyuruyor ki; Sevgi, muhabbet, birlik, 

beraberlik, benzeri olmayanda olur. Benzeri varsa, olmaz. Allah'ın benzeri yoktur, Onda 

birlik ve beraberlik olur. Hakta ve hakikatte birlik vardır. Mübareklerin benzeri yoktur, 
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birlik ve beraberlik olur. Dolayısıyla, 

vallahi, billahi, Taha amca olsa tıllahi 

derdi, tallahi çok şanslıyız. Onun için, 

böyle bir devlet kuşu konmuş, ödümüz 

kopmalı ki, başka yere uçmasın. 

Çünki, Mübarekler buyurdular ki; 

Bizim yolumuzun esası, üç şeydir. 

Kitapları okumak, kitapları okutmak, 

birbirimizi sevmek, muhabbet 

beslemek. Bu üçünden biri olmazsa, 

ikisi de olmaz. Mübarekler ömürleri 

boyunca bu kitaplar hazırlansın diye, 

hayatlarını feda ettiler. Yemeği koy, 

kaldır, yediler mi yemediler mi, farkında olunmaz. Gecesi yok, gündüzü yok. Bir gece 

saat iki, üst kattayız, kapı çalındı, hayırdı inşallah dedim, bir çıktım, Mübarekler. Elinde 

kalem, kağıt, gözlük, kardeşim, Seadet-i Ebediyyenin şu sayfasının şu satırına ilave 

olacak, buyurdular. Peki efendim, dedim, kağıdı aldım; ama içimden, saat iki, sabah da 

beraber kahvaltı yapıyoruz, dedim. Mübarekler; Ya kardeşim, bunu veremeyince 

sabaha kadar uyuyamam efendim. Sonra bilemem ki efendim, ya ölürsem. Onun için, 

ben şimdi artık rahat uyurum, buyurdular. Mübarekleri bir kelimeyle tarif etmeye 

çalışacağım. Mübareklerin lügatında sonra kelimesi yoktur. Hanımanne yemek 

hazırlardı, biraz sonra yapsan olur mu? Şu anda sofradayız. Yemek soğuyacak, derdi. 

Siz yeyin efendim, afiyet olsun. Ben sonra diyemem. Benim lügatımda sonra kelimesi 

yoktur. Şu anda yapmam lazım, buyururlardı. Neden? Çünki, sonraya bırakarak 

yaşayanlar, garantilemiyorlar. Allah şefaatlerine nail eylesin. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübâreklerin en çok tekrar ettiği; 

"Kardeşim biz çok şanslıyız, çok bahtiyârız" 

cümlesiydi. Bir hadîs-i şerîfte; "İnde 

zikrissâlihin tenzîlürrahme". Yani, 

büyüklerin isminin anıldığı yere rahmet 

yağar, buyuruluyor. İmâm-ı Şâfiî hazretleri 

"rahmetullahi aleyh", "Kırk müslüman bir 

araya gelse, içlerinden biri mutlaka 

evliyadır" buyuruyor. Vallahi billahi tallahi 

çok şanslıyız. Allah şefaatlerine nail eylesin. 

 

Hayat devam ediyor. Ömrümüz varsa inşâallah yine görüşmek Allah nasib etsin. 

Mü'minlerin biraraya gelmesi, büyük alev gibi hem günahları yakar, hem kalbler 

birbirine yaklaşır, hem sevaplar taksim olur; neticede herkes kârlı çıkar. Çünki, cenâb-

ı Peygamber "aleyhissalâtü vesselâm" buyuruyor ki; birlikte rahmet vardır, ayrılıkda 
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azab-ı ilâhi vardır. Kitaplarımızın birindeki bir hadîs-i şerîfte; "İki mü'min biraraya 

gelse, aralarına şeytan giremez, uzakta bekler" buyuruluyor. Çünki, cenâb-ı Allah 

yasak etmiş. Dolayısıyla, şimdi büyüklerin isimlerinden bahsedileceği, cenâb-ı 

Peygamberden bahsedileceği için buraya rahmet yağacak. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

  

1998 senesinde, Enver abimler, 

Hocamız da dahil, ailece 8 ay kadar 

Yalova'da kaldılar. Orada evi olan, 

Enver abilere komşu olan arkadaşlar da orada kaldılar. İstanbul'a işlerimize hergün 

Yalova'dan gelip gittik. O günlerde, öyle güzel, öyle tatlı zaman yaşadık ki, hatırlamak 

bile ayrı bir zevk veriyor. Hergün sabah namazına Enver abim mescide gelirler, hep 

beraber cemaatle namaz kılınırdı. Sonra biz vapura yetişmek için alelacele yola 

koyulurduk. Akşama da heyecanla gene geriye dönerdik, çünki akşam namazına yetişip, 

namazdan sonra da bazan yemek, bazan çay için, bir abinin evine teşrif ederler, 

mescidde kimler varsa hepsi oraya davetli olurdu. Yemek bahane, maksat Enver abimin 

sohbeti idi. Öyle neşeli ve öyle tatlı sohbetler olurdu ki, dünyada bir benzerini bulmak 

mümkün değildi. Bu bakımdan biz çok şanslı insanlardık. Bizler, hergün evine Enver 

abileri davet etmek için sıraya girerdik. Enver abiler de, davet eden hiçkimseyi kırmayıp, 

kabul ederlerdi. Her akşam bir arkadaşımızın evinde olurduk. Sonra hep beraber yatsı 

namazına gidilirdi. O sene çok bereketli özel zamanlar yaşadık. 

 

O gün Enver abim buyurdular ki; 

 

Resulullah efendimiz" aleyhissalatü vesselam" buyurdular ki; "Dünya, uykudaki bir 

kimsenin rüyasıdır. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ahiret, ebedî 

hayattır. Cennet, dünyanın karşılığıdır"... Dünyayı terk edene, bırakana, oranın 

ebedi nimeti verilecektir. Yani, dünyayı sahiplenmeyen, dünya malını sahiplenmeyen, 

onun bir karanlık olduğuna, emanet olduğuna iman eden için Allahü teala, kalıcı olanı 

verecektir. Cehennem de dünyanın karşılığıdır; dünyayı isteyip, ahireti unutana verilir, 

oradan ebediyen ayrılamaz. Bu, bir tercih meselesidir. Ahireti tercih edene Allahü teala 

Cenneti verecektir, dünyayı tercih edene Cehennemi verecektir. Resullullah "sallallahü 

aleyhi ve sellem" efendimize, bugünün en hayırlısı kimdir denildiğinde; "Dünyada 

Allaha itaat eden ve ömrünü o yönde bitirendir" buyurdu. Yine buyuruluyor ki, 

"Eğer bir şey mutlaka olacaksa siz onu olmuş bilin". Ahirete giden herkes bir pişmanlık 
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duyacaktır, dünya için kanaat olur, ahiret için kanaat olmaz. Dünya için tevekkül olur, 

ahiret için tevekkül olmaz. Dünyada pişmanlık nimettir, fakat ahiretde pişmanlık 

felakettir. Kabrden birisi çıkıp dünyaya gelebilse, herhalde vaktini bir an boş geçiremez, 

hep ahireti için çalışır, günah işlemez, kalb kırmaz. Ölüm dehşetli birşeydir. Kabir, 

herkesin mutlaka gideceği, bazıları için Cennet bahcesi olan, bazıları için ise Cehennem 

çukuru olan korkunç bir gerçektir. İnsanlar oraya gidince başına neler geleceğini, 

nelerle karşılaşacağını dinimiz bildiriyor. Allah'a ve Peygamberine iman etmeyenler, din-

i islamı kabul etmeyenler, Cehennemde feryat edecektir. Ya Rabbi, bizi tekrar dünyaya 

gönder, hiç günah işlemeyeceğiz, hep ibadet edeceğiz diyecekler. Onlara; zaten oradan 

geldin ya,.. denilecektir. Bu dinin temeli öğrenmek ve öğretmekdir. Allahü teala 

hiçbirşeyi gayesiz ve hikmetsiz yaratmamıştır. Herşeyin bir hikmeti, gayesi vardır. 

İnsanın bile yaşarken bir gayesi, maksadı vardır. Rabbimizin her yarattığında bir hikmet 

vardır. Allahü teala insanı maksadsız, gayesiz yaratmış olamaz. Sizi bir gaye için 

yarattım, buyuruyor. İnsanın yaradılış gayesi, bu üçbeş günlük dünya olamaz.."Ben sizi 

ibadet için yarattım" buyuruyor. İbadet; Rabbimizi tanımak, Onun büyüklüğünü 

anlamak, içimizde çok kötü bir nefsimizin olduğunun farkına varmaktır. Kendini tanımak 

ne kadar artarsa Allahü tealanın büyüklüğü o kadar anlaşılır. İnsan kendini beğenirse 

müslümanları beğenmez, islamiyeti beğenmez, sonunda şirke kadar gider. Dînimizi 

öğrenmek ve öğretmek herkese farzdır. Bizden evvelkiler bize öğretmek için 

uğraşmasalardı, bu gayreti göstermeselerdi, bugün biz müslüman olamazdık. Bizde 

bizden sonrakilere temiz bir şekilde ulaştırmalıyız, üzerimizdeki emanet çok büyüktür. 

 

- devamı haftaya – 

 

Fi emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

İmâm-ı Rabbânî "kuddise sirruh" 

hazretleri Mektubât'ta buyuruyor ki: 

Cenâb-ı Hakka kavuşturacak her cins 

ibâdet, her cins kemâlât, her cins ibâdet 

üstünde, birinci olarak sohbet gelir. Ama 

şartı ağırdır. O da edebe riayettir. Zerre 

kadar edeb dışına çıkılırsa, istifade 

edilemez. Efendi hazretlerinin huzûrunda 

birisi edebe aykırı oturuyor. Efendi hazretleri bu durumdan rahatsız. Bu arada Muhib 

efendi geliyor. Efendi hazretleri ona; "Muhib oku" diyor. O da irticalen Nabi'nin şu 

beytini okuyor: "Sakın terk-i edebden rûy-i mahbûbu Hüdâdır bu, Nazargâh-ı İlâhîdir, 

makâm-ı Mustafâdır bu" deyince, o zât sapsarı kesilip hemen toparlanıyor. Edep iki 

tanedir. Biri normal edep, diğeri süper edeptir. Normal edep; haddini bilmektir. 

Büyüklerimiz süper edebi; "el emrü fevkal edep" şeklinde tarif etmişlerdir. Yani, laf 

dinlemek edeplerin en üstüdür. 

22 Nisan  2017 Cumartesi 
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"Mîrac; aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir". 

"Mîrac gecesi, ızdırab ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir". 

  

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin, mübarek Mirac kandilini 

tebrik eder, bu gece hususi dualarınıza 

muhatab olmak isteğimizi arz ederiz 

efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

  

 ali zeki osmanağaoğlu 

 

Nasıl sevmiyeyim ki, bedenimde canımsın, 

Hürmetine var oldum, sebebi hayatımsın. 

Damarımda kanımsın, bana benden yakınsın, 

Sen âşıklara mâ'şûk ve hep canlara cânân. 

  

Bir dâvâ ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa, o kadar uzun ömürlü olur ve haktır. 

Îman, Allahü tealanın kullarına ihsân ettiği hususi nimetidir. 

Mîrac gecesi; ızdırab ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. 

Namaz Mîrac'tır... Allahü teala namaz gibi büyük bir nimeti insanlara ihsan etti. 

İslamiyet Allah'a giden yoldur. Dinin emir ve yasaklarına uyan, dünya ve ahirette mesut 

olur. 

Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir... 

  

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

  

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

  

Enver abim, 2005 senesi ağustos ayının 31'ine rastlayan Mirac gecesinde Yalova'da 

yazlık evlerinde ikamet ediyorlardı. Civardaki komşuları da (biz de dahiliz buna) Enver 

abiler orada iken daima Yalova'da kalırlardı. Her beş vakt namaz cemaatle kılınır ve 

mutlaka sohbet ederlerdi. O gün, Mirac kandilinde ikindi, akşam ve yatsı namazlarından 

sonraki sohbetlerde hülasa olarak buyurdular ki; 

  

İnsan birşeyi sevdi mi, sevdiklerinin de kavuşmasını ister... 

Mîrac... 

Namaz kılmayan mîrac'dan mahrumdur. 

Mîrac'ta ne hikmetler vardır...! 

  

23 Nisan  2017 Pazar 
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Bir dâvâ ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa, o kadar uzun ömürlü olur ve haktır. 

  

Adem aleyhisselam; kupkuru bir dünyaya geldi, yıllarca değil yüzyıllarca sıkıntı çekti. 

Sonra peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem yüzüsuyu hürmetine dua etti. 

"Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ..." duasını devamlı okurdu. 

  

Sonra, iki evladından biri diğerini öldürdü... Bir baba için çok zordur bu...! 

  

Nuh aleyhisselam 950 sene uğraştı. İnanmadılar, çok eziyet ettiler. Döverlerdi, her 

seferinde öldü diye bırakırlardı. Cebrail aleyhisselam gelir yaralarını sarardı, tekrar 

tebliğe başlardı... Sonra Allahü teala O'na gemi verdi. 

  

İbrahim aleyhisselam'ı ateşe attılar, oğlunu kesme emri verildi ki; İbrahim 

aleyhisselam, Allahü teala'nın halîl'i, Peygamberidir... 

  

Musa aleyhisselam da çok çekti; Doğduğu sene firavun bütün erkek çocukları öldürdü. 

Senelerce çobanlık yaptı. Dönerlerken, hanımı hamile idi,... zifîri karanlıkta, çaresiz 

idiler... Bir ışık gördü, ışığa gitti. Orada Allahü teala O'nunla konuştu (Mîrac değil, mîrac 

yalnız peygamber efendimize verildi). Musa aleyhisselam bir kişi gördü, etleri lîme lîme 

dökülmüş... Mûsâ aleyhisselam: "Yâ Rabbî, bunun günahı nedir ki, buna böyle ceza 

verdin" dedi. Allahü teala: "Yâ Mûsâ, ceza değil mükafat verdim, o öyle yüksek 

makamlar istedi ki, o makamlara kavuşması için bunu çekmesi lazım" dedi. 

  

Eyyüb aleyhisselam'ın kurtlanmadık yeri kalmamıştı... 

  

Yakub aleyhisselam ağlamaktan gözlerini kaybetti... 

  

Yusuf aleyhisselam; kuyuya atıldı, kolay mı?...! 

  

Zekeriyya aleyhisselam, ağacın içinde ağacla birlikte kesildi... 

  

Îsâ aleyhisselam 30 kadar kişiyi ikna etti diye neler çekti. 

  

Bunlar hepsi peygamberdi. Neden bu kadar sıkıntı çektiler? Lâ ilâhe illallah dedikleri 

için... Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), "Benim çektiğimi hiç kimse 

çekmedi" buyuruyor. Yani, en fazla sıkıntıyı Peygamber efendimiz çekti. 

  

Hazret-i Ebu Bekr radıyallahü anh efendimiz neler çekti, kaç kere dövdüler, herkesten 

evvel îmân etti, malını ve canını verdi. Herkesin yaptığı bütün ibadetlerin sevabları, 

katlanarak Hazret-i Ebu Bekr'e, sonra da bir misli daha katlanarak Peygamber 

efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) verilmektedir. Hem kâinât O'nun hatırına 

yaratılmış, hem herkesin sevabları da O'na verilmektedir. Hazret-i Ömer radıyallahü 

anh efendimiz namaz kılarken şehid edildi. Hazret-i Osman radıyallahü anh efendimiz 

Kur'an-ı kerîm okurken şehid edildi. Hazret-i Ali radıyallahü anh efendimizin çektikleri,.. 

hele Hazret-i Hüseyin radıyallahü anh efendimizin başına gelenler herkesin 

mâlûmudur... 
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Yâni Peygamber efendimizin vârisleri de çok çektiler. Niçin?... "Allah var" dedikleri için, 

"La ilahe illallah Muhammedün Resulullah" dedikleri için... 

  

Dolayısıyla îmân, inanmak çok zor, inandırmak daha da zordur... 

  

Îman, Allahü tealanın kullarına ihsân ettiği hususi nimetidir. 

  

Îmanı olanlar kavuştukları bu büyük nîmetden dolayı oynasalar yeridir. 

  

Mü'min toprak gibidir. Mütevâzıdır... Ne şikayet eder, ne şikayet edilir... 

  

Herkes elindeki taşı, gücüne göre fırlatır. Taşı atma gücü îmâna ve ihlasa bağlıdır. 

Başkaları sizi severse inanır, sevmezse inanmaz. 

  

Allahü teala dünyayı verdiğine ahireti vermez. 

  

Hadîs-i kudsîde; "iki korkuyu bir kalbde cem etmem" buyuruluyor. Dünyada Allahü 

tealadan korkanlar ahirette korkmasın, dünyada korkmayanlar ahirette çok korksun. 

  

Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir 

  

Mîrac namazdır. 

  

Îmân inanmaktır. 

  

Peygamber efendimiz, Ümmihânî'ye mîracı söyleyince, "aman bunu kimseye anlatma, 

kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer" dedi. Peygamber efendimiz de "O halde 

anlatacağım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer, çürük taşlar üzerine bina 

olmaz, ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın" buyurdu. 

  

Akıl durdu, zaman durdu, herşey durdu... Îmân başladı. Mirac'da çok hikmetler vardır... 

  

Peygamber efendimiz hiç yalan söylememiştir. 

  

Derler ki; "Cenneti Cehennemi gidip gören var mı?"! 

  

- Var! 

  

- Kim var! 

  

- Hayatında hiç yalan söylememiş olan Hazret-i Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) 

var! 

  

1400 senedir devam eden başka bir olay yoktur... işte mîrac 1400 senedir devam 

ediyor. 

  

Her mübarek gece kıymetlidir. Fakat Mi'rac gecesinin ayrı bir hususiyeti vardır. Mi'rac 

gecesi; ızdırab ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. 
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Peygamber efendimiz bir ay Taif'te islamiyeti anlattı, hiç kimse inanmadı, alay ettiler, 

çocuklara taşlattılar... 

  

Üzüntülü bir şekilde dönerlerken, bir bağ kenarında oturup biraz istirahat ettiler. Addas 

adındaki, oradaki bağın bekcisi üzüm getirdi, peygamber efendimiz 

"bismillahirrahmanirrahim" deyince, Addas şaşırdı, "bu sözü buralarda hiç duymadım" 

dedi. Peygamber efendimiz "sen nerelisin?" diye sorunca "Nineveliyim" dedi. "Kardeşim 

Yunus'un memleketindensin, o da benim gibi peygamberdi" buyurdu. Addas, "Yunus'u 

buralarda kimse bilmez, bu güzel yüzün, bu güzel sözlerin sahibi asla yalancı olamaz" 

dedi ve iman etti, "ben de sizinle gelmek istiyorum" dedi. Peygamber efendimiz ona 

"şimdi sen burada kal, yakında ismimi her yerde işitirsin, o zaman bana gel" buyurdu. 

Bir ay kimse inanmadı, yolda dönerken bir kişi iman etti... Gece Ebu Talip mahallesinde 

amcasının kızının evine geldi, "Aç, amcan oğlu Muhammedim" buyurunca, Ümmü Hani, 

"Haber verseydiniz yiyecek bir şeyler hazırlardım, yedirecek bir şeyim yok" dedi. 

Peygamber efendimiz, "yiyecek içecek gözümde yok, Rabbime ibadet edecek bir yer 

bana yeter" buyurdu... 

  

Allahü teala Cebrail aleyhisselama, "Habibim bu halde yine bana yalvarıyor, çok 

üzüldü, onu ben teselli edeceğim, git habibimi bana getir" buyurdu... 

  

Evvela Mescid-i Aksa'ya geldiler. Bütün peygamberlere imam oldu. (Tabi o zamanki 

Mescid-i Aksa şimdiki yer değil, alt katında bir yerdi, kıble de şimdiki gibi değildi. 

Mescid-i Aksa en kıymetli üç yerden biridir). 

  

Peygamber efendimiz gitti, Allahü tealayı bilinemeyen, anlaşılamayan şekilde 

gördü... "Ya Rabbî, ümmetime de bunu isterim" dedi... İşte namaz bize mirac 

olarak verildi. 

  

Namaz Mirac'tır... Allahü teala namaz gibi büyük bir nimeti insanlara ihsan etti. 

  

Namaz varsa hayat vardır. Namazdan mahrum olan herşeyden mahrumdur. Namaz 

yoksa insan bir işe yaramaz. Namaz Allah sevgisini arttırır, duanın kabulüne sebeptir... 

Allah yolunda olanın duası makbuldür. 

  

Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, "Bir dava ne kadar çok üzüntü ve sıkıntılı olursa, o kadar 

da uzun sürer"... Peygamber efendimiz "en çok sıkıntıyı ben çektim" buyuruyor. O 

halde islam dîni kıyamete kadar sürecektir. 

  

Herkes evladının mesut olmasını ister... Allahü teala kullarının dünyada ve ahirette 

mesut olması için din gönderdi. 

  

İslamiyet Allah'a giden yoldur. Dinin emir ve yasaklarına uyan, dünya ve ahirette mesut 

olur. 

  

Hiç kimse Kur'an-ı kerimi kendi aklına göre tefsir edemez. Kur'an-ı kerim'in tefsiri 

peygamber efendimizin yaşayışı ve anlattıklarıdır. Eshab-ı kiram tefsiri gördü. En iyi 
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eshab-ı kiram anlar... Onlar da talebelerine anlattılar, buna da mezhep denildi. 

Mezhepler sonradan çıkma değildir, eshab-ı kiramın hepsi müctehid idi. 

  

Rastgele çok kitab okumak tehlikelidir, doğru kitabı çok okumak lazımdır. Büyüklerin 

hayatı kitab okumak, okutmak ve tatbik etmekle geçmiştir. 

  

Bu dünya, aynadaki bir görüntüdür... Görüntünün olabilmesi için bir hakikatin olması 

lazımdır. Hakikat ahirettir. Mescidlerin, hakiki yeri cennettir, cennetin dünyada 

izdüşümü mescidlerdir... Cennetin yolu mescidlerden geçer. Fotoğrafın olabilmesi için 

bir gerçeğin olması lazımdır... Ahiretde bir hakikat olmasaydı, dünyadaki bu görüntü 

olmazdı. 

  

Bütün peygamberleri Allahü teala çok mühim bir özelliğinden dolayı seçmiştir. Eshab-ı 

kiram efendilerimiz sormuşlar, "Ya Resulallah, cenab-ı hak sizi hangi güzel huyunuzdan 

dolayı seçti" demişler. Cevabında peygamber efendimiz "îsar" buyurmuş. İsar, kendi 

muhtaç olduğu bir şeyi vermektir... Her mü'min ömründe bir kere olsa bile isar 

yapabilmelidir ki cennete kolay girsin. 

  

En güzel şey îsâr'dır, bu da büyükleri, Allahü teala'nın sevgili kullarını tanımakla 

kolaylaştırılır. Beyaz nokta siyahın üzerinde belli olur. 

  

Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir... 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir nübüvvet yolu vardır, bir de vilayet yolu 

vardır. Hocamız, misal olarak da; nübüvvet 

yolunda Mektubât, Buhârî-yi şerîfden sonra; 

vilayet yolunda Mesnevî, Buhârî-yi şerîften 

sonra gelir, buyurdular. Devam ederek, 

vilayetin nübüvvet yanındaki büyüklüğü, 

deryada damla kadardır, buyurdular. Çünki 

nübüvvet, doğrudan doğruya peygamberlik 

vazifesidir. İnsanların tamamına 

yanmayacakları yolu telkin etmek, anlatmak 

yolu. Bu gün bu hizmet, kitapların dağılması 

şeklinde, hiç değişiklik olmadan aynen 

yapılmaktadır. O bakımdan bu kitap hizmetine 

katılanlar ne bahtiyardır. Hizmetlere iştirak 

edenler, sevaba da ortaktır. Cenâb-ı Hak 

âhırette hizmetlerin azına çoğuna bakmayacak, 

niçin yapıldığına, yani ihlâsına bakacak. Geçen 

gün bir kitapta okumuştum, orada buyuruluyor ki; bir mü'min yalnız ilim için çalışırsa, 

24 Nisan  2017 Pazartesi 
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onun pîri şeytandır. Çünki, şeytandan daha âlim kimse yoktu, meleklerin hocasıydı. 

Ama ihlâsı olmadığı için Cehenneme gitti. Eğer o kişi servet, mal mülk için uğraşıyorsa, 

onun da pîri Firavun'dur. Firavun'un derdi, servetti. Mü'min, bu ikisi de değildir. Mü'min, 

cenâb-ı Peygamber "aleyhissalâtü vesselâm" yolundadır. İşte, yapılan bu kitap 

hizmetleri, cenâb-ı Peygamber "aleyhissalâtü vesselâm"ın yolunda gitmektir. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Mübareklerin en çok tekrar ettiği husus; 

Kardeşim, biz çok bahtiyarız. Çok 

şanslıyız, çok bahtiyarız. Saat 

dörtbuçuktu, Enver abinin başı 

ağrıyordu. Doktora haber verdiler. İlaç.. 

Fakat ağrıyor.. Bu sabah namazdan 

sonra, mübarek Hocamızı ömrümde bu 

kadar neşeli görmedim. Ellerini öptükten 

sonra, başımı göğüslerine yatırdılar, 

başımı okşadılar. Ağrı, bitti! Çünki, 

mübarek el değdi. Efendim, dün akşam 

sizi bu vaziyette rüyamda gördüm, dedim. Maşallah, buyurdular. Bu da bir rüyaymış. 

Bu da bir rüya, bu da bir hayal. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Öldüğümüz 

zaman, hepimiz bir pişmanlık duyacağız. Ama ne mutlu ona ki, pişmanlığı azdır. 

Mü'minin en büyük kaybı, kaybettiği sevaplardır. Çünki, şimdi tam harman zamanıdır. 

Tam tarlaya tohum ekmek zamanıdır. Neden? Herkesin şaşkın bir vaziyette olduğu bir 

dönemde, cenab-ı Hak akıl vermiş, iman vermiş, hizmet nasip etmiş. Bunlar çok büyük 

nimetlerdir. Bunların her biri için, bin defa canını feda edecekler vardır. Ama nasip 

meselesidir. Allah rahmet eylesin, Necip Fazıl Kısakürek birgün Efendi hazretlerine 

gelmiş; Efendim, Allahü tealanın beğendiği, sevdiği kul nasıl olmalıdır, demiş. Çok uzun 

anlatsın istemiş; çünki Efendi hazretlerinin konuşmasından çok mutlu oluyormuş. 

Mübarek bir cümle ile cevap vermiş. Bu bir nasip meselesidir... İyiliğe elverişli olmayan 

kimse, faidelenemez Peygamberi dahi görse. Mübarek Hocamız buyurdular ki; Feyz, 

yani Allah sevgisi, güneşin ışığı gibidir, mutlak gelir. Hatta işaret ettiler, buraya kadar 

gelir, buyurdular. Ama ondan sonra almak, mü'mine kalmıştır. Bir, o feyzin kaynağına 

inanması lazımdır. İki, onu sevmesi lazımdır. Sevmenin manası, itaat etmesi lazımdır. 

Üç, haramlardan sakınması lazımdır. Dört, farzları yapması lazımdır. Hele bir tanesi 

vardır ki, çok zordur, o da, çok saygılı ve edepli olması lazımdır. Çünki, edep sınırını 

aşarsa, feyz buraya kadar gelir, içeriye girmez. Haddini bilmek çok zordur. Edep, sınırını 

tayin edebilmektir. Başkasının sınırına geçtiğin zaman, hem kendine, hem başkasına 

sıkıntı verirsin. 

 

 

 

 

25 Nisan  2017 Salı 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Ahırette insanlar, kalbinde birinci 

sırada olanla ölçülecekler. Onun için 

büyüklerimiz, ahırette kimle olmak 

istiyorsan, dünyada da onlarla birlikte 

ol, buyurmuşlardır. Yine bir mektûbun 

en sonunda, Mübârekler "kuddise 

sirruh"; Defalarca yazdım, defalarca 

söyledim, yine aynı şeyleri 

söyleyeceğim. Dînin aslı; iyilerle 

beraber olmak, kötülerden 

uzaklaşmaktır, buyurmuşlardır. Bu, 

iyilerle beraber olmak, her cins iyi şeydir; kötülerden uzaklaşmak, her cins kötülükten 

uzaklaşmaktır. Uzaklaşmazsan, yaklaşamazsın. Bir taraftan uzaklaş ki, öbür tarafa 

yaklaşasın. İnsanoğlunun iradesi zayıftır. Ayrıca huy ve ahlâk bulaşıcıdır. Birisi çıkar, 

efendim, ben kendimi korurum, der. Allah Allah. Mikroplar her tarafa yayılmış, biraz 

sonra nefes alacaksın. O halde sen, kendisini koruyanların yanına git de, sen de birlikte 

korun. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde "Sâdıklarla, iyilerle bereber olun" buyuruyor. 

Allah emridir bu. İşte, arkadaşlarımızın birarada olması çok büyük bir nimettir. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bakın size bir şey anlatacağım, can 

kulağı ile dinleyin. Bir balıkçı varmış. İşi 

gücü balık tutmak, başka bir şey yok. 

Bir kayığa biniyor, açılıyor, oltasını 

atıyor. Biraz sonra oltasına ağır bir şey 

takılıyor. Oltayı çekiyor, bir bakıyor 

kocaman bir kuru kafa. Kuru kafaya 

bakıyor, bakıyor ve başlıyor kendi 

kendine söylenmeye. Ey kuru kafa, 

belki sen çok zengindin, ama bak ne hale geldin. Ey kurukafa, belki sen çok fakir 

birisiydin, bak ne hale geldin. Ey kuru kafa, belki sen padişahtın, hizmetçiydin, 

hastaydın, akşama kadar sayıyor; bak ne hale geldin. Peki ben ne olacağım? Ben de 

senin gibi olacağım. Tevbe istigfâr ediyor. Kurukafayı atıyor suya, kayığı oltayı bırakıp 

doğru ilim tahsiline koşuyor, ilerliyor ve İbn-i Semmak "rahmetullahi aleyh" oluyor, 

İmâm-ı Ali Rıza "rahmetullahi aleyh" ile sohbet ediyor, asrının evliyası oluyor. Ma'rûf-u 

26 Nisan  2017 Çarşamba 

27 Nisan  2017 Perşembe 
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Kerhî "rahmetullahi aleyh", Firuz isminde bir hıristiyan çocuğu iken, onun müslüman 

olmasına sebep oluyor ve onu irşâd ediyor. Bir gün Harun Reşid "rahmetullahi aleyh" 

kendisini görmek ve nasihat almak istemiş. Harun Reşid'e şöyle demiş: Kendini mahşer 

yerinde cenâb-ı Hakkın huzûrunda hesap veriyor olarak kabul et. Cenâb-ı Hakkın şu 

anda vereceği karar; ya Cennet ya da Cehennem. Kararı Allahü teâlâ verir... Bu 

mübârek zât balıkçı olarak hayatına devam etseydi ne olurdu? Unutulurdu. Halbuki biz 

bakın, kendisinden rahmetle bahsediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

1998 senesinde, Enver abimler, 

Hocamız da dahil, ailece 8 ay kadar 

Yalova'da kaldılar. Orada evi olan, 

Enver abilere komşu olan arkadaşlar da 

orada kaldılar. İstanbul'a işlerimize 

hergün Yalova'dan gelip gittik. O günlerde, öyle güzel, öyle tatlı zaman yaşadık ki, 

hatırlamak bile ayrı bir zevk veriyor. Hergün sabah namazına Enver abim mescide 

gelirler, hep beraber cemaatle namaz kılınırdı. Sonra biz vapura yetişmek için alelacele 

yola koyulurduk. Akşama da heyecanla gene geriye dönerdik, çünki akşam namazına 

yetişip, namazdan sonra da bazan yemek, bazan çay için, bir abinin evine teşrif ederler, 

mescidde kimler varsa hepsi oraya davetli olurdu. Yemek bahane, maksat Enver abimin 

sohbeti idi. Öyle neşeli ve öyle tatlı sohbetler olurdu ki, dünyada bir benzerini bulmak 

mümkün değildi. Bu bakımdan biz çok şanslı insanlardık. Bizler, hergün evine Enver 

abileri davet etmek için sıraya girerdik. Enver abiler de, davet eden hiçkimseyi kırmayıp, 

kabul ederlerdi. Her akşam bir arkadaşımızın evinde olurduk. Sonra hep beraber yatsı 

namazına gidilirdi. O sene çok bereketli özel zamanlar yaşadık. 

 

- geçen haftanın devamı – 

 

O gün Enver abim buyurdular ki; 

 

Allahü teala müminlere çok kıymet vermiş, muhatab kabul etmiş, kulum demiş. Bundan 

daha büyük şeref olur mu! Kim dine sahip çıkarsa, din ona sahip çıkar. Hadis-i kudside 

buyuruluyor ki; "Ey dünya; dine hizmet edene hizmetci ol, sana hizmet edenlere 

zorluk çıkar". 

 

28 Nisan  2017 Cuma 
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Müslüman, güler yüzlü, tatlı sözlü olur. Güler yüz ve tatlı sözün, İslamiyetin- dinimizin 

yayılmasında mühim yeri vardır. Böyle olmayan insanlar dînimize fazla faydalı 

olamazlar. Daima tatlı sözlü ve güler yüzlü olma, müslüman olmanın birinci alametidir. 

 

Bir hayrın işlenmesine sebep olmak o hayrı işlemek gibidir. Bir kişinin hidayetine sebep 

olmak, bir kişiye yardımcı olmak en kıymetli ibadettir. Bazı insanlara Allahü teala hususi 

kabiliyet vermiştir. Onları özel bir iş için yaratmıştır. Bunlar insanın ağzından girer 

burnundan çıkar, onun hidayetine sebep olur, büyükleri tanıtır... mübarek olsun.... 

İnsanlar ebedi ateşden kurtulsun düşüncesi ile, herkese yardımcı olmağa çalışmalıdır. 

 

Mü'mine hizmet ibadettir, üzmek ise felakettir. Herkesin yaptığı işten, ne olduğu, kim 

olduğu ve tarafı belli olur. Karınca, İbrahim aleyhisselamın ateşini söndürmek için su 

taşırken yılan ise ateşin artması için üflüyordu. İkisi de hayvandır fakat ayrı yapıdadır... 

ikisi de farklı,.. tarafını belli ediyor. 

 

Kim Allah içinse Allah da onun içindir. Allahü tealanın rızasını düşünerek hareket 

edenleri, insanlar ne der diyerek Allahü tealanın rızasından vazgeçmeyenleri, insanların 

kızacakları işlerde Allahü tealanın rızasına uyanları, Allahü teala himayesine alır. 

İnsanların rızasını gözetip, Rabbimizin rızasına uymayanların, Allahü tealanın gadab 

edeceği işlerde insanların rızasına uyanların işini insanlara bırakır. 

 

Büyüklerden istifade etmenin iki şartı vardır; biri edep, diğeri teslimiyetdir. Teslimiyet 

öyle olmalıdır ki, ölünün ölü yıkayıcıya teslim olduğu gibi olmalıdır. Ölü, yıkayıcıya itiraz 

etmez, kalkıp yürümez, kızmaz, konuşmaz,… yıkayıcı ne isterse, ölü onu yapar. Ölü 

kefenle kalkıp yürüse, en yakınımız bile olsa korkulur. Demek ki fazla hareket etmemek, 

fazla konuşmamak, kızmamak lazımdır. Seadete kavuşabilmek için, büyüklerimizin 

ahlakı ile ahlaklanmamız lazımdır. 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Nimet ne kadar büyük olursa, onun 

düşmanı o kadar çok ve şedid olur. 

Büyüklerimizin hepsinin mutlaka 

düşmanı vardı. Peygamber 

"aleyhissalâtü vesselâm"ın bir düşmanı 

Ebu Leheb idi. Düşmanlığı o derece ileri 

gitmişti ki, el, kol, kaş, göz işaretleriyle 

Peygamberimizi kötüleyici işaretler 

yapıyordu. Âyet-i kerîme geldi. "Tebbet 

yedâ ebi lehebin ve tebbe" Eli 

kurusun dedi ve kurudu. Mevlânâ Hâlid-

29 Nisan  2017 Cumartesi 
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i Bağdâdî "kuddise sirruh" hazretlerinin de düşmanı vardı. O da taklit yapardı. Bir 

müddet sonra ağzı burnu karışmış, ne söylediği belli, ne hareketleri. Felç oldu. Herkes 

ondan korktu. Hakikati anlayıp aklı başına gelince, tövbe ve özürden sonra eski hâline 

kavuştu ve Mevlânâ Hâlid hazretlerinin en sâdık talebesi oldu. Unutmayalım ki, Allahü 

teâlânın koruduğuna, dünyanın yedi devleti bir araya gelse bir şey yapamaz. Biz Allahü 

teâlâ diyelim, nefsimize tâbi olmayalım yeter. Çünkü, Allahü teâlâ bir dost yaratmış, bir 

düşman. Düşmana, yani nefse peki diyen ve Allahü teâlâya hayır diyen, Allah'ın sevgili 

kulu olamaz. Onun için büyüklerimiz, âhırette kiminle olmak istiyorsan, dünyada da 

onlarla birlikte ol, buyurmuşlardır. İmâm-ı Rabbânî hazretleri kuddise sirruh, defalarca 

yazdım, defalarca söyledim, yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Dînin aslı; iyilerle beraber 

olmak, kötülerden uzaklaşmaktır, buyurmuşlardır. Uzaklaşmazsan, yaklaşamazsın. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübâreklerin ömrü kitapları 

hazırlamakla geçti. Bir gece saat 

ikide, odanın kapısı çalındı. Açtım, 

baktım Mübârekler. Elinde kâğıt. 

Efendim, bu yazıyı ilmihâlin şu 

sayfasına ilave etsinler, 

buyurdular. Sonra dönüp 

giderlerken de, efendim sabaha 

kadar uyuyamam, ölüm vâki 

olursa, bu yazılar kalır, mes'ul 

oluruz, şimdi rahat uyurum, 

buyurdular. Mübâreklerin 

lügatında "sonra yaparım" kelimesi yoktu. Allah rahmet eylesin, şefaatlerini nasib 

eylesin. Talebenin biri; bana şefaat edilmezse ben ne yaparım, diyor. Orada bulunan 

bir zât, evlâdım senin hocan yok mu, o sana şefaat eder, kurtulursun. Efendim ya 

unutursa, ya kaybolursam, deyince de, o zât buyurmuş ki; sen unutursan, tabii ki 

unutulursun. Hocamız buyuruyorlar ki; beni arayan, beni kitapların satırları arasında 

bulur. Unutulmamak için kitaplara sarılalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Nisan  2017 Pazar 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir gün Sarıyer'de Hocamız, Mustafa 

Çimen abiye; sen Ramazan Efendinin 

sâlih bir müslüman olduğuna şahid olur 

musun? diyorlar. O da; olurum, diyor. 

Hocamız, ben de olurum efendim, 

diyor. Şimdi Ramazan abi uçuyor. Din 

kardeşi kadar tatlı bir şey yok. Çünki, 

arada Allah sevgisi var. Efendi 

hazretleri "Bir Üniversiteliye Cevap" 

risâlesinde buyuruyor ki; sevgi, 

muhabbet, birlik; benzeri olmayanda 

vâki olur. Benzeri varsa, olamaz. Allah'ın benzeri yoktur. Onda birlik beraberlik olur. 

Hocamız'ın benzeri yoktur. Onda birlik beraberlik olur. Onun için, başımıza bir devlet 

kuşu konmuş, başka yere uçmasın diye ödümüz kopmalı. Hocamız; Bizim yolun esası 

üç şeydir. Kitapları okumak, kitapları okutmak ve birbirimize sevgi, muhabbet 

beslemektir, buyurdular. Bu üçünden biri eksik olmamalı. 

 

Talebenin birisi, ben Cehenneme gideceğim, beni Cehenneme atacaklar diye, feryad 

ediyormuş. Hocası, bu nereden çıktı, demiş. Hocam ben çok günahkarım, demiş. Hocan 

yok mu senin, demiş. Var, demiş. Şefaat eder, demiş. Efendim, ya unutursa, ya orada 

kaybolursam. Benim halim ne olur, deyince, sen unutursan, Onlar da seni unuturlar. 

Sen hocanı kaybedersen, sen de kaybolursun. Unutma, demiş. Peki, unutmamak için 

ne yapacağım, demiş. Mübarekler buyuruyorlar ki; Kitapların satırları arasındayım. Git 

atom bahsini oku, Mübarekler orada. Daha ne istiyorsun! 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir gün Mübareklerle Fatih Camiine 

gidiyorduk. Buyurdular ki; Kardeşim, 

Allahü teala Kur'an-ı kerimde mealen 

buyuruyor ki; Düşmanlarımın 

arasına adavet veririm, hakiki 

dostlarım kıyamete kadar rahat 

etsinler diye. Bir şeyh efendi varmış. 

İki şerden bir hayır doğar, dermiş. Bir 

talebesi içinden itiraz etmiş. Gitmiş 

 1 Mayıs  2017 Pazartesi 

 2 Mayıs  2017 Salı 
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şeyh efendiye, hocam, iki şerden bir hayır doğar ne demektir, demiş. Sana düşman 

olan iki kişinin arasına cenab-ı Hak bir adavet verir, sen de rahat edersin, üzüntü 

çekmezsin. Allahü teala aralarını açar, buna; iki şerde bir hayır vardır derler, demiş. Gel 

zaman git zaman, bir hırsız bu eve girmeye karar vermiş. Çok hediye geliyormuş. 

Şeytan da insan şekline girmiş, hırsıza, bu çok insan kurtarıyor, önce ben onu 

öldüreceğim, sonra sen evi soyarsın, demiş. Hırsız, sen deli misin? Adamı öldürdükten 

sonra eve sokarlar mı? Ben evvela çalıp çırpayım, sonra sen gidip öldürürsün, demiş. 

Hayır, evvela ben öldüreceğim, demiş. Sen ben derken, şeytan adama gitmiş, şu adam 

var ya.. Hırsız, demiş. Hoca efendi, adamı yaka paça yakalamış, sen bizim evi 

soyacaktın değil mi, demiş. Hırsız, size bunu kim söyledi, demiş. İşte filan kimse.. O da 

onun yapacaklarını söyleyince, ikisinin arası berbat olmuş; hoca da rahat etmiş. Talebe 

de, vallahi hocam, iki şerde bir hayır vardır, demiş. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir gün bir derviş namaza durmuş. 

Namazı kılıyor ama hiçbir dünya işi 

aklına gelmiyormuş. O gece rüyasında 

cenab-ı Peygamberi "aleyhissalatü 

vesselam" görmüş. Kızgın, üzgün. 

Buyurmuşlar ki; O namazın makbul 

değil. Bana salevat-ı şerife 

getirilmeden yapılan ibadet ve dua, 

kabul olmaz. Allah Allah, bir derviş 

namazda, kontrol altında. Mübarekler 

buyurdular ki; Cenab-ı Peygamberin 'sallallahü aleyhi ve sellem' mübarek cesedi 

yerindedir, oradan çıkmaz. Ama ruhu serbesttir. Ruh, öyle bir varlıktır ki, her şeye girer. 

Ve ruhun da gelip gitmesi yoktur. Mesela, burada binlerce elektromanyetik dalga var. 

Japonya'dan, dünyanın her ülkesinde yapılan yayını dinleyebilirsiniz. O istasyonu bulup 

da düğmeye bastın mı, duyulur. İşte ruh, zamansız ve mekansızdır. Sadece bir 

anılmasıyla, burada bulunur. Efendim, biz alamıyoruz.. Veren olgun, alan da olgunsa, 

tamam. Ama verende bir suç yok ki.. Alanın kabı böyleyse, ne yapsın. 

 

Eskiden büyükler, evlatlarının terbiyesi için, başka bir zâta teslim ederlerdi. Çünki, baba 

evlada faydalı olamaz. Neden? Bütün gün beraber olduğu için. Halbuki, yolun aslı esası, 

edeptir. Bunu ancak hocasının huzurunda elde edebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Mayıs  2017 Çarşamba 
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Enver abim buyurdular ki; 

 

Dinin aslı, esası, arkadaştır. Arkadaşını 

seçemeyen, mahvolmağa mahkûmdur. 

Onun için, okuma grupları yaptık ki, 

arkadaşlar bir arada dursun. Çünki, 

maalesef rüzgar çok sert, hava fırtınalı, 

gemi dalgalı, uçurum çok. Çok tehlikeli! 

Onun için, hiç uğraşmayın, iyi arkadaşlar 

bulmayı sağlayın, yan gelip yatın. Din-ül 

mer'i din-ül ahihi. Kişinin dini, 

arkadaşının dini gibidir. Bunu neden 

söylüyorum? Bir şey var ki, ondan 

anlatıyorum. Yani, bir arkadaşımızın 

çocuğu olmak, büyük bir şeref, büyük bir nimettir. Ama kurtulması, o arkadaşımızın 

elinde değildir. Evladına sahip çıkmak demek, onun çevresine sahip çıkmak demektir. 

Kendisine değil! Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurdular ki; Kötülük, iyilikten bin kat 

daha çabuk yayılır. Nefs kötü olduğu için, kötülük çabuk irtibat eder. Zordur efendim, 

buyurdular. Otuz-kırk sene uğraşırsın, sonra bir muhalif rüzgar eser, alır götürür. Allah 

muhafaza etsin. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem üyelerinin 

Cuma gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

1989 senesi idi. 22 Nisan. 

Türkiye gazetesinin kuruluş yıldönümü günü. 

Enver abimi ziyarete giderken, o zaman 3 yaşında 

olan ortanca kızım da arkamdan ağlayınca, benimle 

gelmişti ve üstteki resimde görülen gül buketini, Enver 

abime takdim ederken, mübarek ellerinden öpmüştü. 

O gün gazetede Enver abimin çok seçkin ve kıymetli 

misafirleri vardı. Enver abimin odasında o gün kısa 

fakat her zamanki gibi çok kıymetli sohbeti oldu. 

 4 Mayıs  2017 Perşembe 

 5 Mayıs  2017 Cuma 
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O gün Enver abim buyurdular ki; 

 

Mübarekler buyuruyorlar ki, insan demek muhtaç demektir. İnsan, Allahü teâlânın 

yarattığı her şeye gönlünü biraz bağladıkça Allahü teâlâdan o kadar uzaklaşır. 

Dolayısıyla, insanın malı mülkü arttıkça Allahü teâlâdan uzaklaşması da artar. Eğer 

kalbinde Allah sevgisi varsa, o mal mülk zarar vermez. Ama kalbinde böyle bir aşk-ı 

ilahi ve muhabbet yoksa, her kazandığı onu Allah'tan uzaklaştırır. Dolayısıyla, Allahü 

teâlânın rızası insanların muhtaç olduğu şeyleri bırakmasına bağlıdır. Onun için İmam-

ı Rabbani hazretleri Mektûbat'ta buyuruyor ki, Bu kainatta yaratılan her şey insanın 

faydasına yaratılmıştır. Ancak insanoğlu, muhtaç olduğu şeye kalbini ne kadar bağlarsa 

Allahü teâlâdan uzaklaşması da o kadar olur. Çok tehlikelidir bu. 

 

Eğer gönül yaratılanlara meylederse, o fenadır. Çünki, Allahü teâlâ gönlü kendisi için 

yaratmıştır. Uzaklaşma artar artar ve insan o zaman mahlûkatın en kötüsü olur. Bu 

yakınlık ne anlama gelir? Bu, ihlas anlamına gelir. Allahü teâlâya yakınlık demek; ihlas 

arttı demektir. İhlaslı insan, her an cenab-ı hakkı düşünen, onun sevgisiyle yaşayan ve 

her işini Allah rızası için yapan insan demektir. 

 

Ölçü Allahü tealaya yakınlık ve uzaklıktadır. Bir hadis-i şerifte geçtiği gibi, kişi 

insanlardan ne kadar uzaklaşırsa o kadar Allahü tealaya yakınlaşır. İnsanlardan 

uzaklaşmak demek onlarla görüşmemek demek değildir. Kalben uzaklaşmak demektir. 

İnsan demek, kalp demektir. Allahü teala insanlara çok kıymet veriyorsa kalpteki 

imandan dolayı veriyor. Cisimlerinden, servetlerinden dolayı vermiyor. İmam-ı Rabbani 

hazretleri buyuruyor ki; Üç şey vardır, insanlar ona müpteladır; ama her üçü de 

insanların başına beladır. Biri; mal, servet. Bugün bütün cinayetler, kan davaları hep 

mal bölüşmekten, arazi bölüşmekten, yani mal yüzünden çıkıyor. İkincisi; mevkii. 

Hayatta en arzu edilen doçent olmak, profesör olmak... Halbuki ömrünün geçip 

gittiğinin farkında değil. Üçüncüsü; şöhret. Çok zengin desinler, şöyle desinler, böyle 

desinler. Eğer bir Allah adamı, bir insanı severse, överse, bu iyidir; ama Allahü tealanın 

değer vermediği insanlar övse ne olur, övmese ne olur. 

 

İmam-ı Rabbani hazretleri 'kuddise sirruh' buyuruyorlar ki; Bu dünya muhabbetinden 

kopmanın, bu dünya sevgisinden ayrılmanın tek bir çaresi vardır. Bundan ibadet 

yaparak kurtulamazsınız. Siz eğer dünya sıkıntılarından, dünya üzüntülerinden, dünya 

bağlarından kurtulmak istiyorsanız, kendinize iyi arkadaş edinin. Eğer arkadaşınız iyi 

ise, artık siz kötü olamazsınız. Yani, kendinize dönemezsiniz, kendi arzularınızı yerine 

getiremezsiniz. İyi arkadaşla beraber, iyi olmak zorundasınız. O bakımdan, kişi sevdiği 

ile beraberdir hadis-i şerifine uygun olarak, insan arkadaşını iyi seçmelidir. 

 

Mübarekler yine buyuruyorlar ki: "Bu kalp iki türlü temizlenir. Birincisi ibadetlerdir. 

İkincisi sohbettir. Kalb bir defada temizlenmezse de devamlı olunca temizlenir. Size 

Hocanızı hatırlatacak arkadaşlarla beraber olursanız, Hocanızın yazdığı eserleri 

okursanız, o zaman o satırların arasında Hocanızla beraber olacaksınız, Hocanızın 

kalbiyle irtibat kuracaksınız ve onunla hem dünyada ve hem de ahirette hep beraber 

olacaksınız. Allahü teâlâ cevheri çöplüğe koymaz. Eğer kalbiniz Rabbimiz tarafından 

seçilmeseydi, bu büyükleri tanımak nasip olmazdı" 

 

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Şâh-ı Nakşibend "kuddise sirruh" 

hazretlerine bir gün bazı insanlar 

gelmiş; Hocam, bize bir keramet 

gösterin, demişler. Buyurmuş ki; Ne 

kerameti? Benim kerametim, her an 

meydandadır. Bir insan, bu kadar 

günahı omuzlarında taşıyıp, hâlâ 

yürüyorsa, konuşuyorsa, başka ne 

istiyorsunuz? buyurmuşlar. Soranlar 

demişler ki; Efendim, yine de bazan 

kerametiniz görülüyor. Şâh-ı Nakşibend hazretleri "Onlar bana ait değildir, hepsi 

hocama aittir" buyurmuş. 

 

Şâh-ı Nakşibend hazretleri yine buyurmuşlar ki; "Sizden fevkalâde hâller zuhûr etse, 

bütün ağaçların yaprakları dile gelse, taşlar konuşsa, ey mübârek zât, sen artık 

mübârek oldun deseler, sakın inanmayın. Biz bununla emr olunmadık, bunun için 

gönderilmedik. Bizim dünyaya geliş gayemiz; O'nun dînine uymak ve O'nun dînini 

anlatmaktır". 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Eshâb-ı kirâmdan bir zât buyuruyor 

ki; Hazret-i Ömer "radıyallahü anh"ın 

yanında oturuyordum. Medîne 

münevverede dehşetli bir salgın 

hastalık oldu. Yanımızdan bir cenaze 

geçti. Cenaze geçerken Eshâb-ı 

kirâmdan beraber olduklarımız, yâ 

Emîr-el mü'minîn, bunun şöyle iyi 

huyları vardı, böyle iyi huyu vardı, 

dediler. O hiçbir şey söylemedi, sadece başını önüne eğdi, "Kesinleşti" dedi. Biraz sonra 

başka bir cenaze daha geldi. Efendim, şöyle iyi ahlâklıydı, şöyle cömertti, dediler. Gene 

bir şey demedi, başını önüne eğdi, "Kesinleşti" buyurdu. Bir cenaze daha geçti, Allah 

afv etsin, şöyle hasisti, zâlimdi, şunu yaptı, bunu yaptı, dediler. "Kesinleşti" buyurdu. 

Yâ Emîr-el mü'minîn, kesinleşti kesinleşti, dediniz, ne kesinleşti? dediler. Buyurdu ki, 

ben cenâb-ı Peygamberin 'aleyhissalâtü vesselâm' yanındaydım. Mübârek buyurdu 
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ki: "Dört mü'min, bir mü'min hakkında iyi bir müslümandır dese, kesinleşti, o 

Cennetliktir." Peki yâ Resûlallah, bunlar üç kişiyse, dedim; "Kesinleşti" buyurdular. 

Peki yâ Resûlallah, iki kişi şahid olsa? "Gene kesinleşti." buyurdular. Bir kişi olsa 

diyemedim, utandım, buyurdu. Müjde, şahitler çok. Dolayısıyla, ölen bir insan için 

arkasından söylenilenler çok mühimdir. Allahü teâlâ, onu Müslümanların nasıl bildiğine, 

nasıl şahitlik yaptığına önem veriyor. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İnsan bu dünyada neye kıymet verirse, 

Allah, onun kıymet verdiği şey kadar ona 

kıymet verir. Onun için, Efendi hazretleri 

'kuddise sirruh' buyurmuşlar ki; Eğer insan 

bu dünyada yalnız yediğine ve içtiğine 

kıymet verirse, onun kıymeti, değeri, 

çıkardığı kadardır. Biz, onun için 

yaratılmadık. Bir insan niçin yaratıldığını 

bilmezse, bu dünyada nasıl yaşar? Cenab-

ı Hak bizi Cennet için yaratmıştır. Cennet, 

mü'minler içindir. Ama inkar edenler, elbette mahrum kalırlar. Tabii ki nimet kadar 

kıymetliyse, onun düşmanı da o kadar çok olur. İnsanın en büyük düşmanı, onun 

kendisidir, insanın nefsidir. Nefsin düşmanlığı o kadar çoktur ki, hiçbir mahluk o kadar 

düşman olamamıştır. Kime? Allah'a 'celle celalühü.' Cenab- Hak buyuruyor ki; Nefsin 

benim düşmanımdır, ona düşman ol. Çünki, İslamın aslı, hubb-u fillah, buğd-u 

fillahtır. Yani, mü'minleri severim, kafirleri sevmem. Dinsizin dinsizi içinde! Eğer kendini 

din kardeşinden daha fazla seviyorsan, kime kıymet vermiş oluyorsun? Nefsine. Yani, 

mürtedi, kafiri, din kardeşine tercih ediyorsun. Olmaz böyle şey! Evvela kardeşin, sonra 

gene kardeşin. Cenab-ı Hak, nefsine düşman ol, diyor. Çünki o, karşıma düşman olarak 

dikilmiştir. Benim karşıma düşman olarak dikilen nefsine muhalefet et ki, benim dostum 

ol, buyuruluyor. O halde, bu dünyadan ahirete, ben haklıyım diye gitmemeye, mümkün 

mertebe hep din kardeşine hak vermeye ve de hiçbir münakaşaya meydan vermeden 

dostça, kardeşçe ahirete gitmeğe bakalım. Çünki, dünya kadar ibadet yapsan, bir gönül 

kırdığın zaman, onun günahı hepsini bastırır. Bir kap kırmakla, yedi veya yetmiş defa 

Kâbe'yi yıkmaktan büyük günah girmiş olursun. Bir kalp kırmakla, değer mi? 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Hocamız buyurmuşlardı ki; feyz, 

güneşin ışığı gibidir. Bir kısmını buraya 

versin, diğer tarafa vermesin, böyle bir 

şey olamaz. O mutlak gelir, bundan 

sonra almak, mü'mine kalmıştır. Bu 

feyzi almanın da şartları: Feyz gelen 

kaynağa inanmak, onu sevmek, yani 

ona itaat etmek, farzları yapmak, 

haramlardan sakınmak, en mühimi ve 

zor olanı da; çok saygılı ve edepli 

olmaktır. Edep; haddini bilmek, sınırları tayin edebilmektir. Çok zordur. 

 

İnsan olarak yaratıldığımıza hamd edelim. Eli ayağı düzgün olarak yaratıldığımıza hamd 

edelim. Cenâb-ı Hakkın bize akıl verdiğine şükr edelim. Akıl, insanı hayvandan ayıran 

farktır. Duygu organları olmasa, ne işe yarardık. Bir de îmân nimeti var. Dolayısıyla, bu 

kadar nimetin de mutlaka şükrü icap eder. Çünki, eğer buna şükür edilmezse; Allahü 

teâlâ buyuruyor ki; Elinizden alırım. Peki ne yapmak lâzım? Ne emr ettiyse, onu 

yapmak lâzımdır. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mü'minin ahirette en büyük kaybı, 

kaybettiği sevaplar olacaktır. 

Eğer şöyle yapsaydı, bu kadar 

sevap alacaktı; ama böyle yaptı, 

kaybetti. O bakımdan, bu iman, 

bu ihlas, bu hizmet, Allahü 

tealanın bizlere bir nimetidir, 

ihsanıdır. Eğer bu nimetin 

kıymetini çok iyi bilirsek, cenab-ı 

Hak devamını nasip eder. Eğer bu nimetin kıymetini bilmezsek, vaad-ı ilahi var, Allah 

korusun, cenab-ı Hak; alırım, sonra da size çok acı azap yaparım, diyor. Yani, hem 

bu imanımız, hem bu ihlasımız, hem bu hizmetlerimiz, cenab-ı Hakkın birer ihsanıdır, 

nimetidir. Ancak evlat da cenab-ı Hakkın bir nimetidir, emanetidir. O nimetin de kıymeti 

bilinmezse, elden gider. Mektubat'ta buyuruluyor ki; Evlat nimetinin şükrü iki şeydir. 

Biri, ona dinini öğretmek. İkincisi, ona Kur'an-ı kerim öğretmek. Eğer siz, biz, 
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evlatlarımıza bu iki nimeti bahş etmezsek, bu iki vazifeyi yapmazsak, cenab-ı Hak o 

nimetin kıymetini bilmediğimiz için, onu da elimizden alacaktır. Çünki, cenab-ı Hakkın 

emri kesindir. Verdiğim nimetin kıymetini bilmezseniz, elinizden alırım, buyuruluyor. 

Evlat madem ki nimettir, ona yapılacak vazife de iki tanedir. Evvela, onun dînî bakımdan 

yetişmesi, ikincisi, mutlaka Kur'an-ı kerim öğrenmesidir. Efendim, nereden başlamak 

lazım. Mübareklerin başladığı yerden! Kuleli Askeri Lisesinde yıllarca, sohbetlerde 

yıllarca, evde Mücahid Ören'e yıllarca, hep büyükleri anlattılar. Kalbe o büyüklerin 

sevgisini yerleştirdiler, sonra bırakıp gittiler. Yani, aklımızın eremeyeceği, 

düşünemeyeceğimiz yerlerde namazı kıldık. Halbuki, Onlar bize namazı kılın, demediler. 

Sadece büyüklerin sevgisini kalbimize yerleştirdiler. O muhabbet girdikten sonra, elini 

kolunu kessen, işaret eder, gene namaz kılar. O halde, insanın terbiyesi iki yerde olur. 

Vücudunda ve kalbinde. Vücudun terbiyesi ile uğraşanlar, bir müddet sonra her şeyin 

kaybolduğunu görürler. Çünki, kalp boş veyahut da bozuktur. Ama kalbin tedavisi 

yapılırsa, kalbe o sevgi, o muhabbet yerleştirilebilirse, kalp vücudun kumandanı, 

hakimi, karar organı olduğu için, kul, mutlaka kalbin emrinde olarak hayırlı yerlere, 

hayırlı işlere koşar. Çünki kalbi nurlanmıştır, muhabbetle dolmuştur, o muhabbetin 

gereği neyse, onu yerine getirecektir. İşte kalp ve kalıp meselesi budur. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Kalpleriniz hasta, bunun tedavisi 

şarttır. Tam İlmihal Seadet-i 

Ebediyye'de ve Mektubat'ta, başta 

mübarek Hocamız olmak üzere, 

istediğiniz kadar doktor vardır. 

Tedavi ol, kurtar kendini; yoksa 

hepsi elden gider! Allah rahmet 

eylesin Mübarekler 'kuddise sirruh' 

buyurdular ki; Kardeşim, insan 

ölürken, bırakın ölümü, ölüme 

yaklaşırken, belirli bir yaştan sonra, unutkan olur. Ben dahi şu anda çok şeyi 

unutuyorum. Ama Mektubat'ta da İmam-ı Rabbani hazretleri aynı şeyi söylüyor; 

unutkan olur, buyuruyorlar. Bu büyüklerin sünneti bu! Hele hele ölürken can, beyinden, 

ayaklardan çıkmağa başlar ve yavaş yavaş aşağıya iner. Çünki, Mübarekler kucağımda 

vefat ettiği için gördüm. Yavaş yavaş kalbe doğru gider; ama beyinden çıkınca, beyinde 

ne kalır? Hiç! Ama sevgi, muhabbet, kalpte devam eder. Çünki, onun hatırlamakla 

alakası yoktur. İşte o sevgi, o muhabbet, insanın imanla gitmesine sebep olur. 

Düşünmekle olmaz. Çünki, zaten düşünce kalmaz. Son nefesin bu kadar tehlikeli 

olmasının hikmeti budur. Orada hatırlamak, ilim, amel, hiçbir şey yoktur. Çünki, 

beyinden aşağıya doğru yavaş yavaş ölümün indiğini görüyorsun. En son kalbe geliyor. 

Yani sevgi, muhabbet şarttır! Muhabbet; havada, sağda-solda değil, kitapların içindedir. 

Mübarek Hocamız 'kuddise sirruh' öyle buyurdular; Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye'yi 

okuyan, âlim olur. İçindekileri yapan, evliya olur. Daha ne istiyorsunuz? Efendim, ben 
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evliya olacağım. Buyur, mübarek olsun. Ama gidip de sakat bir yere yaslanma, sonra 

sen de sakat olursun. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

2011 senesi Temmuz ayının 15'i Berat 

kandilinde, Güzelşehir'de, Enver abim 

buyurdular ki; 

 

Mübarekler bir gün buyurdular ki; Efendim, yolumuz diğerlerinin yolundan çok farklıdır. 

Diğer yollarda olanlar talebelerini alırlar, öğretirler, geliştirirler ve ana caddeye 

çıkarırlar, bu yolun sonu Cennettir, şimdi haydi yürüyün, derler. O da çalışır, uğraşır, 

belki bu arada yoldan çıkaranlara rastlar, yan yola düşebilir. Fakat bizim büyüklerimizin 

yolu böyle değildir. Kendilerini sevenleri tutarlar, onları yoldan götürür, Cennete 

sokarlar, köşklerine kadar götürür, bizden bu kadar, derler. Dolayısıyla, biz çok 

şanslıyız. Mübarekler de devamlı; kardeşim, biz çok bahtiyarız, buyururlardı. 

Mübarekler neden bahtiyar olduğumuzu dört madde halinde anlatırlardı. Bir; Allahü 

teala bizi insan olarak yaratmış. Mülkün sahibi O'dur. Köpek de, kedi de yaratabilirdi. 

Nitekim, bir Cuma günü Bayezid-i Bistami hazretleri camiye giderken, yolunun üzerinde 

uyuz bir köpek yatmış duruyormuş. O zaman yollar darmış. Bayezid-i Bistami hazretleri 

Şâfiî mezhebinde olduğu için, köpeğe değmesin diye, eteklerini hafifçe yukarı çekmiş. 

Köpek dönüp fasih bir lisanla, ya Bayezid, dur bir dakika. Seni Bayezid olarak yaratan 

cenab-ı Allah, beni de köpek olarak yaratmıştır. Mülkün sahibi O'dur. O böyle istedi. O 

dileseydi, sen şimdi köpek olurdun, ben de Bayezid olurdum. Benden niçin bu kadar 

çekiniyorsun, demiş. Onun için Mübarekler; bahtiyarız, çünki Allahü teala bizi insan 

olarak yarattı, buyurmuşlardı. İki; Allahü teala bizi müslüman olarak yarattı. Bütün 

peygamberlerin halis talebeleri de müslümandır. Üç; Allahü teala bizi Muhammed 

aleyhisselam'a ümmet yaptı. Zaten şansların en büyüğü de budur. Kâdı Iyad hazretleri 

var. Şifa kitabının sahibidir. Bir gün buyuruyorlar ki; O kadar sevinçliyim ki, elimi 

uzatsam sanki yıldızları tutacağım. O kadar hafifim. Sanki bulutların üzerinde 

yürüyorum. Çünki, yerleri gökleri yaratan, hepimizi yoktan var eden, her an bizi varlıkta 

durduran yüce Allah, beni muhatap kabul ediyor ve bana kulum diyor. Bana emirler 

veriyor, yasaklar koyuyor. Bundan büyük ne olabilir? Sonra Allahü teala beni 

Muhammed aleyhisselam'a ümmet yapmıştır. Herkes kendi hocasını meth eder. Benim 

hocam, Muhammed aleyhisselam'dır. Çünki, benim hocalarımın hocası, Muhammed 

aleyhisselam'dır. Ben nasıl sevinmeyeyim? Çünki kainat, O'nun hürmetine yaratılmıştır. 
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Çünki, feyz kaynağının başı, Peygamber efendimizdir aleyhissalatü vesselam. Onun için, 

kendimi bulutlara basıyor gibi his ediyorum, diyor. Dört; bir büyük zâta talebe yaptı. 

Bir büyük zâta talebe olamayanın, O zâtın sohbetinde vasıtalı veya vasıtasız 

bulunamayanın, kitaplarını okuyarak, talebeleriyle arkadaş olarak bu imkanı 

bulamayanın, kurtulma şansı çok zayıftır. Çünki emir var. Siz dininizi büyüklerin 

ağzından öğreniniz. Bu dört madde elhamdülillah hepimize nasip oldu. Mübarekler 

buyurmuşlardı ki; Beni arayanlar, kitaplarımın satırları arasında bulur. Mübarekler 

anlatıyorlardı. Bir zamanlar her tarafa Benim Dinim isimli bir kitap dağılmıştı. Bu 

kitaplardan birini Efendi hazretlerine götürmüştüm. Efendi hazretleri, oku dinleyelim, 

buyurdular. Baştan sona kadar kitabı okudum. En sonunda; kitapta bir tek hata yok, 

ama okuyan zehirlenir, tehlikede olur, imandan çıkar, buyurdular. Aman arkadaşlar; 

insan bulduğu her şeyi yemediği gibi, her bulduğunu da okumamalıdır. İnsan, kendi 

vücudunu düşündüğü kadar, dinini de korumalıdır. Bir gün bu hatırayı anlatınca, o gece 

Mübarekleri rüyamda gördüm. Ne yapıyorsunuz, buyurdular. Sizden duyduklarımı 

arkadaşlara anlatıyorum. Mesela, bu hatırayı anlattım, dedim. Doğru anlatmışsınız, 

buyurdular. 

 

Fi emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Öldüğümüz vakit hepimiz pişmanlık 

duyacağız. Ama ne mutlu ona ki, 

pişmanlığı az olsun. Çünki, mü'minin 

en büyük kaybı; kaybettiği 

sevaplarıdır, buyuruluyor. Şimdi tam 

hasat zamanı. Çünki, Allahü teâlâ akıl 

vermiş, îmân vermiş, hizmet nasib 

etmiş. Bunlar çok büyük nimetlerdir. 

Bunlar için canını bin defa vermek 

istiyenler vardır ama, bu bir nasip 

meselesidir. Necip Fazıl, Allah rahmet eylesin, Allahü teâlânın sevdiği, beğendiği iyi kul 

nasıl olur? diye Efendi hazretlerine süal etmiş. Tabii istemiş ki, uzun bir sohbet olsun. 

Ama Mübârek bir cümleyle cevap vermişler: "Bu bir nasip meselesidir." İyiliğe elverişli 

olmayan, faidelenemez Peygamberi de görse. 

 

Mübarekler buyurdular ki; Kim birine bir bardak su verse, yani, bir bardak su verecek 

kadar ona hizmet etse, mutlak suretle Allahü teala o kuluna bir hizmetçi yaratır ve o, 

bu kula, hem dünyada, hem ahirette hizmet eder. Hadis-i şeriftir, kıyamete kadar 

geçerlidir. Men hadime hudime. Herkes misafirini kendi imkanına göre ağırlar. Allahü 

teala da kendine layık olan şekilde ağırlar. 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler doksan yaşına geldikleri halde 

hem yazıyorlardı, hem okuyorlardı. 

Efendim, birazcık istirahat etseniz, biraz 

ara verseniz dediğimizde, cevap iki tane: 

Birincisi, buyurdular ki; Efendim, mü'min 

musalla taşında dinlenir. İslamiyette 

emeklilik diye bir şey yoktur. Nereden 

emekli olursan ol, o işten çıkacaksın, başka 

işe gireceksin. Çünki, mü'min boş 

duramaz. Nitekim, Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' hazretleri bir yerden 

geçiyorlardı. Birini gördüler, hiçbir şey yapmıyor, oturuyor. Selam vermeden geçtiler. 

Dönüşte aynı kişinin birkaç şeyle uğraştığını gördüler, bu sefer selam verdiler. Eshab-ı 

kiram 'aleyhimürrıdvan' sordu; Ya Resulallah, aynı şahsa daha evvel selam vermediniz. 

Ama sonra selam verdiniz. Hikmeti nedir acaba, dediler. Peygamber Efendimiz 

"aleyhissalatü vesselam" buyurdular ki; Benim selamım duadır. Boş duranı Allah 

sevmez. Allahü tealanın sevmediğine ben dua etmem, kabul olmaz. Ben de 

kabul olmayacak duayı yapmadım. Dönüşte baktım bir şeylerle uğraşıyor, 

anladım ki bu artık Allahın sevgili kuludur, selam verdim. İnşallah cenab-ı Hak 

kabul eder. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İnsan bu dünyada bundan başka daha 

ne ister? Âlim mi olmak istiyorsun? Oku 

İlmihâli. Eğer anlayabilirsen, helal 

olsun, gel konuşalım. Bugün 

Ubeydullah abi; onu yazmak insan 

ömrüne sığmaz, diyor. Doğru. Ama o 

büyükler dilerse, zaman durur, uzar. Ve 

bu İlmihâl yüzlerce, binlerce Ehl-i 

sünnet âliminin buyurduklarının, 

yüzbinlerce çiçekten toplanan bal gibi 

hazır lokmadır. En iyi Arabi bilsen, en iyi 

Farisi bilsen, nereden bunları bir araya getireceksin de bu özeti hazırlayabileceksin? O 

halde, bu ilacı kullanmayan hastalıktan ölürse, suç kimin olur? İlim, kullanmak içindir. 

Silahlanmış bir insan, ormana gidip de vahşi hayvanların saldırısına uğrarsa, ne yapması 
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lazım? Silahını kullanması lazım. Silahını kullanmaz ve onu da parçalarlarsa, suç 

kimindir? Demek ki, insan da ilmiyle amel etmezse ve o yüzden de ahirette sıkıntıya 

girerse, kabahat kimdedir? Hani, kör görmezse, güneşin suçu ne? Çok büyük bir vebal 

altındayız. Çünki, kapalı, öğrenmediğimiz bir şey kalmadı. Bunlar çok çok tekrarlandı; 

ama sıra uygulamaya gelince, seksen tane bahane, bin türlü kendi yorumumuz, biraz 

yolumuzu kesiyor. Çok sıkıntılı günler bizi bekliyor, onlara şimdiden hazırlıklı olmak 

lazımdır. 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübareklerin kalbine, Mübareklerin 

sevgisine ulaşan, bütün büyüklere, 

sevgili Peygamberimize 

'aleyhissalatü vesselam' kavuşur. 

Allahü tealaya kavuşur. Onun için; 

her ki yek câ hemeca. Her ki hemeca 

hiç câ. Bir şeye kavuşan, her şeye 

kavuşur. Ama her şeye kavuşmak 

isteyen, bir şeye kavuşamaz. 

Velhasıl, elimizden geldiği kadar 

Hocamızdan bahsetmeye 

uğraşıyoruz, bahsedilmesini, hatırlanmasını istiyoruz. Sebep? Kaynak O da, ondan. 

Şadırvan orası. Dolayısıyla, hizmet eden bütün arkadaşlarımız, anlatmaya uğraştığımız 

bütün kardeşlerimiz, o şadırvan su verdiği müddetçe, korkmasınlar, emin olsunlar. Ama 

o şadırvanın yerini bırakıp da, başka su kaynaklarını ararlarsa, başka su kaynaklarını 

anlatırlarsa, o zaman iş karışır, yanlış olur. Daima temiz su, temiz insanlara uygundur. 

Karışık insanlar, karışık su severler. Allahü teala hiç birimizi başka şeylerle 

karıştırmasın. 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler kaç kere buyurdular ki; Kul 

hakkına riayet etmeyecek olan, 

evlenmesin. Evlenecekse, bir kul hakkı 

gelecek. Çünki, o da bir Allah'ın kulu. 

Hizmetçi değil. Allah'tan korkun. İnsan 

ahirete her şeyi dünyadan götürüyor. 

Yılanı da, akrebi de, ateşi de, her şeyi. 

Dolayısıyla, insanları perişan eden, 

insanları mahv eden, iki şeydir. Birincisi, 
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tûl-i emel. Yani, hiç ölmeyeceğini zan etmek. Bir gün yatağa düşüp de her tarafı sancı 

içinde kıvranacağını hiç akıl edemiyor. İkincisi, nefsinin esiri olmuş. Nefsin iki meyvesi 

var. Bir tanesi öfke, bir tanesi şehvet, dolayısıyla dünya sevgisi. Bunlar insanın etrafını, 

içini sardıktan sonra, akıl gider. Aklın olmadığı yere şeytan girer. Avucunun içine alır, 

seni istediği şekle sokar. Aklımızı başımıza alalım, hiçbir zaman unutmayalım; mutlak 

iyi geçinmek isteyen, her an, her zaman kendini suçlu bilmelidir. Ben ona karşı 

suçsuzum? Allaha karşı suçlusun. Hata işlemediğimiz hiçbir ânımız yok ki. Her zaman, 

her yerde biz suçluyuz. Ona tam layığı ile ibadet yapamadığımız için, Ona tam layığıyla 

kulluk yapamadığımız için. Bütün bunların hepsi hesaba vurulduğu zaman, pişmanlık 

olsa ne fark eder? Bazen pişmanlık da bir işe yaramıyor. Dünyadayken aklımızı başımıza 

toplayalım ve pişmanlığımızı artıralım. Burada ne kadar pişmanlık duyarsak, orada o 

kadar duymayız inşallah. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Nefsin kendisi 

lazımdır. Çünki, nefis olmazsa, evlilik olmaz, 

yemek yiyemeyiz. Peki ne lazım değildir? 

Nefsin istekleri lazım değildir. Nefsin istekleri, 

Allahü tealanın hep yasak ettikleridir. Çünki, 

herkes kendi cibiliyetine, kendi karakterine 

uygun yer arar ve onu ister. Dolayısıyla nefis, 

kendisine uygun yer ister ve kendisine uygun 

isteklerde bulunur. İşte onun istekleri 

kötüdür. Yoksa nefsi öldürmek, imha etmek 

diye bir şey yoktur. Onun isteklerine dikkat etmek lazımdır. Nefsin isteklerini iki şey 

yerine getirir. Birisi dünya; birisi şeytan. Bir de iyi istekler var. O da insanın kalbinde. 

Uzun bir hadis-i şerifin sonunda, hazret-i Peygamber 'sallallahü aleyhi ve sellem' 

buyuruyorlar ki; Her mü'minin kalbinde Allahın bir vaızı vardır. Yani, iyi istekleri 

hatırlatır, bu istekler de cenab-ı Hakkın razı olduklarıdır. İbadet etmek, sohbet etmek, 

hizmet etmek. Bunlar da iyi şeylerdir. Velhasıl, insanlar iyi şeylerle kötü şeyler arasında 

bocalayıp dururlar. Bu kötü istekler de iki yerden kaynaklanır. Biri nefisten, biri 

şeytandan. 
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Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

2007 senesi, Haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de kendilerinin 

de namaz kıldıkları (odalarının bulunduğu 

kattaki) mescidde ikindi namazına, Huzur 

Pınarına hizmet eden arkadaşları davet etmişlerdi. Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. 

 

O gün Enver abim buyurdu ki; 

 

Selamün aleyküm. Ali hoş geldin. Getirdiğin arkadaşları ayağa kaldır göreyim. Bunlar 

Huzur Pınarı. Bunlar çok hizmet ediyorlar. Bunlar bizim dava arkadaşlarımız. Allahü 

teala muvvafak-ı bil hayr eylesin. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, mübarek olsun.. 

  

En aziz, dünyanın en şerefli, en kıymetli insanı Muhammed aleyhisselamdır. Neden, 

çünki peygamberlik görevi O'nda. Peygamber efendimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" 

dünyayı teşrif etmelerinin sebebi, insanlara dünya işlerini öğretmek değildi. Zifiri 

karanlığı aydınlığa çevirmekti. Bir insan kör ise, her tarafı siyah görür. Hazret-i 

Peygamberin "sallallahü aleyhi ve sellem" gelme sebebi, o kör gözleri açmak ve ışığa 

kavuşturmaktır. Ondan sonra renkler, şekiller görülebilir. Güneşi istediğiniz kadar tarif 

edin, insan kör olduğu müddetçe inkar eder. Mektubat'ta buyruluyor ki; Kör görmezse 

güneşin suçu ne. Büyüklerin bize en büyük iyiliği, kör olan gözlerimizi açtılar. Karanlıkta 

insanlar birbirine çarparlar. Dolayısıyla biz birbirimize çarpmayız. Neden? Çünki ışığın 

altındayız. Ama o ışıktan mahrum kalırsak birbirimize çarpmaya başlarız. Sonra da kalp 

kırarız, sonra da şefaatten mahrum kalırız. Sonra hesap sorarlar; siz ışığa kavuştuğunuz 

halde, eğriyi doğruyu öğrendiğiniz halde, mayını gösterdiğimiz halde, niye çarptınız 

mayına derler. Haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. Onun için 

ne yaparsanız kendinize yaparsınız. İyilik yaparız kendimize yaparız, kötülük yaparız 

kendimize yaparız. Severiz, kendimize yaparız. Sevmeyiz, kendimize yaparız. Kızarız, 

kendimize yaparız. Bir mübarek zat öyle buyuruyor; Allahü tealanın size nasıl muamele 

etmesini istiyorsanız, siz de onun kullarına öyle muamele edin. İnsanın en büyük dostu 

Allah, en büyük düşmanı nefsidir. İnsan dostla düşman arasında gidip gelmektedir. 

Biraz öyle, biraz böyle ama en sonda çizginin ne tarafında ise orasıdır. O bakımdan 

daima Allahü tealaya yalvarmak lazım ki; Allahümme yâ mukallib-el-kulûb, sebbit 

kalbî alâ dînik. Ey kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye, doğudan batıya, 

batıdan doğuya çeviren Rabbim, benim kalbimi senin razı olduğun yerde sabit 
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kıl. Çok önemli! Bu kalp dönektir. Ve bu kadar çok tehlikeli, çok dönek olan, insanı her 

an felakete götürebilecek olan bu kalbe nasıl güvenebiliriz. Çünki, fırıldak gibi dönüyor. 

Hani civa durmaz ya yerinde, kayar gider... İnsanın kalbi de böyledir, bulunduğu yere 

çabuk intibak eder. Onun için büyüklerimiz buyuruyorlar ki; Eğer kurtulmak istiyorsanız 

kurtulanlarla beraber olun ki kurtulabilesiniz. Takdir-i ilahi tabii. 

  

Fî emanillah 

  

- devamı haftaya – 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Mübarekler buyuruyorlar ki; Kalp, yani 

ilettiği gönül, göze bağlıdır, göze tâbidir. 

Gönül, göze tâbidir. Mü'minin simasına 

Allah rızası için sevgiyle bakanlar, Arş-ı 

âlânın altında gölgeleneceklerdir. 

 

Hubb-u fillah, buğd-u fillah, dinin aslıdır. 

Ve gayba imandır. Mübarekler 

buyuruyor ki; Hubb-u fillah, buğd-u 

fillah, ne demek? Efendim, Ehl-i sünnet 

müslümanların yüzüne bakmak, onları 

sevmek, hubb-u fillahtır, buyurdular. Allah için hizmete koşanları sevmek, hubb-u 

fillahtır. Peki buğd-u fillah nedir? Buğd-u fillah; Allaha düşman olmuş, Peygamberimizi 

inkar etmiş, bid'at ehli olmuş, bunları sevmemektir. Fakat bu hubb-u fillah, buğd-u 

fillah, kavga etmek, münakaşa etmek anlamında değildir. Sevgi Allah içindir, o da 

bellidir. Yani, sevgiden bahsediyoruz, münakaşa etmek haramdır. Dosta da haramdır, 

müslümana da haramdır. Kalp kırmak haramdır. Yani, buğd-u fillah ediyorum diye bir 

kalp kırsan, yandın. Dolayısıyla bu, tamamen mahfi, gizlidir. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Göz neye bakarsa, kalp ondan alacaktır. Neye 

bakarsa! İyiye bakarsa, iyi. Onun için, iyi 

insanlarla görüşmeye, iyilerle beraber olmaya 

çalışmalıdır. Ne olursa olsun, Allahı inkar eden, 

Peygamberimizi "aleyhissalatü vesselam" 

kabul etmeyen insanlarla uzun süre beraber 

olmak, mutlaka kalbi karartır. Tabii bunun 

20 Mayıs  2017 Cumartesi 
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dereceleri vardır. Az karartır çok karartır; ama mutlaka karartır. Onun için, bu karartıyı 

giderecek istiğfar kapıları açıktır. Onun zamanı, mekanı, sayısı yoktur. Nerede, ne 

zaman, ne kadar istiğfar edilirse, kalp o kadar çok temizlenir. Mutlak temizlenir. Çünki, 

sûre-i Hûd'da Allahü teala buyuruyor ki; Tövbe ve istiğfar ederseniz, yardım 

ederim, yardımınıza yetişirim. Dolayısıyla, mutlaka tövbe istiğfar edeceğiz. Tövbe 

istiğfar etmek suretiyle Allahü tealanın yardımı bize ulaşacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Şeref-ül insan bil ilmi vel-edeb, lâ bil 

mâl-ı vel neseb. İnsanın şerefi, insanın 

kıymeti, insanın değeri, insanın itibarı 

nedir? İlim sahibi olmasıdır ve edep 

sahibi olmasıdır. Yoksa, çok serveti 

olmak, çok malı-mülkü olmak, etiketi 

olmak, bunların hiç birisi itibar kaynağı 

değildir. Cenab-ı Hak itibarı dine 

koymuştur. İtibarsızlığı da dünyaya 

vermiştir. Onun için, ehl-i ahiret ile ehl-

i dünya arasındaki fark, Hâlık ile 

mahlûk arasındaki fark kadardır. Çünki, birisi Allahü tealaya kul ve köledir, birisi paraya, 

kadına ve şöhrete kul ve köledir. Aradaki fark, tabii ki Hâlık ile mahlûk arasındaki fark 

kadar olacaktır. Sonra hazret-i Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' ne 

buyuruyorlar? İnsanlar sevdikleriyle beraber olacaklardır. Cenab-ı Hakkı, 

Peygamberini 'aleyhissalatü vesselam', Allahü tealanın sevdiklerini sevenler, şüphesiz 

ki onlarla beraber haşr olunacaklardır. Bunlarla hiç ilgisi olmayanları severse, onlarla 

beraber haşr olunacaktır. Sonra kime dert yanacaksın? 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dünyanın en bedbaht, en talihsiz insanı, tabii 

ki Allahü tealaya güveni az veyahut da hiç 

olandır. Çocuk anne karnındayken, daha 

dünyaya gelmediği halde, Cebrail 

'aleyhisselam' geliyor, kulağına diyor ki; Bak, 

sakın rızkından endişe duyma. Allah senin 

rızkına kefildir. Dünyadayken yiyeceğin 

bütün rızık yazılmıştır. Sen onu ararsan, o da 
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seni arayacaktır. Bitti! Cenab-ı Hak kefaleti daha anne karnında veriyor. Onun için, en 

talihsiz insan, rızkı için endişe duyandır. Seni yoktan var eden, her an varlıkta durduran 

ve senin rızkına kefil olan niye vermesin? 

 

Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyuruyorlar ki; İyilik eden, ister 

müslüman olsun, ister münkir olsun ecrini alır. Eshab-ı kiram sormuşlar; Ya Resulallah! 

Müslüman ecir alır da münkir ne alır? Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki; Dünyada 

işleri kolaylaşır, ahırette azabı diğerlerinden daha hafif olur. Neden? İyilik ediyor. 

  

Cenab-ı Peygamber "aleyhisselam" buyuruyor ki; Verdiğin mal senindir, aldığın değil. 

  

Allahü teala iki şeyin sevabını kullarına bildirmedi. Biri, Ramazan-ı şerif orucunun 

sevabını, bir de yemek yedirmenin sevabını. Cenab-ı Hak; Bir ben bilirim, buyurmuş 

Yani, o kadar sevab... 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Biz Hindistan'dan döndük, 

Mübarekler kapıyı açtılar. Kapıda; 

selamün aleyküm, aleyküm selam. 

Buyurdular ki; Hindistan'da gök ne 

renk? Mavi efendim, dedim. 

Buyurdular ki; Ya kardeşim, burada 

da mavi. Dünyanın neresine 

giderseniz gidin, gökün rengi 

mavidir. Eğer sevginiz varsa, 

sevginin sınırı yoktur, her zaman 

bizimle berabersiniz. Sevginiz, 

irtibatınız, bağlılığınız yoksa, 

burnumuzun dibinde olsanız, 

yoksunuz. Nereye giderseniz gidin, bir koltuğunuzun altında İlmihâl, bir koltuğunuzun 

altında Mektûbât varsa, daima Onlarla berabersiniz. Mesela, Allah şefaatlerine nail 

eylesin, bir gün Mübarekler anlattılar; Bir gün Efendi hazretlerine gittim. Efendi 

hazretleri buyurdular ki; Hilmi, ben bu gece hastalandım, çok hasta oldum. Ama ilaç 

başımın ucundaydı. Mektûbâtı aldım, göğsüme koydum, böyle yattım, sabaha kadar 

hiçbir şeyim kalmadı. Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye var, Mektûbât var. Başın mı 

ağrıyor, koy başının altına. Kolun çok ağrıyor, kolunun üzerine koy. Arada bir öp, 

Mektûbât bu. Yani, ottan, şuradan buradan yapılan ilaçlara ehlen ve sehlen, Mektûbâtı 

taşa koysan, taş erir. Yeter ki, içimizde o inanç olsun. Sakın ha, biz sahipsiz değiliz. 

Allahü teala ezelde bizi sahipli kıldı. Eğer sahipsiz kılsaydı, burada ne işimiz vardı? İşte, 

sahipli olmanın bereketi, bunlara kavuşmaktır. Allah hepimize din ve dünya iyilikleri 

versin. Selamet-i dareyn versin. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Düşünebiliyor musun? Şu itikada 

kavuşmuş olmak ne büyük şeref, ne 

büyük nimettir. Hocanın hakkı nasıl 

ödenir? Ömürleri, islam âlimlerinin 

kitaplarından tercüme ederek, düzgün 

itikadı yazmak, düzgün imanı yazmak 

için geçti. Böyle bir imkan varken hâlâ 

onu okumamak, öğrenmemek, onun 

üzerinde hizmet etmemek ne akla 

hizmettir. Büyükler öyle buyuruyor; 

Herki heçca hemeca, herki hemeca hiçca. Bir şeye kavuşan, her şeye kavuşur. Her şeye 

kavuşmak isteyen, hiçbir şeye kavuşamaz. Böyle bir seadet topu ortada, kapan erler 

nerede? Daha başka şey aramaya gerek yok, işte var. Velhasıl, cenab-ı Hak 

işittiklerimizle amel etmek, okuduklarımızdan istifade etmek nasip etsin. 

  

Mübarekler buyurdular ki; Bize bir adım yaklaşana, biz bin adım yaklaşırız. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin 

muhterem üyelerinin Cuma 

gününü tebrik eder, müstecâb 

dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz 

efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

2007 senesi, Haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de 

kendilerinin de namaz kıldıkları 

(odalarının bulunduğu kattaki) mescidde ikindi namazına, Huzur Pınarına hizmet eden 

arkadaşları davet etmişlerdi. Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. 

 

- geçen haftanın devamı –  
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O gün Enver abiler buyurdu ki; 

 

Padişahın hizmetçisi yalvarıp yakarıyormuş Cenab-ı Hakka; birgün padişahın yatağında 

yatabilsem diye. Ben kulübede yatıyorum, o ne saltanat içinde yatıyor. Laf, laf, laf... 

Gitmiş padişahın kulağına. Gidin, yıkayıp, paklayıp getirin demiş. Gitmişler, devlet kuşu 

kondu başına demişler. Padişahın yatağında yatacaksın. Ne? Emir öyle. Yatırıyorlar 

yatağa, sabah da çıkartıyorlar padişahın karşısına. Anlat bakalım diyor, bu gece kaç 

saat uyudun, rahat ettin mi? Yatak, döşek iyi mi? Oda da, yatak da senin olsun, döşek 

de senin olsun, ben kulübeme gidiyorum diyor. Neden? Sabaha kadar damla uyku 

uyuyamadım. Neden? Kafamın üzerinde kocaman bir taş vardı, devamlı sallanıyordu. 

Ha düştü, ha düşecek. Padişah; Ben her gün bu yatakta yatıyorum. Allah'tan kork! ... 

  

Onun için Enver abiye yardımcı olun. Pilot hata yaparsa herkes gider. Kaptan yanlış 

yaparsa gemi batar. Şoför yanlış yaparsa kaza yapar. O halde, nasıl şoförün takva sahibi 

olduğuna değil, sanatına bakın. Sorar mısın kaptana; Ey kaptan namaz kılıyor musun? 

Sana ne! Sen yürümene bak. Bakış açılarımız, ölçülerimiz farklı olmalı. Şoför başka, 

cami imamı başka tabii ki. Ama o şoförün değerini lütfen bilin çünki, hayatımız biraz da 

onun süreceği arabaya bağlı. Gel de dua etme şimdi. 

 

Fakirullah hazretleri var Tillo'da, Marifetname kitabının yazarı İbrahim Hakkı Efendi 

hazretlerinin mürşidi. İsmail Fakirullah hazretleri birgün bir talebesini suya göndermiş. 

Git şu ibriği şu çeşmeden doldur gel. O çocuk da almış ibriği gitmiş çeşmeye 

doldurmağa. Oyuna dalmış. Öğlen geçmiş, ikindi geçmiş... Derken aklı başına gelmiş. 

Hemen gitmiş çeşmenin başına, suyu doldurup gelmiş ama hakikaten mahzun, üzgün 

bir halde. Oradaki öğrenciler; sen nasıl geç kalırsın, Hocamızı bekletirsin diye yer misin 

yemez misin, dövmeye başlamışlar. Derken, Fakirullah hazretleri acele ile telaşla 

koşarak geliyor, durun yapmayın, yapmayın diyor. Duruyorlar, Hocam bu hata işledi, 

hak etti diyorlar. Hiç de hak etmedi ve çok da günaha girdiniz, helalleşin dedi. Mübarek 

zat; Nazar ettim, bizim kısmetimiz olan su, dağdan yeni geliyordu. Bu arkadaşınız o 

suyu almağa gittiği zaman henüz bize tahsis edilen su, çeşmeye gelmemişti. Allahü 

teala ona unutturdu. Vakit doldu, bizim su çeşmeye geldi ve o çocuk kovayı doldurdu. 

Siz de bunu dövdünüz, şimdi nasıl helalleşeceksiniz? Elini mi öpersin, ayağını mı 

öpersin, yanağını mı öpersin, affet bizi mi dersin? Düşünün ki kısmet olmayan su eve 

gelmiyor. İşte herkesin rızkı, o kadar kesin tayin edilmiştir. Dolayısıyla, hiç bir Allah'ın 

kulu rızkı için üzülmemelidir. Peki çalışmalı mıdır? Çok! Çünki, çalışmak ibadettir. Ama 

o çalıştığımızla rızkımızın hiç bir ilgisi yoktur. 

 

- devamı haftaya - 

 

Fî emanillah 
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1993 senesi Ramazan-ı şerif ayındaki 

bir iftardan sonra, 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Ya Rabbi, tuttuğumuz oruçları kabul 

eyle. Sen bizlere Ramazan-ı şerif'in 

şefaatine nail eyle. Ramazan-ı şerifte 

afv ve mağfiret eylediğin, 

Cehennemden azad eylediğin kulların 

meyanına bizleri de idhâl eyle. Ya 

Rabbi, bütün hasta kullarına şifalar ihsan eyle. Bütün ölmüş kullarına merhamet eyle. 

Bizlere de son nefeste imanla ölmek nasip eyle. Şehid olarak ölmek nasib eyle. Ya 

Rabbi, hizmetlerimizin devamını nasip eyle. Bilad-ı muhtelifedeki mücahid 

Müslümanlara yardım eyle. 

  

Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' bir adam tutmuş parayla. Bir adama para vermiş, maaş 

vermiş. Demiş ki, olur olmaz zamanlarda gel bana de ki, 'Ya Ömer, bir gün öleceksin. 

Ben, dalarım dünya işine, Rabbimi veya ahireti unuturum. Sen bana hatırlat bunu, 

demiş. Allah Allah... Hazret-i Ömer bile böyle demiş. Adamcağız da tabii maaşının 

hakkını ödemek için, Hazret-i Ömer tam yemek yiyecek, karşısına dikiliyor. 

Söylemesine bile hacet yok. Hazret-i Ömer adamı gördü mü, tamam diyor. Tam 

Besmeleyi çekecek, Ya Ömer, vallahi sen bir gün öleceksin, diyor. Sübhanallah... Peki, 

Allah kabul etsin, kaldırın sofrayı, diyor. Hazret-i Ömer tam bir yere gidecek, karşısına 

dikiliyor hemen; maaş veriyorsun, hakkımı, aldığım maaşı helal ettireceğim bu parayı, 

diyor. Ne var diyor. Ya Ömer, vallahi sen öleceksin. Senelerce böyle... Sonunda demiş 

ki Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh'; Seni bugün emekli ettim. Hem de tam maaşla. 

Emeklisin artık. Neden ? Vazifemizi suistimal mi ettik, yani yanlış mı ettik, demiş. 

Hazret-i Ömer; Yok, gayet güzel yaptın; ama bugün aynaya baktım, saçımda beyaz kıl 

gördüm. Artık bu sakalımdaki beyaz kıl bana hep ölümü hatırlatıyor, buyurmuş... 
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1993 senesi Ramazan-ı şerif ayındaki bir 

iftardan sonra, 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir gün Mübarekler buyurdular ki; 

'Kardeşim, Allahü teala bu hizmetlerden 

dolayı bana bir nimet verirse ki inşallah 

Cennetini ihsan edecek. Çünki, vermek 

istemeseydi istek vermezdi. Cenab-ı 

Hak bize, Efendi Hazretlerini tanıdığımız 

günden beri, hep dinine uymak, O'nun 

emirlerine ve yasaklarına uymak, sonra 

da O'nun dinini yaymak nasip etti. Bu, Cenab-ı Hak'kın bize bir şey vereceğine 

alamettir. Bir insan birisine iyilik yapmak isterse, ona bir iş verir. Maksat iş değil; 

maksat, işte sen bunu yaptın, aferin sana. Onun için bunu al bakalım deyip ona bir 

ihsanda, ikramda bulunmak için insan, sevdiğine ufak bir iş verir. Maksadı, o işin 

karşılığı değil de tasarladığını, önceden düşündüğünü ona vermek içindir. İşte, Allahü 

teala da Cennetini vermek istediği kullarının kalbine bakın neler verir: 

Evvela O'nun sevdiği bir kuluna onu tanıştırır. Bu, Allahü tealanın kullarına olan en 

büyük merhametidir. Neden ? Eshab-ı kiram'a Peygamber Efendimiz'i tanıttığı gibi. 

Nitekim görüp de tanımayanlar var. Ebu Cehil var, Ebu Leheb var. Bunlar gördüler ama 

tanımadılar. Tanımak ayrı şey, görmek ayrı şey. 

 

Bir beyt var Mektubat'ta, ne güzel : 

'İyiliğe elverişli olmayan kimse, 

Faidelenemez, Peygamber'i dahi görse.' 

 

Demek ki, bir kuluna Allahü teala Cennetini vermek mi istiyor, evet. Evvela, onun 

karşısına, onu Cennete götürecek bir vasıtayı ihsan eder. Vasıta... Kat'iyyen vasıtasız 

iş olmaz. Elektrik, ses, şu konuşmamız, her şey ama her şey vasıtayla. İşte Allahü teala 

Cennetini vermek istediği kullarına ne veriyor evvela, bir vasıtayı veriyor. Buradan 

Cağaloğlu'na gitmiyorsun, ahirete gidiyorsun. Ahiretin vasıtası, Cennetin vasıtası; 

evvela Allah'ın sevgili kullarıdır, evliyalardır, âlimlerdir; işte Mübarekler'dir. Bunlar, 

insanı Cennete götüren vasıtalardır. 
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1993 senesi Ramazan-ı şerif ayındaki bir iftardan 

sonra, 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler bir gün buyurdular ki; 'Allahü teala bize bir 

nimet ihsan ederse, inşallah bu hizmetlerden dolayı ben 

Cenab-ı Hak'ka diyeceğim ki; Ya Rabbi, benim dünyada 

kardeşlerim vardı, arkadaşlarım vardı; talebelerim 

vardı, ben onları da isteyeceğim, diyeceğim ve mahşer 

yerine döneceğim, bütün arkadaşlarla hep beraber 

inşaalllah Cennete gireceğiz.' buyurdular. Ne büyük 

nimet Ya Rabbi. Ne büyük nimete kavuştuk. Herkes bir 

yere gitmek için bir arabaya biniyor, bir vasıtaya 

biniyor. Cennete giden vasıta; Mübareklere rastlamak, 

ne büyük nimet. Çünki, İmam-ı Rabbani Hazretleri 

buyuruyorlar ki :'Allahü teala sevdiği bir kuluna mülaki 

ederse yani arkadaş ederse, ona her şeyi vermiştir. 

İmanı da, ibadeti de, islamiyyeti de, her şeyi de vermiştir. Allahü teala bir kuluna sevdiği 

bir kulunu tanıştırırsa, tanıtırsa ve ona mülaki ederse yani ondan istifade ettirirse, o 

kuluna Allahü teala dünya ve ahiret, her şeyi vermiştir. Ne gibi ? Eshab-ı kiram'a 

Peygamberimiz'i verdiği gibi. Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" olmadan evvel 

Eshab-ı kiram diye bir şey yoktu. Hatta bilakis çok vahşi bir kabileydiler. Diri diri 

evlatlarını gömüyorlardı. Hak hukuk Hak getire, yok. Sonra, devamlı birbirleriyle harp 

yapıyorlardı, kavga ediyorlardı, mücadele veriyorlardı. Düşmandılar birbirlerine. Her 

kabile bir devlet, diğerine düşman. Sonra Allahü teala Peygamberimiz'i 

gönderdi.'aleyhissalatü vesselam.' Aynı o düşman kabileler, o düşman olan kişiler ve 

insanlar, birbirleri için canlarını feda edecek hale geldiler. Kavga gürültü yok. Kalp 

kırmak, şu bu hiç yok. Din kardeşi için kendi canını feda edecek hale geldiler. Öyle 

olgunlaştılar. Nitekim cenab-ı Hak da Kur'an-ı kerim'de :'Nimet olarak size bu 

yetmez mi ? Siz birbirinizi öldürüyordunuz, birbirinize düşmandınız. Sonra 

aranıza bir muhabbet verdim, birbiriniz uğruna canlarınızı feda edecek duruma 

geldiniz.' buyuruyor. 
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1993 senesi Ramazan-ı şerif 

ayındaki bir iftardan sonra, 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Allahü teala Kur'an-ı kerim'de 

buyuruyor ki; Kendinize vesile 

arayın. Dostlarla beraber, 

sadıklarla beraber olun. Bu 

sadıklarla beraber olmak, Allahü 

tealaya kavuşturacak, Cennete 

kavuşturacak vasıtalara 

kavuşmak, seadet alametidir. 

Nitekim işte Mübarekler de Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni buluyorlar, tanıyorlar. 

Elhamdülillah, senelerce sohbetlerinde bulunuyorlar ve sonra aldıkları feyzi size, bize, 

her tarafa yayıyorlar. Nasıl yayıyorlar ? Gene vasıta ile. Hangi vasıta ile ? Enver Abi var 

işte, iyi değil mi bu vasıta, maaşallahı var vallahi, kitaplar var. Bu kadar eserler var. 

Bunların hepsi birer vasıta. Gaye ne ? Gaye, bir iki gaye olmaz. Gaye bir: İlahi ente 

maksûdi ve rızake matlûbî.Ya Rabbi, benim maksadım, gayem sensin. Bu bir tarafa... 

Bir de; İlahi Ya Rabbi, benim gayem para, dünya. Bu da bir tarafa... O da bir vasıta; 

ama Allahü tealanın rızasını kazanmak için vasıtayı seçen ile insanların takdirini, 

insanların beğenmesini, insanların tebrikini, insanların önünde eğilmesini, beyefendi, 

paşa efendi, zengin efendi dedirtmesi için de vasıtayı yaratmış cenab-ı Hak. O da ne, o 

da para. Birisi hayal; çünki, bugün sende, yarın başkasında. Ölünce de bir şey 

yapamıyorsun. Dağıtıyorsun dosta düşmana, bitti. Bakın Peygamberimiz 'sallallahü 

aleyhi ve sellem' ne güzel dua ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: Ya Rabbi, 

beni sevene hayırlı mal ver. Bana düşman olana çok mal ver. Sübhanallah. Ya Rabbi, 

beni sevene hayırlı mal ver, ne gibi, ayıp olacak ama işin doğrusu da bu. Enver Abi'ye 

verdiğin gibi. Vallahi öyle; çünki, Enver Abi bakıyor ki kime ne versin ? Neden ? Çünki 

ben Peygamber Efendimiz'i seviyorum 'sallallahü aleyhi ve sellem'. Ya Rabbi, beni 

sevene hayırlı mal ver, buyurmuş. Bir malın hayırlı olup olmadığı, sarf edildiği yerden 

belli olur. Malın en hayırlısı, insanın rızkına sarfedilendir. Rızka verilen para, yani 

yiyecek parası...Ya Rabbi, bana düşman olanlara çok mal ver, buyurmuş. 

Peygamberimiz'in duası. Neden ? O çok mal ona daha çok günah işletir. Onun 

Cehennemdeki yerini daha çok azdırır. Ondan dolayı bu duayı yapmış Peygamber 

Efendimiz. Allahü teala ne buyuruyor bir hadis-i kudsi'de: 'Ey dünya, bana hizmet 

edenlere hizmetçi ol. Yani, dinime hizmet edenlere hizmetçi ol, yardımcı ol. 

Sana hizmet edenlere, yani, seni imar etmek için, seni ihya etmek için 

uğraşanlara güçlük çıkar.' 
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1993 senesi Ramazan-ı şerif 

ayındaki bir iftardan sonra, 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Vallahi, billahi, tallahi çok şanslıyız. 

Yani, bunu bir anlasak var ya, ufak 

tefek bütün kusurlar bitecek, herkes 

birbirine âşık olacak. Bunu bir 

anlasak var ya... Biz Kuleli'deyken 

değil bir abinin elini öpmek, ayağını 

öpmek için böyle fırsat kollardık. 

Birbirimizin kıymetini bilelim. Çünki, 

çok büyük nimete kavuştuk. Allahü teâlâ idrak nasib etsin. Çok mühim, çok mühim. 

Zira, bir nimetin kıymeti ne kadar çok bilinirse, cenab-ı Hak söz veriyor ki, arttırırım 

diyor. Bir nimetin kıymeti ne kadar bilinmezse, alırım ve sonra azab yaparım diyor. 

Azab! İnsan olmanın kıymeti, sıhhatli olmanın kıymeti, aklının kıymeti, imanının 

kıymeti, büyükleri tanımanın kıymeti, camide olmanın kıymeti... İnsan evine kimi 

çağırır, kimi davet eder? Sevdiğini ve tanıdığını. Sokaktan geçen serseriyi değil her 

halde. Burası Allahü teâlâ'nın evidir. Cenab-ı Hak sevdiğini bu mescide çağırıyor. 

Sevmediğini çağırmıyor. O da gelmiyor zaten. Bir insana cenab-ı Hak, onun evine 

gitmek nasib ve müyesser eyliyorsa, müthiş şanslı o, talihli bir insan. Nasib etmiyorsa, 

yalvarması lazım cenab-ı Hakka. Ya Rabbi! Ne kusurum var ki, beni çağırmıyorsun? 

Benim kulaklarımdan bu gaflet pamuğu çıkmıyor, ben göremiyorum. İşitemiyorum. 

Çünki, cenab-ı Hak Kur'an-ı kerimde; kulakları vardır, işitmez; gözleri vardır görmez, 

diyor. Niye? Kapı kilitli. İnsan bir yere girerken kapıdan girer. Kapı kilitliyse... O kapı 

neresi? O kapı kalpdir... 

 

 

 

 

 

 

1993 senesi Ramazan-ı şerif ayındaki bir 

iftardan sonra, 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Siz hiç Enver Abi'yi ağlarken gördünüz mü ? 

Enver Abi hep gülüyor maşallah.Vallahi 

maşallah; hasta oluyor gene gülüyor, sıkıntısı 

oluyor gene gülüyor. Allah güldürsün. Allahü 

teala hadis-i kudsi'de buyuruyor ki: 'Ey 

dünya, dinime hizmet edenlere yardımcı 

ol.' Elhamdülillah, cenab-ı Hak o kadar çok 
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yardım ediyor ki; nereden gördüm; işte siz varsınız ya. Bundan daha büyük yardım olur 

mu ? Cenab-ı Hak en sevdiği kullarını bize yardımcı vermiş. Hep beraber çalışalım, 

Rabbimiz'in rızasını kazanalım diye. 

 

Allahü teala bir kuluna Cenneti vermek isterse, evvela ona, Cennete götürecek vasıtayı 

verir. Vasıta ne ? İşte hizmetler var, kitaplar var, camiiler var, sadaka var, oruç var, 

Ramazan var. Ramazan da Cennete götürecek bir vasıtadır. Teravih var, güler yüz var, 

tatlı dil var; bunların hepsi güzel şeyler. Bir mektup gelmiş. Mektupta Afrika'nın bir 

yerinden nasıl dua ediyor. Hocamız buyurdular ki, Efendim, (bakın, dikkat edin), bir 

kitapta okudum, bir müslümanı sevindirene Allah "celle celalühü" bin sene namaz 

sevabı veriyor. Bin sene nafile hac sevabı veriyor; bir müslümanı sevindirene, 

buyurdular. Peki bunun aksi ne ? Aksi, çok tehlikeli. Bir mü'minin kalbini kırana, Kabe'yi 

yetmiş kere yıkma günahı veriyor. Evet, çok sevabı var; ama aksi de çok tehlikeli. Bir 

müslümanı sevindirene, Allah bin sene nafile sevabı veriyor. Bir mü'minin kalbini kırana 

da yetmiş kere Kabe'yi yıkma günahı veriyor. Hocamız öyle buyuruyorlar :'Bu asrın 

silahı; ne atom bombası, ne hidrojen bombası; güler yüz, tatlı dil.' Her kalbi 

fethedersiniz. Herkesi sevindirirsiniz ve o kadar da ecir ve ücret alırsınız. Bitti... Kızmak 

yok, münakaşa yok; güleryüz tatlı dil. Hanımına karşı, çoluk çocuğuna karşı, âmirlerine 

karşı, memurlarına karşı, ama içinden çok kızmak geliyor, dersen; aynaya bak, kendine 

kız. Kendinden başka kızılacak var mı? 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz 

efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

2007 senesi, Haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de kendilerinin de namaz kıldıkları (odalarının bulunduğu 

kattaki) mescidde ikindi namazına, Huzur Pınarına hizmet eden arkadaşları davet 

etmişlerdi. Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. 

 

- geçen haftanın devamı –  

 

O gün Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir delikanlı genç işsiz kalmış. Gitmiş iş aramaya. Ağanın yanına git, bahçesi sulanacak 

demişler. Buna işi vermişler, su taşıması için ip, kova ve omuzunda taşıması için sopa 

vermişler. İşe başlamış. Şans bu ya, kovanın biri sağlam biri delik. Sağlam kova hiç su 
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akıtmıyor, delikli kovanın yarısı yolda boşalıyor, yarısı geliyor. Yani iki kova ile gidiyor, 

bir buçuk kova ile dönüyor. Bu, iki sene sürüyor. Sağlam kova, delikli kovaya meydan 

okumaya başlıyor, hakaret etmeye başlıyor. Sen zaten ne işe yararsın, yine bende iş 

var, bir damla suyu zayi etmeden getiriyorum diyor. Senin getirdiğinin yarısı boşa 

gidiyor, sen hep yarım adamsın, yarım olarak getiriyorsun. Akla ne gelirse söylüyor. 

Artık delikli kovanın burasına geliyor. Artık sucu başına diyor ki, yeter bu kadar. Artık 

uğradığım hakaretler yeter bu sağlam kovadan diyor. Her gün tafra, tafra, hakaret 

ediyor. Ben buna dayanamıyorum, ya kır beni, ya da yama, ne yaparsan yap, yeter ki 

sağlam olayım. Öyle mi diyor, sucu çocuk. O zaman bugün su taşımayalım da beraber 

bir gezelim diyor. Gitmişler dereye. Buradan bahçeye kadar gidelim demiş. O zaman 

tabi yollar dar. Yolda gelirken demiş ki delikli kovaya, sen hep omuzumun sağ 

tarafındaydın, öteki de sol. Şu yolun iki tarafına bak demiş. Senden akan sulardan ne 

güzel güller, yeşillikler, bitkiler büyüdü ama öteki taraf kup kuru. Bir taraf kuru, bir 

taraf mükemmel, hayat. İşte kibirli insanlar dolu kovaya benzer ama etrafa bir damla 

faydaları olmaz. Diyor ki; Senin gibi delikli kovanın, hem kendine faydası var, hem bana 

faydalı, hem de toprağa faydası var. Güller yetişti senin geçtiğin yerlerde. Hangisi olmak 

istersin, ondan mı, bundan mı? O da diyor ki; Biraz daha delsen iyi olur galiba... Onun 

için, kibirli insanların hiç faydası yoktur. Bir insan kibirli mi, değil mi faydasından belli 

olur. Eğer dağıtmıyorsa, vermiyorsa bil ki o berbat dolu kovadır, işe yaramaz. Eğer eli 

açıksa yani delikleri varsa tamam. 

 

Netice, geçen sene Enver abi ölümden döndü. Bakın neşeli, aranızda. Elhamdülillah. 

Allahü teala hayırlı ömürler versin. Mektubat'ta buyuruluyor ki; Padişahın yanındaki 

sadrazamın beş dakikası, köylü dayının bin senesine bedeldir ama o padişahın yanındaki 

vezirin hayatı da aslanın ağzındaki değil midesindeki yem gibidir. Her an ölüm vakidir. 

  

- devamı haftaya - 

  

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler, bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

  

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" 

buyuruyorlar ki; bu çok mühim, "Bir mümin 

itikafa girse; -itikaf malum, camiye Ramazan-

ı şerifin son on günü girecek, on gün orada 

ibadet yapacak ve az yiyecek, Allah diyecek-

, Allahü teâlâ ona o kadar çok sevap veriyor 

ki, bir gecesi için cenab-ı Allah; onu üç 

hendek Cehennemden uzaklaştırırım, 

buyuruyor. Üç hendek. Bir hendekten bir 

hendeğe, şarkla garp arası kadar mesafe var. 
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Bu, bir gece için; ya on gece, otuz hendek. Yani, otuz defa şarkla garp arası insan 

Cehennemden uzaklaşıyor. Nereye gidiyor? Cennete. İşte, Peygamber efendimiz 

"aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki, "Bir mümin, bir mümin kardeşinin hacetini 

giderse, ona bir hizmette bulunsa, ona bir iyilikte bulunsa, cenab-ı Hak o 

mümine on sene itikaf sevabı veriyor. On sene, bir gece değil... 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler, bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

  

İnşallah bu Ramazan-ı şerifte 

günahlarımız afv olunur. Hizmetlerimiz 

güzel olur. Sağlıkla, sıhhatle ve 

afiyetle inşallah hakiki bayramı 

yaparız. Bir gün Mübarekler Kuleli 

Askeri Lisesi'nde buyurdular ki; 

Efendim, her bayram kıymetine göre, 

o kadar gün sürer. Mesela, Ramazan 

Bayramı üç gün, Kurban Bayramı ise dört gün sürüyor. Efendim, bu öyle bir bayram ki, 

tam otuz gün sürüyor. Çünki, her gün yüz binlerce insan afv olunuyor, kabirdekiler 

Cennete giriyor. Dünyadakilerin günahları siliniyor, bundan daha büyük bayram olur 

mu? Onun için, her günü çok kıymetli olarak, her gün afv olmuşların içine kendisini de 

dâhil edebilmelidir. 

 

Akşam olduğu zaman; Eyvah! Bugün de bayramın bir tanesi gitti. Ertesi gün akşam 

olduğu zaman; Ah, bir gün daha gitti demek suretiyle, her günün her saatini, her 

gecesini, çok kıymetli bilip, ona göre değerlendirelim. Çünki, şu kıymete bakın ki; 

Ramazan-ı şerifte yapılan nafile ibadetlerin sevabı, Ramazan-ı şerif dışında yapılan 

farzlar kadar oluyor. Bu, yalnız bu ümmete mahsustur. Ya bir farza, kaç yüz katı kadar 

sevap veriliyor. Onun için bu ayda, çeneler kapanmalı. Yani, ağızdan değil gıybet, yalan, 

kötü laf, boşuna dünya lafı bile çıkmamalı. Nasibi varsa eğer, hayırlı şeyi yapmalı, hayırlı 

şeyi söylemeli. Vakit oldukça Kur'an-ı kerimi çok okumalı. Ziyaretler yapılmalı, gönüller 

alınmalı. Hediyeleri çok vermeli. Seâdet-i Ebediyye vermeli veya kitapevine gidip 

verdirtmeli. Benden bu kadar, bunun karşılığında kitap verin demeli.. Dünyaya 

kitaplarımız gidiyor zaten. Yani, hayır hasenatın tam kabul olacağı, red olunmayacağı 

bir ay inşallah.. 
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Bir Ramazan-ı şerif günü, iftar 

yemeğinden sonra; 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübarek Hocamız buyurdular ki; 'Allahü 

teala bana bir nimet verirse, inşallah 

vereceğine alamettir; Rabbime diyeceğim 

ki; Ya Rabbi, benim dünyada kardeşlerim 

vardı, arkadaşlarım vardı, ben bu 

hizmetleri yalnız başıma yapmadım. 

Onları da isterim. Ve mahşer yerine 

dönerim. Mahşerde bütün arkadaşları 

bulurum ve hep beraber gideriz.' Hatta 

dedim ki; bir tanesi kaybolsa ne olacak? Çünki, orası çok kalabalık. Buyurdular ki :' 

İnsanların işi karışıktır. Ama cenab-ı Hakkın işleri karışık değildir. Dünyada kim kimi 

severse ahirette de beraber olacaktır.' Hocamızı, Enver Abiyi sevenler beraber. Başka 

çaresi yok bunun. Çünki, insan bir anda iki yolda birden olamaz. Ya bu yolda, ya bu 

yolda. Birisi ahirete gidiyor. Birisi felakete gidiyor. Hangisini istersen seç. Efendim, ben 

bazen oraya gidiyorum, bazen buraya gidiyorum, ne olacak benim halim? Tövbeye 

devam. Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' bize misal olsun diye şöyle dua 

öğretiyor :'Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbî ala dînik.' Ey kalbleri 

çeviren Rabbim, bir iyiye bir kötüye, bir eğriye bir doğruya kalp de dönüyor. Kalp, dönek 

demek zaten. Ey kalbleri döndüren Rabbim, benim kalbimi senin dininde sabit 

kıl. Ben, senin dininde olarak yaşamak ve dininde olarak ölmek 

istiyorum. 'Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbî ala dînik.' İşte bu. Bu 

iftarı verene, bu iftara gelene, bu iftara sebep olana Allah ecir versin (amin). Bu çatının 

altında beraber bulunanlara, ayakta olanlara, oturanlara Allah Cenneti nasib etsin. Hep 

beraber. Amin deyin... 

 

 

 

 

 

 

Bir Ramazan-ı şerif günü, iftar 

yemeğinden sonra; 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Yedik, içtik, bunlar hayal oldu. Allah 

ömür verirse, bir dahaki Ramazan'da 

ya varız ya yokuz. Vallahi bunu 

söylemek istemezdim ama biraz önce 

elimi yıkadım. Sübhanallah, dikkat 
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etmemişim şimdiye kadar, bir de baktım, Allah Allah, saçımın üstünde beyaz kıllar 

başlamış, beyazlamış yani. Mücahit düzeltti işi; baba, saçında değil, aynadan o dedi. 

Doğru... Laf lafı açtı. 

 

Sübhanallah, cenab-ı Hak hepimizin günahlarını afv ve mağfiret etsin. Son nefeste 

imanla ölmek nasip eylesin. Allah bu vasıtadan ayırmasın. Bu hizmetler var ya, ahirette 

belli olacak. Şimdi dünyada anlaşılmaz bu iş. Ahirette belli olacak. Allah'ın kullarına iyilik 

etmek, Allah'ın kullarına hizmet etmek, onlara faydalı olmak, çok güzel bir iş. Bugün 

okudum, İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektub yazmış, mübarek buyuruyor ki; 

kurtulmak, iki şarta bağlıdır. Kurtulmak iki esasa bağlıdır. Hadis-i şerif bu. 

Peygamberimiz'in hadis-i şerif'ini açıklıyor. Resulullah Efendimiz "aleyhissalatü 

vesselam" o hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki :'Et-tazimü bi emrillah veş-şefakati 

bi halkillah.' "Allah'ın emirlerine, yasaklarına tazim edin, O'nun kullarına 

merhamet edin, acıyın, şefkatli olun.' Herkese acıyın... Merhamet güzel bir şey. 

Kim merhamet ederse, cenab-ı Hak ona merhamet eder. Kim Allahü tealanın kullarına 

acırsa Allah da ona acır. Kim kullarına zulmederse onun işi zor... 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

 

Mübareklerden işittim, buyurdular ki; 

Cuma günü ve gecesi ile Ramezan-ı 

şerifin otuz gün ve gecesi, hiç kimseye 

azap yoktur, bu gecenin şerefi ve 

büyüklüğü bakımından. Bu da yetmedi, 

Allahü teala mübarek geceleri yarattı, bir 

de bir ay mühlette Ramezan-ı şerifi 

yarattı. Ramezan-ı şerif, kirli elbisenin 

temizleyici makinadan temiz çıkması gibi, 

Ramezan-ı şerifin birinci günü başlıyor, 

otuzuncu günü tertemiz olarak öbür taraftan çıkıyor. İmanı olan ve oruç tutan mü'min 

mutlaka temizleniyor. Üç gün bayram hakkı olarak, bayram sonuna kadar oldu tertemiz. 

Peki ondan sonra ? Kirli havaya mı, kirli etrafa mı bağlı, elinde olmayarak yine 

kirlenmeye başlıyor. Birgün mübareklere şunu sordum: Efendim, arkadaşlar diyorlar ki; 

biz Hocamızın sohbetinde kendimizden geçiyoruz, fakat evden çıktıktan sonra veya 

birkaç saat, birkaç gün sonra o hava gidiyor, eskisi gibi veya daha kötü oluyoruz. Bu 

bizim günahımız, suçumuz nedir, bu hal devam edemez mi acaba, devamlı olarak 

soruyorlar ne diyelim, diye sordum. Buyurdular ki; eğer hava kirlenirse bundan kim 

rahatsız olmaz ki. Şimdi hava çok kirli. Dolayısıyla, ne kadar temiz olursa olsun, sokağa 

çıktığı zaman bu kirli havayı teneffüs ettiği için kalpler kararır. Çünki, havanın kirliliği, 

haram ve helallerin karışmasından oluşmuştur. Eskiden haramlar, helaller ayrı idi, şimdi 

karmakarışık oldu. Onun için, Abdulhakim Arvasi hazretleri; otuz sene ben sadece imanı 
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anlattım, insanlar imanla ölsünler diye uğraştım, buyurdu. Bu zamanda imanla ölen 

pehlivan diye gösterilecektir. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

 

Bir iftar yemeğinden sonra: 

 

Allahü teala kabul etsin. Afiyet, şifa 

olsun. İnşallah ahirette de beraber 

oluruz. Elhamdülillah, Kadir Gecesi 

geliyor. Ramezân-ı şerif geliyor dedik, 

geldi ve gidiyor. Kadir Gecesi, yalnız bu 

ümmete mahsus olarak, Allahü tealanın 

bir lütfu ve ihsanıdır. Bundan önceki ümmetlerde yoktu. Hatta Ramezân-ı şerif de öyle. 

Otuz gün oruç da yoktu. Hazret-i Ali 'radıyallahü anh' öyle buyuruyor; Eğer Allahü teala 

bu ümmet-i Muhammedi afv etmek istemeseydi, Ramezân-ı şerifi vermezdi. Yani, ne 

kadar büyük ki, Ramezân-ı şerifin bu ümmete mahsus olduğunu, afv ve mağfiret ayı 

olduğunu buyuruyor. 

 

Allah izin verirse, Kadir gecesini tesit etmenin, -bir geceyi kutlamanın diyorlar şimdi-, 

çok yolları var, çok çeşitleri var. Herkes, içindeki hisleri, duyguları dökecek. Fakat bizim 

mezhebimizde, yani Hanefi mezhebinde, bir geceyi en iyi ihya etmenin, en iyi ama, ihya 

etmenin yolu; 1- İlim öğrenmektir, yani kitap okumakdır, yani sohbet etmektir. 2 - 

Günah işlememektir. Onun için bu kıymetli gece bir fırsattır, onu iyi kollamak lazım. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

2007 senesi, Haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de kendilerinin 
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de namaz kıldıkları (odalarının bulunduğu kattaki) mescidde ikindi namazına, Huzur 

Pınarına hizmet eden arkadaşları davet etmişlerdi. Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. 

 

- geçen haftanın devamı –  

 

O gün Enver abiler buyurdular ki; 

 

Hazret-i Ömer "radıyallahü anh" bir dirheme satmak istemiştir o emirliği, o hilafeti, ama 

tabii kimse alır mı? Bir vücutta baş ne kadar ehemmiyetli ise bir şirkette de baş o kadar 

kıymetli ve ehemmiyetlidir. Ama vücutsuz baş, başsız vücut bir işe yaramayacağı gibi 

bu Müslümanlar da bir ümmettir. Ümmet demek bir insan demektir. Bir insanda otuz 

trilyon hücre var. Hepsi bir yere bağlı. Dolayısıyla, bağlantısız bir hücre, anında kansere 

dönüşür. Siz bağlantısız olmaktan korkun. Bir başa bağlıysanız, gidin yatın uyuyun. 

  

Allahü teala Kur'an-ı kerim'de mealen buyuruyor ki ; Sizin için barış hayırlıdır. O halde, 

Allah'ını seven Allaha kurban olsun. Onun emri, her emrin üzerindedir. O, her şeyin 

üstündedir. O mealen buyuruyor ki ; Sizin için barış hayırlıdır. Bize çok sorular 

soruluyor. Tabii Enver abinin hep verdiği istikamet; barışın, mahkemelik olmayın, hele 

hele ahirete intikal ettirmeyin. Çünki, ahiret bildiğiniz gibi değil. Maazallah, kul 

hakkından peygamberler dahi çekinmişlerdir, çünki kul hakkı dehşettir. Kul hakkı ile 

ölmek felakettir. Binlerce insan sırtımıza bassın ama biz bir karıncaya bile basmayalım. 

  

Bir şair diyor ki; İnsanın ömrü, dünyanın ömrüne nazaran sahrada bir an esen rüzgar 

gibidir. Değmez yani, bir rüzgardı ama geçti. Bu rüzgar kadar kısa olan ömrümün içinde 

çok tatlı günlerim geçti ama çok acı günlerim de geçti. Zalim olan, gücü olan, zulmetti, 

hakaret etti, kırdı, dövdü... Hepsi geçti ama mazlumdan geçmedi. Yani, haksızlığa 

uğrayandan geçmedi. Peki ne oldu? Onun boynunda, uğradığı hakaretlerin, uğradığı 

gıybetlerin, uğradığı iftiraların hepsi yazılı kaldı. Ahirete o levha ile gelecek. Cenab-ı 

Hak, bu ne diyecek? Ya Rabbi, adam burada bana bunları bunları yaptı diyecek. 

Haklarınızı helal edin, ben de helal ettim. 

 

- devamı haftaya - 

  

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

1993 senesinde bir Ramazan-ı şerif günü, 

iftar yemeğinden sonra, 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Sahurda Hocamız'dan işittim, buyurdular 

ki; Zerre kadar iyilik yapan bunun 

karşılığını görecektir, zerre kadar 

kötülük yapan bunun karşılığını 
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görecektir. Bir başka ayet-i kerime'de Allahü teala; 'Haşa, Allah kullarına 

zulmetmez, buyuruyor. Hangi baba, hangi anne evladına zulmeder? Olmaz öyle şey. 

Hangi hayvan kendi yavrusuna zulmeder ? Olmaz öyle şey. Allahü teala bizi yoktan var 

etti, en güzel sûrette yarattı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki :'Yeri, göğü ne varsa, 

içindeki hepsini sizin istifadeniz için yarattım.' Ay, güneş, yıldızlar neyse; ne varsa 

yerin altında veya üstünde, kainatı, hepsinin faidesini, istifadesini sizin için yarattım. 

Benim ihtiyacım yok ki, buyuruyor. Yaratılan bütün neticelerden, neticede bütün 

varlıklar istifade etmektedir ve sizi de kendim için yarattım diyor cenab-ı Hak. Yani, 

beni Allah bilesiniz diye yarattım, buyuruyor. Bu kadar nimetleri yiyip, istifade edip, 

ondan sonra da bu Yüce Allah'a bir teşekkür etmemek, olacak iş değil. Bu, insanlık 

icabıdır. Bir arkadaşa Enver Abi bir şey veriyor, o da teşekkür ediyor. Lazım da. 

Teşekkür lazım, hatta o kadar lazım ki, bir hadis-i şerif'te Peygamber Efendimiz 

"aleyhissalatü vesselam" buyuruyorlar ki; 'Men lem yeşkürün-nase lem 

yeşkürullah.' Eğer size iyilik edene teşekkür etmezseniz Allah'a şükretmemiş 

olursunuz. Yani, cenab-ı Hak'ka da şükretmek için; evvela nimetin maddi veya 

manevi, kavuştuğumuz nimetlerin kimler tarafından geldiğini bilip, onlara teşekkür 

etmemiz lazım.Teşekkür nedir ? Teşekkür, kalben, ihlasla ona teşekkür etmek; fakat 

esas nimetleri veren Allahü tealaya da ibadet etmektir. Onun verdiği nimetleri onun 

emrettiği yerde kullanmaktır. Bunu Hocamız'dan yirmi sene evvel işitmiştik. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

 

Beş vakit namaz, her namaz arası 

ortalama üç saat. Cenab-ı Allah 

meleklere emir vermiş ki soldaki 

meleğe, bu kulum günah işlerse üç saat 

yazma, diye. Çünki, âyet-i kerime var. 

Cenab-ı Hak Kuran-ı kerim'de 

buyuruyor ki; Yaptığınız bir iyilik, 

sizin işlediğiniz bir günahı yok 

eder. Cenab-ı Peygamberin 

"aleyhissalatü vesselam" huzuruna, bir gün bir genç geldi, dedi ki; Ben bir günah 

işledim, bana ceza ver. Resulullah efendimiz hiç cevap vermedi. Bir ara yine geldi, ben 

bir suç işledim, arz edeyim, bana cezamı ver. Hiç cevap vermedi. Kamet getirildi, hep 

beraber namazı da kıldılar. Dedi, ya Resulallah, ben size bir şey arz ediyorum. Cenab-ı 

peygamber buyurdu ki, sen bizimle beraber namaz kıldın mı? Kıldım dedi. Bu âyet-i 

kerimeyi okudu. En büyük iyilik namaz, dedi. Yani, namaz kıldığın halde, sen hâlâ 

günahından mı bahsediyorsun. Dolayısıyla namaz, hani var ya hadis-i şerifte; Bir; 

Namaz, evinin önünden geçen bir nehir gibidir. Günde beş defa ona girince kir kalır mı? 

İki; Cuma, haftalık günahları affettiren bir sebep. Olur ya, çok birikmiş olabilir, 

Ramazan-ı şerif var, genel af var. Bu arada kandiller var. Allahü teala, iki tane yapılan 

iyiliğin sevabını bildirmemiş kullarına. Yani, iki tane sevap var ki, miktarını bildirmemiş 
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Allahü teala. Kim bilir ne hikmeti var. Öbür tarafta miktarı belli olmadığı için, ne kadar 

açık varsa belki o açıkları kapatacak. Bir, Ramazan-ı şerif orucu, sevabı çok ama miktarı 

belli değil. Her ibadetin karşılığında bir sevap miktarı belirtilir. İki; mümine yemek 

yedirmek. Boş durmayın ne olur, çağırın birbirinizi, yemek yedirin... 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

 

Şeytan öyle kandırıyor ki, nefs öyle 

aldatıyor ki. Diyor ki; tamam, yarından 

itibaren şöyle olacağım, yarın geçiyor, 

öbür gün geçiyor, yarın, diyor tamam bu 

iş. Bir çizgi çizdim diyor, tamam. Yarın 

tamam bu iş. Benim perhiz gibi. Bir 

yemek geliyor. Diyorum, yarından 

itibaren perhize devam. Ateş düştüğü 

yeri yakar. İhlasla, içinden, böyle ciğerinden gelerekten Allahü teâlâ'ya duâ ediyorum, 

Ya Rabbi, Enver kuluna şehitlik nasib et diye. Amin deyin. Allahü teâlâ Enver abiye 

şehitlik nasib etsin. Size de inşaallah. Cennetinde de bulundursun inşaallah. 

 

Sabahleyin Mübarekler buyurdular ki, aynen mübareklerin sözü, vallahi, billahi, tallahi. 

aynen şöyle buyurdular; Kardeşim, sizin muvaffak olmanızın yarısı, bu güler 

yüzünüzdendir. Yani, orada bizim paçayı kurtardılar . Sizin başarılı olmanızın yarısı, bu 

güler yüzlü olmanızdır, buyurdular. Neden, biliyor musunuz? Şimdi herkesin çıkarı var. 

Herkesin üzüntüsü, derdi var. Bir de biz ilave etmeyelim. Biz milleti biraz 

ferahlandırmaya uğraşıyoruz. Çünki, o da bir ibadet. Şimdi Enver abi şurada bir üzgün, 

süzgün olsa, herkes mahvolur. Eyvah diyecekler, neden Enver abi üzgün. Acaba kötü 

bir haber mi aldı? Acaba mübarekler hasta mı? Yani, borcumu arttı? Hastalığı mı arttı? 

Doksan tane fikir, öyle mi?... 

 

 

 

 

 

Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

 

İslam Ahlâkı kitabımızda, mala düşkünlük 

bahsi var. Bir kaç defadır Mübarekler onu 

okutuyorlar bize. Mala düşkünlük bahsi. Daha 

ilk hadis-i şerifde; Altına ve gümüşe 

tapanlara Allah lanet etsin, buyuruluyor. 

Tapan ne demek? Yani, onun için yaşayan, 
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onu mabut olarak kabul eden için Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam"; Allah 

lanet etsin, buyuruyor. La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah. La havle vela 

kuvvete illa billah. Rabbimiz gafletten uyandırsın, inşaallah Rabbimiz sarhoşluktan 

uyandırsın. Çünki, herkes ölecek. Ölünce bütün rüyalar bitecek. Nasıl, sabah 

uyandığımız zaman, pis rüyalarla veya güzel rüyalarla, aklımız başımıza geliyor, sonra 

hepsi hayal oluyor. İnsanlar da ölünce, pis rüyalar ile pis hayat ile veya temiz temiz 

ibadetler ile bu hayat bitecek. 

 

Bir insan eğer birini seviyorsa, gerçek olarak ona ölümü hatırlatması lazım. Uyandıralım 

birbirimizi, bazen hepimiz çok ileri gidiyoruz. Günah işle, ateşe dayanacak kadar, 

buyurulmuş. Allah hepimizi affetsin, La ilahe illallah Muhammedün Resulullah. 

 

 

 

 

 

Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

 

Kabir, mü'minlere Cennet bahçelerinden bir 

bahçedir. Kabirden maymun ve hınzır 

şeklinde kalkacak olanlar; harâmlara 

ehemmiyyet vermeyip, nehye kâdir iken 

nehy etmeyenlerdir. Bu, hadîs-i şerîfdir. 

Harâm işleyenleri görüyor, kâdir iken nehy 

etmiyor. Fekat kâdir değilse, o zemân 

ma'zûrdur. Ya'nî, kâdir olduğu hâlde 

kimseye bir şey demiyor, o günâh işleyenlere de kızmıyor, tatlılıkla onları men etmeye 

kâdir iken nehy etmiyorsa ona kabir azâbı yapılır. Kabirde rûhun bedene te'alluk ve 

ittisâli vardır ve beden his eder. Lâkin bu ittisâli, hareket etdirecek kadar kuvvetli 

değildir. Demek ki kabirde, dünyâdaki gibi rûh bedenle temâmen birleşmiş değildir. 

Yarım kuvvetle birleşmişdir, ancak beden his eder. Onun için, ölünün kemiklerini kırmak 

harâmdır. Hadîs-i şerîfde buyuruluyor ki; Ölünün kemiğini kırmak, diri iken kırmak 

gibi ona elem verir. Elem verir ve harâmdır. Kabir azâbından ve sevâbından halâs, 

kurtulmak ihtimâli yokdur. Ya azâb var, ya sevâb var. Ne güzel, sevâb var, mü'minlere 

müjde ya'nî. Çok hoş. 

 

 

 

 

 

Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

 

İki arkadaş varmış, biri şehit düşmüş, diğeri 

de birkaç sene sonra vefat etmiş. O, sonra 

vefat eden adam önce şehit düşenden daha 

çok derecelere kavuşmuş, daha büyük 
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makamlar elde etmiş. Demişler ki: Allah Allah!... bu nasıl olur!. Cevap: "Bunun 

üzerinden altıbin rekat namaz ve iki tane Ramazan ayı geçti". Yani bu, hayatta kaldığı 

sürede Ramazan ayı geçti, o adam ecir ve sevabı yönünden o şehidin kazandığı 

sevaptan daha çok sevap kazandı. Dolayısıyle, Ramazan-ı şerifin her saniyesi, her 

dakikası, her günü büyük devlet, büyük nimettir. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

2007 senesi, Haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de 

kendilerinin de namaz kıldıkları 

(odalarının bulunduğu kattaki) mescidde ikindi namazına, Huzur Pınarına hizmet eden 

arkadaşları davet etmişlerdi. Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. 

 

- geçen haftanın devamı –  

 

O gün Enver abiler buyurdular ki; 

 

Geçen sene bu günlerde ameliyat olmuştum. Şu anda çok iyiyim elhamdülillah. Çok 

riskli bir ameliyattı, nitekim doktorlar dediler ki; kararı biz veremeyiz, sen vereceksin. 

Eğer diyaliz dersen diyaliz, nakil dersen nakle karar vereceğiz, ama bu, riskli bir şeydir. 

Sevenlerimiz korktu, dediler efendim diyalize başlayın. Şöyle yapın diyen var, böyle 

yapın diyen var. Bize düşen görev herkesi dinlemektir ama kararı kendimiz vereceğiz. 

Allahü teala Kur'an-ı azimmüşşanda Cenâb-ı peygambere "sallallahü aleyhi ve sellem" 

buyuruyor mealen; Ey Habibim, Müşavere et ama sonra kendin karar ver ve 

verdiğin karardan da dönme. Hazret-i Ebu Bekr Sıddık radıyallahü anh, Cenâb-ı 

peygamberin "sallallahü aleyhi ve sellem" vefatından sonra sefere çıkan ordu geri mi 

dönsün, devam mı etsin karar verecek. Cenâb-ı peygamber "sallallahü aleyhi ve sellem" 

vefatına yakın orduyu sefere gönderdi ve vefat etti. Hazret-i Ebu Bekr Sıddık 

"radıyallahü anh" halife oldu. İlk görevi, buna karar vermekti. (Hazret-i Ömer 

"radıyallahü anh", Hazret-i Osman "radıyallahü anh", Hazret-i Ali "radıyallahü anh"),.. 

hepsine sordu. Dediler ki; Başka ordumuz yok, etraf mürted olmağa başladı, ordu geri 

gelsin. Hemen hemen hepsi aynı fikirdeydi ama emir Ebu Bekr Sıddık "radıyallahü anh" 

idi. Bakın dedi, hepinizi dinledim, hemen hemen ittifak halinde ordunun geri gelmesini 

istiyorsunuz. Şimdi ben sizin emirinizim. Kararımı veriyorum, ordu devam, dedi. Ne 

oldu? O ordu sefere gitti. Cenâb-ı peygamberin "sallallahü aleyhi ve sellem", yola 

16 Haziran  2017 Cuma 
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çıkardığını ben geri döndüremem, dedi. Medine-i münevvereye saldırmak için mürtedler 

etrafta teşkilatlar kuruyorlardı. Saldıracaklardı. Ordu sefere çıkınca, hepsinin kalbine 

korku düştü. Eğer başka ordular Medine-i münevverede olmasa, bu ordu sefere 

çıkmazdı. Demek ki bir tane sefere çıktığına göre on tanesi içeride. Biz bunlarla harp 

edemeyiz, dediler ve anlaşmak zorunda kaldılar. Neden? Emirin hikmetinden... 

 

Dünyada en zor şey emir olmaktır. Birgün peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem", 

bir odada sohbet ediyormuş. Odada adım atacak yer yoktu, çok doluydu. Derken, bir 

aşiret reisi geldi. Baktı, içerisi çok kalabalık. Kapının eşiğine oturdu. Peygamber 

efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" gördü ve o aşiret reisine dedi ki; Kalk, buraya 

gel. Mübarek hırkasını çıkardı, dörde katladı ve yere koydu. Dedi ki; Benim hırkamın 

üzerine otur. O aşiret reisi hırkayı aldı, üç kere öpüp başına koydu. Dedi ki; Ya 

Resulallah hâşâ. E'ûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Hırkayı geri verdi. Ama Cenab-ı 

Peygamber "sallallahü aleyhi ve sellem", Eshab-ı kiram'a büyük bir ders verdi. Hırkasını 

çıkardı, dörde katladı, buyur otur dedi. Tabii herkes dondu kaldı ve şu hadis-i şerifi irad 

buyurdu; Eğer insanları idare eden bir yönetici, idareci, aranıza gelirse ona 

hürmette kusur etmeyin. Bu gerçek... Onun için, eğer insanları idare eden birisi, kim 

olursa olsun; ister vali olur, ister belediye başkanı olur, kim olursa olsun. Emir bu, ona 

hürmette kusur etmeyin. 

 

Bir gün Musa aleyhisselam Allahü tealaya çok yalvardı, dedi ki; Ya Rabbi, firavunun 

canını al. Allahü teala buyurdu ki; O, fakir kullarıma yardım ediyor, iyilik ediyor. 

Onun için canını almam. Ne zaman kesti, yani kıtlık oldu diye o fakir fukaraya yardımı 

kesti, geberdi gitti. 

 

Allahü teala Kur'an-ı azimmüşşan da buyuruyor ki mealen; Allah'a, Peygambere ve 

içinizden olan emire itaat edin. Bu, bir vaciptir. Kurban kesmek nasıl vacipse, sıla-i 

rahim nasıl vacipse, vitir namazı nasıl vacipse emire itaat de öyle vaciptir. Mübareklerin 

defalarca, defalarca dediği gibi. Enver hepimizin emiridir. Sizin değil, hepimizin ifadesini 

kullanmışlardır. Allahü teala Enver abiye çok yardım eylesin. Onun için mübarek 

Hocamız her namazda, arkalarında namaz kıldığımız zamanlarda hep Enver abiye dua 

ediyorlardı. Ben de Enver abiye dua ediyorum. O bir yanlış yapmasın diye. Çünki, Enver 

abi başarılı olursa hepimizin başarısıdır. Dua edelim Allahü teala onu muvaffak etsin. 

Başımızdan eksik etmesin. Ona hayırlı hizmetler nasip etsin. Allahü teala hepimize din 

ve dünya seadeti versin. 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138  | S a y f a  
 

 

 

 

 

 

Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

 

Cemaatle namaz kılmanın çok 

faziletleri vardır. O cemaat içerisinde 

her saniye mü'minin birisi uyanıktır. 

Gafil olmayarak kılınan namazı cenab-ı 

Hak kabul eder. Bir namazın bütün 

rukünlerinde cemaat içinde uyanık 

insanlar varsa hepsinin namazı kabul 

oluyor, yalnız bir kişinin namazı kabul 

olursa değil. Bir kişinin dahi namazı 

kabul olmak ihtimali yoksa, her saniye ayrı ayrı insanlar uyanıksa, Ramazan'ın 

tamamında bütün cemaat uyanık, kabul oluyor. Onun için cemaat, şiarı islam olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular 

ki; 

  

Mübârekler, börek gibi ekmek nev'inden şeyleri el 

ile yerlerdi. Mübârekler, akşam iftarlarını açar 

açmaz "Neveytu-savme ğadin" diyerek ertesi 

günkü oruca niyyet ederlerdi. İftar sofrasında 

dâimâ şu şeklde duâ ederlerdi; Yâ Rabbî, 

Ramezân-ı şerifde afv ve mağfiret eylediğin 

kulların meyanına dâhil eyle. Ramezân-ı şerîfin 

şefâ'atine nâil eyle... 

  

Mübarekler buyurdular ki; Ramazan-ı şerifin her 

günü mü'minler için bayramdır ve bu günlerin 

kıymetini bilip değerlendirenin bütün bir senesi bereketli geçer. Ramazan-ı şerifin her 

günü bayramdır. Hazret-i Ali "radıyallahü anh" efendimiz; günahlarımızın afv edildiği 

her gün bayramımızdır, buyuruyor. 

 

 

 

 

 

 

17 Haziran  2017 Cumartesi 

18 Haziran  2017 Pazar 
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Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

  

Şaban-ı şerifin son günü Peygamber 

efendimizin "aleyhissalatü vesselam" bir 

hutbesi var, buyurdular ki; Ey müslümanlar, ey 

eshabım, yarın bir ay doğacak, bir ay üzerinize 

gölge verecek, o ay çok kıymetli bir ay. O ayın 

içinde bir gün var, bin aya bedel. Bir ömür boyu 

ibadet sevabı var. hem de günahsız olarak. Bu 

ayda oruç tutmayı Allahü teala emretti, teravih 

kılmak sünnet oldu. O ay Ramezan... Ramezan 

ne demek. Yanmak demek. O ay oruç 

tutanların, tövbe edenlerin günahlarını yakıyor. Bu ayda yine cenab-ı Peygamber devam 

ediyor, her tarafta hayır, hasenat, bolluk bereket. Çünki, böyle müjde var. Yine 

buyuruyor ki; bu ay sabır ayıdır. Kim sabrederse Allahü teala Cennet nasib edecek. 

Eğer, bu ay patronlar, işverenler, oruç tutanlara kolaylık verirse azabtan korur. Bugün 

bana telefon ettiler, efendim saat 16.30 da mesaiyi bitirmeyi düşünüyoruz, siz ne 

dersiniz dediler. 16.00 olsun, yarım saat de bizden olsun ki, biz de sevaba kavuşalım. 

İnşallah o sevaba hep beraber kavuşacağız. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

  

Allahü teala, bu ayda bir oruçluya iftar verenin 

ahiretini muhafaza ediyor. Bir de, oruçlu ne 

kadar sevab kazandıysa o kadar da orucu 

açtırana sevab veriyor. Eshab-ı kiram 

buyurdular ki; ya Resulallah, her birimiz, 

herkese oruc açtıracak kadar zengin değiliz, 

paramız pulumuz o kadar yok. Mübarek 

buyurdu ki; bir bardak su verin, bir hurma 

verin, yarım bardak süt verin, bu sevaba yine 

kavuşun. Bu ayda bir oruçluya su veren, 

kıyamette hiç susuzluk çekmeyecektir. Bütün 

bu müjdelere kavuşmuş olarak inşallah mutlu olacağız ve cenab-ı Peygamber 

"aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki; Allahü teala benim ümmetime, hiçbir 

19 Haziran  2017 Pazartesi 

20 Haziran  2017 Salı 
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Peygamberin ümmetine vermediği beş özellik verdi. Ramezan-ı şerife mahsus, hazret-

i Peygamberin ümmeti olduğumuz için. 

Birincisi, bu ayda Ramezan-ı şerifin ilk gecesinde oruca kalkana cenab-ı Allah rahmetle 

bakar, nazar edermiş. Cenab-ı Allahın nazarla baktığı kul artık rahmete kavuşmuştur, 

hiçbir korku yoktur. 

İkincisi, yine bu ümmete mahsus olarak, akşam vakti, iftara yakın bir ağız kokusu olur, 

hazret-i Peygamber buyuruyor ki; hazret-i Allahın en hoşuna gittiği koku, işte o 

kokudur. 

Üçüncüsü, cenab-ı Allah meleklere emrederek buyuruyor ki, bu kullarım benim için 

oruca kalktı, hepiniz onun için dua edin. Melekler günahsız olduğu için duaları kabul 

olur. 

Dördüncüsü, Allah oruç tutanlara Ramazanlık olarak Cennette bir köşk ihsan ediyor. 

Ve beşincisi, Ramezan-ı şerifin son gecesi cenab-ı Hak bütün günahları affediyor. Sonra 

buyrun bayram edin. Bir sürü dedikodu, yalan, iftira, gıybet... Sonra bekliyoruz ki 

Ramezan gelsin diye... 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular 

ki; 

  

Bu ay dargınlar barışacak, herkes birbirini 

ziyaret edecek. Bu ayda çok az bir iyilik yapan, 

başka aylarda farz yapmış gibi ecir alır. Bir farz 

yapan yetmiş farz sevabı alır. Dolayısıyla, bu ay 

bir fırsat ayıdır, her gecesi ve saniyesi çok 

kıymetlidir. Cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü 

vesselam" buyuruyor ki; Oruç, Allah'ın emridir, 

farzdır, ben bunun sevabına kavuşmak istiyorum 

denilirse sevab alır. Yoksa efendim, perhiz 

yapmak için, mide, karaciğer dinlensin yani 

dünyevi bir maksatla oruç tutulursa vaad edilen 

ecirlere, sevablara kavuşamaz. Bunun, bir emir 

ve ibadet olduğunu bilmeli ve bu ibadetin sevabını istemeli. Cenab-ı Peygamber 

buyuruyor ki; bu ayda siz, birincisi; kelime-i şehadeti çok söyleyin. İkincisi; fırsat 

buldukça elinizi açın ya Rabbi, beni affet deyin. İnsanın el açıp cenab-ı Allah'tan bir şey 

istemesi hem kibri kırar hem de ibadet bu demektir. Yani zavallılığını, acizliğini arz 

etmiştir. Yani, hangi organımızda hakimiyetimiz var, hiç yok. Ona teslim olmaktan 

başka çaremiz yok. 

 

 

 

 

 

 

21 Haziran  2017 Çarşamba 
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Enver abiler bir Ramazan-ı şerif 

günü buyurdular ki; 

  

Huzur ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı 

olan mübarek Ramezan-ı şerif ayı 

geldi ve geçiyor. Allahü teala 

hepimizi, Ramazan-ı şerifin 

şefaatine nâil eylesin, bereketlerine 

ve faziletlerine kavuştursun, 

Ramezan-ı şerifde afv ve mağfiret 

edilen ve Cehennemden azad 

olunan kullarından eylesin inşallah. 

 

Hocamız Ramezân-ı şerif ayında dua ederlerken; "Ramezan-ı şerifin şefaatine nâil eyle, 

Ramezan-ı şerifde afv ve mağfiret ettiğin, Cehenneminden azad ettiğin kullarının 

meyanına dahil eyle" diyerek dua ederlerdi. Biz de böyle dua edelim. Sevgi bunu icab 

ettirir. İnsan sevdiği ile beraber olacaktır. Cenab-ı Hak bize sevdiklerine kavuşmayı ve 

sevdikleriyle beraber olmamızı nasib etsin inşallah. İmam-ı Rabbani hazretleri 

Mektubat'ta buyuruyorlar ki; Eğer Allahü teala bir kuluna sevdiği bir kulunu 

tanıştırdıysa, Allahü teala sevdiği bir kulunu bir kuluna sevdirdiyse, ona her şeyi 

vermiştir. Hiç bir şeyi noksan bırakmamıştır. Hocamız buyurmuştu ki; "Ehl-i sünnet 

itikadı çok kıymetli bir cevherdir. Allahü teala bu kıymetli cevheri çöpe atmaz, ancak 

kıymetli kalblere koyar". 

 

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce müslüman afv olur, âzâd olur. 

Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere 

bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübârek ayda Onun şânına yakışacak 

kulluk yapmağı ve Rabbimizin râzı olduğu, beğendiği yolda bulunmağı, hepimize nasip 

eylesin! Âmîn. Müslüman akıllı tüccar gibi olmalıdır, ne yaptığını bilerek yapmalıdır. 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

22 Haziran  2017 Perşembe 

23 Haziran  2017 Cuma 
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Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

.......... ... 

 

2004 senesi, Ekim ayının 1'i cum'a günü, Enver abimden aldığım mailde, "dünya ve 

ahiret kardeşim" yazılıydı... 

Tabii bu cümleyi sadece bir latîfe kabul ederek üzerinde durmamıştım. Bir gün sonra 

Sarıyer'de yatsı namazında beraberdik. (Sarıyer'de Enver abimlerle bizim ev arasında 

sadece bir ev vardı. Yakın komşu olmakdan dolayı, abim ile beraber bazan yatsı 

namazlarına Enver abimlere giderdik. Namaz kıldırmakla vazifeli abi orada bulunmadığı 

zamanlarda sık sık Enver abim beni imam yaparlardı). O gün de, misafir gelen 10-15 

abi ile birlikte namazdan evvel sohbet oluyordu. Enver abim, bir ara; "Dün Ali'ye ahiret 

kardeşi olmayı teklif ettim, kabul etmedi" buyurdular. Aniden çok şaşırdım ve 

sevinerek; "Estağfirullah efendim, kabul ettim, yeter ki siz kabul edin, ne haddimize, 

bizim için büyük seadet, büyük nimet, çok sevindim" dedim. Enver abim güldüler ve 

"Ben de kabul ettim, senden çok ben sevindim" buyurdular. 

 

O gün Enver abiler buyurdu ki; 

"Cuma yazısını okudum, kelimesi kelimesine anlattıklarımın aynısını yazmışsın, aferin... 

Hocamızın hayatını da çok güzel yazmışsın. Huzur Pınarı'nda hepsini okudum. Gözlerim 

yaşlandı. Ne kadar saf ve temiz bir iman ve ihlas. Ne kadar güzel duygular. Aferin 

Ali'ciğim. Seninle iftihar ediyoruz. Senden çok memnun ve razıyız. Çok güzel, çok 

faydalı bir hizmet yapıyorsunuz. Mübarek olsun. Hepsi çok güzel olmuş, aferin. Çok 

memnun oldum. Bu hizmetlerinden dolayı da seni çok seviyorum. Sen nasıl beni 

sevindiriyorsan Allahü teala da seni sevindirsin. Huzur Pınarı, Hocamızın anlatılmasında 

çok faydalı oldu. Ahiretde kurtulmanız da Huzur Pınarı sayesinde olur, Hizmetlerinin 

devamına dua ederim. Allahü teala nazardan ve fitneden muhafaza buyursun." 

buyurdular. 

  

Elhamdülillah ki her yaptığımı Enver abime danıştım, danışmadan hiçbir iş yapmadım. 

Enver abim de hiçbir zaman cevabsız bırakmadılar, her zaman her derdimize çare 

buldular, her yaptığımız hataya da sabrettiler, hiçbir zaman yüzümüze hatamızı 

söylemediler, doğrusunun nasıl yapılacağını güzellikle anlattılar. Her zaman üzerimizde 

olmayan vasıflarla, layık olmadığımız halde, iltifat ettiler, gönlümüzü aldılar. Herkesin 

her derdine çare aradılar. Kendileri hasta veya ağrı içinde de olsalar, birisi bir derdine 

çare sorduğunda, kendi dertlerini hiç karşısındakine belli etmeden onun derdine çare 

bulurlardı. Her kim olursa olsun, inancı, fikri ne olursa olsun, herkese iyi davrandılar, 

herkese güzel muamele yaptılar. Böylelikle farklı fikirde, farklı yapıdaki insanların dahi 

sevgisini kazandılar. Hiçkimse ahiretde yanmasın diye uğraştılar. Ubeydullah-i Ahrar 

hazretlerinin; "Bizim yolumuz insanlara hizmet etmektir" sözünü kendilerine düstur 

edinmişcesine herkese her zaman iyilik ettiler. Kendilerine kötülük edenlere dahi hep 

iyilik yaptıklarını herkes görmektedir. Dünyaya hiç rağbet etmez, almayı değil, vermeyi 

çok severdi. Alan zelil, veren aziz olur sözünü sevdiklerinin kalblerine nakş ederlerdi. 

Verdiğin mal ebedi olarak senin olur, buyururlardı. Malı seviyorsan Allah için ver ki ebedî 

senin olsun, sevmiyorsan ye de yok olsun, buyurmuşlardı. O kadar cömertdi ki, 

Hocamız; "Enver bey gibi cömertlerin ikramında şifa vardır" buyurmuşlardı. Kim ne 

istemişse yok dediği, hayır dediği olmamıştır. Herkese her istediğini verirlerdi, verdikleri 
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zaman sevinirlerdi. Birisi, yanına ne kadar üzüntülü girse de, mutlaka neşeli çıkardı. 

  

Allahü teala Enver abimizi, insanları sevindirmek, insanların ihtiyaçlarını Onun elinden 

vermek, insanların kalblerini ferahlandırmak için ve insanların dünya ve ahiret seadetine 

kavuşmaları için yaratmış. Enver abimi tanımayanlara bunları anlatmak çok zor, 

tanıyanların ise, bu sözler az bile dediklerini duyar gibiyim. Velhasıl Enver abiler melek 

miydi, insan mıydı diye düşünülecek, bu devirde böyle bir insan olabilir mi denilecek bir 

insandı. Enver abileri iyi anlıyoruz, iyi tanıyoruz, yani anlayamıyacağımızı iyi biliyoruz... 

  

Enver abiler, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. 

 

Enver abilerden aldığım birkaç maili hâtıra olarak, numune olarak altta ilave ettim. 

 

----- Original Message ----- 

From:Enver Ören 

To:ali...@ihlas.net.tr 

Sent:Friday, October 01, 2004 10:31 AM 

Subject:Re: cumaniz mubarek olsun efendim 

  

Amin. Senin de cuman mübarek olsun. Çok selam ve dua eder, dualarını beklerim 

dünya ve ahiret kardeşim. 

  

----- Original Message ----- 

From:Enver Ören 

To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" ali...@ihlas.net.tr> 

Sent:Friday, October 15, 2004 2:45 PM 

Subject:Re: Merhaba ya sehr-i Ramazan-1 

  

Uygun. Mübarek olsun. Çok sevab kazanıyorsun. Bize de dua et aziz kardeşim. 

 

 

Enver abiler bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 

rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Hayat onunla güzeldi. 

  

Fî emanillah. 
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Enver abiler bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

  

Hocamız buyurdular ki, Ramazan-ı şerif 30 

gün bayramdır, üç gün değil. Çünki, bunun 

her gün ve gecesinde binlerce, onbinlerce 

müminler afv olur. Öyle bir afv ayıdır bu ay. 

Ne mutlu, Allahü tealaya hamd olsun ki, 

Ehl-i sünnet itikadı üzere, bu ayı Ramezan-

ı şerif ayı olarak idrak etmemizi bize nasip 

eyledi. Ramezan-ı şerif ayının kıymetini 

hepimiz çok iyi anlayıp idrak ederiz inşallah. Allahü teala bu ümmeti afv etmek 

istemeseydi, Ramazan ayını yaratmazdı. Ramazan-ı şerif ayını Allahü teala bu ümmeti 

afv etmek için yaratmıştır. Bu ay Allahü tealanın bize hususi ihsanıdır. Ramazan ayı, 

nimetlerin en büyüklerindendir. Afvın, mağfiretin pekçok olduğu bir aydır. Bir günü, 

bine bedeldir, hele içinde bir de, bin aya bedel olan Kadir gecesi vardır. Bir ayın tamamı, 

yani Ramazan'ın her günü bayramdır; çünki her gün binlerce, yüzbinlerce müslüman 

afva uğruyor, Cennete gidiyor. Bu ay, öyle mübarek bir aydır ki, bütün senenin pisliğine 

kefarettir ve mutlaka temizleyicidir. Orucunu tutan mümin, bayram sonuna kadar 

tertemiz olur. Bayramdan sonra, kirli havaya bağlı olarak yine kirlenmeye başlıyor. Bu 

kirli hava, salihlere de bulaşıyor. Çünki hava kirlenirse, bundan herkes rahatsız olur. 

Şimdi manevi hava çok kirli, temiz kimse bile, sokağa çıktığı zaman, bu kirli havayı 

teneffüs ettiği için kalbi kararır. Havanın kirliliği, haram ve helallerin karışmasından 

olmuştur. Eskiden haramlar ve helaller ayrıydı. Şimdi karmakarışık oldu. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübarekler selam söylediler. Bayramımızı 

tebrik ettiler. İnşallah hakiki bayramı 

ahirette bir araya geldiğimiz zaman hep 

beraber kutluyacağız, buyurdular. O günün 

hasreti ile yaşıyoruz. O günün hasreti 

olmazsa, o günün beklentisi olmazsa, 

dünya yük, hamallık. İnsan, bir yükü bir 

yerden bir yere bir maksat için götürür. 

Maksatsız olarak bir yük taşınmaz. Götürülen bu yükü; büyüklerin rızasını kazanmak, 

Allahü tealanın sevgisini kazanmak için taşırlar. Zamanı gelince bırakır, giderler. Gönül 

rızası ile bırakırlar. Ama Allahü tealaya inanmayan, cenab-ı Hakkı tanımayan, aynı yükü 

taşır ama nefsi için taşır. Nefsine hoş geldiği için taşır ama o yükün altında ezilir, perişan 

24 Haziran  2017 Cumartesi 
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olur ve ondan sonra da o yükle kendisi de ona azap aleti olur. İşte, Müslüman olanla 

olmayan arasındaki fark. Biz de yemek yiyoruz, onlar da yiyorlar. Fakat bizim 

yediklerimiz, içtiklerimiz, bizim vücudumuzu daha çok ibadet yapsın diye besliyor. Aynı 

yemekler, onların vücudu daha çok yansın diye yeniyor. Ne kadar tahlihsizlik... 

 

 

 

 

 

 

2004 senesindeki Ramazan-ı şerif 

bayramında, Bayram namazından sonra, 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hocamıza talebe olabilmek için üç şart 

vardır: 

 

1-Ömürleri kitab okumakla geçti. Kitab 

okurlarken birçok kitabı açarlar, bir birine, bir 

diğerine bakarak araştırırlardı. Yanlarına 

geleni gideni görmezlerdi... Onlara tabi 

olmak isteyenin çok kitab okuması lazımdır. 

Kitab okumayan nasıl onların talebesiyim 

diyebilir... Bir arkadaşımız rüyasında Hocamızı gördüğünde Hocamız sormuşlar, 

nereden geliyorsunuz diye. O arkadaşımız da, falan arkadaşımızdan geliyorum deyince, 

niçin ona gittiniz, o, kitab okumuyor buyurmuşlar... 

 

2-Ömürleri kitab okutmakla yani yaymakla geçti. Hocamıza talebe olmak isteyenin çok 

kitab dağıtması lazımdır. Kitabların yayılması için uğraşmayan, büyüklere tabi olmuş 

olmaz... 

 

3-Birlik ve beraberliğin devamı için uğraşırlardı. 

 

 

 

 

 

 

2004 senesindeki Ramazan-ı şerif 

bayramında, Bayram namazından sonra, 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir arkadaşımız hacca gitmek için 

Hocamızdan izin almağa gelmiş. 

Buyurmuşlar ki, niçin bana geldiniz? 

Enver Bey'e söyleyin, buyurmuşlar. O 

arkadaşımız; Efendim kendileri 

Türkiye'de olmadığı için söyleyemedim 

26 Haziran  2017 Pazartesi 
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dediğinde; nerede olursa olsun, ona ulaşıp ona söyleyin, buyurmuşlar... Hocamıza 

ulaşmak için bile bir aracı lazımsa, Peygamber efendimize "aleyhissalatü vesselam" ve 

Allahü tealaya aracısız ulaşılabilir mi..? Hocamız, Abdülhakim efendi hazretleri, seyyid 

Fehim hazretleri... olmadan ulaşılabilir mi? 

 

Bugün inanmayanlar, Peygamber efendimiz zamanında olsalardı gene inkar 

edeceklerdi. Bugün inananlar, o zaman olsalardı gene Peygamber efendimiz için canını 

malını feda edeceklerdi. Değişen birşey yoktur. İman etmek için görmek veya 

görmemek önemli değildir. 

 

İyiliği elverişli olmayan kimse 

Faidelenemez Peygamberi de görse 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübareklerin kalbine, Mübareklerin sevgisine 

ulaşan, bütün büyüklere, sevgili Peygamberimize 

'aleyhissalatü vesselam' kavuşur. Allahü tealaya 

kavuşur. Onun için, her ki yek ca hemeca. Her ki 

hemca hiç ca. Bir şeye kavuşan, her şeye 

kavuşur. Ama her şeye kavuşmak isteyen, bir 

şeye kavuşamaz. Velhasıl, elimizden geldiği kadar 

bahsetmeye uğraşıyoruz, bahsedilmesini, 

hatırlanmasını istiyoruz. Sebep? Kaynak O da 

ondan. Şadırvan orası. Dolayısıyla, hizmet eden 

bütün arkadaşlarımız, anlatmaya uğraştığımız bütün kardeşlerimiz, o şadırvan su 

verdiği müddetçe, korkmasınlar, emin olsunlar. Ama o şadırvanın yerini bırakıp da, 

başka su kaynaklarını ararlarsa, başka su kaynaklarını anlatırlarsa, o zaman iş karışır, 

yanlış olur. Daima temiz su, temiz insanlara uygundur. Karışık insanlar, karışık su 

severler. Allahü teala hiç birimizi başka şeylerle karıştırmasın. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübarekler 'kuddise sirruh' buyuruyorlar 

ki; Onları hatırlatan bir nesneyle meşgul 

olmak, Onlara en rahat ulaştırabilecek, en 

rahat rabıta yapılacak yoldur. Mesela, 

kabirlerini ziyaret etmek. Bugün Enver abi 

oraya gitti. Kabre gidince insan ne 

düşünür? Mübarekleri düşünür. Ama 

28 Haziran  2017 Çarşamba 
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kat'iyyen Mübarekler kabrin işte içinde, eridiler, bittiler, diye düşünmek doğru değildir. 

Mübarekler Arş-ı âlâda, Cennetin içinde. Onlar için zaman, mekan, sürat, bahis konusu 

değildir. Hatırlandıkları yerde ruhları hâzır olur inancıyla, Onların ruhları orada hâzır olur 

inancıyla gidiyoruz. Ve orası daha iyi hatırlattığı için, ziyarete gidiyoruz. Neden? Onları 

daha güçlü olarak hatırlayabilmek için. İki, mesela kendileri buyuruyorlar ki; O zâtların 

kitabını okusa, mesela İlmihâli okusa, ne düşünecek ? Mübarekler bunu nasıl yazmışlar.. 

Yani, ne olursa olsun, o bilse de bilmese de, bir irtibat kuracaktır. O, Mübarekleri 

düşünse de, düşünmese de, o satırların arasında o satırları düşünürken, Onların ruhları 

feyz verecektir. Farkında olmayacaktır ama, birgün anlayacaktır. Peki nasıl anlayacak? 

Evet, insan ne kadar dünyaya karşı soğukluk his ederse, o kadar onlar feyz veriyor 

demektir. İnsanda hiçbir değişiklik olmuyorsa, tehlikededir. Çünki, ya düşündüğü zât 

noksandır veya kendisi büyük bir günaha devam ettiği için, kapı kapalıdır. Kapı kapalı 

olduğunda nasıl girsin içeriye? Onlar hakkında katrilyonda bir dahi bir düşünce 

düşünemeyiz bile. Çünki, eser meydanda. Hepimiz bir yerde Onların eseriyiz. Peki ne 

kaldı geriye? Geriye kendi hatamız, kendi kusurlarımız, kendi günahlarımız kaldı. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

.......... ... 

 

2008 senesi, Temmuz ayının 12' si ... 

Enver abim, Huzur Pınarı'na hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 

Güzelşehir'e getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

 

O gün Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir mübarek zât buyurmuş ki; Ahirette kiminle beraber olmak istiyorsanız, dünyada 

onunla beraber olun. İnşaallah bu fotoğraflar melekler tarafından şu anda çekiliyor. 

Ahirette hep beraber oluruz. Allahü teala hepimize din ve dünya seadetleri versin. 

Büyüklerin âdeti, talebelerini evlatlarından çok sevmektir. Bir muharebe yapıldı, Hazret-

i Ömer "radıyallahü anh" bu muharebeye hem oğlu Abdullah'ı hem de Zeyd'i beraber 

30 Haziran  2017 Cuma 
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gönderdi. Harp kazanıldı, ganimetler alındı. Hazret-i Ömer "radıyallahü anh" ganimetleri 

dağıtırken, Üsame'ye dört altın, oğlu Abdullah'a üç altın verdi. Abdullah; baba, sen âdil 

bir emirsin, âdil bir halifesin. Neden bana az verdin demiyorum; ama neden ona dört 

tane, bana üç tane verdin? Sadece öğrenmek istedim, dedi. Hazret-i Ömer "radıyallahü 

anh" buyurdu ki; Sen de biliyorsun, ben de biliyorum ki; cenab-ı Peygamber 

"aleyhissalatü vesselam" Zeyd'i benden çok seviyordu. Mübarek Hocamız 

buyurmuşlardı ki; Allahü teala Kur'an-ı kerimde Eshab-ı kiramdan sadece bir zâtın 

ismini, ismen zikr etmiştir. O da Zeyd'dir "radıyallahü anh". Dolayısıyla, bize yakışan; 

sevdiğimizin sevdiğini, kendi evladımızdan daha çok sevmektir. Bunu anlatan zât diyor 

ki; İnsan üstadını hakikaten seviyorsa, onun evlatlarını, torunlarını, kendi evlatlarından 

üstün tutar. Çünki, sevgilinin sevgilileridir! Bu sevgi, çok hassas bir noktadır. 

Mübarekler buyurdular ki; Asıl aşk, Allahü tealaya olan aşktır, müslümana olan aşktır. 

  

Kazakistan'da bulunan Hâce Ahmed Yesevi hazretlerinin çok seveni varmış. Fakat o 

kadar da düşmanı varmış. O zaman, medrese uleması, talebe okutan çok büyük bir âlim 

varmış. Birileri toplanmış; efendim, siz burada ilimle uğraşıyorsunuz; fakat Ahmed 

Yesevi isminde bir zât dini bozmakla uğraşıyor, size burada oturmak yakışır mı, deyip 

fitne çıkarmış. O zât da, milletin önünde kendisine soracağım; cevap veremeyecek diye, 

dörtyüz talebesiyle oturmuş, üçbin mesele yazmış. Apar topar gelip, efendim, size 

soracaklarımız var, demiş. Ahmed Yesevi hazretleri de, tamam sorun; ama önce biraz 

dinlenin, çay için, yemek yeyin. Yarın istediğinizi sorarsınız demiş. Sonra, bütün millete 

haber verilmiş. Ertesi gün, iki tane kürsü kurulmuş, kürsünün bir tanesinde şeyh Ahmed 

Yesevi hazretleri, diğerinde bu âlim zat ve bütün talebeleri, halkın önünde oturmuşlar. 

Âlim zât, Ahmed Yesevi hazretlerine sual sorup, cevaplarını isteyecekmiş. Arkadaş! git 

boynunu kılıca vurdur; ama bu büyüklere dokunma! Âlim zat kürsüye çıkıp, benim adım 

ne, ben şimdi burada ne diyeceğim, demeye başlamış. Bırakın soruları, ismini bile 

unutmuş. Aklına bir ara, soruları yazdığı defter gelmiş. Defteri bir açmış ki, yazdıklarının 

hepsi silinmiş. Hatasını anlamış, kürsüden inip şeyh Ahmed Yesevi hazretlerinin 

ayaklarına kapanmış. Ahmed Yesevi hazretleri, hocam ne oldu, demiş. Ben ne olduğunu 

biliyorum, Allah aşkına, Allah rızası için, beni tekkenizin köpeği olarak kabul edin, 

demiş. Talebe olarak değil!... Ahmed Yesevi hazretleri, Estağfirullah, öyle şey olur mu? 

Yeriniz, makamınız orası, demiş. Beş senede en büyük halifesi ve en mümtaz talebesi 

olmuş. Öyle gelen, böyle gider. 

 

- devamı haftaya – 

 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Hayat onunla güzeldi. 

 

Fî emanillah. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler kaç kere buyurdular ki; Kul 

hakkına riayet etmeyecek olan, 

evlenmesin. Evlenecekse, bir kul hakkı 

gelecek. Çünki, o da bir Allahın kulu. 

Hizmetçi değil. Allahtan korkun. İnsan 

ahirete her şeyi dünyadan götürüyor. 

Yılanı da, akrebi de, ateşi de, her şeyi... 

Dolayısıyla, insanları perişan eden, 

insanları mahveden, iki şeydir. Birincisi, 

tûl-i emel. Yani, hiç ölmeyeceğini zan etmek. Bir gün yatağa düşüp de her tarafı sancı 

içinde kıvranacağını hiç akıl edemiyor. İkincisi, nefsinin esiri olmuş. Nefsin iki meyvesi 

var. Bir tanesi öfke, bir tanesi şehvet, dolayısıyla dünya sevgisi. Bunlar insanın etrafını, 

içini sardıktan sonra, akıl gider. Aklın olmadığı yere şeytan girer. Avucunun içine alır, 

seni istediği şekle sokar. Aklımızı başımıza alalım, hiçbir zaman unutmayalım, mutlak 

iyi geçinmek isteyen, her an, her zaman kendini suçlu bilmelidir. Ben ona karşı 

suçsuzum? Allaha karşı suçlusun. Hata işlemediğimiz hiçbir ânımız yok ki. Her zaman, 

her yerde biz suçluyuz. Ona tam layığı ile ibadet yapamadığımız için, Ona tam layığıyla 

kulluk yapamadığımız için. Bütün bunların hepsi hesaba vurulduğu zaman, pişmanlık 

olsa ne fark eder? Bazen pişmanlık da bir işe yaramıyor. Dünyadayken aklımızı başımıza 

toplayalım ve pişmanlığımızı artıralım. Burada ne kadar pişmanlık duyarsak, orada o 

kadar duymayız inşallah. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyuruyorlar ki; Nefsin 

kendisi lazımdır. Çünki nefis olmazsa, 

evlilik olmaz, yemek yiyemeyiz. Peki ne 

lazım değildir? Nefsin istekleri lazım 

değildir. Nefsin istekleri, Allahü tealanın 

hep yasak ettikleridir. Çünki, herkes 

kendi cibiliyetine, kendi karakterine 

uygun yer arar ve onu ister. Dolayısıyla 

nefis, kendisine uygun yer ister ve 

kendisine uygun isteklerde bulunur. 

İşte onun istekleri kötüdür. Yoksa nefsi öldürmek, imha etmek diye bir şey yoktur. Onun 

isteklerine dikkat etmek lazımdır. Nefsin isteklerini iki şey yerine getirir. Birisi dünya; 

1 Temmuz  2017 Cumartesi 
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birisi şeytan. Bir de iyi istekler var. O da insanın kalbinde, uzun bir hadis-i şerifin 

sonunda, hazreti Peygamber 'sallallahü aleyhi ve sellem' buyuruyorlar ki; Her 

mü'minin kalbinde Allahın bir vaızı vardır. Yani, iyi istekleri hatırlatır, bu istekler 

de cenab-ı Hakkın razı olduklarıdır. İbadet etmek, sohbet etmek, hizmet etmek. Bunlar 

da iyi şeylerdir. Velhasıl, insanlar iyi şeylerle kötü şeyler arasında bocalayıp dururlar. 

Bu kötü istekler de iki yerden kaynaklanır. Biri nefsten, biri şeytandan. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız 'kuddise sirruh' buyurdular 

ki; Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyyeyi okuyan, 

âlim olur. Eğer içindekiler de yaparsa, evliya 

olur. 

 

Mübarekler buyurdular ki; Kalp, yani ilettiği 

gönül, göze bağlıdır, göze tâbidir. Gönül, 

göze tâbidir. Mü'minin simasına Allah rızası 

için sevgiyle bakanlar, Arş-ı âlânın altında 

gölgeleneceklerdir. 

 

Mübarekler buyurdular ki; Allahü azimüşşân Cennetten dünyaya bir nimetin aslını 

indirmiştir. O da; saliha bir hanımdır. Dolayısıyla, başını örten, namusunu koruyan, 

ibadetini yapan saliha bir hanım, Cennet nimetinin kendisidir. Böyle bir Cennet nimetine 

insan, ancak saygı ve sevgi duyar. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler Kuleli Askeri Lisesinde 

anlatmışlar, buyurmuşlardı ki; bileşik 

kaplar usulü herkesin kalbinden diğer 

münasip olan yerlere feyz akımı başlar. 

Ne demek feyz? Allah sevgisi. Hatta 

efendim, evde okunan Kur'an-ı kerimin, 

evde kılınan namazın feyzi, kapının 

aralıklarından, pencerenin 

kenarlarından, sokağa taşar. Ve o 

sokağa giden feyz, uygun yer arar, 

buldu mu içeriye girer. Mesela, bizim 

3 Temmuz  2017 Pazartesi 

4 Temmuz  2017 Salı 



151  | S a y f a  
 

evden şimdi sokağa akıyor. Peki nereye gidiyor? İşte Abdülhakim'in evine gidiyor, 

karşıda arkadaşlar var. Her yere gider efendim, durduramazsınız, buyurdular. İşte bu 

kadar arkadaşın her birinin içinde Allah sevgisi farklı, Allahü tealaya itaat farklı, 

Hocamıza muhabbeti farklı. Bu farklılıklar dengeyi sağlayıncaya kadar akım başlar ve 

devam eder. Ne kadar? Ne kadar kalırsak. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dünyanın en bedbaht, en talihsiz insanı, 

tabii ki Allahü tealaya güveni az veyahut da 

hiç olandır. Çocuk anne karnındayken, daha 

dünyaya gelmediği halde, Cebrail 

'aleyhisselam' geliyor, kulağına diyor ki; 

Bak, sakın rızkından endişe duyma. Allah 

senin rızkına kefildir. Dünyadayken 

yiyeceğin bütün rızık yazılmıştır. Sen onu 

ararsan, o da seni arayacaktır. Bitti! Cenab-

ı Hak kefaleti daha anne karnında veriyor. 

Onun için, en talihsiz insan, rızkı için endişe duyandır. Seni yoktan var eden, her an 

varlıkta durduran ve senin rızkına kefil olan niye vermesin? 

 

Göz neye bakarsa, kalp ondan alacaktır. Neye bakarsa! İyiye bakarsa, iyi. Onun için, 

iyi insanlarla görüşmeye, iyilerle beraber olmaya çalışmalıdır. Ne olursa olsun, Allahı 

inkar eden, Peygamberimizi "aleyhissalatü vesselam" kabul etmeyen insanlarla uzun 

süre beraber olmak, mutlaka kalbi karartır. Tabii bunun dereceleri vardır. Az karartır 

çok karartır; ama mutlaka karartır. Onun için, bu karartıyı giderecek istiğfar kapıları 

açıktır. Onun zamanı, mekanı, sayısı yoktur. Nerede, ne zaman, ne kadar istiğfar 

edilirse, kalp o kadar çok temizlenir. Mutlak temizlenir. Çünki Sure-i Hûdda Allahü teala 

buyuruyor ki; Tövbe ve istiğfar ederseniz, yardım ederim, yardımınıza 

yetişirim. Dolayısıyla, mutlaka tövbe istiğfar edeceğiz. Tövbe istiğfar etmek suretiyle 

Allahü tealanın yardımı bize ulaşacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Temmuz  2017 Çarşamba 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Şeref-ül insan bi ilmi vel edeb. La bil mal-i vel neseb. 

İnsanın şerefi, insanın kıymeti, insanın değeri, insanın 

itibarı nedir? İlim sahibi olmasıdır ve edep sahibi 

olmasıdır. Yoksa, çok serveti olmak, çok malı-mülkü 

olmak, etiketi olmak, bunların hiç birisi itibar kaynağı 

değildir. Cenab-ı Hak itibarı dine koymuştur. İtibarsızlığı 

da dünyaya vermiştir. Onun için, ehl-i ahiret ile ehl-i 

dünya arasındaki fark, halık ile mahluk arasındaki fark 

kadardır. Çünki, birisi Allahü tealaya kul ve köledir, birisi 

paraya, kadına ve şöhrete kul ve köledir. Aradaki fark, 

tabii ki halık ile mahluk arasındaki fark kadar olacaktır. 

Sonra hazret-i Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' ne 

buyuruyorlar? İnsanlar sevdikleriyle beraber 

olacaklardır. Cenab-ı Hakkı, Peygamberini 

'aleyhissalatü vesselam', Allahü tealanın sevdiklerini sevenler, şüphesiz ki onlarla 

beraber haşr olunacaklardır. Bunlarla hiç ilgisi olmayanları severse, onlarla beraber haşr 

olunacaktır. Sonra kime dert yanacaksın? 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan 

değer.... 

 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

............. 

 

2008 senesi, Temmuz ayının 12' si ...  

6 Temmuz  2017 Perşembe 

7 Temmuz  2017 Cuma 



153  | S a y f a  
 

Enver abim, Huzur Pınarı'na hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 

Güzelşehir'e getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

 

- geçen haftanın devamı – 

 

O gün Enver abiler buyurdular ki; 

 

Kazakistan'da bulunan Hâce Ahmed Yesevi hazretlerinin zamanında padişah ava çıkıp, 

bir geyiğin peşine takılmış. Geyik önden padişah peşinden, derken, geyik dağa çıkmış. 

Velhasıl, padişah ne yaptıysa geyiği bulamamış. Öfkesinden bütün tarikat şeyhlerini 

çağırıp, emrimdir, bu dağı havaya uçurun; yoksa hepinizin kellesi gider, demiş. Bu geyik 

beni kandırdı, demiş. Dağ uçurulur mu? En azından yok edelim diye, hepsi rabıta 

yapmağa, zikr etmeğe başlamışlar. Ne yaparlarsa yapsınlar dağ yerinden 

kımıldamamış. Bunun tek çaresi var, bu işi ancak yapsa yapsa Yesevi yapar, demişler. 

Ama babası, asrın en büyük evliyasıymış. O da daha onbeş-yirmi yaşlarında çocukmuş. 

Padişah Yesevi'yi çağırtmış, o da annesine gidip, babama ait sarık, takke, çorap, 

ayakkabı, ne varsa çıkar deyip, dağın dibine gitmiş. Gözünü kapatıp, baba, vallahi billahi 

bu benim işim değil. Bu iş senin işin. Sakın beni mahcup etme, göster kendini, demiş. 

Dağ yok olmuş; ama geyik oradaymış. Burada çok mühim bir ders var. Eğer zerre kadar 

kendisinden bir şey düşünseydi, kendisine ait bir varlık, kendisine ait bir keramet, 

kendisine ait bir ilim, kendisine ait bir fazilet görseydi, o an sigorta atacaktı ve Allahü 

teala muhafaza etsin, orada mahcup olacaktı. Ama padişah da padişahmış. Bundan 

sonra senin isminin başına Ahmed getirelim; çünki belli ki, sen büyük bir zât olacaksın, 

senin isminle beraber benimki de anılır. Yoksa benim ismim unutulur gider, demiş. 

Ahmed ismi oradan gelmiş. Mübarekler, Allahü teala rahmet eylesin, şefaatlerine nâil 

eylesin, bir sabah namazından sonra buyurdular ki; Kardeşim, şu hizmetlerden, şu 

arkadaşlarımızdan, şu çalışmalardan, eğer bir zerresini kendimden bilsem, yanar ve 

helak olurum. Bu iş böyle. Bu iş önce ölmek, sonra olmak yoludur. Önce olmak, sonra 

ölmek değil! Öl ki olasın. Sen, sen olduğun müddetçe, on para etmezsin. Sen artık 

kendinden çık. Çünki artık, onların atmosferine, onların havasına girdin. Yani, onlar gibi 

olmağa çalış. Efendim, benim huyum böyle, dersen, ben buyum deme… 

 

Çok huysuz bir adam varmış. Evinin bağçesinin kenarına millet takılsın da rahatsız olsun 

diye, en azılı dikenleri dikmiş. Gelen geçen rahatsız oluyor, çocuklar falan hep dikenlere 

takılıyormuş. Valiye gidip, efendim yoldan geçemiyoruz; zaten dar yol. Adamın 

bağçesindeki dikenler batıyor diye şikayet etmişler. Vali adamı çağırtarak, ne oluyor, 

demiş. Efendim, bağçe benim demiş. Padişah da, bağçe seninse, vatandaş da benim. 

Onları sök, demiş. Adam neden sökeyim, deyince, vali, sökmezsen kodes aşağıda, 

vurun sopayı demiş. Kelepçeleri takınca, adam, vallahi sökeceğim demiş. Sonra adamı, 

dikenleri sökmesi için serbest bırakmışlar. Bir tanesine asılmış; ama yaşlı olduğundan 

neredeyse canı çıkacakmış. Kesse yine büyüyecek ve millet yine rahatsız olacak. O 

zaman ne yapması lazım? İşte eğer, kötü ahlak kök salarsa, bunun temizlenmesi 

mümkün değildir. Gidip kendine aşı yapması lazım. Bu dikenleri kesip aşı yapması, 

sonra bunun yerine elma, armut dikmesi lazım. Bunu anlatan mübarek zât buyuruyor 

ki; Mürşid-i kâmilin mutlaka bunun huyunu değiştirmesi lazım. Değiştiremezse, aşı 

yapar, o pisliklerden yine kurtarır. Yeter ki sen, sen olarak gitme, O olarak git. Yani, 

ben yokum de. Mübarekler, Allahü teala rahmet eylesin, buyurdular ki; Biz Sedat'la 

küçüktük, çocuktuk, onun için Efendi hazretleri bize acıdı efendim. İnsan acıdığına verir; 
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yoksa dayıya vermez. Dayılık zamanı değil. Onun için, yaş dal uzun uzun kök salmadan 

koparılırsa ne âlâ; ama benim huyum böyle, ben bu huyumdan vazgeçemiyorum, 

değiştiremiyorum demek ne demek? Git doktora aşı yap. Cenab-ı Hakka ne kadar şükr 

etsek az. Allahü teala bize büyükleri tanıttı. Yoksa işimiz duman olurdu. Çünki din, 

görmek, işitmek ve konuşmak dinidir. En şanslı insanlar, mutlaka o büyük zâtları 

tanıyanlar, görenler ve konuşanlardır. Böyle değilsek, hiç olmazsa talebeleriyle 

olmalıyız. Yani, Eshab-ı kirama kavuşanlar gibi olmalıyız. Onun için, Mübarekler 

buyurdular ki; Bizi sevenler, gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlarla beraber olursa, imanını 

kurtarır. Yani, bu arkadaşlarımız müşrik olamaz, bid'at ehli olamaz. Günah? Allahü teala 

hepimizi afv etsin; ama kumaş rengini aldıktan sonra, artık o renk kalıcıdır. Eshab-ı 

kiram, Peygamberimizi 'aleyhissalatü vesselam' görmekle renk almıştır, kumaş, renge 

kavuşmuştur. Artık o hep, o renkle gider. İnkar etmediği müddetçe, ne yaparsa yapsın, 

Eshab-ı kiram olmaktan çıkmaz. 

 

- devamı haftaya – 

 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Hayat onunla güzeldi. 

 

Fî emanillah. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Unutmayın ki, nasihatler kullanılması 

icap edenlerdendir. İlaçlar rafta 

durduğu müddetçe, insan bundan 

faydalanamaz, istifade edemez. 

Fayda elde edemez. Silahlanmış bir 

vatandaş, ormanda vahşi 

hayvanların hücumuna uğradığı 

zaman o silahları kullanmazsa, 

kullanamazsa, o vahşi hayvanlar paramparça ederler. Dolayısıyla, ilim çok kıymetlidir, 

amel şartıyla. Yani, silahları kullanmak şartıyla. O da iki şekilde olacaktır. Ya nefsine, 

keyfine, ya da Rabbimizin rızasına uygun olacaktır. Rabbimizin rızasına uygun olması, 

ihlas demektir. Nefsine uygun olması, felaket demektir. İnsanlar seadet ve felaket 

arasında böyle gidip geliyorlar. Ahirette iki yer vardır, ya bu, ya bu. Üçüncü bir yer 

yoktur. Onun için, lütfen yaptığımız işlerde kendimizi haklı görmeyelim. Haksızlığı kabul 

ettikten sonra, bir gün haklı olabiliriz. Ama haklılığımızı kabul edersek, haksız olabiliriz. 

Kabre girdiğin zaman orada her şey değişir. Asıl hayat, orada başlıyor. Lütfen, 

karıncadan, her şeyden, herkesten helallik dilemeye, üzerimizde hakkı olanlara 

elimizden geldiği kadar yalvarmaya, haklarını helal ettirmeye çalışın. Tabii evvela Enver 

8 Temmuz  2017 Cumartesi 
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abiye haklarınızı helal edin. Sıra bende, Allahü teala her şeyi görüyor ve biliyor. Eğer 

olmuşsa, anamın ak sütü gibi helal olsun. Arkadaşlar şundan çok emin olsunlar, iş 

dönüp dolaşıp bize intikal ederse, bizden yana ferah. Hiç kimsenin bundan dolayı en 

ufak, zerre kadar ayağına diken batmasın. Bundan rahat edebilirsiniz. Ama unutmayın 

ki, ayrıca dört şeyden hesap sorulacaktır. Parayı nereden kazandın, nereye harcadın. 

Ömrünü nerede harcadın? Bunlar emanet. Bedenini nerede eskittin? Allahü teala sana 

şu veya bu şekilde bir ilim nasip etmişse, imanı, ahlakı, dini öğrenmişsen, bunu ne 

yaptın? Toprağa mı gömdün, yoksa bir yerlerde anlattın mı? Bir kitap verebildin mi? 

Başkalarının istifadesine sunabildin mi? Onun için, lütfen, biz rastgele dünyaya 

gelmedik. Rastgele bir maksatla dünyaya gelmedik. Bir gaye var, bir maksat, bir hedef 

var. O maksada, o hedefe doğru adım adım, hep beraber gidiyoruz. Bir zaman gelecek 

ki, şu önümde duranlardan hiç kimse kalmayacak. Altmış-yetmiş sene sonra başka bir 

yerde inşallah hepimiz eksiksiz firesiz yine buluşuruz. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Kalp hastalığı; kanser gibi, insan 

vücudundaki bir hastalık gibidir. Bu, bedeni 

bir hastalıktır, bunun tedavisi olmazsa, nasıl 

ki hastalık tedavi olmazsa insan ölür, bu 

bedeni hastalık da tedavi olmazsa, insan 

ölür. Kalbi ölür. Bir de iblisin verdiği istekler 

vardır, o en zayıfıdır, gelir geçer. Allahü teala 

şeytanın aynı kötü isteği iki defa 

tekrarlamasını yasak etmiştir. Bir defa git 

bozabilirsen boz; ama aynı konuda bir defa 

daha gelemezsin, buyurulmuştur. Peki nefis aynı konuda tekrar gelebilir mi? Son nefese 

kadar. Ta ki küfre sürükleyinceye, kafir yapıncaya kadar. Çünki, herkes ahirette 

sevdiğiyle beraber olacaktır. Hazret-i Peygamber "aleyhissalatü vesselam" El mer'ü 

mea men ehabbe, buyurmuş. Eğer sen nefsinin isteklerini yerine getiriyor, onu 

seviyorsan, elbette ki onunla beraber olacaksın. Eğer sen cenab-ı Hakkın isteklerini 

yerine getiriyor, Allahü tealanın istedikleriyle beraber oluyorsan, elbette ki onlarla 

beraber olacaksın. Ya Allah ile beraber olacaksın, ya gayrısıyla. Gayrısının hepsi 

kötüdür. Yalnız O ve O'nun istedikleri, O'nun emr ettikleri iyidir. İşte büyüklerimiz 

buyuruyor ki; Ahirette kiminle beraber olmak istiyorsan, dünyadayken onunla beraber 

olmaya çalış. Çünki, herkes sevdiğiyle beraber olacaktır. Çok büyük bir nimet içindeyiz 

ki, her yerde din kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Beraber olmak imkanı var. Bu 

imkandan mahrum kalanlar ne yapsın? Şimdi git Amerika'ya, bütün hepsini toplasan, 

beş veya on kişi zor çıkar. Burada bir düğün oluyor, bin kişi... 

 

 

 

 

9 Temmuz  2017 Pazar 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Kün fid-dünya keenneke garibün ev 

abilü sebil ve udde nefseke min 

eshabil kubûr. Bunu cenab-ı 

Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' 

buyurmuş. Eyüp Sultan'da tam o 

musalla taşına girerken, kapıda yazılı. 

Ne olur bu dünyada garip gibi yaşa. 

Çünki, hiçbir suni itibar, itibar 

kazandırmaz. Ancak bütün varlığından 

çıkmış ve Allahü tealanın kuvveti, 

kudreti imkanları içerisinde, kendini garip gibi his edebilenler, rahat edeceklerdir. 

Nitekim cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; El fakru fahri. 

Fakirlikle iftihar ederim. Allah sevgisinden başka her şeyden o kadar sıyrıldım ki, 

Onu hatırlamaktan, Onu anmaktan başka, içimde dışımda tek bir zerre kalmadı. Bütün 

bunlardan sıyrıldım ve bununla iftihar ederim. Yani gelip geçici olan, öldüğümüz zaman 

sıfır olan, hiç olan bir şeyle gece gündüz uğraşanlar, öldükleri zaman sıfır olurlar. O 

halde, hayatı boyunca hiçle uğraşanlar da, netice itibariyle hiçtir. Değer mi? Birgün 

hepsini bırakıp gideceğimiz bir nesne için, iftihar etmek, öğünmek değer mi? Hiç 

değmez. O halde, mü'minin varlığı, malı-mülkü; Allah için verilendir. Cenab-ı 

Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' Kurban Bayramında, Ya Aişe, koyunu ne yaptın, 

dedi. Ya Resulallah, hepsini dağıttım, fakirlere verdim. İki kürek bize bıraktım 

deyince, iki kürek hariç, hepsi bize kaldı. O iki kürek bize kalmadı. Keşke onları 

da verseydin, buyurdu. Dolayısıyla, çok kıymetli bir ayın içerisindeyiz. Umumi afv ayı, 

bilhassa Arefe günü. Arafat'ta olsun, Arefe günü bin İhlas-ı şerife okuyarak teskin 

edenlere olsun, o gün çok istiğfar edenlere olsun, umumi afv vardır. Anadan doğma gibi 

günahlar sıfırlanacaktır. Cenab-ı Hak arada bir böyle afv günleri ilan ediyor. Kandil 

geceleri, Cuma geceleri, Bayram geceleri, Arefe günü, böyle Arefe gecesi.. Bütün 

bunların kıymetini bilelim ve bayramı bayram gibi idrak edelim. Bayramda mümkün 

mertebe, elden geldiği kadar, şu veya bu vesile ile dua almaya çalışalım. Eğer insanlar 

dua almanın kıymetini bilseler, başka bir şey istemezler. Çünki, sadaka kazayı belayı 

önler; ama dua kaderi değiştirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Temmuz  2017 Pazartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız 'kuddise sirruh' buyurdular 

ki; Bir hizmet, bir iş ne kadar kıymetliyse, 

onun engeli, vereceği sıkıntı o kadar çoktur. 

Zaten bir hizmetin, bir işin çok kıymetli olup 

olmamasını, onun size vereceği sıkıntıdan 

anlayın. Ters gidiyorsa, cenab-ı Hak 

koşturuyorsa, üzüyorsa, bunda bir iş var, 

bunun sonu iyi deyin. Peki ne yapacağız? 

İstiğfar edeceğiz. Allahü teala derdi veriyor; 

ama ilacı da veriyor. Sıkıntıyı veriyor; ama 

ilacı da veriyor. Tövbe istiğfara devam. Yine 

bir hadis-i şerif. Peygamberimiz 'aleyhissalatü 

vesselam' buyuruyorlar ki; İğmel vestağfir. 

Ne yaparsanız yapın, namaz kılın, oruç 

tutun, ne yaparsanız yapın, arkasından 

yine istiğfar edin. Çünki, bizim daha 

tövbelerimiz tövbeye muhtaç halde. Onun 

için, ne ibadet yaparsak yapalım, oldu günah 

işledik, orada bir hatamız olabilir, ama istiğfarla o bir yerde tamamlanıyor, yani makbul 

hale geliyor. Çünki, istiğfarda nefse sıkıntı vardır. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hubb-u fillah, buğd-u fillah, dinin aslıdır. 

Ve gayba imandır. Mübarekler buyuruyor 

ki; Hubb-u fillah, buğd-u fillah, ne 

demek? Efendim, Ehl-i sünnet 

müslümanların yüzüne bakmak, onları 

sevmek, hubb-u fillahtır, buyurdular. 

Allah için hizmete koşanları sevmek, 

hubb-u fillahtır. Peki buğd-u fillah nedir? 

Buğd-u fillah, Allaha düşman olmuş, Peygamberimizi "aleyhissalatü vesselam" inkar 

etmiş, bid'at ehli olmuş, bunları sevmemektir. Fakat bu hubb-u fillah, buğd-u fillah, 

kavga etmek, münakaşa etmek anlamında değildir. Sevgi Allah içindir, o da bellidir. 

Yani sevgiden bahs ediyoruz, münakaşa etmek haramdır. Dosta da haramdır, 

11 Temmuz  2017 Salı 

12 Temmuz  2017 Çarşamba 
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müslümana da haramdır. Kalp kırmak haramdır. Yani, buğd-u fillah ediyorum diye bir 

kalp kırsan, yandın. Dolayısıyla bu, tamamen mahfi, gizlidir. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

İnsan tesadüfen dünyaya gelmemiştir. Allahü 

azimüşşân buyuruyor ki; Hiçbir şeyi abes olarak 

yaratmadım. Yani, hiçbir şeyi gelişigüzel, 

rastgele yaratmadım. Hepsinin bir sebebi vardır. 

Yerde ve gökte ne varsa, sizin istifadenize 

sundum; ama sizi de kendime ayırdım. Bana 

ibadet edin, beni Allah bilin, verdiğim nimetleri 

sayın, dökün, sıkı sık bahs edin. Bir gaflete gelip 

de beni unutmayın. Çünki ben sizi beni hatırlayın 

diye yarattım. Çünki, sizden başka hiçbir canlıya bu hakkı, bu sanatı vermedim. Yalnız 

insan beni anabilir, yalnız insan beni zikr edebilir. Bütün kainat Allahü tealayı zikr 

ediyor; ama şuursuz bir şekilde. Şuurlu olarak yapmaya, marifet denir. Allahü tealayı 

şuurlu olarak anan, hatırlayan, yalnız insandır. Dolayısıyla, Allahü teala insana çok çok 

büyük değer ve kıymet vermiştir. Bu kıymet ve değeri de, değersiz gayelerle, değersiz 

kelimelerle zayi etmemek lazımdır. İnsanın her zerresi, bir maksatla yaratılmıştır. Bütün 

bu maksatlar bir araya gelip, cenab-ı Hakka ibadet yapmak, Onu anmak için 

yaratılmıştır. Bu gayeyle yaşayanlar dünyada rahat eder, ahirette Cennete gider. 

Gayesiz yaşayanlar, hele hele çirkin yaşayanlar, yarın ahirette ne bahane bulacaklar? 

Allahü teala buyuruyor ki; Dünyada kiminle beraberseniz, ahirette de onunla beraber 

olacaksınız. Herkes kendi sevdiğiyle beraber olacaktır, o zaman hiçbir karışıklık, hiçbir 

yanlış olmayacaktır. Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' öyle buyuruyor; El 

mer'ü mea men ehabbe. Herkes sevdiğiyle beraber olacaktır. Netice: Allahü teala 

afv etsin. Ben hepinizi seviyorum, sizinle beraber olmak istiyorum. 

 

 

 

 

  

Huzur Pınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cuma 

gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

13 Temmuz  2017 Perşembe 

14 Temmuz  2017 Cuma 
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O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

............. 

 

2008 senesi, Temmuz ayının 12' si ... 

Enver abim, Huzur Pınarı'na hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 

Güzelşehir'e getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

  

- geçen haftanın devamı – 

 

O gün Enver abiler buyurdular ki; 

 

Allahü teala dünyada ve ahirette ayırmasın. Mübarekler buyurdular ki; Din kardeşinin 

sevgisi sınırsız olduğu, sonsuz olduğu için doyulmaz. Ama onun dışında neyi severseniz 

sevin, sınırı vardır. Din kardeşliğinin sınırı yoktur, onun için sevgi buna denir. Sınır 

yoksa, sevgi denir. Sınır varsa, o karakolda biter. Enver abi neşeli, elhamdülillah. Nasıl 

olmasın ki? 

 

Bir vali varmış. Padişahın hışmına gelmiş, idama mahkum olmuş. Eline zincir, ayaklarına 

demir vurup, idama götürüyorlarmış. Yolda giderken bakmış, bir adam bir çocuğu feci 

dövüyor. Çocuk, Hocam yetiş, diye bağırınca, döven adam küt, gitmiş. Bu da, bunda 

bir iş var; ya Rabbi, bu çocuğun hocasını bana da gönder, demiş. Vali afv oldu diye, 

hemen emir gelmiş. Ya Rabbi, bu çocuğun hocası kimse bana gönder deyince, onun 

duası ile afv olmuş. 

 

Çok zalim, çok kötü, çok fasık bir vali varmış. Zulm ediyormuş. Adam bakmış ki, 

kurtulması mümkün değil, Yemen'de çok mübarek bir zâtın kabrinin dibinden yer satın 

almış. İsmini yazdırmış, cismini yazdırmış, ben ölünce beni buraya gömeceksiniz, 

demiş. Ölünce de bunu oraya gömmüşler. Melekler gelmiş, apar topar Cehenneme 

götüreceklerken, mübarek zât, ne yapıyorsunuz, demiş. Efendim, biz emir kuluyuz. Bu 

adamın defteri bozuk. Dünyada yaptığı da hesaba kitaba sığmaz. Onun için götürmek 

zorundayız, demişler. Mübarek zât, bir kağıt çıkarıp meleklere göstermiş. Kağıttaki yazı: 

Seni, seni sevenleri ve kabrinin civarındakileri afv ettik. Yanımda yatıyor, 

dokunamazsınız, demiş. Melekler selam çakıp gitmişler. Netice: Kurtuluş yine bunlarda. 

Bunların kabirlerinin yanında olmak bile büyük bir seadet. 

 

- devamı haftaya – 

 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Hayat onunla güzeldi. 

 

Fî emanillah. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allahü teâlâ buyuruyor ki; Kim benim 

Peygamberime îmân etmezse, kim âhiret 

gününe îmân etmezse, onu ebedî yakacağım. 

Bildiren O! Sen nasıl az veyâ çok veriyorsun 

diyebilirsin? Dînin sâhibi O. Ben de bunu 

Mübâreklere sordum. Demek ki, o zemân 

dahâ bu mektûbu okumamışdım, belki de 

bilmiyordum, efendim, bu kâfirler sonsuz 

olarak Cehennemde yanacaklar. Bunu bana 

anlatır mısınız der gibi sordum. Kardeşim, 

Allahü teâlâ her kulunun sonsuza kadar îmân 

edip etmeyeceğini bilir. O kâfir sonsuz yaşasa, sonsuza kadar îmân etmeyecekdir. Onun 

için, sonsuz yanacakdır. Ya'nî o, elli-altmış senelik cezâ değildir. Eğer o bir gün îmân 

edecek olsa, Allahü teâlâ ona îmân nasîb eder, yine sonsuz yanmaz, buyurdular. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir işe başladığımız zaman, bunun sonunu en iyi şekilde 

getirmeliyiz. Bizde, yarıda bırakmak yoktur. Cenab-ı 

Hakkın bu kadar ihsanları, bu kadar nimetleri karşısında 

dalgın dalgın uyumanın zamanı değil. Beğenip 

beğenmemek işiniz değil, emre itaat edilme işidir. 

Abone artırmaya devam, kitapları satmaya devam, 

cenab-ı Hakkın ihsan ettiği bu vazifeyi sonuna kadar 

yapmaya devam. Aksi halde, bunun kıymetini 

bilmezsek; bu bir yağmurdur, rahmet bulutudur, Allahü 

teala alır, başka yere verir. Ondan sonra herkes kendi 

dükkanını açar. Burada her nefes yüzbin misli ile 

bereketlidir, şifalıdır. Ondan sonra kendi başına kaldığın zaman, bey ve şir'ayı otuz kere 

okuman lazım! Hiç olmazsa burada çok daha rahat hareket edebiliyoruz. Ama kendi 

başımıza kaldığımız zaman, çok sıkıntı çekeriz. 

 

 

 

 

 

15 Temmuz  2017 Cumartesi 

16 Temmuz  2017 Pazar 



161  | S a y f a  
 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübareklerin verdiği en büyük nasihat; 

Konuşurken, yazarken, giderken, gelirken 

fitneye sebep olmayın. 

 

Bir gün ben Mehmedağa tesislerimize 

gittim. Mübarekler geldiler. Hiç âdetleri 

olmadığı halde imam oldular. Namazdan 

sonra oturdular. Kalabalık da değildi. 

Buyurdular ki; "Efendim artık ben 

yaşlanıyorum. Daha ne kadar yaşarım 

Allah bilir. Size bir söylemek için geldim. Size iki emanet bırakıyorum. Benim ömrüm 

ilmihalle geçti. Çok uğraştım. İlmihalde çok emeğim var. Bu kitap size yeter artar. 

okuyun ve okutun. Size ikinci emanetim, Enver beydir. Ben size Enver beyi emanet 

ediyorum, size Enver beyi emanet ediyorum", bazıları bir defa da anlar bazıları iki defa 

da anlar, yetmedi. "Size Enver beyi emanet ediyorum". 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; 

Cehennemden en son çıkacak olan 

mümine, Allahü teala Cennette on 

dünya büyüklüğünde yer verecektir. 

Cennet öyle büyük... Peki Cehenneme 

kim girecek? Mübarekler onu net 

olarak söylediler. Cehenneme, 

inkarcılar girecek. Cehennem, inkarın 

yeridir. İnkar da işittikten sonra olur. 

İşitmeden evvel inkar olmayacağı 

için, işitmeyenler Cehenneme girmez. 

 

Mübarekler buyurdular ki; Enver beyin şahsında yapılan duaya bütün herkes dahildir. 

Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Eğer hep beraber çalışmazsak, hep beraber 

sevinmezek, hep beraber üzülmezsek, hep beraber olmazsak hiçbir şey olmaz. 

 

 

 

17 Temmuz  2017 Pazartesi 

18 Temmuz  2017 Salı 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki, Efendi 

hazretlerinden duyduklarımı hiç 

unutmuyorum. Ama kitaplardan okuduğumu 

hep unutuyorum kardeşim. Mesela, size 

Efendi hazretlerinden duyduğum bir hadis-i 

şerifi söyleyeceğim, o mübarek zatın rabbani 

tesiri olduğu için mübarek sohbetlerini 

unutmuyorum efendim. Efendi 

hazretlerinden duydum. Efendi hazretleri 

bana şu hadisi şerifi söyledi. Burada, cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü vesselam" 

buyuruyor ki; "Muhakkak ki Allah bir kuluna bir nimet verirse, onun 

kullanılmasını, onun üzerinde olmasını, ondan istifade etmesini sever." İşte, 

insanın kavuştuğu en büyük nimet iman nimeti, buyurdular. İman nimetinin izhar 

edilmesi lazım. Ya Rabbi, senin ihsan ettiğin imana kavuştum. Bu da tatlı dil güler yüzle 

olur. Asık surat, münafıklık alametidir, güler yüz iman alametidir ve bir hadis-i şerif var, 

buyuruyor ki Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam"; "Müminin neşesi 

yüzündedir". 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İnsan kanserden ölür, trafikten ölür, 

ecel nereden gelirse oradan ölür. Bir 

hastalık insanı götürür. Bir de, 

cemiyeti götüren bir kanser vardır. 

O da gıybettir, dedikodudur. 

Binaenaleyh, bir cemiyetin tahrip 

edilmesine, bir ailenin yıkılmasına 

ve hatta bir ülkenin felaketlere 

gitmesine sebep olan en büyük kanser, en tehlikeli kanser, bütün vücudu harap edecek 

olan kanser; insanları çekiştirmektir. Müminin arkasından laf etmektir, onu başkasına 

karşı kötülemektir. Velhasıl, onun ölmüş etini yemektir. Ne büyük felakettir. 

 

Allah muhafaza etsin. Allah sonsuz kere muhafaza etsin. Bir din kardeşine dargın olmak, 

küs olmak, kavgalı olmak maazallah maazallah. O, insanın ancak nefsini tatmin eder. 

Ama öbür tarafta büyük bir devlet elden gider. Allahü teala bir kuluna bir nimet verdi 

mi o nimetin izhar edilmesini sever. En büyük nimet iman nimetidir. 

19 Temmuz  2017 Çarşamba 

20 Temmuz  2017 Perşembe 



163  | S a y f a  
 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

  

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

............. 

 

2008 senesi, Temmuz ayının 12' si ... 

Enver abim, Huzur Pınarı'na hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 

Güzelşehir'e getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

 

- geçen haftanın devamı - 

  

Fas'ta İslam Konferansı vardı. Konferans bitti, Mübarekleri aradım, efendim konferans 

bitti, ne napayım, dedim. Buyurdular ki; Marakeş diye bir şehir vardır, oraya gidin. 

Orada iki büyük zâtı ziyaret edeceksiniz. Birincisi, Şifa kitabın sahibi Kâdı İyad. İkincisi, 

Delail-ül Hayrât kitabının sahibi, Süleyman bin Cezuli. Mübareklere sorularak yapılan 

işten gördüğümüz hayır: Kazablanka diye bir şehir var, Marakeşe oradan gidiliyor. 

Kazablanka'ya geldik, Kazablanka oteline girdik, odamızı ayırttık. Mübarekler 

buyurmuşlardı ki; Yabancı bir memleketi ziyarete gittiğiniz zaman, önce Allahü tealanın 

evini ziyaret edin, camiye gidin. Ben de işi uzatır, Mübareklerin emri yerine gelmez diye, 

bavulları lobiye bıraktım, odaya çıkarmadım. Lobiye bırakıp çıktım, bir çocuğa para 

verdim, beni bir camiye götür, dedim. Çocuk aldı beni, bir camiye götürdü. Sıcak,.. Öğle 

namazıydı. Bir cami, yanında bir türbe. Yanında da bir ağaç. Ağaçta belki yüzlerce serçe 

kuşu, altında herkes sıcaktan yere yatmış uyuyor. Acaba bu türbe uyutan cinstenmidir, 

dedim. Çünki, ben hiç böyle türbe etrafında yatan insanlar görmedim. Camiye girdim, 

sonra türbeye geldim. Pazar günü olmasına rağmen, türbenin başında kravatlı, yakışıklı 

bir adam vardı. Huşu ile ziyaret ediyordu. Benim ziyaretim bitti, onun da ziyareti bitti, 

nerelisin, dedim. Sen nerelisin dedi. İstanbul'dan geliyorum, Türk'üm dedim. Adam 

şaşırdı kaldı. Bu zât dedemin dedesi, biz seyyidiz. Bu mübarek zât, bu şehri alanlardan, 

şehit düşenlerdendir, mübarek bir evliyadır. Ben, ziraat mühendisiyim, her sabah 

dedemin kabrini ziyaret ederim. Bugün Pazar olduğu için ziyaretimi bu saate tehir ettim. 

Nereye gidiyorsun, programın ne, dedi. Yarın inşallah Marakeşe gidiyorum dedim. 

Arabası var, bizi aldı evine götürdü. Evine geldik, çayları içtik, pasta yedik. Hangi uçakla 

21 Temmuz  2017 Cuma 
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gidiyorsun, dedi. Anlattık. Hangi otele gidiyorsun, dedi. Söyledik. Ne oluyor, dedim. Sen 

şanslı bir adamsın. Marakeş benim amcamdan sorulur. Oranın ağasıdır, ipek tüccarıdır, 

köyleri vardır, senin işin tamam, dedi. Otele geldik, oh dedik, abdest aldık, tazelendik, 

Kur'an-ı kerimi yerine koyduk, derken, sayın Ören, sayın Ören diye anons edildi. 

Aşağıya indim, son model bir araba, başında beyaz takkeli bir şoför. Sayın Ören sen 

misin, dedi. Evet, dedim. Geçin o zaman dedi. Peki efendim, dedim. Program ne, dedi. 

Kâdı Iyad, Süleyman bin Cezuli, dedim. Kâdı Iyad hazretlerine gittik, okuduk. 

 

- devamı haftaya – 

 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Hayat onunla güzeldi. 

 

Fî emanillah. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler, âlimi tarif ederek 

buyurdular ki; Efendim, İslam âlimi, 

kitaptan söyleyen zattır. Bakardım 

Efendi hazretlerine, giderdim 

yukarıya, bakardım, o kitap orada, 

o kitap orada. Mübarek hatta bazen 

iki gözlük üst üste koyardı. Üstünü 

çizer oradan not alır. Kitapları 

çantaya koyar, vaaz vermeye o 

kitaplarla giderdi. Hatta Ziya bey vefat ettikten sonra yedi sekiz dosya hep Efendi 

hazretlerinin notlarıydı, vaaz vereceği zaman ne söyleyecekse oradan okurdu. 

Mübarekler buyurdular ki; "O kitaplardan aldığı notların hepsini mutlaka biliyordu ama 

âlim kafadan söylemez. Âlim, kitaba bakarak söyler. Efendi hazretleri kitaba bakar, 

kitaptan söylerdi." Mekki efendi açardı kitabı, kitaptan söylerdi. Siz hiç Mübareklerin 

yazdığı kitaplarda, ben şöyle anlıyorum… var mı öyle bir şey. Filan âlim şöyle buyurmuş, 

filan zat böyle söylemiş, filan kişi böyle anlatmış. Neden, âlim olduğu için. İşte İslamiyet 

ile cehalet, doğu ile batı gibidir. Nerede din varsa ilim orada vardır. İlim nerede varsa 

din oradadır. Cahillik kadar dinimizi mahveden, bozan hiç bir şey yoktur. Çünki, cahil 

insanlar bu cehaletlerini örtmek için kendi düşüncelerini söylerler. Her söylenen kendi 

düşünceleri islamiyette bir yara açmıştır. Fena, çok fena. Onun için Allah hakkı için 

söylüyorum, Allah rızası için söylüyorum; Tam İlmihal Se'adet-i Ebediyye bize yeter 

artar bile. 

 

 

22 Temmuz  2017 Cumartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

İnsanın üç babası vardır. Dünyaya 

getiren baba, kızını veren baba, dinini 

öğreten baba. Bunların üçüne de aynı 

saygıyı göstereceksin. 

 

Mübarekler buyurdular ki; bir Allah 

dostunun, bir evliyanın, ben seni 

sevdim demesine kavuşabilmek için, 

eskiden tekkelerde otuz sene, kırk 

sene çile çekerlermiş, uğraşırlarmış 

ki, hocasının şu sözüne kavuşmak 

için, yani ben seni sevdim. Çünki, Mübarekler buyurdular ki; Eğer bir mürşid-i kamil, 

ben seni sevdim derse, bu, Peygamber efendimizin "aleyhissalatü vesselam" sevdiğinin 

alametidir. Çünki, Onlar vâristir, buyuruyorlar. 

 

İnsan vücudu nasıl muvaffakiyetle çalışıyorsa, insan topluluğu da insan vücudu gibi 

olursa, aynı başarıyı elde eder. Nasıldır insan vücudu? İnsan vücudunda bir tane baş 

var. İki tane baş yok. Bütün organlar kalpten dimağa giden emirleri yapıyorlar. Kendi 

başına bir şey yapamaz. Beynin dışında el kendiliğinden çalışsa, insan sarsak olur. Böyle 

hastalıklar var; Parkinson diyorlar. Beynin kontrolü dışında el ayak kendiliğinden gidip 

geliyor. İnsan bir gemiye bindikten sonra artık kaptana tabidir. İnsan uçağa bindikten 

sonra artık pilota tabidir. İnsan arabaya bindi mi artık şoföre tabidir. Orada iki kişi 

konuşursa o uçak düşer. Bizim muvaffak olmamız; elhamdülillah Enver ağabey ne derse 

tamam denmesidir. Bu, büyük bir başarıdır. Çünki, Mübarekler buyurdular ki; 

İslamiyette bir el kalkar, bir el oturur. İkinci el olmaz. Bir el kalkar, iyi veya kötü, yanlış 

veya doğru, o el inmez bir daha. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Fitneye sebep olursak, bizim yüzümüzden 

birinin burnu kanarsa, bütün sevaplar biter. 

Fitneye sebep olmamak için de ne 

yapmak lazım? Kendi aklımıza göre hareket 

etmemek lazım. Belki yaptığımız hareket bize 

göre çok makul, çok iyi. Ama fitneye sebep 

olunsa, Allah korusun sonumuz hüsran olur. 

Çünki Allahü teala Kuran-ı kerimde buyuruyor 

23 Temmuz  2017 Pazar 

24 Temmuz  2017 Pazartesi 
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ki; Fitne, insan öldürmekten büyük günahtır. Bir taraftan sevap işleyeceğiz derken, 

diğer taraftan insan öldürmek gibi bir günaha girmekten Allah korusun. Bilmek şart, laf 

etmek için okumak lazımdır. Kafadan söylemek, kendi kanaatlerini söylemek, fitneye 

sebeptir. Bir; Dinden taviz vermeyeceksiniz. Olur mu öyle şey? Dinde müdahale olur 

mu hiç? Allah korusun. İnsanların hoşuna gitsin diye, insan iki kelime yazsa perişan 

olur. İki; Anlaşılır olması lazım. Dinden bahsetmek zordur. Çünki, din bir ilimdir. 

Anlaşılması lazım, onun için okuyorum, evvela kendim anlamaya uğraşıyorum. Ondan 

sonra yazıyorum, buyuruluyor. Üç; Fitneye sebep olmaması lazım. Eğer fitneye sebep 

olursa, çok büyük günaha gireriz. Onun için buradan yazı yazmak, kitap yazmak kolay 

iş değildir. Çok zor. Oturup, hemen bir tercüme yapmak kolay iş değildir. Çünki, her 

kitap zamanına uygun yazılmıştır. Kimya-ı saadet kendi zamanına uygun yazılmıştır. 

İhya-ı ulum o zamana göre yazılmıştır. Aynı Ulum'u tercüme ettiğin zaman belki de 

fitneye sebep olabilirsin. Çünki, bizim dinimiz diyor ki; İnsanların anlayacağı tarzda 

konuşun. İnsanlara her yerde, her şey söylenmez. Her şey her yerde söylenmez. Her 

şey aynı şekilde, her yerde söylenmez. Ne olur söylenirse? İşte fitne olur. Fitne olursa 

ne olur? Adam öldürmekten büyük günah olur. Çare; Biraz evvel söyledi Hoca, az 

konuşmak. Eğer muhakkak bir şey söylemek icap ederse, ya bir gazete verirsin, ya bir 

kitap verirsin, benden bu kadar dersin. Daha fazlasına gidersen, sonra Allah korusun 

yine fitneye sebep olursun. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Peki diyen muvaffak olur. Hiç şüpheniz 

olmasın. Allahü teala, yalnız tam olarak 

kendine güvenenleri muvaffak eder. 

Allahü teala mesleğine, parasına, 

amcasına, dayısına güvenenlere mutlak 

muvaffakiyeti vermez. Dolayısı ile biz 

hiçbirşey bilmediğimiz için, hiçbir şey 

bilmeyerek biraraya geldiğimiz için ve 

Allahü tealaya tam teslim olduğumuz 

için cenab-ı Hak muvaffak eyledi. Onun 

için en çok korktuğum; arkadaşlar eğer 

birşeyler oldu, birşeyler öğrendik, birşeyler sahibi olduk gibi gurur ve kibire kapılırlarsa, 

cenab-ı Allaha olan tevekkülü bozarlarsa, Enver abiye olan sevgiyi sulandırırlarsa, bu iş 

biter. 

 

Mübarekler buyurdular ki; "Enver'i üzen beni üzmüş olur". 

 

 

 

 

 

25 Temmuz  2017 Salı 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Kaliteli insandan kaliteli ürün meydana 

gelir. Hastaneye bir misafirim geldi. O 

dedi ki; Efendim, bu hastane ne güzel bir 

hastane. Burada herkes edepli, saygılı, 

güleryüzlü, bu insanları nereden 

buluyorsunuz, dedi. Dedim ki; bize 

İslamiyeti, dinimizi güzel anlatmıyorlar. 

Bizim dinimizin başı edeptir, ortası 

edeptir, sonu da edeptir. Onun için 

İslamiyette hiçbir edepsiz Allah dostu 

olamamıştır. Zaten Allahü tealanın sevgili kulu olmanın başta ilk şartı, saygılı ve edepli 

olmaktır. Kime karşı; Allaha karşı, Peygambere karşı, anne-babaya karşı, halkına karşı, 

arkadaşına karşı saygılı olmak, netice olarak herkese karşı saygılı ve edepli olmak, dinin 

temeli ve esasıdır. Edebi terkeden, saygıyı yitiren, ne olursa olsun, sonunda perişan 

olur. İşte Osmanlı Devletinin bu kadar güçlü kalması, bu kadar sağlam olması hep 

edeptendir. Osmanlı harp müzesini gezmiştim. Müzeyi gezerken ilk baktığınız zaman, 

en başta saygıyı görüyorsunuz. Mesela, muazzam bir tablo yapmış, en alttaki bir 

çizginin bir yerine çok küçük imzasını koymuş. Bazılarına da hiç koymamış. Oradaki 

bayana sordum: Niçin bu kocaman levhaya imza atmamışlar? Cevap, edepli 

olduklarından dolayı onlar bu esere, bizim imzamız layık değil diye koymamışlar. Başka 

bir misal; bir arkadaş anlattı. Osmanlılarda, mesela bir halı dokunuyor, halı çok 

mükemmel, fakat bir tarafını eğri yapıyorlar, noksan yapıyorlar. Niye diye 

sorduklarında, tamam olmak Allahü tealaya mahsustur, biz noksan insanlarız, eserin de 

biraz noksan olmasında fayda var. Sonuç, başarılı olmanın sırrı saygılı olmaktır, edepli 

olmaktır. Dağları devirebilirsiniz, çok büyük işler başarabilirsiniz, ama bir saygısız 

hareketiniz bütün o eseri yerle bir eder, o güzelliklerle değil de bu edepsizlikle anılırsınız. 

Onun için, ihlas demek, edep demektir. İhlaslı insanlar, edepli insanlardır. Öyle olmak 

zorundadırlar. Herkesin bir alametifarikası olacaktır. Her kuruluşun ve her şirketin. Biz 

arkadaşlarımızdan üstün başarı istemiyoruz. Ama bir saygısız hareketleri olunca 

kahroluyoruz. Bu bize yakışmaz diyoruz. Onun için ben bütün arkadaşlarımızdan 

razıyım. Arkadaşlarıma layık olmaya çalışıyorum. Onlar bizden binlerce defa daha 

saygılı ve edepliler. Allah beni de öyle yapsın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Temmuz  2017 Çarşamba 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dünyada en iyi nasihat veren papağandır. 

Neden; kendinden söylemiyor çünki. Ne 

diyorsa onu söylüyor. İşte hakiki vaiz odur. 

Dinimize en büyük zarar; nakletmeyip de 

kendinden söyleyenlerden olur. Kim 

kendisinden söylemişse muhakkak zehirdir. 

İmam-ı Rabbani hazretleri gibi büyük bir zat 

buyuruyor ki; "Ben bir papağanım, ezeli 

üstad ne söylerse onu söylerim." 

 

İnşaallah bizi öbür tarafa taşıyacak, sevgi ve inançtır. Hem inancımızı, hem sevgimizi 

muhafaza edelim. Bu akşam Enver abi, bir tanesini daha ilave etti, edebimizi muhafaza 

edelim. Büyüklerimize karşı saygılı olalım. Peygamber Efendimiz "aleyhissalatü 

vesselam" buyuruyorlar ki; " Büyüklerine karşı saygısı olmayan, edebi olmayan, 

küçüklerine karşı şefkati olmayan, sevgisi olmayan bizden değildir ". O halde 

ihtiyarlara karşı hürmetkar olmamız, küçüklere karşı sevgili olmamız, şefkatli olmamız, 

bizim inançlarımızın temelidir. İşte İslamiyetin en güzel tarafları bunlardır. Allahü 

tealaya sonsuz kere hamdolsun ki, bu çatının altında, bu inançlı insanlar arasında bizi 

bir araya getirmiştir. Bizi başka bir ülkede, başka bir yerde, başka insanlar arasında da 

bir araya getirebilirdi. 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cuma gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan 

değer.... 

 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 
 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

............. 

 

27 Temmuz  2017 Perşembe 

28 Temmuz  2017 Cuma 
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2008 senesi, Temmuz ayının 12' si ... 

Enver abiler, Huzur Pınarı'na hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 

Güzelşehir'e getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

 

- geçen haftanın devamı – 

 

Kâdı Iyad hazretleri buyuruyor ki; 

Rabbimin ihsan ettiği iki nimetten dolayı, ayaklarım bulutların üstünde, ellerim yıldızlara 

değiyor. Benden daha şanslı kimse olamaz, sevincimden uçuyorum. O kadar sevinçliyim 

ki, elimi uzatsam sanki yıldızları tutacağım. O kadar hafifim. Sanki bulutların üzerinde 

yürüyorum. Efendi hazretleri! bu kadar sevincinize sebep iki şey nedir, diye soruyorlar. 

Bir; âlemleri yaratan, her şeyi yoktan var eden, yüce Allah, beni insan yerine koyuyor, 

bana hitap ediyor. Bana kulum diyor. Beni muhatap kabul ediyor ve bana emirler 

veriyor, yasaklar koyuyor.. Bundan daha büyük şeref ne olabilir? Bir insan olsa olsa 

dünyada köle olur. Kimin kölesisin derler. Ben, yerleri gökleri yoktan var eden, yaratan 

yüce Allahın kölesiyim. Benim için ne şeref! Sonra Allahü teala beni Muhammed 

'aleyhisselam'a ümmet yapmıştır. Herkes kendi hocasını meth eder. Benim hocam, 

Muhammed 'aleyhisselam'dır. Çünki, benim hocalarımın hocası, Muhammed 

'aleyhisselam'dır. Ben nasıl sevinmeyeyim? Çünki kainat, Onun hürmetine yaratılmıştır, 

feyz kaynağının başı, Peygamber efendimizdir 'aleyhissalatü vesselam'. Onun için, 

kendimi bulutlara basıyor gibi his ediyorum, diyor. Herkes hocası ile öğünür. Ben, 

filancanın talebesiyim, der. Ben, Resulullahın talebesiyim. Öyle bir Peygamber ki, 

gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin üstünü, Allahü tealanın sevgilisi. Böyle bir 

Muhammed aleyhisselamın müteselsilen talebesiyim. Çünki, benim yolum O'na gidiyor. 

Yüce Allahın kulu olmak, kölesi olmak, böyle bir Peygamberin talebesi olmak, vallahi 

yeter diyor. Kâdı Iyad hazretleri böyle bir zât. Ayaklarınızı basarken nereye bastığınızı 

bilin. Hele bindörtyüz sene sonra bulutlar bize az gelmeli! 

 

Sonra nereye gideceksin, dediler. Süleyman bin Cezuli hazretlerine dedim. Peki dedi, 

gittik. Süleyman bin Cezuli, Delail-ül Hayrat kitabını yazan mübarek bir zât. Nasıl olsa 

bekliyor diye bin tane salevat-ı şerife okudum, ruhuna hediye ettim. Kâbe-i 

muazzamayı hiç görmedim, Cenab-ı Peygamberi 'sallallahü aleyhi ve sellem' hiç ziyaret 

etmedim. Lütfen efendim, beni gönderin, dedim. O sene ömre nasip oldu. Sonra, şimdi 

eve dedi. Peki efendim, dedim, gittik. Ben böyle ev görmedim. Küçük bir saray. 

Haremlik selamlık, tam Osmanlı. Selamlıkta, erkeklerin kaldığı yerde yerin hazır. Sen 

de burada kal dediler. Yok, otele döneceğim, dedim. Yarın saat dokuzda seni almaya 

geleceğim, hazırlan dedi. Emrin olur ağam dedik, ertesi gün saat dokuzda kalktık, 

hazırlandık, arabayla geldi. Benim köylerim var, şimdi köylere gidiyoruz dedi. Arabayla 

arazinin içinde dolaşıyoruz, ucu yok. Portakal bağçeleri var, köylüler çalışıyordu. Oğlu 

geldi, o da eczacıymış. Oğlu da Fransadaymış. Arapça bir şeyler konuştular, Allah Allah 

dedi, kolundaki saati çıkardı, bak arkadaş, ben bu saati Paristeyken aldım. Bu kıbleyi 

gösteriyor. Babam da seni çok sevmiş, al bu saat senin olsun, dedi. İstanbula geldim, 

arkadaşlara, en çok kim kitap dağıttı diye sordum, saati ona verdim. Velhasıl, buradan 

çıkan netice şu: Bir; sorarak yapılan işten mutlaka hayırlı netice alırsınız. İki; yabancı 

bir memlekete gidince, hiç olmazsa aynı gün Allahın evini ziyaret edin. Cenab-ı Hak 

hadis-i kudside buyuruyor ki; Herkes misafirini kendi imkanı ve iktidarı 

nispetinde ağırlar. Doğru. Köylünün evine gidersin, şehirlinin evine gidersin. Herkes 
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kendi imkanı nispetinde misafirini ağırlar. Allahü teala buyuruyor ki; Benim evime 

geleni ben şanıma layık şekilde ağırlarım. 

 

Bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' buyuruyorlar ki; Bir 

mü'min Allahü tealaya dua ederse, Allahü teala o duayı mutlaka kabul eder; ama üç 

şekilde. Birincisi, peşin. Yani dua ediyorsun, cenab-ı Hak veriyor. İkincisi, veresiye. 

Yani, kabul ediyor; ama vermiyor. Ne zaman veriyor? Ya ölürken, ya kabirde, ya 

mahşerde. Yalvarıyorsun, yakarıyorsun, dünyada vermiyor. Ama cenab-ı Hak sana en 

lüzumlu olan yerde buyuruyor ki; Dünyada iken ettiğin duanın karşılığını peşin 

vermedim; ama en muhtaç olduğun yerde, sırat köprüsünde al bakalım 

şimdi. Bakıyorsun ki, sırat köprüsünü geçmişsin, haberin yok. Üçüncüsü, ne dünyada 

verir, ne ahirette. Ama duayı kabul ediyor? Senin dertlerini giderir, sıkıntılarını giderir, 

borçlarını öder. Bütün maddi ve manevi sıkıntılarını o dua ile hal eder. Allah bu, gel de 

böyle bir Allahın kulu olma 'celle celalüh'. Bir mü'min, bir insan, iki evin kölesi olamaz. 

O halde mü'min ya Allahın kölesidir, ya nefsinin. Nefsinin kölesi Cehenneme, Allahın 

kölesi Cennete gider. Allah hepinize selamet versin. 

 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Hayat onunla güzeldi. 

 

Fî emanillah. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Büyükleri imtihan eden münafıktır. 

Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergâhı var. 

Yorgo denizde kayığıyla fırtınaya 

tutulmuş. Tam boğulacak. Dergâhtan bir 

el uzanıyor ve Yorgoyu kurtarıyor. O da 

anlıyor ki kendini kurtaran dergâhın şeyhi 

Yahya efendidir. Ona bir hediye götüreyim 

diyor. Kendisi için sakladığı yıllanmış 

şarabı alıyor dergâha yürüyor. Yahya 

Efendi de o saat müridleriyle sohbet ediyormuş. Demişler ki Yorgo adında biri size 

hediye olarak şarap getirdi. Alın için diyorlar. Yorgo Yahya efendiye diyor ki "Efendi, 

denizde boğulacaktım siz kurtardınız. Benim için en kıymetli olan bu şarabı size hediye 

getirdim. Ne olur kabul edin". Yahya efendi, kabul ettik, diyor. Müridlerine, getirin 

bardakları doldurun ve besmeleyle için, diyor. Kimi mürid kaçıyor. Kimisi içsem mi 

içmesem mi diye düşünüyor. Ne müthiş imtihan. Bazı müridler de, madem Yahya efendi 

için diyor bir hikmeti var, deyip besmeleyle içiyor. Bakıyorlar ki halis buz gibi şıra 

şerbeti. Bu, çok lezzetliymiş, diyorlar. Bir daha dolduruyorlar. İş bu... 

29 Temmuz  2017 Cumartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Sabah namazından sonra Kur'an-ı kerim 

okudum, daha sonra ilmihal. İlmihalde; 

imanının gitmesinden korkmak imanın 

olgunluğuna işarettir, yazıyordu. Tabiki 

imanından şüphe etmeden. Faruk Koca 

ağabeyle Ziya amcayı ziyarete gitmiştik, bu 

son ziyaretimiz olmuştu, daha sonra vefat etti, 

Faruk ağabey; Efendim, âhırette nerede 

buluşuruz, dediklerinde, Ziya amca, siz neden 

bahsediyorsunuz? Devir, imanla gitme 

kavgasının verildiği zamandır, bu devirde oraya imanla gelene pehlivan derler, 

buyurdular. Hazret-i Ali "radıyallahü anh"; âhirette ilk sual iman ve namazdandır, 

buyurmuştur. Efendi hazretleri; senelerce imanı anlattım, anlayan üçü beşi geçmedi, 

buyurmuştur. 

 

Haramla helal karışık. Çok tevbe istiğfar etmelidir. Tevbe edenin imdadına Allahü teâlâ 

yetişir. Afrika'dan bir seyahat dönüşü Londra'ya indim. Uçakta eski baskı Dinde 

Reformcular kitabını okuyordum. Son sahifesinde; İstiğfar ederseniz imdadınıza 

yetişirim, diye yazıyordu. Havaalanında herkesin valizi geldi, benimkisi yok. Herşeyim 

onun içinde. Çok üzüldüm. İstiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim emri ilahisini 

hatırladım. İstiğfar çekmeğe başladım, benim valiz şerit üzerinde tıngır mıngır geldi. 

Enver ağabeyi görememekten şikâyet edenler; istiğfar etsinler, görürler. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Allahü teala, elindeki ne diye 

sorduğunda; Musa aleyhisselam; bu 

benim âsam, ben bununla şunları 

şunları yapıyorum diye çok şeyler 

saymış. Allahü teala ile konuşmayı 

uzatmak için. İmam-ı Gazali 

"rahmetullahi aleyh" hazretleri de 

huzura çağrılıp adın ne diye 

sorulduğunda; -Muhammed bin 

Muhammed bin Muhammed Gazali, 

diye uzun uzun söylemiş, neden? 

30 Temmuz  2017 Pazar 

31 Temmuz  2017 Pazartesi 
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Çünki; büyüklerle geçirilen zaman çok zevkli oluyor. Çabuk bitmesin isteniyor. 

Muammer dedenin Mübareklerle konuşmaları var. Gülün yaprağına kadar herşeyi 

detaylı olarak uzun uzun anlatıyor. 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Muammer Dede çok temiz ve saftır. 

 

Muammer Amca'yı mübarekler çok 

severlerdi ve her seferinde "Muammer 

Bey geldi mi, nerede?" diye sorarlardı. 

Onların sevgisi hepimizi kurtarır inşallah. 

Ahiretde sen kimsin demezler, sen kiminle 

beraberdin derler. Ahiretde kiminle 

beraber olmak istiyorsak, dünyada onunla 

beraber olmalıyız. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Muammer Dede'nin bir özelliği var. 

Hocamız Onu çok seviyordu. Hocamız 

Muammer Dede'yi kendine bir arkadaş 

kabul etmişti. Onunla dertleşirlerdi. 

  

Hocamız buyurdular ki; "Her gün 

konuşuruz Enver beyle, geçen gün 

konuşuyorduk da, bana Muammer beyi 

ve oğullarını anlatdı. Hepsi Allah rızâsı 

için çalışıyor dedi. Ben de duâ etdim. 

Muammer bey hem kendisi mücâhid, hem de mücâhidler babasıdır" dedim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ağustos  2017 Salı 

2 Ağustos  2017 Çarşamba 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hocamız Muammer amcayı çok severdi. Bir 

Cuma namazına gelemeyecek olsa o kadar 

kalabalığın arasından ''Muammer bey 

nerede'' diye onu ararlardı. Hele bir gün 

Hocamızın Muammer amcaya Bağlum'u 

anlatması var ki, şuradan girilir, şöyle çıkılır 

gibi, Bağlum'u çok güzel anlatıyordu. 

 

Muammer dedeye, Hocamız; "size sevgimizi 

verdik" buyurdular. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem üyelerinin 

Cuma gününü tebrik eder, müstecâb 

dualarınızı istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak 

gibidir... 

............. 

 

2008 senesi, Haziran ayının 5' i perşembe... 

Enver ablerin İhlas Holding'de VİP salonunda yemekli sohbeti vardı. Huzur Pınarına 

hizmet eden arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Yemekden sonraki sohbetde, Enver 

abiler buyurdular ki; 

 

Allahü tealaya hamd olsun. Halimiz her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Tabii iyinin 

daha iyisi olacaktır. Birkaç hedefimiz daha kaldı. Dua edelim de Allah bizi o hedeflere 

kavuştursun inşallah. Allah rahmet eylesin, bir gün Mübarekler buyurdular ki; Artvin'de 

su arıtma cihazı satan da, bu sevaba dahildir. Dolayısıyla, burası bir şirkettir, buraya 

3 Ağustos  2017 Perşembe 

4 Ağustos  2017 Cuma 
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ismini dâhil etmek gerekir. Mutlaka size de bir pay gidecektir. Ama hiç ismin yoksa bu 

hizmetden pay gelmez... 

 

Karınca İbrahim aleyhisselamın ateşinin sönmesi için su taşıyormuş. Senin taşıdığın bu 

suyla hiç ateş söner mi, demişler. Karınca da demiş ki; Ben de ateşin sönmeyeceğini 

biliyorum. Ama ben tarafımı belli ediyorum... Yusuf aleyhisselam köleymiş ve pazarda 

satılıyormuş. Ama çok da güzelmiş. İnsanlar cüzdanlarını doldurmuş onu satın almaya 

gidiyorlarmış. İhtiyar mı ihtiyar bir kadın da üç tane eski bir ipi boynuna asmış, onunla 

satın alacakmış. Sen dur bakalım. Bütün zenginler, padişahlar bu köleyi satın almaya 

geliyor, sen de bu üç tane iple mi satın alacaksın, demişler. O da demiş ki; İsmim 

yazılsın yeter... Süleyman aleyhisselam da hem Peygamber hem de padişahmış. Her 

yerden hediyeler geliyormuş. Bir karınca da bir çekirge bacağını kapmış, Süleyman 

aleyhisselamın sarayına gitmiş. Karıncaya, nereye gidiyorsun, demişler. Hediyemi 

götürüyorum, demiş. Sen dalga mı geçiyorsun? Herkes büyük hediyelerle gelirken, sen 

bu çekirge bacağını mı götüreceksin, demişler. Karınca; oraya gidince bacağa 

bakmayacaklar, kim hediye getirmiş diye bakacaklar. Hediye getirenlerin listesine 

girmek için gidiyorum, demiş. 

 

Dolayısıyla, bir Namaz kitabını alırsın verirsin. Çünki, bu dinin iki tane ayağı vardır. 

Birincisi öğrenmektir, ikincisi de öğretmektir. Eğer bize ecdadımız dinimizi 

öğretmeselerdi, biz şimdi kim bilir ne olurduk? Müslüman olamazdık. Eğer onlar 

canlarıyla, mallarıyla, kanlarıyla, bol fedakârlıklar göstermeselerdi, hiç birimiz 

İslamiyyeti bilemezdik. Peki, bizden sonra gelecek olan nesiller; ecdadımız bir sürü 

fedakarlık yapıp size bunları öğrettiler, peki sizler bize bunları niçin öğretmediniz, 

derlerse halimiz ne olur? Onun için az da olsa bir şeyler yapmalıyız. Sponsor olmalıyız. 

Buradaki arkadaşlarımızla beraber hareket etmeliyiz. Hiçbir hasenâtı geri 

çevirmemeliyiz. 

 

İmam-ı Rabbani hazretleri "kuddise sirruh" buyuruyorlar ki; Allahü teala bir kuluna iki 

şeyi vermişse, ona her şeyi vermiştir. Birincisi; Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı. İkincisi; 

ilim öğrendiği kimsenin Allah adamı olması. Allah adamı olmak çok zordur. Padişaha 

yazdıkları bir başka mektuplarında yine İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; 

Bütün vaazların, bütün nasihatlerin özü, Allah adamlarıyla beraber olmaktır. Çünki, bu 

dünyada kim ile beraber olunursa, kim sevilirse, ahirette de onunla beraber olunacaktır. 

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyorlar ki; Kişi sevdiği ile beraberdir. 

El mer'ü mea men ehabbe. Allah korusun, bir Allah düşmanına muhabbet beslersen, 

onunla beraber olursun. Bir Allah dostuna muhabbet beslersen, onunla beraber 

Cennette olursun. Ben bu arkadaşlarla beraber olmak istiyorum... 

 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Hayat onunla güzeldi. 

 

Fî emanillah. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir şeye kavuşan, her şeye kavuşur. 

Elhamdülillah ki, dünyamızı da, ahiretimizi de 

Onlara borçluyuz. Siz de öyle! Ne farkımız var 

ki? Allah selamet versin, bir gün Muammer 

dede, Mübareklere; Efendim, sizin mübarek 

yüzünüzü gören, size peki diyen, Cennete gider 

dedi. Öyle mi efendim? Peki, sizin mübarek 

yüzünüzü gören nereye gider efendim, 

buyurdular. Bizim arkadaşlarımız Ehl-i 

sünnettir, müşrik olmazlar. Bid'at ehli olmaz. Günahkâr olabilir, Allah hepimizi afv etsin 

inşallah. Birlik ve beraberliğimize dikkat edelim. Çünki bir hadis-i şerifte, insanın 

kurdu şeytandır, buyuruluyor. Şeytan, aynı inançta olanlar arasına giremez. Fakat 

farklı olurlarsa, birbirlerine karşı olurlarsa, araya girer ve perişan eder. Sele kapılan 

saman çöpü, ancak kütük, dal, kaya kovuğu bulup takılırsa kurtulur. Bizim 

arkadaşlarımıza takılan insanlar da kurtulur. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Muammer dedeye, Hocamız; "size 

sevgimizi verdik" buyurdular. 

  

Muammer amcayı çok seviyoruz. 

Mübârekler buyurdular ki; Muammer 

amca Mücahidler babası efendim, çok 

seviyoruz. Nasib meselesi... 

  

Mübareklere kavuştuk her şeye 

kavuştuk. Muammer amca Mübareklere 

kavuştu her şeye kavuştu. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ağustos  2017 Cumartesi 

6 Ağustos  2017 Pazar 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Ya Rabbi, dünyada ve ahirette hiçbirimizi 

mahcup hale düşürme. Seni çok 

seviyoruz, bu sevgimize ve ihlasımıza bizi 

bağışla... Allah bir kulu severse onu 

sevdikleriyle arkadaş eder. Ne gibi? 

Eshab-ı kiramı Peygamber Efendimizle 

"aleyhissalatü vesselam" arkadaş ettiği 

gibi. Bizim mübarek Hocamıza 

kavuşmamız gibi. Hep beraber Enver 

abiye kavuşmamız gibi. Mal, mülk, para, mevki, illet, zillet; bunların hepsi fani şeylerdir. 

Baki olan; inanç ve sevmektir. Bunun toplamı da ihlastır. İhlas demek başarı demektir. 

Çünki, Allahü teala başarılı insanları sever. İslam âlimleri buyuruyorlar ki; Başarı, 

öldükten sonra devam edendir. Öldükten sonra bitene başarı denmez. Halbuki 

Cehennemliklerin bütün başarısı, ölünceye kadardır, öldükten sonra hiçbirşey bedende 

kalmaz; ama müslümanın başarısı öldükten sonra devam eder. Bıraktığı eserler ile, 

yaptığı işler ile amel defteri açık kalır ve açık kalarak devamlı sevap yazılır. Bir hadis-i 

şerifte buyuruluyor ki; Bütün insanlar mahvoldu, âlimler kurtuldu. Bütün âlimler 

mahvoldu, ilmiyle amel edenler kurtuldu. Bütün ilmiyle amel edenler de mahvoldu, 

ancak ihlaslı olanlar kurtuldu. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Efendi hazretleri birgün küçük bir 

kız olan hanımanneleri kucağına 

almış ve kibirle ilgili konuşarak, 

"Kızım, kibirli insan burnundan 

halka takılan kimse gibidir" 

buyurmuşlar. Kim Allahü teala için 

tevazu gösterirse Allahü teala onu 

yükseltir. Kibirli insan yalnızca 

kendi gözünde yüksektir, 

insanların gözündeyse son derece 

hakirdir. Kibre sebep olan şeyler; 

mal, ibadet, kuvvet, nesep, ilim, mevki, güzelliktir. 

 

7 Ağustos  2017 Pazartesi 

8 Ağustos  2017 Salı 
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İmam-ı Rabbanî hazretleri, "Kendisini frenk kâfirlerinden üstün bilenin Allahü tealayı 

tanıması haramdır" buyurmaktadır. Kendimizi dünyadaki 6 milyar insandan aşağı 

görmeliyiz. 

 

Ölene yapılacak en iyi yardım, geride bıraktıklarına sahip çıkmaktır. 

 

Enver Ören'e ben dahi dua ediyorum, sanki benden ayrı bir Enver Ören varmış gibi. 

Şemsettin amca, arkadaşların sana duası, kendilerine dua etmesidir, demişti. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübârek Hocamız buyurdular ki; 

Muammer beğ bize müjde 

veriyor Cum'a günleri. "Efendim 

dün dükkandaydım, çok mektûb 

vardı. Kucak dolusu mektûblar 

vardı. Mektûbları açıyorlardı" 

diyor. Ben de zevk alıyorum, 

seviniyorum, kitâb istiyorlar, 

islâmiyyeti öğrenecekler diye. O 

Cum'a günü bayram yapıyorum. Okuduğum mektûbların cevâblarını da Muammer beğ 

kardeşimizle kitâbevine gönderiyorum, çok seviniyorum. Müslimânlar câhil bırakılmak 

istendi. İslam kitâblarını yok etmek istediler. Biz ise yağdırıyoruz kitâbları elhamdülillah. 

Allah bizim arkadaşlardan, bu kitâblara hizmet edenlerden râzı olsun. 

 

"Birisi bugün sordu ki: Efendim, âhirette şefâ'at için bir imkân verilirse, bize şefâ'at eder 

misiniz dedi. Dedim ki; dünyâda bile ne istediniz de hayır dedim, orada hiç hayır denir 

mi?... Ben dedeyi yanıma alırım, dede sen de beni alır mısın?..." buyurdular. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İslâm ahlâkı kitabımızı okuyan 

öğrenir; öğrenmek ayrı, anlamak ayrı. 

Anlayan, ayak uzatıp yatamaz. 

 

Arkadaşların hepsini aşk derecesinde 

seviyorum, yalnızca arkadaşları değil, 

onların yakınlarını da. 

 

9 Ağustos  2017 Çarşamba 

10 Ağustos  2017 Perşembe 
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26 yıl boyunca çok gözyaşı döktüm. Gözyaşlarım toplansaydı beş kova dolardı. 

Hastanenin temel atma törenindeydik. Doktor arkadaşlardan biri; Efendim, sizinle ilgili 

bir nezirde bulunmuştum, adağım rüyamda gerçekleşti ama uyanık iken de 

gerçekleşmesini istiyorum, dedi. Merak ettim, adağını sordum. Doktor arkadaş; Eğer 

Enver ağabey beni yanaklarımdan öperse bir koyun keseceğim, demiş, rüyasında 

öpmüşüm. Hemen arkadaşa döndüm, istersen yüz defa öpeyim, yeter ki sen her 

öpüşüm için bir koyun kes, dedim ve yanaklarından öptüm. 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

.......... 

  

Bazı yazıları yazmak zor oluyor. 

Bu hafta, babam (Muammer dede) ile Hocamızın ve Enver abilerin hatıralarından 

bahsettik. (vefatının üçüncü senesi bitti). 

 

1979 senesindeki Ramezan-ı şerif ayında, Mübarek Hocamız ve Enver abiler, ailece 

babamın evine iftar için gelmişlerdi. Mübarek Hocamız, ceplerinde ne varsa hepsini 

orada bulunanlara hediye olarak verdiler. Sıra babama gelince, Hocamız buyurdular ki; 

"Muammer bey'e de sevgimizi verdik". Bir büyük zâtın, seni sevdim demesi çok büyük 

bir nimetdir. 

 

Enver abiler birgün buyurdular ki; 

"Birisi bugün sordu ki: Efendim, ahirette şefaat için bir imkan verilirse, bize şefaat eder 

misiniz, dedi. Dedim ki; dünyâda bile ne istediniz de hayır dedim, orada hiç hayır denir 

mi?... Ben dedeyi yanıma alırım, dede! sen de beni alır mısın?.".. buyurdular. (Sonra 

kime imkan verilirse, o diğerini alacak diye sözleştiler. Büyüklerin şakası da gerçektir 

inşallah). 

  

Bir başka gün de buyurdular ki; "Arkadaş kalkmış fotoğraf çekmeye. Melekler o fotoğrafı 

çekti. Ahirette, dede bana bakarken, ben dedeye bakarken göreceğiz birbirimizi 

inşallah. Hepimiz beraber olacağız. İnşallah bu çatı altında bulunanlar, ahirette hep 

11 Ağustos  2017 Cuma 
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beraber olacağız. Cenab-ı Hak çok merhametli. Böyle kalabalık insanlar içerisinde 

sevdiği bir kişi olsa, onunla beraber olanların hepsini, iyisine kötüsüne bakmadan, 

eğrisine büğrüsüne bakmadan, hepsini Cennete koyuyor." 

 

Enver abiler bir başka gün buyurdular ki; Muammer Dede'nin bir özelliği var. Hocamız 

Onu çok seviyordu. Hocamız Muammer Dede'yi kendine bir arkadaş kabul etmişti. 

Onunla dertleşirlerdi. 

 

Enver abiler bir başka zaman da buyurdular ki; Muammer dede çok temiz ve safdır. 

Hocamız ona "Hem kendisi mücâhid, hem de mücâhidler babası" derdi. 

 

Bunlar imrenilecek ve ümitlenilecek haller tabii. Büyüklerin kalbine girmek, sevgisini 

kazanmak, ahiret sermayesi olarak pekçok kıymetlidir. Birgün Enver abiler buyurdular 

ki; "Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; Bir mü'min islamiyyetin tamamını öğrense, 

tamamı ile amel etse, bunun kurtulmak ihtimali vardır. Ama bir Allah adamına peki 

diyenin, bir Allah adamına rastlayanın, yaptığı kusurlara rağmen, kurtulmamak ihtimali 

yoktur". 

  

Babamın hatıra defteri, vefatından sonra geçti elimize, daha evvel hiç görmemiştik. 

Orada Hocamızı tarif ediyor, "O mübarek yüzü görünce ne kadar cahil olduğumu 

anladım" diyor. En son bitirirken de; "Ne mutlu ki onların duasını alan kardeşlerimize, 

inşallah bu yazıları yazan aciz de sizlerle birlikte kevser suları başında orucumuzu iftar 

ederiz" diye yazdığı yazıları, bir gece sabaha karşı yazmış. Demek ki kalbinden öyle 

gelmiş. 

 

Bir şiirde de diyor ki; 

Bir an göremesem kalp gözü ile onları, anlıyorum karanlıkta yapayalnız kaldığımı. 

Onları gördüğüm anda yararlı olmağı, karar verdim ellerinde âsa olmağı. 

 

İşte Muammer dede, Hocamızın ve Enver abimizin âşığı idi. Tabii, kalb kalbe karşıdır. 

Babamın bu nimetlere kavuşması ve ailece hepimizin büyüklerimizi tanımamız, 

ailemizin büyüğü, sebeb-i seadetimiz, Osman abim sayesinde olmuştur. Abimin, bizim 

ve pekçok kişinin üzerinde emeği çoktur. 

 

Üç yıl evvel vefat eden babamın arkasından Fatihalar okumanızı istirham ederiz 

efendim. 

  

Enver abiler bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

 

Fî emanillah. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mücâhid'e dedim ki, insanın 

yaşayabilmesi için nefes alıp vermesi 

lâzım. Nefes alıp vermeden yaşanmaz. 

Namaz da müslüman için öyle. Havada, 

karada, denizde, hiçbir yerde namazımı 

kaçırmadım. 

 

Abdülhakîm Arvasi hazretleri 

buyurdular ki: "Bir vakit namaz 

kılmamaktansa bin kere ölmeyi tercih ederim". Habil Bey amca Rize'den gemiyle 

eşyalarını getiriyormuş. Gemide hırsızlar olduğu için eşyalarının başından ayrılamamış. 

Bu arada birkaç namaz vakti geçmiş. İstanbul'a gelince Efendi hazretlerine gitmiş. 

Efendi hazretlerinin ilk sorduğu, namazlarını kıldın mı, olmuş. Habil amca doğru söylese 

olmaz, yalan söylese olmaz. En sonunda demiş ki, "Efendim eşyalarımın çalınmaması 

için namaz kılamadım." Efendi hazretleri, "Keşki bütün eşyaların çalınsaydı da bir vakit 

namazı kaçırmasaydın" buyurmuşlar. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Abdülhakim Arvasi hazretleri Er- 

Rıyadüt Tasavvufiyye kitabında; 

ölümü çok hatırlamak ömrü uzatır, 

tul-i emel de ömrü kısaltır, 

buyuruyorlar. Bu zamanda ölmek, 

Müslüman için bin kat daha hayırlıdır, 

bu kadar pisliğe bulaşmaktansa. 

Ölümü hatırlamalı, ama sırf Allah 

rızası için. Birgün hanımannelere; 

benim ölümümle ilgili konuştum, 

vasiyyet ettim. Hanımanneler; böyle 

konuşarak bizi üzüyorsun, dediler. Ne yapayım içimden böyle geliyor, dedim. Yatağa 

uzanıp şeklen öldük. 

 

Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir, buyuruldu. Ankara'ya gidince, Hacı Bayram Veli 

hazretlerinden ve Efendi hazretlerinden, Bursa'ya gidince yine toprak altındaki 

12 Ağustos  2017 Cumartesi 

13 Ağustos  2017 Pazar 
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evliyalardan başka gidecek kimse bulamıyoruz. İyi insan, konuşulacak insan kalmadı 

gibi. Cihanşümul olarak bir Mübarekler var. Belki başka da var ama biz bilmiyoruz. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birgün arkadaşın biri geldi, hanımından 

boşanmak istediğini söyledi. Onları 

kurtarmak için yalan söyledim. Biraz kalbime 

doğuyormuş gibi düşündüm. Enver ağabey 

ya, dediği çıkar. Ona, yahu sen boşanmaktan 

bahsediyorsun. Allah bilir ki, kalbime şöyle 

doğuyor, senin bir aylık ömrün ya var, ya yok, 

dedim. Arkadaş son derece telaşlandı. Hemen 

eve koşmuş, hanımıyla helalleşip gusül 

abdesti almış, tövbe etmiş. O kadar sessiz bir 

kimse olmuş ki, onun bu sessizliğinden 

hanımı rahatsız olmuş, sana ne oldu, demiş. O da, sus, demiş. Bir ay sonra karşılaştık, 

ben o arkadaşa ne dediğimi bile unutmuştum, hatırlatınca güldüm. Nasıl, kavga gürültü 

var mı, boşanmayı düşünüyor musun, dedim. Vazgeçmiş. Kendisine durumu anlattım. 

Bundan sonra bu arkadaş bir kaç tane çocuk sahibi oldu. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Sedat Amca ile Bayramda büyüklerin 

kabirlerini ziyarete gittik. Sedat amca 

bizi, Murad-ı Münzevi hazretlerinin 

kabrinden biraz daha aşağıda olan 

Baba Haydar Semerkandî 

hazretlerinin kabrine götürdü. 

Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin 

Halifesi imiş. Orada şu hadis-i şerif 

yazılı idi. Dünya işlerinde 

daraldığınızda, sıkıştığınızda kabirde olanlardan yardım isteyiniz. Bid'at ehli de 

kabir ziyaretini yasaklıyor. Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam" hâlbuki 

emrediyor. Murad-ı Münzevi hazretleri Mehmed Masum hazretlerinin halifesi olup 

emaneti almış gelmiş. Üstelik ayaklarından muzdarip hâlde getirmiş. Mehmed Emin 

Tokadi hazretleri Ahmed-i Yekdest hazretlerinden, O da Mehmed Masum hazretlerinden 

14 Ağustos  2017 Pazartesi 
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feyz almış. Ahmed-i Yekdest hazretlerinin bir eli yokmuş. Tek eliyle yıllarca Mehmed 

Masum hazretlerine kahve pişirmiş. Çok kısa zamanda mürşid-i kâmil olmuş. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bana, "Efendim, işimizle ilgili bize ne 

tavsiye edersiniz" diye sordular. Orada 

dedim ki, ne iş yaparsanız yapın, yalnız 

İhlâs'ın bir maddelik anayasası vardır, ona 

uyun. Bir cümlelik anayasa. O da şudur: 

"Başarılı çalışma, âhirete yarayan 

çalışmadır." Yani, Allahın rızasını 

kazanmak için çalışmaktır. Onu kazanan 

başarılıdır. Ahirette işe yaramayan işlerin 

hiç bir önem ve ehemmiyeti yoktur. 

Müslüman, "niçin"e cevap hazırlayan 

insandır. Allahü teâlâ, niçin namaz kıldın, niçin şu işleri yaptın diye soracak. 

 

'Eğer başarılı olmak istiyorsan kendini aradan çek.' Kim nefsine uygun çalışıyorsa bize 

sıkıntı olmuştur, kendisine sıkıntı vermiştir. Kim de işleri büyükler yapıyor, biz vasıtayız, 

işler büyüklerin himmetiyle oluyor, diyorsa hem faydalı oluyor, hem de sıkıntı olmuyor. 

Öbür tarafta, ben buraya lâzımım, ben olmazsam olmaz, ben yapıyorum, ben, ben 

diyorsa, nefsiyle hareket ediyor, sıkıntı oluyor ve istifade edemiyor. Mübarekler 

buyurdular ki. "Nefis, duvar gibidir. İnsanın önünde engeldir. Hâlbuki rahmet devamlı 

yağıyor. Ama ters dönmüş kap, bunlara kavuşamıyor." 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allah korkusu; hikmetin, iyiliğin başıdır. 

Kim Allah'tan korkmazsa herşeyi yapar. 

  

Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve 

sellem", Medine'de mescidde konuşurken 

Hannane isminde bir ağaca yaslanarak 

konuşurlardı. Gün gelip minber yapılınca 

burada konuştular ve Hannaneyi bir 

kenara koydular. Efendimiz, minberde 

konuşmağa başlayınca bir ağlama sesi duydular, bir baktılar ki hannane ağlıyor. 

16 Ağustos  2017 Çarşamba 
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Peygamber Efendimiz "aleyhissalatü vesselam", inip ağaca sarıldılar. Eğer inip 

sarılmasaydık kıyamete kadar ağlardı, dediler. Bu nimete (sohbete) kavuşan, bin 

parçaya da bölünse en büyük nimete kavuşmuşdur. 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan 

değer.... 

 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 

............. 

 

Enver abiler buyururdu ki; "Müslüman, aranılan insandır, özlenilen insandır, hasreti 

çekilen insandır. Bir insanın yanına yaklaşmak kolay değilse veya karşılaşmayalım 

şununla diye yol değiştiriliyorsa, onun imanında noksanlık vardır. Yönünü dünyaya 

dönen insanlarla çarpışır, yönünü ahirete dönen ise; insanlar onun gibi olmak için 

yarışır" buyururlardı. Enver abiler sözünün eri idi. Müslümanı tarif ettiği gibi idi. Enver 

abinin sohbeti için sevenleri, çok şeyleri feda edip gelirlerdi. Enver abinin yanına 

gelebilmek, birkaç kelime sohbetini dinleyebilmek için çırpınırlar, bunun için yek vücut, 

yek kalb olurlardı, gözler başka bir şey görmezdi. Peki Enver abilerde ne vardı, onda 

insanlar ne buluyorlardı?... Bunu biz kendi düşüncemizle anlayamayız, anlayabilmemiz 

de mümkün değildir. Fakat bunun cevabını Hocamızdan 80'li yıllarda işitmiştim. Onun 

için yakinen biliyorum. 

 

Bir zamanlar Mehmed ağa diye tabir ettiğimiz bir hizmet yerimiz vardı. İkibin senelerine 

kadar orada (20-25 sene) çok büyük hizmetler yapılırdı. Arkadaşlarımızın düğünleri dahi 

orada yapılırdı. Tabii düğün deyince yanlış anlaşılmasın! Bizim arkadaşlarımızın düğünü 

demek Enver abimizin sohbeti demekti. Mehmed ağanın bir katında mescid vardı. 

(zaten Enver abimin açtığı her işyerinin en güzel yeri mescid olurdu). Bayram 

sohbetleri, düğün sohbetleri orada olurdu. Uzak yerlerdeki arkadaşlarımız dahi koşarak 

gelirler, herkes Enver abiyi görebilmek için çırpınırdı. Bayram namazına Enver abim 

Mehmed ağaya geldikleri için İstanbul'daki arkadaşlarımız da oraya gelirlerdi. Bir 

meseleyi öğrenmek insanın beynine kaydedilir. Fakat zamanla unutulabilir veya 

18 Ağustos  2017 Cuma 
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unutulmasa da tatbik edilmesi ayrı ve zor bir meseledir. Bazı şeyler vardır ki, onları 

öğrendiğinizde beyne değil de, kalbe yazılır. O zaman onu kolay unutmazsınız. Hatta 

kalbe yazılan birşeyi tatbik etmek için zorlanılmaz. Onu yapabilmek meleke halini alır 

sanki. Hani herhangi bir ilmihal kitabından, birisi namazı öğrenir, fakat bakarsınız ki 

namaz kılmıyor, hatta babası hocadır bunun. Neden kılmıyor? Öğrendiği kitab ihlâsla 

yazılmamış. Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye'den öğrenmişse, namaz kılmaması mümkün 

değildir. İhlâsla yazıldığı ve büyüklerin yazıları olduğu için insanın kalbine kazınır. Hem 

öğrenirsiniz, hem seversiniz, hem de feyz alınır. Enver abilerden işittiklerimiz de, 

mermere yazılan yazı gibi, kalbimize kazınır, nakış nakış örülürdü. Enver abiler kalbden 

anlattığı için dinleyenlerin kalbine te'sir ederdi. İlel kalbi, minel kalbi sebîlâ diye bir söz 

var, kalbden kalbe yol vardır. 

 

Enver abiler bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

  

Fî emanillah. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Japonya'ya gitmiştim. Burada, 

Müslüman bir profesör var, 

yüzlerce kişinin Müslüman 

olmasına vesile olmuş. Ben 

yanlarındayken de birisi 

Müslüman oldu. Böyle 

durumlarda dayanamam, 

ağladım. Profesöre; bu Japonların 

Müslüman olmasını nasıl 

sağlıyorsun, dedim. "Bunlar ne anlatırsan anlat dinlemezler, bir insanın yaşayışına 

bakarlar. Eğer yaşayışı farklıysa, ilgisini çekiyorsan, bu farkın nereden geldiğini sorarlar, 

işte bu zaman İslâmiyeti anlatabilirsen anlatırsın" şeklinde cevap verdi. 

 

Bir bedevi, Peygamber efendimize "sallallahü aleyhi ve sellem" gelerek, bana İslâmiyet 

nedir, anlat, aklıma yatarsa, dediğini yaparım, deyince Efendimiz, ona, 

"İslâmiyet; Etta'zîm-ü li-emrillah veşşefakatü li-halkıllah, yani; İslamiyet, 

Allahü teâlânın emirlerini yapmak, onun bütün yaratıklarına şefkat 

göstermektir" buyurdu. 

 

Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem", insanlara akılları derecesinde 

konuşun, buyurmuştur. 

19 Ağustos  2017 Cumartesi 



185  | S a y f a  
 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dünya işini ehl-i dünyaya, ahiret işini 

ehl-i ahirete bırakmak lazımdır. 

  

Herkes bana soruyor, bu kadar kıymetli 

insanı nereden buluyorsun, diye. İnanın 

ki ben değil, onlar beni buluyor. Sen 

nasıl bir patronsun, diyorlar. Ben patron 

değil Enver ağabeyim, diye cevap 

veriyorum. Ağabey, nedir. Yük, sıkıntı 

çekendir. 

  

İnsanlar, Cennetlik ve Cehennemlik olmak üzere iki gruptur. Cennetlik olanlar, Cennete 

götürecek işler yaparlar, herkesin yardımına koşarlar, herkese iyilik için çırpınırlar. 

Cehennemliklerden de kötü işler sadır olur, gıybet ederler. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Zafer, piyadenin süngüsündedir, atom 

bombasında değil. Onun için bizim zaferimiz; 

Türkiye Gazetesini çıkaranlar, basanlar ve bilhassa 

dağıtanlardır. Bana bu İhlas Holding'te bir iş 

verseler ve hangi işte olmak istersin deseler, bu 

kadar işlerin arasında neyi tercih edersin deseler, 

dağıtıcılığı tercih ederim. Sabahları kapı kapı 

dolaşmak, insanları gaflet uykusundan 

uyandırmak ve gazeteyi oraya bırakmak, çok 

şerefli bir meslektir. Birgün İzmit'e gittim. Oradaki 

arkadaşımız dedi ki, Enver abi, şu odama bakar 

mısınız. Baktım, odada biri çalışıyor, hizmet 

ediyor. Doktorlar bu adama bir hafta, on gün ömür 

biçmişler, bitmiş. Adamcağız da bunu işitmiş, 

demiş ki, ben bundan sonra artık ölüme gidiyorum. 

Bundan sonra ben ne kadar namaz kılabilirim, ne kadar oruç tutabilirim, zaten hastayım 

da. Ya Rabbi, bana öyle bir iş ver ki, bu boşa geçen ömrüm bir işe yarasın. Derken 

kapıya dağıtıcı gelmiş, gazeteyi vermiş. Çocuğa demiş ki, ben de gazete dağıtmak 

istiyorum. Büro müdürüne söyleyiver, beni işe alsın. Adama kalbi kırılmasın diye, hem 

20 Ağustos  2017 Pazar 
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de hasta diye 5 tane abone vermişler. Dağıtmış, demiş ki, bu iş benim hoşuma gitti. 

Aboneyi biraz daha artırsanız. Madem öyle, 8 olsun demişler. Daha sonra 

10,20,30,40,50 abone, adam turp gibi. Hastalığını atlatmış. Dağıtıcılık ona şifa olmuş. 

Niye? Hem dua almış, hem yürümüş, hem morali gelmiş yerine, adam turp gibi.... 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir Şemsettin Efendi vardı: Allah rahmet 

eylesin. Kasım efendinin kardeşi. Bir gün 

öyle söyledi. Bütün Müslümanların sana 

dua etmesi vacib, lazım. Çünki sen 

Müslümanlar için lazımsın. Yani, Enver 

ağabeye şahsında dua etmek, insanın 

kendine dua etmesi demektir. Dinine 

dua etmesi demektir. 

 

Bir abi rüyasında Şah-ı Nakşibend 

hazretlerini görmüş. Mübarek buyurmuş ki ,"Enver'e selam söyle, sıkılmasın. O bizim 

yüzümüzden sıkıldı, biz onun sıkıntısını alırız." Mazhar amca diyor ki; "Sen ne yer ne 

içersin, ama muhakkak bizden az yersin, doğru. Sen bizim için çalışıyorsun, biz sana 

dua etmeyip de kime dua edeceğiz. 

 

Bugünün hülasası iki şey: Birincisi; bir arkadaşımızla 5 dakika beraber bulunan, mis 

gibi kokar. İnsanlar ya gül ağacıyla beraber bulunacak veya başka bir şeyle. Doğru da 

olsa habis insanların kitaplarını okumayın. İkincisi; bu dünya bölücüdür, ahiret 

birleştiricidir. Arkadaşlar görüşmelerinde, konuşmalarında, hallerinde, ahirete müteallik 

işler yapsınlar. Mutlaka sonunda birbirlerine dua ederler. Aksi halde çok kırılırlar. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hocamız bize devamlı İmam-ı Rabbanî 

hazretlerinden, Abdülkadir-i Geylâni 

hazretlerinden bahsediyorlardı. Onların 

sevgilerini mermere işler gibi kalbimize 

yerleştiriyorlardı. Ne oldu, onun 

talebelerinin imanı mermere kazınır gibi 

oldu. Nice âlim, müftü oğlu, senelerce 

okudular, ilim sahibi oldular, ancak 

22 Ağustos  2017 Salı 

23 Ağustos  2017 Çarşamba 
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kalplerine büyüklerin sevgisi yerleşmediği için yoldan çıktılar. Çocuklarımızın gönlüne 

evliyaların, büyüklerin sevgisini yerleştirmeliyiz. Evliyalar sevilmeden Peygamberimiz 

"sallallahü aleyhi ve sellem" sevilmez, Peygamber efendimiz sevilmeden Allahü teala 

sevilemez. 

 

Mübarekler buyurdular ki; "İlmihali okuyan âlim olur, içindekileri yapan da evliya olur". 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Enver abi diyor ki; bütün haklarımı 

helal ettim. Arkadaşımızın birisi dedi 

ki; Enver abi, siz bize şefaat edin. 

Dedim ki; şu dünyada Enver abiden 

ne istediniz de hayır dedi. Orada 

Allah imkan verecek, hayır diyecek, 

olur mu öyle şey. Yeter ki Allah 

imkan versin. Ama kimin ne olduğu 

belli olmaz. Herkesden dua istemek, 

herkesten şefaat beklemek, herkesin 

yardımına koşmak, herkesten 

yardım istemek lazım. 

 

İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken, karınca koşturup duruyordu. Kendisine niçin 

koşturduğu sorulduğunda, ateşi söndürmek için su taşıdığını söyledi. Senin taşıdığın 

sudan ne olur denildiğinde, ben karıncayım, elimden gelen bu, cevabını verdi. Biz de 

İhlâs olarak elimizden gelenle insanları ateşten kurtarmağa çalışıyoruz. Diğer taraftan 

da, yılan ateşe doğru üflüyordu. Ona ne yaptığı sorulduğunda, İbrahim aleyhisselam 

için yakılan ateşin daha şiddetli yanması için üflediğini söyledi. Yılan da kendisine 

yakışanı yaptı. 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

24 Ağustos  2017 Perşembe 
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Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 

............. 

 

Enver abiler bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız, hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir 

insandı. Talebelerini öyle severdi ki; şefkatle, merhametle hayata hazırlardı. Dinimize 

hizmet etmenin ehemmiyetini anlatırken, nasıl hizmet edileceğini de anlatırlardı. 

Sevdiklerinin biraraya toplanmalarını, kitap okumalarını teşvik ederlerdi. Birbirleriyle iyi 

geçinmelerini, birbirlerini çok sevmelerini anlatırlardı. Biraraya gelen talebelerini arada 

bir davet ederler, gelin size bir de ben sohbet edeyim derlerdi. Birgün Huzur Pınarına 

hizmet eden arkadaşlarımızı davet edip buyurdu ki; 

 

"Şifalı su vahşi hayvanların, balta girmemiş ormanların içinde bulunurmuş. Elde etmesi 

zordur. Âb-ı hayat zulûmatta bulunur. Bu sözün manası; yüz tane yanlışın arasına 

karıştırılmış bir tek doğru var, bu doğruyu bir defada bulmağa mecbursunuz. Ehl-i 

sünnet itikadı tek doğru yoldur. Bir çok bid'at fırkasının arasında bunu rehbersiz 

bulabilmek mümkün değildir. Çünki, yanlışı bulmak hem kolaydır, hem nefse hitap ettiği 

için çok tuzaklar vardır. Doğruyu bulmak için daima zorluk çıkarılır. Bunca zorlukların 

arasında doğruyu bulabilmek çok zor bir iştir. Âb-ı hayat zulûmatta bulunur, bu 

demektir. Cenab-ı Hakkın bir kuluna hidayet nasip etmesi demek, böyle bir Ehl-i sünnet 

âlimini ona tanıtmasıdır. Mübarekler, Hocamız buyurdular ki; bu Ehli sünnet itikadı çok 

kıymetlidir ve çok zor bulunur. Nasıl ki âb-ı hayat balta girmemiş karanlık ormanlar 

içindeyse, bu Ehl-i sünnet itikadı aynı onun gibi, kavuşulması çok zor olan bir nimettir. 

İşte, bu çok kıymetli cevheri Allahü teala çöplüğe koymaz. Eğer arkadaşlarımızın, 

ablalarımızın kalbleri buna layık olmasaydı bu cevher bu kalblere nasip olmazdı. Bu 

cevher bu kalblere yerleştirilmişse arkadaşlar binlerce defa Cenab-ı Hakka 

şükretmelidir. Arkadaşların, Ya Rabbi, kalbi de yaratan sensin, ona o cevheri de 

yerleştiren sensin, bize bu nimeti nasip ettiğin için hamd ederiz, demeleri lazımdır. Bir 

müslümana ilk lazım olan şey imandır. İmandan hemen sonra lazım olan, ilimdir. İlim 

öğrenmek kadın ve erkek her müslümana farzdır. Ne ilmi öğrenmek farzdır. İnsanların 

kendini kurtaracak kadar ilim öğrenmesi farzdır. Öğrendikten sonra öğrendiğini 

öğretmek de farzdır, ayrıca öğrendiğini tatbik etmek de farzdır. Bir Müslüman bir ibadeti 

yapmayınca günaha girer, bilmiyorsa ikinci bir günaha daha girer. İlim öğrenmemek 

felakettir, öğretmemek de felakettir, tatbik etmemek en büyük felakettir. Ali, Huzur 

Pınarını kurdu, bu işi yapıyor, kaynağı da belli. Kitapların reklamını gördüm Huzur 

Pınarında, sitenin yeni hali çok güzel olmuş. İlim öğretmek, kitap vermekle olur fakat 

evvela verdiğimiz kitabı kendimiz okumamız lazım. Ali, bunları beynine yazıyor şimdi, 

sonra bilgisayara yazacak. Huzur Pınarında anlatacak. 

 

İnsan su içerken, içki içenleri taklit etse, düşünse, şarap olur, içki olur, aynı günaha 

girer. Kim kime benzerse, ondan olur. Giyinirken, konuşurken benzediğin an, onlarla 

haşr olursun. Yani düşün ki, ateş tarlasına giriyorsun, buraya bastığın zaman 

yanıyorsun, şuraya basarsan bir şey olmuyor. Sen, bunun altında mayın mı var, bubi 

tuzağı mı var, nereden bileceksin? Bilemezsin. Bu tarlada dümdüz yürüyemezsin. 

Mutlaka elini birinin tutması, bak buraya basma, bu yanlış, buraya git, buradan yürü, 
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demesi lazım. Yoksa, gözünü kapat yürü, nereye yürüyorsun? Ortalık mayın tarlası. 

Mübarekler buyurdular ki; Zifiri ormanlarda, karanlık, balta girmemiş ormanlarda, vahşi 

hayvanların bir araya toplandığı ormanların ortasında bir su vardır. Ona âb-ı hayat 

derler. Yani, o sudan içen insan hiç ölmez. Nasıl ki Cennet sonsuzdur, Cennetlik olur. 

Sonsuzluk Cennete mahsustur, o sudan içen Cennetlik olur. Ama yüreğin varsa, yürü. 

İki adım atar atmaz yılanlar, vahşi hayvanlar paramparça ederler. Ama o suyu 

içmezsen, Cennete gidemezsin. O su, ancak âb-ı hayattır. İşte kardeşim, bu bizim 

yolumuzun büyükleri, o suyu alıp getirdiler, bize o suyu veriyorlar. Onun için, bu sudan 

içenler, Cennetlik olacaklar inşallah. Çünki, biz gidemeyiz, onlar gidip getirdiler. Bu 

fırsat kaçar mı? Peki nedir o vahşi hayvanlar? Haramlar ve kötü insanlar efendim, 

buyurdular. Bunların zararının yanında vahşi hayvanlar hiç kalır. Bunlar yol kesici. İşte 

büyükler, o yol kesiciler arasından, hocaları sayesinde gidiyorlar, o suyu getiriyorlar. 

Kim bu sudan istiyorsa buyursun gelsin diye ilan ediyorlar. Nasibi olan geliyor, bir damla 

içiyor, kurtarıyor kendini. Onun için, ne olur bu sudan için. Bu su, Tam İlmihal Seadet-

i Ebediyyedir. Bu su, Mektûbât-ı şeriftir. Bu su, Kur'an-ı kerimdir. Bu su, hadis-i 

şeriflerdir. Bu su, arkadaşlarımızdır." 

 

- devamı haftaya – 

 

Enver abiler bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

  

Fî emanillah. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birgün arkadaşın dükkânına 

uğramıştım. Baktım ki, on 

yaşındaki çocuğu kasaya 

oturtmuş. Sordum, efendim, 

itimat edilecek başka kimse 

olmadığı için, dedi. Bu yaşta 

çocuğun kalbine para, kasa 

sevgisi yerleştirirsen sonra 

ne olur? Buna büyüklerin 

sevgisinin, İslâm dininin emirlerinin öğretileceği, Kur'ân-ı kerim okumasının öğretileceği 

zaman, dedim. 

 

Bir gün ihtiyar bir kimse Hazret-i Ömer'e "radıyallahü anh" gelerek, çocuğunun kendisini 

dövdüğünden şikayet etti. Hazret-i Ömer, çocuğuna küçük yaşta ne iş yaptırdığını 
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sorunca, eline sopa verip çoban yaptığı cevabını vermiş. Hazret-i Ömer "radıyallahü 

anh", sen daha küçük yaşta çocuğunun eline sopa vermişsin, şimdi ondan daha başka 

ne bekliyorsun, demiş. Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem", nice çocuklar, 

babaları yüzünden veyl ismindeki Cehennemde yanacak, buyurdular. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hayırlı insanlardan hayır, şer 

insanlardan şer meydana gelir. 

Hayırlı insan, hayırlara vesile olan 

insandır. Mübarekler olmasaydı, bu 

evlenen arkadaşlar olmasaydı, 

burada biraraya gelemezdik. 

Mübarekler buyurdular ki, "İhlâs, 

rahat namaz kılınan yerdir." 

Müslümanın rahat olduğu yer, rahat 

namaz kıldığı yerdir. Ben namaz 

kılmanın sıkıntısını çok çektim. O zaman çektiğim sıkıntılar, içimde yer etti. İtalya'da 

helâda namaz kıldım. İki kat naylon serdim. Üzerine de bez, öylece namaz kıldım. Ama 

nasıl namaz, etrafta pis kokular. Bir defasında namaz kılacak bir yer bulamadım. Bir 

otele gittim. Dedim, geceliği kaç lira? 100 liret, al sana yüz liret, yarım saat dinlenip 

çıkacağım. Otel sahibi böyle anlaşma olmaz. Sen yarım saatte ne yapacaksın, dedi. 

Dedim, sen ne yapacaksın, paranı veriyorum. Olmaz, dedi. Ben de namaz kılacağım 

dedim. Olmaz, bende namaz kılana verilecek oda yok, dedi. Neler neler söyledi. Az daha 

dayak yiyecektim. Gittim yine bir helâda kıldım. 

 

İstanbul Üniversitesinde asistanken kalorifer dairesinde namaz kıldım. Yüzüm 

kömürden kararmış. Çıktım, herkes gülüyor. Anlamadım. Dediler ki, yüzün kömürden 

kararmış. Gittim aynaya baktım gerçekten öyle. Allahü teâlâ insana beleşten vermiyor. 

Bu sıkıntılar içinde namaz kıldığımız için bu günlere geldik. Bunun sıkıntısını çektiğimiz 

için, İhlâsın en güzel yerlerini mescit yaptık. TGRT öyle, 500–600 kişi namaz kılıyor. 

Hastane de öyle. Hastanenin en güzel yerini mescit yaptık. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hikem-i Ataiyye, diye kıymetli bir kitap var. 

Orada; "İbadet edenlerin göğsünü 

kabartmasından, günah işleyenlerin günahı 

sebebiyle kalblerinin kırık olması, pişmanlık 

içinde bulunmaları daha iyidir" yazılıdır. 

  

İslâm, söz dinidir, insanlara ulaşma dinidir, her 

insana ulaşmanın bir yolu vardır. Dünyadaki 

bütün insanlara ulaşmak lâzımdır. Bizimle 

uğraşanlar, bilmiyorlar, bilseler bunları 

söylemezler, onların gerçeği görmeleri için dua 

ediyoruz. 

  

Bütün peygamberler, belli bir kavme, belli bir zamana peygamber olarak gönderilmiştir. 

Peygamber Efendimiz "aleyhissalatü vesselam" ise bütün zamanlara ve bütün insanlığa 

gönderilmiştir. Onun yolunda olanların vazifesi de bütün insanlara ulaşmaktır. Demek 

ki başarılı olmak için mutlaka namaz kılacağız. Bir de kendimizi aradan çekeceğiz. 

Kişilerle değil işimiz ile uğraşacağız. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Ağacın suya, insanın sohbete 

ihtiyacı vardır. Bunlara dikkat 

eden, bire on başarılı olmuştur. 

  

Kibir öyle bir hastalıktır ki, 

müslüman, hıristiyan, herkesi 

sevimsiz yapar.  

 

İnsanlara nasıl yaklaşırsanız, onlar 

da size öyle yaklaşırlar. Şüphe ile 

yaklaşana şüphe ile yaklaşılır. Kendinize ve maiyetinizdekilere güvenin. Bozuk olanlar 

olabilir, siz bozuk olmayın. 

  

Hazret-i Ali'ye sormuşlar: "Neden senin zamanında karışıklıklar, bozulmalar oldu?" 

Demiş ki: "Onların danışmanı bizdik, bizim danışmanımız sizlersiniz." 

28 Ağustos  2017 Pazartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler; bütün dünyadan 

mektublar geliyor, görüyorum, 

İslamiyetin ne halde olduğunu 

gelen mektublardan okuyorum. 

Efendi hazretlerine kavuşmanın 

nimeti, kıymeti, büyüklüğü, gelen 

mektublardan anlaşılıyor. 

Dünyanın en bahtiyar insanlarıyız, 

buyuruyor. Mübarekler, kendisi 

için... Biz de Onlar için diyoruz ki; 

dünyanın en bahtiyar insanları bizleriz ki; Allahü teala ahir zeman fitnesinde bize 

Mübarekleri tanıttı. Tanımasaydık mahvolmuştuk. Görmek kafi değil, tanımak ayrı bir 

olay. Eshab-ı kiram "aleyhimürrıdvan" Peygamber efendimizi "aleyhissalatü vesselam" 

gördü, tanıdı, ama Ebu Cehil de gördü ama tanımadı. Niye ? Allahü teala ona tanıtmadı. 

Neden? Onu Allah biliyor. İki kardeşten biri tanır, biri tanımaz. Baba tanır, oğlu tanımaz. 

Oğlu tanır, babası tanımaz. Böyleleri Eshab-ı kiramda var. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birgün birisi abdest almak için 

çeşmeye gitmiş. Tesavvuf bu ya; 

o çeşmenin ağzına bir parça 

çamur gelmiş. Çamuru eline 

almış. Çamur mis gibi. Demiş ki, 

sen ne biçim çamursun, hiç 

çamura benzemiyorsun. Mis gibi 

kokuyorsun. Kimsin sen. Çamur 

demiş ki, ben çamurum, çamur 

neyse ben oyum. Ama bir müddet 

bir gül ağacının dibinde 

bulundum, o gülün kokusu bana 

sindi, senin eline geldim. Koku 

benden değil. Koku, beraber bulunduğum o gülden geliyor. İşte dinin esası bu. İnsan 

kiminle konuşursa, onun o kokusunu alır, neye bakarsa onun kokusu ona gelir. Habis 

insanlarla, habis işle uğraşanlar habaset kokar, Müslümanlarla beraber olanlar mis gibi 

kokar. 

 

30 Ağustos  2017 Çarşamba 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 

Hocamız gelirken çok selam 

söylediler, arkadaşların 

bayramlarını tebrik ederiz, dediler. 

İnşallah ayrılık olmayan yerde 

birlikte oluruz, buyurdular. Bir şey 

muhakkaksa onu olmuş bilmek 

lazımdır, buyurdular. Madem ki 

ölüm haktır, muhakkaktır, birgün 

mutlaka olacaktır. Onun için fani 

değil de ebedi âlemde beraber olacağız inşallah, buyurdular. 

  

Allahü teala Kur'an-ı kerimde ''Sadıklarla beraber bulunun'' buyuruyor. Yani, güzel 

kokanlarla beraber olun, dostlarla beraber olun. Dostları nerede bulacağız. Dostların 

kitapları var, eserleri var. Sabahleyin evde güzel bir bayramlaşma oldu. Gelinler geldi, 

damatlar geldi, el öpüldü, dua edildi. Mübarekler; bizim buraya gelmemiz, beraber 

bulunmamız, bayramlaşmamız, hep Efendi hazretlerinin yüzünden olmuştur. Efendi 

hazretleri olmasaydı bu cemiyet şu anda yoktu, buyurdular. O halde herkes Efendi 

hazretlerine bir fatiha okusun, buyurdular. Biz de diyoruz ki; eğer Efendi hazretleri 

olmasaydı, Hocamız olmayacaktı, Hocamız olmayınca biz burada olmayacaktık. O halde 

hep beraber Efendi hazretlerine bir fatiha okuyalım. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

İnsanın sağlığı kadar dünyada 

mühim bir şey yoktur. Dünya ve 

ahiret seadeti sağlığa bağlıdır. 

İnsan hasta olduğunda, ne ibadetini 

düzgün yapabilir, ne de dünya 

işlerini düzgün yapabilir. Bunun için 

müminlerin hayatta bir dakika 

sıhhatli nefes alması kadar büyük 

keramet yoktur. Ne hikmetleri 

vardır bilemeyiz. Cenab-ı Hak 

hakimdir, her işi hikmetlidir. Ama 

ne oldu.? Bu sefer Enver abi bütün 

başı ağrıyanlara dua etti. Bütün hastalara dua etti. Demek ki bir yerde dua bekleyen 

birisi vardı. Emin Garbi abi diyor ki; burada çalışmak, burada bulunmak ne seadet. 

1 Eylül 2017 Cuma 
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Niçin. Eş bulmak var, iş bulmak var, aş bulmak var, bundan sonra inşallah Cennet de 

var. Çünki, Allahü tealanın dinine hizmet mahallidir burası. Yeryüzünde böyle lokanta 

olamaz. Çünki Allahü teala insanların nasıl yaptığını sormayacak, niçin yaptığını 

soracak. Herkes belki para kazanmak için güzel yerler yapıyor ama ama biz, ağabeylerin 

rızasını ve duasını almak için yapıyoruz. Çünki Allahü tealanın rızasına ve sevgisine 

kavuşturan çok yollar var. Ama en kestirme yol, Allahü tealanın kullarının rızasını 

almaktır. Onların sevgisini kazanarak Allahın sevgisini kazanmaktır. İhlasın yolu bu. 

Onun için bizim yolumuz kestirmedir. Rabbimizin sevgisine kavuşmak ancak ihlasla 

mümkündür. İhlasın dışındaki yollar biraz dolambaçlıdır. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Üniversitede öğrenci iken Hocamızın evine 

geldim. Abdülhakim çıktı ve babam hasta, 

dedi. Biz de böyle bir kelimeyi 

duymadığımız gibi duymak da istemeyiz. 

Ben görmek istiyorum, ziyaret etmek 

istiyorum, dedim. İzin çıktı ve içeriye 

girdim. Hocamız buyurdular ki; ya 

kardeşim, hasta oldum, ateşler içerisinde 

burada yatıyorum. Ama kayınpederim Yusuf Ziya beğ gelse, kapıdan içeri girse, bana 

dese ki, ne oldu Hilmi, hasta mısın, hiçbir şeyim kalmaz. Çünki, Onda Efendi 

hazretlerinin kokusu var. O kokuyu bulduğum anda bende bir şey kalmaz. 

 

Hayatta bu güne kadar Mübareklere şahsımdan, ağabeylerden veya hizmetlerden kötü 

bir haber var demedim. Arkadaşımız bir bardak kırsa; efendim, su getirdi, çok güzel su 

dedim. Biz kırılabiliriz ama Mübarekler bir kırılırsa sonra nasıl düzeltiriz. Belki de 

arkadaşlarımızın en büyük güvencesi bu. Bilir ki Enver abi Hocamıza kötü haber 

söylemez. Biz beşeriz, beşeriyet içinde hareket ederiz ve kötü haber söylemeyiz ve 

diyorum ki, kim Enver abiye üzücü haber vermiyorsa Allah ondan razı olsun. Veriyorsa, 

Allah onu ıslah etsin derim. İnsanları sevindirin. Üzücü haber iyi değildir. Faydası yok 

zararı çok. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İslamiyete daima münafıklardan zarar gelmiştir. 

Mübareklerin politikasını takip eden, Onların 

nasihatlerini dinleyen, her iki cihanda aziz olur. 

 

Peygamber efendimiz "aleyhissalatü 

3 Eylül 2017 Pazar 
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vesselam"; ''Çocukları sevindirenin şirk hariç bütün günahlarını Allahü teala 

affeder'' buyuruyor. Onun için çocuklar bize büyük nimet. 

 

Dünyada en büyük başarısızlık, insanın kendisine güvenmesidir.Çünki, cenab-ı Hak 

kendisinden başkasına güvenilmesini sevmiyor. Mübarekler; ''insan, aciz demektir'' 

buyurdular. Nesi var ki nesine güvenip kibir etsin. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Âlim, nakledendir. 

Kitaptan söyleyendir. Efendi hazretleri vaaza 

çıkmadan evvel kitapları önüne açar, notlar alır, 

okur, aralarına kağıtlar koyar, hülasa çıkarır, 

ondan sonra gider o kitapları açar, onlara bakar 

bakar söylerdi. Mübarek hepsini biliyordu fakat 

ders veriyordu, ilim böyle verilir, vaaz böyle 

verilir. Rahmetli Mekki efendi keza öyle yapardı. 

Hatta kitaplarını, çantasını bazen biz taşırdık. 

Efendi hazretlerinin tuttuğu notlar sekiz dosya 

tutuyordu. Mübarekler; bildiğimi bütün 

kitaplarda aramak suretiyle, ömrüm vesika aramakla geçti, buyurdular. Neyin vesikası; 

bildiklerimin vesikası, yoksa bilmediklerim için değil, buyurdular. Eğer bu bildiklerimi 

araştırmasaydım, ben bu kitapların arasında kaybolurdum. Mazaallah yoldan saptırırdı, 

buyurdular. Çünki, her kitap çok güzel, ayrı ayrı yazılmış ama insanın mürşidi olmadan 

bu kitapların arasından doğrulması zor, buyurdular. Onun için Hocamızın kıymetini 

bilelim. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir gün bir arkadaşımız; Hocamızı çok 

özlüyoruz, göremiyoruz, bu hasret nasıl 

devam edecek, dedi. Ben de geldim 

Hocamıza arz ettim. Cevap; Tam 

İlmihal'in satırları arasındayım, nerede 

arıyorlar, buyurdular. O halde, ben 

hocamı göremiyorum, işitemiyorum diye 

bahane yok. Evet göz görmek istiyor 

ama ben daha çok görmek istiyorum, 

buyurdular. İnşallah ahirette zaten 

5 Eylül 2017 Salı 
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beraber olacağız. Bu dünyada beş dakika beraber olsak da ayrılık var. Ama inşallah 

ayrılık olmayan yerde buluşuruz. 

 

Dünyada 6-6,5 milyar insan var. Herhalde bu kadar insan içinde bizden daha bahtiyar, 

daha rahat, daha şanslı kimse yok. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir insanın iç huzuru, rahatı yoksa yaptığı işten 

hayır gelmez. Bir çürük üzüm, bir sepet üzümü 

bozar. O çürük üzüm oradan alınmalıdır. Ancak 

sepet o zaman sağlam kalır. 

  

Benim sevinmem çok mühimdir. Arkadaşlar beni 

sevindiriyorlar. Bedir harbinde, Hazret-i Ebu 

Bekr "radıyallahü anh" izin isteyince Peygamber 

efendimiz "aleyhissalatü vesselam" izin vermedi 

ve (Yâ Ebâ Bekr, bilmez misin ki, sen benim 

görür gözüm ve işitir kulağım yerindesin) buyurdu. Hocamızla bir yere yemeğe 

gidiyorduk. Hocamız, beş kişi gelsin, buyurdular. O sırada, çoktandır Hocamızı 

görmeyen bir arkadaşımız gelip, "Ne olur ben de geleyim" dedi. Hocamıza arz edip, 

"Ben gelmiyeyim, benim yerime o arkadaş gelsin" dedim. Hocamız, "Sen gel, sen 

yanımda iken kalbim rahat oluyor" buyurdu. 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan 

değer.... 

  

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

7 Eylül 2017 Perşembe 
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............. 

 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir 

insandı. Talebelerini öyle severdi ki; şefkatle, merhametle hayata hazırlardı. Dinimize 

hizmet etmenin ehemmiyetini anlatırken, nasıl hizmet edileceğini de anlatırlardı. 

Sevdiklerinin biraraya toplanmalarını, kitap okumalarını teşvik ederlerdi. Birbirleriyle iyi 

geçinmelerini, birbirlerini çok sevmelerini anlatırlardı. Biraraya gelen talebelerini arada 

bir davet ederler, gelin size bir de ben sohbet edeyim derlerdi. Birgün Huzur Pınarına 

hizmet eden arkadaşlarımızı davet edip buyurdu ki; 

 

Bir çok insanın hakikati görememesinin sebebi gözüdür. Gözüne inanan, mübarek bir 

zatın kıyafetine, mesleğine bakarak yanılır, O'nu dinlemez ve istifade edemez. Başdaki 

göze değil, kalbdeki göze tâbi olmak lazımdır. Kalbdeki göz, doğruyu-yanlışı ayırır, 

kimin sevilip kimin sevilmeyeceğini bilir. Hakkı hak, bâtılı bâtıl bilir. Hiç kimsenin 

mesleğine veya kıyafetine bakarak karar verilmez, işin kaynağına bakılır, naklettiği 

bilgiyi nereden aldığına bakılır. Bedenin gıdasını iyi seçtiğimiz gibi, ruhun gıdasını da iyi 

seçmeğe mecburuz. Bedene bozuk gıda alan dünyasını yıkar, fakat ruhuna bozuk gıda 

alan, ahiretini mahveder. Pis borudan şifa gelmez. Suyun kaynağı da, geçtiği yolu da 

temiz olmalıdır. Peygamber efendimize "aleyhissalatü vesselam", Ebu Bekr'in 

"radıyallahü anh" gözü ile bakanlarla, ebu cehlin gözü ile bakanlar elbette farklıdır. Eğer 

insan bu zatlara, bu gözle bakarsa kör olur. Eğer, mübarek bir zat diye bakarsa kalb 

gözü açılır. Eğer Allahü teala bir kuluna hidayet nasip etmişse, ona Ehl-i sünnet itikadını 

vermişse, ona sevgili bir kulunu tanıtmışsa, o, bu gözle olmaz. Bu, kalp gözü ile olur. 

Böyleyse, kalp gözü açılmıştır. Kalp gözü, hakkı batıldan ayırmak içindir, uçmak-

uçurmak için değildir. Bunu iyi anlamak lazım. En zor iş, hakkı batıldan ayırmaktır. 

Peygamber efendimizin de duası var, "aleyhissalatü vesselam", "Ya Rabbi, bana 

hakkı hak, batılı batıl göster." buyuruyor. Bir kişi, hakka batıl diye saldırırsa, batıla 

hak diye sarılırsa mahvolur. Peygamber efendimiz, ümmetim yetmişüç fırkaya 

ayrılacak, yetmişikisi bozulacak ancak biri doğru yolda kalacak buyurmuşlardır. 

Bu yetmiş iki fırka, Cehennem ateşine girecektir, itikad bozukluğu olduğu için 

Cehenneme gidecektir. Ateş, bu pisliğin temizlenmesi içindir, fakat Peygamber 

efendimiz ümmetim dediği için, bunlar daha sonra Cennete girecektir. Kimsenin, tek 

başına doğruyu bulması mümkün değildir… Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından satır 

satır seçilmiş, onbinlerce çiçekten toplanan bal gibi olan Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye 

gibi kitabları okumalıdır ki, kitab mühim bir arkadaştır, iyi seçmek lazımdır. Ehl-i sünnet 

âlimlerinin kitablarını bulanlar, bu büyükleri sevmeğe başlar. Dünyada ve ahiretde 

Onlarla beraber olmak isterler, onlar gibi yaşamak isterler. 

 

Enver abiler bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

 

Fî emanillah. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

İmam-ı Rabbani hazretleri "kuddise 

sirruh", kurtulmak istiyorsanız 

kurtulanlarla beraber olun, buyuruyorlar. 

Bu sözlerin her biri bir âyet-i kerimenin 

tefsiri. Allahü teala Kur'an-ı 

kerimde ''Sadıklarla beraber 

bulunun'' buyuruyor. Dostlarla beraber 

bulunun, onların kokusu size sinsin. Mis 

gibi kokarsınız. İnsanın aslı yani nefsimiz 

habis. Mektubat'ta, nefs ademden 

yaratılmıştır. Adem, bütün kötülüklerin 

tortusudur, diyor. Yani, bütün iyilikler yukarıda kalıyor, en son bir pislik tortusu 

meydana geliyor, işte insanın nefsi odur diyor. Bu nasıl kokar, leş gibi kokar. İnsan öldü 

mü hele sıcakta iki saat sonra nasıl kokar. Veya bir balık güneşte ölsün iki saat sonra 

öyle bir koku çıkarır ki dayanamazsınız. İşte aslımız çok bozuk. Eğer iman edersek, 

güzel koku sürününlerle beraber bulunursak, onların kokuları da inşallah bize ulaşırsa 

o zaman kurtuluruz. Hocamızın kitapları, evliyanın halleri, bunlar, güzel koku neşr eden 

unsurlar. Bu kitapları okuyan hem ilim öğrenir hem de güzel kokular sürünmülş olur. 

Güzel kokudan da hem kendisi istifade eder hem de millet istifade eder. Ama bu kitabı 

bırakıp da habis insanların yazdığı,-ister din kitabı olsun-, kitaplar okunursa, yine 

kalpte, insan vücudunda o kokular birikir. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir hadis-i şerif var; Peygamber 

efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" 

buyuruyorlar ki; ''Muteber olan, işin 

sonudur. '' İşin sonu, ölümdür. 

Mübarekler buyuruyorlar ki; Bir iş 

muhakkak ise siz onu olmuş bilin. 

Birgün gelecek ve herkes birer birer 

öbür tarafa gidecek. Cenab-ı Hak güzel 

gitmeler nasib etsin. Mübarekler; 

arkadaşlarımızın bir tanesi bine bedel, 

hatta en ednası, diğerlerinin en 

âlâsından daha âlâdır, buyurdular. 
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İki şeyin kıymetini iyi bilin. Bir; Tam İlmihal Se'adet-i Ebediyye, iki; arkadaşlarımız. 

Hiçbir arkadaşımız hiçbir arkadaşımıza Allah için gücenemez. Nasıl gücensin ki; o da 

Müslüman, o da müslüman. Ama güceniyorsa o zaman nefsi için güceniyor. Nefs, Allahü 

tealanın düşmanı. Allahü tealanın rızasını bırakıp da nefsimizin rızasına mı bakacağız. 

Bir mü'min bir mü'mine Allah için buğzederse imanı gider. Dargınlıklar, küskünlükler o 

zaman nefsani oluyor. Nefse düşman olmamız zaten emrediliyor. Hiç, insan din 

kardeşini nefsi için kırar mı ? 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün hanımanne hasta, alt kattayız. 

Günlerden Pazar, sabah erken saatte 

kapının önünde bir kamyon, o zaman 

korumalar da yok, sabah sekiz dokuz 

gibi. Erkenden adam geçti kamyonun 

başına, bir gürültü bir gürültü, bir ses. 

Hanımannenin canı sıkıldı. 

Mübareklere, müsaade ederseniz 

gidip söyleyim, dedim. Cevap; 

Dinimize bir zararı yok ki, buyurdular. 

Nefsimize zor geliyor, ama dinimize bir zararı yok. Dokunmayalım adama, kalbi kırılır 

sonra, buyurdular. 

 

Bayramın bayram olması için, itikadın Ehl-i sünnet vel cemaat olması lazım. Teravih 

kılması lazım. Namaz kılması lazım. Dargınlığın olmaması lazım. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Dünyada en büyük hastalık, imansızlıktır. Tedavisi yok, 

telafisi yok. İmansız olmaktan korkmayan, imansız 

gider. Her müminin en başta korkacağı şey; ya Rabbi, 

dinimi, imanımı muhafaza et... Akıl da dinle beraber. 

Muhafaza etmek için de, kim muhafaza edebiliyorsa 

onunla beraber olmakta fayda var. İnsanın tek başına 

bu fırtınada lambasının sönmemesi imkansız. Çünki, 

kıyamet yaklaştıkça rüzgarın şiddeti artıyor, kıyamet 

yaklaştıkça, gerek semavi gerek arazi büyük felaketler 

meydana gelmeye başladı ve gelecektir de. Hastalık 
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nedir. İnsan vücudundaki dengenin bozulmasıdır. Ya aldığımız bir ilaçla veya bir sıkıntı 

ile veya üzülmekle insan vücudundaki dengeler bozuluyor. Yoksa haşa Allahü teala 

kullarına zulmeder mi, dengeyi bozar mı. O, en güzel şekilde onu yaratmış zaten. 

 

Çocuk Allahü teâlânın emanetidir, sahiplenmeyin, İslâm terbiyesi verin. Onlar size bir 

emanettir. Siz onlardan mes'ûlsünüz. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mümin, Allahü tealanın ona verdiği yetkiyi 

kullanandır. Bu yetki nedir? Eğer ilim 

vermişse ilmini kullanacak. Para vermişse 

parayı kullanacak. Mevki vermişse bu 

mevkiyi Allah için kullanacak. Mübarekler 

buyurdular ki; Kuleli Askeri Lisesinde her 

derste dinden bahsettik. Neden? Yarın 

ahirette Allahü teala bana sorarsa, bu 

kadar kullarımı sana teslim ettim, önüne 

getirdim. Benden ne bahsettin derse ne 

cevap veririm diye korktuğumdan, her 

derste O'ndan bahsettim. 

 

Dünyada en iyi nasihat veren, papağandır. Neden; kendinden söylemiyor çünki. Ne 

diyorsa onu söylüyor. İşte hakiki vaiz odur. Dinimize en büyük zarar; nakletmeyip de 

kendinden söyleyenlerden olur. Kim kendisinden söylemişse muhakkak zehirdir. İmamı 

Rabbani hazretleri "kuddise sirruh" gibi büyük bir zat buyuruyor ki; "Ben bir papağanım, 

ezeli üstad ne söylerse onu söylerim." 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Allahü teala 

dünyayı, üzüntü, sıkıntı ve bölücü olarak 

yaratmıştır. Allahü teala ahireti, huzur, 

seadet ve birleştirici, kaynaştırıcı olarak 

yaratmıştır. Bakınız ehl-i dünya, evde bile 

bir arada duramıyor. Evlerde bile bölük 

pörçük yaşıyorlar. Geçimsiz yaşıyorlar, 

niye, çünki dinden bahsetmedikleri için. 

13 Eylül 2017 Çarşamba 
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Ama İhlas'a bakın, her şirkette, her yerde bir kaynaşma, bir sevişme var, bir dostluk 

var. Neden ? Ahiret işi olduğu için. Ehl-i dünyada hiç rahat, huzur yok, zengini de, fakiri 

de sıkıntıda. Ama ehl-i ahiretin yani İhlas'ın her yeri huzurlu. 

 

Bir kelime öğrenilmesine sebep olmak ve öğretmek, yüz ömre sevabıdır. Mübarek olsun. 

Binaenaleyh, hediye vermenin ne kadar sevapları çıktı ortaya: Birincisi; emr-i maruf, 

bir şey öğretiyorsun. İkincisi; cihad yapıyorsun. Üçüncüsü; sevindiriyorsun ; çünki 

hediye insanı mutlaka sevindirir. Bir kalem versen, bir defter versen, elinde olmadan 

hemen muhabbet hasıl olur, sevgi teşekkül eder. Dördüncüsü; duaya vesile olur. 

Beşincisi; ilim öğretirsiniz. Velhasıl, hediye etmenin, hediye vermenin, sayılamayacak 

kadar güzel sevapları var. 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan 

değer.... 

  

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 

............. 

 

2007 senesi, Nisan ayının 5'inde Holding'te Enver abiler Kadı İyad hazretlerini anlatırken 

buyurdular ki; 

  

Efendim, Kadi İyad hazretleri var, Şifa kitabı basıldı kitapevimizde. Dünyaya 

gönderiyoruz. O Kadı İyad hazretleri buyuruyorlar ki; sevincimden göklerde uçuyorum. 

Yıldızlar ayaklarımın altında dolaşıyor. Elimi uzatsam ayı tutacağım, o kadar sevinçliyim. 

Demişler ki; Hocam hayırdır inşallah. Sizi bu kadar sevindiren nedir? İki şeye çok 

seviniyorum demiş. Size müjdeler olsun, bu iki şey hepimizde var. Onun için siz de çıkın 

göklere, yıldızlar ayaklarınızın altında dolaşsın, o kadar şanslıyız yani. Boşuna gitmedik 

demek ki orayı ziyarete. Bu hatıra anlatılsın diye. Bakın ne diyor bu mübarek zat. Kadı 

Iyad hazretleri diyor ki; Bu yerleri, gökleri yaratan, her an her şeyi varlıkta bulunduran, 

kainatı yoktan var eden yüce Allah beni insan yerine koyuyor. Bana iş veriyor, bana 

görev veriyor. Bu ne büyük şeref. Namazını kıl, şunu ye, bunu içme, bunu yap, bunu 
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yapma. Bunu kim kime söyler diyor. Düşünün, böyle bir yüce Allah, böyle bir adama 

diyor ki; şunu yap, şunu yapma. Bundan daha büyük bir şeref ne olabilir bir mümin için 

diyor. Beni muhatap kabul eden, Ahmet, Mehmet, Hüseyin değil. Emrediyor bana 

Kur'an-ı kerimde cenab-ı Hak, bana iş veriyor. İki; Nasıl sevinmeyeyim ki, benim hocam 

Muhammed aleyhisselam. Çünki benim hocamın, hocasının hocası ona dayanıyor. Onun 

hürmetine bütün kainat yaratılmış. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi, en üstünü, 

en mübareği beni talebe kabul etmiş. Sen benim talebemsin, sen benimle berabersin. 

Ben nereye gidersem sen de oraya gideceksin diyor. Ben nasıl sevinmeyeyim. Onun 

emrine peki dedik. Allah dedirtiyor tabii, biz nasıl diyelim. Ümmetim dedi. Biz de peki 

dedik, haşa biz kimiz. Biz değil, o bizi kabul etti. O halde, vallahi, tallahi, billahi bu 

kadar büyük şerefe, bu kadar büyük nimete kavuşan, dünya için üzülürse, nasıl dayak 

yer bilemiyorum. 

 

Bugün Mübarek Hocamızın bir arkadaşa yazdığı bir mektubu okudum. Orada aynen şu 

ifade geçiyordu. Kardeşim, eğer siz, bu kadar nimete kavuştuktan sonra hâlâ dünya 

için üzülürseniz, büyükler size incinir, Allah size gücenir. Tabir bu. Mektup yukarıda. 

Yazılan kişi de belli. Ben yazmıştım. (Mübarekler söyledi). Sonra fotokopisini 

gönderdiler. Tesadüfen o mektuba baktım. Bir cümlesi böyle. Sakın diyorlar üzülmeyin. 

Siz o kadar büyük bir nimete kavuştunuz ki, o nimete kavuştuktan sonra hâlâ dünya 

için üzülürseniz büyükler size incinir, Allah da gücenir. Tevbe de ! Tevbe. Allah Allah. 

Sakın ha! Hele hele ufak işlerde bulunursanız. Ne diyeyim, yani bir milyar doları olan 

bir vatandaş kaybettiği on liraya gözyaşı döküyor diye düşünürüm. Çok fena! O halde, 

bu sağlık nimeti, bu iman nimeti, bu şerefli ümmet olmak devleti yanında abuk sabuk 

işlerle sakın vakit kaybetmeyelim ve üzülmeyelim. Neşelenmek bizim hakkımızdır. Allah 

nasip etti çünki. Bizi kulu kabul etti ve Hazret-i Peygambere ümmet yaptı. 

 

Enver abim bunları anlattıktan sonra, aynı sohbet içinde, bakalım bunu kim şiir yapar 

buyurmuşlardı. Bu sohbetten sonra Almanya'ya gittiler, 1 ay kalacaklardı. Ben de bu 

anlatılanlardan, alttaki şiiri hazırlayıp, huzurpınarı hizmetleri ile ilgili raporu gönderirken 

bu şiiri de göndermiştim. Gelen cevabı altta kopyalıyorum. 

 

Öyle neşeliyiz seviniyoruz, 

sanki bulutlarda dolaşıyoruz, 

uzansak ay'ı elimizle tutarız, 

eğilsek yıldızları toplarız. 

  

Çünki, bizi muhatap aldı Rabbimiz, 

onun emr ve yasaklarına tâbîyiz, 

ve de öyle bir nebînin ümmetiyiz, 

uğruna kâinatı yarattı Rabbimiz. 

  

Herkes kendi hocasıyla övünür, 

benim sahibim kâinatın en üstünüdür, 

hocamın hocalarının hocasıdır o server, 

O'nsuz olunur mu iki âlemde münevver. 

  

Bu nimet öyle büyük şereftir-saadettir, 

kıymetini bilmeyeni dövmek gerektir, 
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bu kadar nimet içinde kim ki üzüntülüdür, 

milyar sahibinin kuruş kaybetmesi gibidir. 

  

Böyle şerefli bir kafileyiz, aileyiz, ümmetiz... 

Müjdeler olsun, kavuştuk nimetlere, daha ne isteriz. 

buna rağmen dünya için hâlâ üzülürsek biz, 

Rabbimizi gücendirir, büyüklerimizi incitiriz. 

 

............... 

  

  

From: Enver Ören [mailto:enve...@ihlas.com.tr] 

Sent: Friday, April 20, 2007 8:09 AM 

To: Ali Zeki 

Subject: Re: cumaniz mubarek olsun efendim 

 

Sizin de cumanız mübarek olsun. Allahü teala din ve dünya seadeti versin. Hepsini 

okudum. Sabah sabah ruhumu yıkadın. Ne mübareksin maşaallah. Allahü teala 

hizmetini ve himmetini arttırsın. Dünyan ve ahıretin mamur olsun. Çalışmalarına ve 

aldığın sonuçlara hayran oluyorum. Hele cuma şiirinin sonlarında gülmemek mümkün 

değil. Aynen yazmışsın. Gelen cevablar ne kadar güzel. Allahü teala bütün dualarını 

kabul etsin. İnşaallah yakında kavuşacağız. Allaha emanet olun. 

 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

  

Fî emanillah.  

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; cihad ilimle 

olur. Bağırarak, çağırarak, silahları 

kuşanarak değil. Cihad, fitneye sebeb 

olmamakla olur. Siz Müslümanlığa 

uyduktan sonra istediğinizi 

yapabilirsiniz, korkmayın. Ama 

nefsiniz araya girerse, arzunuz araya 

girerse her hareketiniz fitne olur. 

İmam-ı Rabbani "kuddise sirruh" 

hazretleri bir talebesine diyor ki; 
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gittiğin yerden benim haberim olmadan ayrılmayacaksın. Fakat o da haber vermeden o 

yeri terk etmiş. Bu durum İmam-ı Rabbani hazretlerinin kalbine geliyor, üzülüyor. 

Ondan sonra, o talebenin her konuşması fitneye sebeb oluyor. Sonunda, bunun hocası 

kim diye sorduklarında, Şeyh Ahmed diyorlar ve İmam-ı Rabbani hazretlerini "kuddise 

sirruh" hapse atıyorlar. O talebenin bir söz dinlememesi sebebi ile oluyor bu. Ağzından 

çıkan her cümle, bundan evvel söylenince islama hizmet oluyordu. O kalbi kırdıktan 

sonra, yine aynı şeyleri söylüyor fakat bu sefer fitneye sebep oluyor. Daha evvel 

izinliydi, dualıydı, islama hizmet ediyordu. İkincisinde bu dua, himmet kesildi, aynı 

cümleleri söyledi fakat her cümlesi fitne oldu. Yani, insan kendi iradesi ile, arzusu ile, 

ilmi ile cihad etmeye kalksa, izinsiz olduğu için yine fitne olur. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İslamiyet, mütabaat dinidir, tâbi olmak dinidir. 

İslamiyet, söz dinlemek dinidir. İslamiyet, peki 

demektir. Ama kime, kendisine değil. Kendisine 

peki dediği zaman kendi kendine kalır. Hiç kimse 

onun yanında olmaz. Esas barajdan su gelmek 

varken, esas trafodan elektrik gelmesi varken, niye 

fişi sokmazsın da kendi kendine dinamo ile elektirik 

üretmeye veya kuyudan su çıkartmaya uğraşırsın. 

Zaten derya gibi su var. Boruyu bağla, kabloyu 

bağla, sigorta atınca ne elektrik üretmek mümkün 

olur, hem de sıkıntıya sokar. Tasavvufun bütün 

esası Peygamber efendimize "aleyhissalatü vesselam" tâbi olmaktır. Peygamber 

efendimize "sallallahü aleyhi ve sellem" tâbi olmak da, ancak insanın Hocasına tâbi 

olması ile, verilen nasihatlere uyması ile mümkündür. Mevlana Celaleddin-i Rumi 

hazretlerinin "kuddise sirruh" en güzel sözlerinden birisi; ''aklımı attım ve kurtuldum'' 

dur. Hocama kavuştum, aklımı bıraktım ve kurtuldum. İnsan hocasına kavuştuktan 

sonra, bu kitaplara kavuştuktan sonra, hâlâ aklına uyarsa, o akılsızdır. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Kiracı olduğumuz bir zaman (hep kiracıyız 

ya zaten) bir ev sahibimiz vardı. Bir gün 

ben, her zaman bahsettiğim gibi ölümden 

bahsettim. Adam birden bire; sen deli 

misin, sus, dedi. Ne oldu dedim. Ben 
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cenaze görsem başka yere kaçıyorum, dedi. Cenaze görmek istemezmiş. Adam 

kırkdokuz yaşında bir gecede öldü. Bu kadar korktu, başına geldi. Bu adam öldü, ev, 

bir amca ve yeğene kaldı. İkiyüzbin lira kira veriyordum. Yılbaşında kira arttırmak için 

bunlara gittim. Olsa olsa üçyüzbin lira olur diye düşünüyordum. Kira ne kadar vereceğiz 

diye sordum. Altıyüzbin lira dedi. Ben o zaman cidden kalbimin yandığını hissettim. 

Allah bu kirayı size vermeyi nasib etmesin dedim. O da şaşırdı. Yoksa çıkacak mısın 

dedi. Hayır çıkmayacağım ama Allah bu kirayı size vermeyi bana nasib etmesin dedim. 

Böyle niye söyledim onu bilmiyorum. Çıkacak yerim de yok aslında. Ağzımdan öyle çıktı. 

Üç gün geçmedi amca yeğen birbirlerine düştüler. Mal davasından... İkisi birden bana 

geldiler. Biz burayı satıyoruz dediler. Alıyor musun. Alıyorum dedim. Kaça ? Yüz yirmi 

milyon. Bir hafta sonra para hazır dedim. On para yok. Ama bir kere içim yandı. Onbeş 

sene evvel yüzyirmi milyon para. Üç günde bu parayı tedarik ettik, gittim bastırdım 

parayı, aldım tapuyu. Böylece mülk sahibi oldum. Allah dilerse verir. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Ramazan ayında Allahü teala kendisi ile 

kulları arasındaki günahları afv eder. Allah 

için oruç tutanların günahlarını Allahü teala 

afv eder. Ama kul haklarını affetmiyor. Kul 

hakları ancak helalleşmekle mümkündür. 

Eğer helalleşmezse ahirette çetin bir 

hesaplaşma olacak. İmam-ı Rabbani 

hazretleri "kuddise sirruh" buyuruyorlar ki; 

(Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin.) Bütün 

Peygamberlerin ibadetlerini yapsan, 

üzerinde bir dank kul hakkı varsa Cennete 

giremezsin. İbn-i Âbidin hazretleri fıkıh âlimi, buyuruyor ki; ailesinin haklarını 

gözetmeyecek olan evlenmesin. O da kul hakkıdır. Evlenmek büyük fazilet, çok büyük 

ibadet ama kalb kırmağa gelince, el hazer (sakınınız). Enver abi niye bu kadar gülüyor 

diyorlar. Ne yapsın, kul hakkından çok korkuyor da ondan. Siz hiç Enver abiyi, birisine 

nefsi için hakaret ettiğini, birine bağırdığını biliyor musunuz. Hiçbir doktor, hastasının 

düşmanı değildir. Ama kesip biçiyor. Ama düşmanca değil. Bu rahatsızlıktan kurtulmak 

için. Daha henüz gün bitmedi, henüz ömür bitmedi. Mübarekler, zararın neresinden 

dönülse kârdır, buyurdular. Az yaptın, çok yaptın dememek lazım, ne kadar yapılırsa 

kârdır. Hiç yapmamaktan iyidir. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Benim güler yüzlü olmam suni değildir, 

içimden geliyor. Çünki, suni ne kadar 

gülebilirsiniz. Fakat asıl benim neş'em; 

ölüme ve sonrasına hazırlanan bir insanın 

rahatlığı ve huzuru içindeyim. Acelem ve 

telaşım yok. Ahiret hallerini düşündükçe, 

dünya üzüntülerini hiç görmez hale 

geliyorum. Ve cenab-ı Hakkın bu kadar 

büyük nimetlerinin karşısında isyankar 

olmaktan korkuyorum. Her ne kadar 

dertlerim, üzüntülerim varsa da, kavuştuğum nimetler daha büyük olduğu için Allah'ıma 

şükür olarak güler yüzlü oluyorum, bu bir. İkincisi; Hazret-i peygamber "aleyhissalatü 

vesselam" buyuruyor ki; Verecek birşeyiniz yoksa güler yüz verin, o da bir 

sadakadır. İnsanları üzmekten korkuyorum. Çünki, bir hadis-i şerif vardır; Allahın 

kullarını sevindiren, Allahı sevindirir. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; 

Küfürden sonra yani Allah'a isyandan sonra en büyük günah, neşeli bir kalbi kırmaktır. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurdular ki; 

"Allahü teala yeryüzünde her hastalığa bir 

ilaç yaratmıştır. Her şey için şifa vardır. 

Ama gönlün şifası, zikrullahtır. Kalbin ilacı, 

zikr etmektir". Mübarekler yine birgün 

buyurdular ki; "Dinimizin asıl gelme 

sebeplerinden birisi, dünyaya karşı 

soğukluktur. Bugün Nişancı camisine 

Cuma'ya gittim. Orada hoca devamlı 

suretle dünyayı kötüledi. İyi, doğru. Ama 

dünyanın ne olduğunu söylemedi. Tabii o dünyayı söylemeyince, oradaki gençler 

düşünecekler ki, demek ki yahudiler, ermeniler çalışacak, müslümanlar yatsın. Çünki, 

dünyayı sevmek uygun değil. İşte hocanın bunu söylememesi neden? Mürşid-i kâmil 

görmediği için. Kitaptan okuyor, doğru. O okuduklarının anlatılması, başka bir ilim. O 

ilim, bu değil. İşte dünya demek, haram parayla yapılan alışverişdir. Allahü tealanın 

sevgisi, ahiret menfaati bir tarafa demektir. Yalnız nefsin menfaati için yaşamaktır. Bu, 

haramdır. Bütün her cins günahlar, dünya olur. Velhasıl, cenab-ı Hakkın rızasının 
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dışında, Onun sevgisinin, Onun razı olmasının dışında her ne yapılsa, hepsi dünya olur. 

Dünya mel'undur. Ama ne? Haramlar. Eğer helal olan para, helal olan mal, haram 

olsaydı, dünya olsaydı, İbrahim 'aleyhisselamın' ovaları dolduran davarları olmazdı. 

Büyüklerimizin hepsinin malı, parası çok idi. Mesela İmam-ı Azam hazretleri, şeker 

tüccarıydı. Gemilerle getirip satardı. İyi para kazanırdı. Ama kendisi buna kıymet 

vermezdi, talebelerine, fakir fukaraya dağıtırdı. O halde, para kazanmak günah 

değildir". 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin 

muhterem üyelerinin Cum'a 

gününü tebrik eder, müstecâb 

dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz 

efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 

............. 

 

Enver abiler buyurdular k; 

 

Kimler dünyada birbirini severse, birlikte olursa, ahirette de birlikte olacaklardır. 

Ahiretde kimlerle beraber olmayı, nerede olmayı istiyorsak bunu dünyada iken seçip, 

karar vermemiz lazımdır. Yâni; Kim olduğumuz değil, kiminle olduğumuz önemlidir. 

  

Bir hayrın işlenmesine sebep olmak o hayrı işlemek gibidir. 

 

Bir kişinin hidayetine sebep olmak, bir kişiye yardımcı olmak en kıymetli ibadettir. Bazı 

insanlara Allahü teala hususi kabiliyet vermiştir. Onları husûsî bir iş için yaratmıştır. Bu 

kıymetli insanlar güleryüzle, tatlı dille, diğer insanların hidayetine sebep olurlar, 

büyükleri tanıtırlar. Bunlar, sadece birkişi daha ebedi ateşden nasıl kurtulur diye 

uğraşırlar, insanlara ehl-i sünneti anlatmak için uğraşırlar, kimin sevilip-kimin 

sevilmeyeceğini anlatırlar, binlerce müslümanın silsile-i aliyye büyüklerinin yolunu 

görmesine, tanımasına vesile olurlar. Pekçok müslümanın hakikati görmesine sebep 

olurlar. 
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Hocamız buyurdular ki; "Ehl-i sünnet itikadı çok kıymetli bir cevherdir. Allahü teala bu 

kıymetli cevheri çöpe atmaz. Ancak kıymetli kalblere koyar." Onun için böyle kıymetli 

cevhere sahip olan insanlar çok kıymetlidirler. 

 

Allahü tealanın dinine hizmet ruhu bir müminde mutlaka olmalıdır. Eğer o yoksa 

imanında bir noksanlık vardır. Çünki imanın tam olması veya olmaması onu tebliğe 

bağlıdır. Mesela Ebu Bekr-i Sıddık radıyallahu anh iman etti, ağzından çıkan ilk cümle: 

Dedi ki; "Ya Resulallah, altı arkadaşım daha var, getireyim onlar da müsliman olsunlar." 

  

İnsan neyden zevk alırsa herkesin o zevki almasını ister. İnsan neyi seviyorsa herkesin 

onu çok sevmesini ister. Şüphesiz ki, Allahü teala bize Hocamızı ve Ehl-i sünnet 

alimlerini sevmeyi nasib etti. Bizim de çok sevdiğimiz bu dinimize hizmet etmek ve 

bunları başkalarına da sevdirmek esas görevimiz olacaktır. Bunun ecrini, sevabını 

ölçmek mümkün değildir. 

  

Bir müslümana ilk lazım olan şey imandır. İmandan hemen sonra lazım olan ilimdir. 

İlim öğrenmek kadın ve erkek her müslümana farzdır. İnsanların kendini kurtaracak 

kadar ilim öğrenmesi farzdır. Öğrendikten sonra öğrendiğini öğretmek de farzdır, ayrıca 

öğrendiğini tatbik etmek de farzdır. Bir Müslüman bir ibadeti yapmayınca günaha girer, 

bilmiyorsa ikinci bir günaha daha girer. İlim öğrenmemek felakettir, öğretmemek de 

felakettir, tatbik etmemek en büyük felakettir. 

  

Hocamız buyuruyorlar ki; "Dine ait bir meseleyi öğretmek veya öğretmeye sebep olmak 

yüz ömre sevabından daha fazladır". Ehl-i sünnet itikadını anlatan bir kitabı (mesela 

Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye kitabını) alıp başkalarına vermek çok kıymetli bir işdir. 

Kitab okurken de çok dikkat etmeliyiz. Kitabın içindekilerden daha çok, yazarı mühimdir. 

Kalbden çıkanlar kalblere tesir eder. İtikadı bozuk olan insanların yazdığı kitabları 

okuyanlar, yazarından etkilenip itikadı bozulabilir. Efendi hazretleri, pis borudan şifa 

gelmez buyuruyorlar. Vücudumuzun gıdasını almakta dikkat ettiğimiz gibi ruhumuzun 

gıdasını almakta da dikkat etmeliyiz, hatta daha çok dikkatli olmalıyız. Ruhun gıdası 

ilimdir, dindir, ibadetlerdir. Bedene bozuk gıda alan ölür, fakat ruha bozuk gıda alan 

imanını kaybeder. Yemeğin nasıl ki temiz olmasına dikkat ediyorsak, okuyacağımız 

kitabı da iyi seçmeliyiz. Yazan, yazdığından önemlidir. 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün hazret-i Ali 'kerramallahü vecheh' eve 

geldi; ama çok üzüntülüydü. Fatıma annemiz, 

hayırdır inşallah ya Ali. Nedir bu üzüntün, 

buyurdular. Buyurdular ki; Bugün hazret-i 

Osman 'radıyallahu anh' cenab-ı Peygamberi 

'aleyhissalatü vesselam' ve birçok Eshab-ı 
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kiramı evine davet etti ve çok güzel bir ziyafet verdi. Ben de oradaydım. İçimden, ya 

Rabbi, ben böyle bir hizmetten mahrumum. Cenab–ı Peygamberi davet edemiyorum. 

Eshab-ı kiramı çağıramıyorum. Fakirlik, yoksulluk sebebiyle, bu sevaptan mahrumum, 

diye üzüldüm. Fatıma annemiz buyurdular ki; Sen cenab-ı Peygamberi ve Eshab-ı 

kiramı çağır, yemek benden. Hazret-i Ali 'radıyallahü anh', ya Fatıma, evde ne var ne 

yok ben de biliyorum, sen de biliyorsun, dedi. Fatıma validemiz, sen orasını bana bırak 

dedi ve hazret-i Ali 'radıyallahü anh' koşa koşa cenab-ı Peygambere 'aleyhissalatü 

vesselam' gitti, ya Resulallah, kızınız eve yemeğe çağırıyor, dedi. Sadece beni mi, 

buyurdular. Hayır, Eshab-ı kiramla beraber çağırıyor, dedi. Tamam buyurdular, Eshab-

ı kiramı 'aleyhimürrıdvan' çağırıp, eve vardılar. Evde bir çömlek var, içinde bir şey yok. 

Sonra ona biraz su koyup, ateşe koyuyor. Çorba değil, su! Hazret-i Ali, ya Fatıma, 

çağırdık; fakat ne ikram edeceğiz, dedi. Fatıma validemiz, bu, Allahü tealanın 

Peygamberidir. Cenab-ı Hak onu Cennet nimetleriyle besler. Bize ne? Biz sadece sebebe 

yapıştık, cenab-ı Hakka dua edelim. Ya Rabbi, Cennet nimetlerinden bize de ver, işte 

Habibin, işte Eshabı, dedi. Sofrayı kuruyorlar, bir bakıyorlar ki, yemekler, meyveler her 

şey var. Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' tebessüm etmeğe başlıyor, 

Eshab-ı kirama, yiyin, Cennet nimeti bunlar, buyuruyorlar. İşte hazret-i Fatıma 

validemizin Allaha tevekkülü böyleydi. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Siz dünyayla meşhur olmaya çalışmayın. Güzel 

ahlakla, terbiyeli olmakla, saygılı olmakla ve 

namazla… Ben geçen gün Ferruh'a onu söyledim. 

Amerika'ya gidiyorlardı. Ferruh dedim bak, 

eniştenin iki özelliği var. Bu iki özellik benim 

ciğerlerime işlemiştir. Yani, ben böyle bir adamım. 

Birincisi; namaza çok düşkünüm. Çünki, ben yedi 

yaşından beri namaz kılıyorum. Babam Allah 

rahmet etsin, namaza çok düşkündü ve namaz 

bizim gıdamızdı böyle, su gibi. İkincisi; ben saygıya 

ve edebe çok dikkat ederim. Saygıyı aştı mı ben 

orada yokum. Neden? Osmanlı devletini ayakta 

tutan, saygı olmuştur, edep olmuştur. Mesela, 

Osmanlı, Kur'an-ı kerimi göbeğinin altında hiç 

tutmamış. İşte o edep, o devleti altı yüz sene 

ayakta tutmuştur. Hangi ailede edep varsa, o ailede 

mutluluk vardır. Hangi ailede karşılıklı saygı yoksa, orada daima kavga gürültü vardır. 

Onun için büyüklerimiz buyuruyorlar ki; Hiçbir bî edep, vasıl-ı illallah olamamıştır. Yani, 

hiçbir edepsiz, Allah'ın sevgili kulu olamamıştır. Bakın evliyaların hayatlarına, bakın o 

âlimlerin hayatlarına, ne göreceksiniz? Aşırı bir tevazu. Yani, insanların karşısında insan 

olduğuna utanan ve onların yanında hiç olduklarına mutlak inanan çok alçak gönüllü 

insanlar. Ama beş yüz seneden beri yaşıyorlar, altı yüz seneden beri yaşıyorlar, bin 
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seneden beri yaşıyorlar, kitaplarda isimleri geçiyor, onların hayatlarını okuyoruz. 

Camilerin kapılarına yazmışlar, edep yahu diye… Saygı ve edep, bizim asil Türk 

milletinin asaletinde vardır. Yapımız itibariyle biz, çok saygılı ve edepli insanlarız. 

Cenab-ı Hak buyuruyor ki; Zenginliği isteyene veririm ama edebi, güzel ahlakı, 

ben istediğime veririm. Allah Allah! Dolayısıyla, iftihar edeceğimiz şey çok zengin 

olmak, çok mal mülk sahibi olmak değildir. Mevki sahibi olmak değildir. İftihar 

edeceğimiz bir şey varsa o da; iyilikte yarıştır, güzellikte yarıştır, ahlakta yarıştır, 

vermekte yarıştır. İnsanların duasını almakta yarıştır. İşte yarış buna derler. Yoksa, yüz 

metrede en öne geçmek, futbolda birinci takım olmak, bunlar unutulan şeylerdir. Bu 

benim dediklerim tarihe geçecek, öldükten sonra da anılacak ahlaklardır. Bundan 

vazgeçmeyin. Bundan vazgeçmeyelim. Ama efendim karşımdaki öyle değil. O ne olursa 

olsun, sen kendine bak. Hiçbir zaman kan, kanla temizlenmez. İdrar idrarla temiz 

olmaz. İdrar su ile yıkanır. Siz su olun, karşınızdaki ne olursa olsun. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Yardımı Allahtan bekliyenlere Allah yardım 

eder. Başkasından bekliyeni ona bırakır. Her 

işimizde Allahın yardımını kalbden geçirirsek 

yüzde elli iş tamam. O'nun sevgisini ve 

yardımını önde tutarsak başarılı oluruz. 

  

Bir kitabın doğru yazılması kâfi değildir. 

Yazarının da ihlâslı olması lazım, müslüman 

olması lazım. Birgün eve bir mektub geldi. 

Diyorlar ki; Efendim benim mürşidim vefat etti. 

Bana her yerden, bizim tarikata gel, bizim tarikate gel diye çok teklifler geldi. Ben de 

istihare için yattım. Rüyamda sizi gördüm. Bana el verir misiniz, diyor. Mübarekler de, 

bir kağıt kalem getir, yaz bakalım dediler. Efendim gördüğünüz rüya doğrudur. Sadık 

bir rüyadır. Siz bizden bir el istiyorsunuz, biz size iki elimizi birden veriyoruz. Elimizin 

biri; Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye, bir tanesi de Mektûbat. Bu büyüklerin yazılardır. 

Biz de bunları okuyarak kurtulmak istiyoruz. Bu iki kitaba kavuşan her şeye kavuşur, 

buyurdular. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mü'mini sevindirmek ve üzmek, 

imandan sonra ve küfürden sonra, 

ikincidir. 

 

Ramezân, insanlar afv edilsin diye öyle 

bir aydır ki, bütün senenin günahına 

kefarettir. 

 

Allahü teala az bir kibirden dolayı, bir âbidin bütün makamlarını alabilir ve tevazuudan 

dolayı, bir fasıka bütün makamları verebilir. 

 

Bu din, kibri kırmak için gelmiştir. Kibir çıkmıyorsa, ya büyük bir günahı engeldir, ya da 

gittiği zât uygun değildir. Fakat hatayı evvela kendimizde aramalıyız... 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Evlenen ve evlendiren, Allahın dostudur. 

Evlat, büyük mesuliyettir. Hayırlı iş 

yaparsa, anasına, babasına ve hocasına 

sevap yazılır. Kötü iş yaparsa, anasına, 

babasına ve hocasına günah yazılır. 

  

Kendinden söylememek, nakl etmek 

lazımdır. Hocamız; kendimden bir şey 

yazmadım, buyurdular. 

 

İnde zikrissalihin tenzilürrahme. Salihlerin anıldığı yere, rahmet 

yağar. Dünyada en zor iş, iyi dost bulmaktır. Ahlâkı güzel olanlarla beraber olmak, çok 

faidelidir. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bu zamanda insan kazanmak, ne 

büyük hizmettir. Yalnız çok dikkat 

etmek lazım, nefis senelerce 

bekler, bir hata görünce hemen 

saldırır. 

 

Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; 

Bir İlmihalden okuduklarını 

yapanın, kurtulmak ihtimali 

vardır. Bir büyüğe bağlı olanın, 

kurtulmamak ihtimali yoktur. İmam-ı Rabbani hazretleri "kuddise sirruh" buyuruyorlar 

ki; Bu büyüklere tâbi olanlar, ne halt etseler de azizdirler, kıymetlidirler. Allahü teala 

hem ziyade eylesin, hem muhafaza eylesin. 

 

Tevekkül; sebeplere yapışıp beklemek demek değildir. Sebeplere yapışıp, o işin olması 

için Allahü tealaya yalvarmaktır. Tevekkül, yalvarmak demektir. 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan 

değer.... 

  

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

  

Elhamdülillah, Enver abilerin her emrini yerine getirdim, ne söylemişlerse hepsine peki 

dedim. Danışmadan da hiçbirşey yapmadım. Hele ki hizmet konularında mutlaka 

danıştım. Huzur Pınarında ne yayınlanmışsa hepsi bir gün evvelden Enver abilere 
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gönderilirdi. Cuma yazıları gibi veya Hocamızın hayatından hazırlanılanlar gibi yazılar 

mutlaka sorulurdu. Hatta bazı yerleri kaldırırlar veya değiştirirlerdi. Hatta birkaç 

keresinde de telefon ederek, şu kelimeyi değiştirdim buyurmuşlardı. Şunu şöyle 

yayınlayalım mı diye sual ettiğim bazı meselede, "yayınla" değil de, "şöyle yayınlayalım" 

diye cevap alırdım. Sonundaki "lım" kelimesi çok hoşuma giderdi. Huzur Pınarına sahip 

çıktıklarını, himayelerinde olduğumuzu anlardım. (Bu arada mühim bir sır vereyim... 

Cuma yazılarını hazırlarken en zor mesele şu idi ki; Enver abilerin sözlerini, Enver 

abilerden bahsedemeden yazmağa mecbur olmak... çünki, emir ve izin böyleydi... Bana 

en zor, en acı gelen bu idi. "Benden bahsetmeden, Benim sözüm olduğunu belli 

etmeden yaz" buyurmuşlardı. Cuma yazıları sadece Enver abilerin sözlerinden olduğu 

halde, kendisinden bahsedememek, en zor yanı idi). 

 

Vefatlarından birkaç sene evveline kadar herşey hazırlanırken soruldu, tasdik edildikten 

sonra yayınlandı. Vefatlarından birkaç sene evvel, hazırlanma sırasında nasıl karar 

verileceğinin hususi usullerini öğrettiler. Ondan sonra hazırlanırken sorulmadı ise de, 

yine de yayınlanmadan bir gün evvel mutlaka kendilerine arz etmek âdetimiz halinde 

idi. Vefatlarına kadar da bu böyle devam etti. Şu anda Enver abim her ne kadar 

aramızda değilse de, vefatlarından birkaç ay evvel sohbetlerinde devamlı olarak, sık sık 

anlattıkları bir mesele şöyle idi; "Ölüm bir odadan diğerine geçmek gibidir" buyururlardı. 

Eminim ki bizim halimizden haberdardırlar. 

 

Enver abiler hayattayken kendilerinden bahsettirmezlerdi. Abdülhakim efendi 

hazretleri, büyüklerden bahsederken "İnsan onlardı, biz kimiz ki.." buyururlarmış, 

kendisinden bahsetmezlermiş, her zaman hocasından ve büyüklerden bahsederlermiş. 

Biz Hocamızdan da bunu gördük, hiç bir zaman kendisinden bahsetmez, bahsettirmez, 

her zaman hocası Abdülhakim efendi hazretlerini, İmâm-ı Rabbânî hazretlerini, Mevlâna 

Hâlid hazretlerini anlatır, Onların büyüklüklerini anlatır, kendisinden bahsetmezlerdi. 

Enver abiler de bu yolun devamı idi. O da kendisinden bahsetmedi, bahsettirmedi, her 

zaman sadece Hocamızı ve diğer büyükleri anlattı. Kendisini setr etti, gizledi. Bize 

sadece bir abimiz olarak görülmek istedi. Demek ki hakîkaten insan Onlarmış, büyüklük 

bu imiş.. 

  

Enver abiler bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

 

Fî emanillah. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü 

vesselam', küçük günahtan sakınıp, 

büyük günaha düşmenizden 

korkarım, buyuruyor. Öyle insan 

vardır ki, Cennete bir adım kala, öyle 

kötü bir iş yapar, Cehenneme gider. 

Öyle insan vardır ki, Cehenneme bir 

adım kala, güzel bir işinden dolayı 

Cennete gider. 

 

Ali'den çok dua geliyor. Huzur Pınarı çok 

hizmet ediyor. 

 

Dine hizmet ya güç ile, ya para ile olur. Osmanlı zamanında güç ile olurdu. Şimdi 

mecburen para ile hizmet edilir. Huzurpınarı çok güzel, çok hizmet ediyor. 

 

Son nefese kadar hem korkulur, hem ümitli olunur. İnsanın en büyük düşmanı, nefsidir. 

Şeytan, nefsin yanında hiç kalır. Şeytan, iki mü'minin arasına giremez. Fakat 

münakaşa, dedikodu ederlerse, girer. Fakat nefis senelerce bekler, bir hata görürse, 

saldırıp vurur. Neyse ki sahipsiz değiliz.... 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Arkadaşlarımız bir araya gelsinler, ahiretten 

bahsetsinler, kitap okusunlar, hadis-i şerif 

okusunlar. Sabah olsa umurunda değildirler, 

keşke biraz daha devam etse, derler. 

Yorgunluk gelmez, bıkkınlık gelmez, uyku 

gelmez. 

 

Akıl, bir büyüğü tanıyana kadar işe yarar, 

ondan sonra teslim olmak lazımdır. Rahmetli Özal'a birgün dedim ki, İhlâs'ta sen, ben 

yok, biz var, ene ente yok. İhlâs demek biz demektir. Ben rahatım, çünki sizden biriyim. 

Yapılan bu işleri deliler yapar. Akıllı insan yapmaz. İşler bittikten sonra, kendi kendime; 

nasıl yaptık, nasıl oluyor diye şaşıyorum. Bazı akıllı arkadaşlar akıl veriyor. Bu işler akılla 

yapılmaz. Ancak deliler yapar. Binmişiz bir uçağa gidiyoruz. Uçak selametle bir yere 
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inerse, hep beraber ineriz. Başka şey olursa yine beraber. Büyüklerin zahirleri ve yaptığı 

işler zehirdir. Onlara bu gözlerle bakan zehirlenir. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Güneş herkese ısı, ışık veriyor. İnsanlar 

da onu bedava kullanıyor. Böyle olduğu 

halde, yani bütün dünya güneşten 

istifade ettiği halde, bir kere, bütün 

bunlar benden oluyor, benim sayemde 

ısınıyorsunuz, aydınlanıyorsunuz, 

demiyor. Biz güneşi tanıdık. İmanımızı 

Mübareklere borçluyuz. Onları 

tanımasaydık, hiç birimiz burada 

olmazdık. Geçende dediler ki; biz hiç 

birşey yapmıyoruz. Enver Bey arkadaşlarımızla ilgileniyor, Hanımanne hanımlarla 

ilgileniyor. Biz kendi köşemizde kitap okuyoruz, dediler. Ben hemen atıldım. Efendim, 

sizin nefes almanız, başımızda bulunmanız yeter, dedim. 

 

Geçen gün Faideli Bilgiler kitabını açtım, orada Mübarekler, Osmanlı'nın yıkılmasını iki 

sebebe bağlıyorlar. Birincisi; okumuşların şimdi entellektüel diyorlar, onların 

imansızlığı, ikincisi; din adamlarının cahilliği. Dünyanın her yerinden Mübareklere dua 

ediyorlar. Çünki, dünyanın her yerine gönderdikleri kitaplarla, bir; hediye sevabı hâsıl 

oluyor. İkinci olarak; ilmi yayıyorlar, üçüncüsü; emri maruf oluyor. Dördüncü olarak da, 

cihad. Bütün bunlardan hâsıl olan sevaplar önce Mübareklere gidiyor. Sonra bu 

hizmetlere malı ile, vücuduyla ve duasıyla iştirak edenlere gidiyor. Yalnız, İhlâs 

hakkında konuşan yanar. Çünki, İhlâs demek İslamiyet demektir. Bu hizmetlerin 

başındakinin niyeti; İslamiyete hizmettir. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İnsanın başına felaketler, elini 

açmamaktan, aldığını bırakmamaktan gelir. 

Aldığını bıraksa, elini açsa, kurtulur. Elini 

açmazsa, tuzağa düşer. Elini açar, sadaka, 

zekat verirse kurtulur. Cömert olmak, 

mühim ve zor bir iştir. Birisi, cüzdanı 
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çıkardı, can değil ki verelim, para verilir mi, dedi. 

  

Cennet, ibadet karşılığı değildir, lütf-i ilahi iledir. İman, sebeptir. İmanı olmayan, 

Cennete giremez. Sebebe yapışmak lazımdır. Daima iyi sebeplere yapışmalıdır. İyi 

sebep, insanlara yardımcı olmaktır. Hayırda israf olmaz. 

 

Huzur Pınarından memnunum. Ehl-i sünnetten hiç taviz vermeden hizmet ettiğin için, 

başarılı oluyorsun. Zaten taviz verseydin, böyle olmazdı. Hizmetlerinden razıyım, 

memnunum. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Kıyamet koptuğunda birinin hesabı 

görülür, sevap ve günahı eşittir. Sana 

sevabını verebilecek, Allah için sevdiğin bir 

arkadaşın var mı, denir. Arkadaşına gider, 

durumunu anlatır. Arkadaşı, ne demek, 

bütün sevaplarım senin olsun, der. Sevap 

kefesi ağır gelir. Bunun üzerine Allahü 

teâlâ, "Kulum benden daha mı cömert" der 

ve ikisinin kolkola Cennete gitmelerini 

emreder. 

 

Ankara'ya Bağluma gittik. Günahlarımıza tevbe ettik. İki açılış yaptık. Çok yorulduk, 

ama insanlar konuşmamızı bekliyorlardı. İnsanların bakışları çok yoruyor. Biz oturursak 

bizimle olanlar yatar. Mübarekler, bu yaşına rağmen bizden çok çalışıyorlar. Biz bir, 

onlar bin çalışıyor. Onlara; Efendim, çok çalışıyorsunuz, bu kadar kendinizi yormayın, 

dediğimizde, biz oturursak bizimle olanlar yatar, buyurdular. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler, bana bir Osmanlıca yazının 

latincesini yazdırıyorlardı, ben onlar gibi 

Osmanlıcayı latin harfleri ile aslına uygun 

yazamıyordum. Yanlış yazınca, Onlar, silgi 

verdiler, sildim ve silgiyi geri verdim. 

Onlar; biz verdiğimiz şeyi geri almayız, 

4 Ekim 2017 Çarşamba 
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buyurdular. Büyükler, verdiklerini geri almazlar, inkâr olmadıkça. 

 

Sabahleyin Mehmed Ağa camisine gittim. Bizim mübarek imamlardan bir tanesi vaaz 

veriyordu. Hazret-i Ömer "radıyallahü anh" rivayet ediyor. Ben, Resulullah'tan işittim 

'aleyhissalatü vesselam', buyurdular ki; Hepiniz çobansınız. Maiyetinizden 

sorumlusunuz. Kadın evindeki çocukların çobanıdır, sorumludur. Baba, hepsinin 

mes'ulüdür, sorumludur. Enver abi, çoban, ama ne çoban. Onun için Enver abiye çok 

dua edin. Sürünün muhafazası için çobanın sağlıklı olması lazımdır. Ben güya çobanım; 

ama bana çobanlık da yaptırmıyorlar. Büyükler bütün yükü üstlerine aldılar. 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan 

değer.... 

  

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 

Enver abiler buyururdu ki; 

 

"Müslüman, aranılan insandır, özlenilen insandır, hasreti çekilen insandır. Bir insanın 

yanına yaklaşmak kolay değilse veya karşılaşmayalım şununla diye yol değiştiriliyorsa, 

onun imanında noksanlık vardır. Yönünü dünyaya dönen, insanlarla çarpışır, yönünü 

ahirete dönen ise, insanlar onun gibi olmak için yarışır" buyururlardı. Enver abiler 

sözünün eri idi. Müslümanı tarif ettiği gibi idi. Enver abinin sohbeti için sevenleri, çok 

şeyleri feda edip gelirlerdi. Enver abinin yanına gelebilmek, birkaç kelime sohbetini 

dinleyebilmek için çırpınırlar, bunun için yek vücut, yek kalb olurlardı, gözler başka bir 

şey görmezdi. Peki Enver abilerde ne vardı, onda insanlar ne buluyorlardı?... Bunu biz 

kendi düşüncemizle anlayamayız, anlayabilmemiz de mümkün değildir. Fakat bunun 

cevabını Hocamızdan 80 li yıllarda işitmiştim. Onun için yakinen biliyorum. 

 

Bir zamanlar Mehmed ağa diye tabir ettiğimiz bir hizmet yerimiz vardı. İkibin senelerine 

kadar orada 20-25 sene çok büyük hizmetler yapılırdı. Arkadaşlarımızın düğünleri dahi 

orada yapılırdı. Tabii düğün deyince yanlış anlaşılmasın! Bizim arkadaşlarımızın düğünü 

demek Enver abilerin sohbeti demekti. Mehmed ağanın bir katında mescid vardı. (zaten 
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Enver abilerin açtığı her işyerinin en güzel yeri mescid olurdu). Bayram sohbetleri, 

düğün sohbetleri orada olurdu. Uzak yerlerdeki arkadaşlarımız dahi koşarak gelirler, 

herkes Enver abiyi görebilmek için çırpınırdı. Bayram namazına Enver abiler Mehmed 

ağaya geldikleri için İstanbul'daki arkadaşlarımız da oraya gelirlerdi. Bir meseleyi 

öğrenmek insanın beynine kayd edilir. Fakat zamanla unutulabilir veya unutulmasa da 

tatbik edilmesi ayrı ve zor bir meseledir. Bazı şeyler vardır ki, onları öğrendiğinizde 

beyne değil de, kalbe yazılır. O zaman onu kolay unutmazsınız. Hatta kalbe yazılan 

birşeyi tatbik etmek için zorlanılmaz. Onu yapabilmek, meleke halini alır sanki. Hani, 

herhangi bir ilmihal kitabından, birisi namazı öğrenir, fakat bakarsınız ki namaz 

kılmıyor, hatta babası hocadır bunun. Neden kılmıyor, öğrendiği kitab ihlasla 

yazılmamış. Tam İlmihal Seadeti Ebediyye'den öğrenmişse, namaz kılmaması mümkün 

değildir. İhlasla yazıldığı ve büyüklerin yazıları olduğu için insanın kalbine kazınır. Hem 

öğrenirsiniz, hem seversiniz, hem de feyz alınır. Enver abilerden işittiklerimiz de, 

mermere yazılan yazı gibi, kalbimize kazınır, nakış nakış örülürdü. Enver abiler kalbden 

anlattığı için, dinleyenlerin kalbine te'sir ederdi. İlel kalbi, minel kalbi sebîlâ diye bir söz 

var, kalbden kalbe yol vardır. 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Size ilk müjdeli haberimi vereyim. Mübarekler 

buyurdu ki, Bir kimse, İslâmiyetin bütün 

emirlerini yapsa, kurtulma ihtimali var. Bir 

kimse, bir mürşid-i kâmile tabi olsa, onu sevse, 

kurtulmama ihtimali yoktur. 

  

Mübarekler söylediler; insanların hayırlısı, 

insanlara ilim öğreten ve öğrenendir. 

 

Dünya penceresini ne kadar kapatırsan ahiret 

penceresi o kadar açılır. Dünya; sıkıntı, üzüntü 

kaynağı. Ona dalarsan çıkman mümkün değil. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Ben geldim, ahiretten gelmiş gibi geldim. Eğer 

ahiretten birisi gelse, neler anlatır neler. 

Hazret-i Ali "radıyallahü anh" elini sakalına 

atıp, "Ey nefsim, ne çekiyorsam senden 

çekiyorum" diye asılmış, bir tutam sakal eline 

gelmiş. 

 

Mübareklere dedim ki; Efendim, siz bize bir 

zamanlar demiştiniz ki, ahirette Allahü teala 

bize bir nimet verirse, Ya Rabbi, bu hizmetleri 

ben yalnız yapmadım, arkadaşlarım var, 

diyeceğim. Mahşer yerine döneceğim, bütün 

arkadaşları alıp Cennete gideceğiz dediniz. 

Hocamız, sonra..... dediler. Ben de dedim ki, Efendim, mahşer yeri çok kalabalıktır. Bazı 

arkadaşlarımız orada kaybolmazlar mı? Onlar da cevab olarak, Efendim, insanların işleri 

karışık olur. Allahü tealanın işleri düzgündür, intizamlıdır. Kişi sevdiği ile 

beraberdir. Evet, öyle, İmam-ı azam Ebu Hanife hazretlerini seven, orada Onunla 

beraber olacaktır, dediler. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Şah-ı Nakşibend hazretleri; "Hocasını 

imtihan eden mel'undur." buyurdu. 

İnkâr eden kavuşmaz. Ona gelen feyz, 

daha çok sapıtmasına sebep olur. İlk 

önce arkadaşları tenkit etmeğe, sonra 

hizmetleri beğenmemeğe başlar. En 

sonunda Mübarekleri de inkâr eder. 

  

Kur'ân-ı kerimde, Vesile arayın, 

buyuruluyor. Mevlâna hazretleri; 

hocamı tanıdım, aklımı bıraktım, kurtuldum, buyuruyor. 

 

Allahü teâlâyı anmak, Kur'ân-ı kerim, salevat okumak, dini kitab okumak, sohbet, 

müslümanların yüzüne bakmak, hep zikirdir. Bunları ihlâs ile yapmalıdır. İhlâs; yalnız 

Allahü teâlâ için yapmak demektir. 

8 Ekim 2017 Pazar 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Talebeleri, Şah-ı Nakşibend "kuddise 

sirruh" hazretlerine, kendisini en fazla 

hayrette bırakan şeyi sual ettiler. 

Şah-ı Nakşibend hazretleri şöyle 

buyurdular: "Birgün Kâbe'nin 

yanındaydım. Baktım, saçı sakalına 

karışmış ihtiyar bir kimse, Kâbe'nin 

örtüsüne yapışmış, ya Rabbi beni 

affet, diye yalvarıyordu. Şu ne 

mübarek insan, dedim. Bir de kalbine baktım. Kalbi, sahip olduğu iki keçi ve bir koyunu 

düşünüyordu, hem de Kâbe'de... Mina'da bir genç gördüm, 50 bin altınlık alış-veriş 

yapıyordu. Genç için endişelendim, 50 bin altının, onun kalbinden Allah sevgisini 

çıkarmasından endişelendim. Gencin kalbine baktım, kalbi, 50 bin altınlık alış verişe 

rağmen Allahü teâlâyı unutmamıştı, alış verişinde islamiyete uymak için 

endişeleniyordu. 

 

Bir gün bir arkadaşımız; Hocamızı çok özlüyoruz, göremiyoruz, bu hasret nasıl devam 

edecek, dedi. Ben de geldim Hocamıza arz ettim. Cevap; İlmihalin satırları arasındayım, 

nerede arıyorlar, buyurdular. O halde, ben Hocamı göremiyorum, işitemiyorum diye 

bahane yok. Evet, göz görmek istiyor ama ben daha çok görmek istiyorum, buyurdular. 

İnşallah ahirette zaten beraber olacağız. Bu dünyada beş dakika beraber olsak da ayrılık 

var. Ama ayrılık olmayan yerde inşallah buluşuruz. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mücahit efendi kolejde okurken, hocası; 

İslâmiyette, paranın yeri neresidir, 

şeklinde bir ödev veriyor. Mücahit 

efendi; İslâmiyette paranın yeri ceptir, 

para kalbe girmemelidir. Paranın kalbe 

girmesi, saray odasına çöp dökmek 

gibidir, yazmış. Hocası büyük bir hayret 

içinde, Mücahit efendi, senin yazdıkların 

beni çok etkiledi, sen bunu nereden 

yazdın, deyince Mücahit; dedemden 

yazdım, demiş. Ya efendim, dededen toruna. Bizim gibi arada kalanların işi zor. 
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Ebudderda hazretlerinin "radıyallahü anh" babası Uhud harbinde şehit olmuştu. Annesi 

bir gün, açlıktan taş bağladığı karnını göstererek; oğlum, git, Peygamber efendimize 

"sallallahü aleyhi ve sellem" halimizi arz et, der. Ebudderda hazretleri mescide gelir. 

Efendimiz o mescite geldiğinde, yalnız Allahü teâlâya güvenenler, ondan 

başkasından bir şey istemiyenler için Allahü teâlâ kâfidir, buyuruyordu. 

Ebudderda hazretleri bunu işitince, ben artık Efendimize birşey söyliyemem, diyerek 

eve geldi ve işittiklerini annesine anlattı. Daha sonra Ebudderda hazretleri çok zengin 

oldu. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Cenab-ı Hak vermek istemeseydi, 

istek vermezdi. Allahü teala herkesi 

bir huy ile yaratmıştır. Mübareklere; 

ben vermeyi seviyorum, almayı 

sevmiyorum, alırken hiç 

sevinmiyorum, dedim. Mübarekler 

de; Ben ölürken elbiselerimi ve 

kitaplarımı götüreceğim, mal varlığı 

olarak Allahü tealaya başka bir şey götürmeyeceğim, buyurdular. Efendim, ben sizden 

daha fakirim, benim kitaplarım da yok dedim. Allahü tealaya hamd olsun, Enver abi mal 

varlığı olarak arkasında, size olan sevgisini ve Allahü tealaya olan sevgisini bırakacak. 

 

Üniversitede öğrenci iken Hocamızın evine geldim. Abdülhakim çıktı ve babam hasta 

dedi. Biz de böyle bir kelimeyi duymadığımız gibi duymak da istemeyiz. Ben görmek 

istiyorum, ziyaret etmek istiyorum, dedim. İzin çıktı ve içeriye girdim. Buyurdular ki; 

ya kardeşim hasta oldum, ateşler içerisinde burada yatıyorum. Ama kayınpederim Yusuf 

ziya beğ gelse, kapıdan içeri girse, bana dese ki, ne oldu Hilmi, hasta mısın, hiçbir şeyim 

kalmaz. Çünki, Onda Efendi hazretlerinin kokusu var. O kokuyu bulduğum anda bende 

bir şey kalmaz. 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

  

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 

2007 senesi, Haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de Kendilerinin de namaz kıldıkları (odalarının bulunduğu 

kattaki) mescidde ikindi namazına, Huzur Pınarına hizmet eden arkadaşları davet 

etmişlerdi. Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. 

 

O gün Enver abiler buyurdular ki; 

  

Selamün aleyküm. Ali hoş geldin. Getirdiğin arkadaşları ayağa kaldır göreyim. Bunlar 

Huzur Pınarı. Bunlar çok hizmet ediyorlar. Bunlar bizim dava arkadaşlarımız. Allahü 

teala muvvafak-ı bil hayr eylesin. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, mübarek olsun.. 

 

En aziz, dünyanın en şerefli, en kıymetli insanı Muhammed aleyhisselamdır. Neden, 

çünki peygamberlik görevi Onda. Peygamber efendimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" 

dünyayı teşrif etmelerinin sebebi, insanlara dünya işlerini öğretmek değildi. Zifiri 

karanlığı aydınlığa çevirmekti. Bir insan kör ise, her tarafı siyah görür. Hazret-i 

peygamberin "sallallahü aleyhi ve sellem" gelme sebebi, o kör gözleri açmak ve ışığa 

kavuşturmaktır. Ondan sonra renkler, şekiller görülebilir. Güneşi istediğiniz kadar tarif 

edin, insan kör olduğu müddetçe inkar eder. Mektubat'ta buyruluyor ki; Kör görmezse 

güneşin suçu ne. Büyüklerin bize en büyük iyiliği, kör olan gözlerimizi açtılar. Karanlıkta 

insanlar birbirine çarparlar. Dolayısıyla biz birbirimize çarpmayız. Neden? Çünki ışığın 

altındayız. Ama o ışıktan mahrum kalırsak birbirimize çarpmaya başlarız. Sonra da kalp 

kırarız, sonra da şefaatten mahrum kalırız. Sonra hesap sorarlar; siz ışığa kavuştuğunuz 

halde, eğriyi doğruyu öğrendiğiniz halde, mayını gösterdiğimiz halde, niye çarptınız 

mayına derler. Haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. Onun için 

ne yaparsanız kendinize yaparsınız. İyilik yaparız kendimize yaparız, kötülük yaparız 

kendimize yaparız. Severiz, kendimize yaparız. Sevmeyiz, kendimize yaparız. Kızarız, 

kendimize yaparız. Bir mübarek zat öyle buyuruyor; Allahü tealanın size nasıl muamele 

etmesini istiyorsanız siz de onun kullarına öyle muamele edin. İnsanın en büyük dostu 

Allah, en büyük düşmanı nefsidir. İnsan dostla düşman arasında gidip gelmektedir. 

Biraz öyle, biraz böyle ama en sonda çizginin ne tarafında ise orasıdır. O bakımdan 

daima Allahü tealaya yalvarmak lazım ki; Allahümme yâ mukallib-el-kulûb, sebbit 

kalbî alâ dînik. Ey kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye, doğudan batıya, 

batıdan doğuya çeviren Rabbim, benim kalbimi senin razı olduğun yerde sabit 

kıl. Çok önemli! Bu kalp dönektir. Ve bu kadar çok tehlikeli, çok dönek olan, insanı her 

an felakete götürebilecek olan bu kalbe nasıl güvenebiliriz. Çünki, fırıldak gibi dönüyor. 

Hani civa durmaz ya yerinde, kayar gider... İnsanın kalbi de böyledir, bulunduğu yere 

çabuk intibak eder. Onun için büyüklerimiz buyuruyorlar ki; Eğer kurtulmak istiyorsanız 

kurtulanlarla beraber olun ki kurtulabilesiniz. Takdir-i ilahi tabii. 

  

Dünyada en zor şey emir olmaktır. Birgün peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem", 

bir odada sohbet ediyormuş. Odada adım atacak yer yoktu, çok doluydu. Derken, bir 

aşiret reisi geldi. Baktı, içerisi çok kalabalık. Kapının eşiğine oturdu. Peygamber 
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efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem", gördü ve o aşiret reisine dedi ki; Kalk, buraya 

gel. Mübarek hırkasını çıkardı, dörde katladı ve yere koydu. Dedi ki; Benim hırkamın 

üzerine otur. O aşiret reisi hırkayı aldı, üç kere öpüp başına koydu. Dedi ki; Ya 

Resulallah hâşâ. E'ûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Hırkayı geri verdi. Ama cenab-ı 

Peygamber "sallallahü aleyhi ve sellem", Eshab-ı kiram'a büyük bir ders verdi. Hırkasını 

çıkardı, dörde katladı, buyur otur dedi. Tabii herkes dondu kaldı ve şu hadis-i şerifi irad 

buyurdu; Eğer insanları idare eden bir yönetici, idareci aranıza gelirse ona 

hürmette kusur etmeyin. Bu gerçek... Onun için, eğer insanları idare eden birisi, kim 

olursa olsun; ister vali olur, ister belediye başkanı olur, kim olursa olsun. Emir bu, ona 

hürmette kusur etmeyin. 

 

- devamı haftaya – 

 

Fi emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler; bütün dünyadan mektublar 

geliyor, görüyorum, İslamiyetin ne halde 

olduğunu gelen mektublardan okuyorum. 

Efendi hazretlerine kavuşmanın nimeti, 

kıymeti, büyüklüğü, gelen mektublardan 

anlaşılıyor. Dünyanın en bahtiyar 

insanlarıyız, buyuruyor. 

 

Mübarekler buyurdular ki; Nefis duvar 

gibidir. İnsanın önünde engeldir. Hâlbuki 

rahmet devamlı yağıyor. Ama ters dönmüş 

kap bunlara kavuşamıyor. 

 

Bir gün hanımanne hasta. Evde, alt kattayız. Günlerden Pazar, sabah erken saatte 

kapının önünde bir kamyon, o zaman korumalar da yok. Sabah sekiz dokuz civarı, 

erkenden adam geçti kamyonun başına, bir gürültü, bir gürültü, bir ses. Hanımannenin 

canı sıkıldı. Mübareklere, müsaade ederseniz gidip söyliyeyim, dedim. Cevap; Dinimize 

bir zararı yok ki. Nefsimize zor geliyor, ama dinimize bir zarar yok. Dokunmayalım 

adama, kalbi kırılır sonra, buyurdular. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

O büyüklerin bulunduğu yer, kullandığı 

eşyalar, bin sene geçse de onların 

hatıralarını, kokularını taşırlar. Onun 

için, bu yerler kıymetlidir, her an her 

yere yağmur gibi feyz yağmaktadır. 

Müslümanlar feyz alır, istifade eder. 

Kâfirlere ise zehir olur, küfrlerinin 

artmasına sebep olur. Nimetler aralıksız 

devam ediyor. Kabiliyetlerine göre alıp 

istifade edenler olduğu gibi, alıp daha 

beter duruma düşenler de oluyor. İşte birinden hazret-i Musa "aleyhisselam" ve onun 

gibi olanlar, diğerinden de Firavun ve onun gibiler yetişiyor. Sevgili Peygamberimize 

"aleyhissalatü vesselam" normal bir insan gözüyle bakan Ebu Leheb ve Ebu Cehil 

gibilerin küfürleri arttı, daha kötü oldular. Ebu Bekir "radıyallahü anh" gibiler de 

insanların en üstünü olmakla şereflendiler.. 

 

Birgün bir rüya gördüm, sanki hakîkatti. Üst katta yatıyordum. Alt kattan, bu salondan 

Mübareklerin sesleri geliyordu. Heyecanlandım, hemen kalkıp aşağı indim. Bülent 

Gencer abiyle kitap okuyorlardı. Beni görünce, ya kardeşim, özledim buraları, kitapları, 

arkadaşları, onun için geldim, buyurdular. Bülent abi Seadet-i Ebediyye okuyor, 

Mübarekler de dinliyorlardı. Bu, büyüklerin en çok sevdiği işleriydi. 

 

Cem-i zıddeyn muhaldir. Bir şeyde iki sevgi aynı anda bulunmaz. Bir kalpte hem dünya 

sevgisi, hem de ahiret sevgisi bir arada bulunmaz.. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler bir gün sohbetlerinde 

buyurdular ki; Bir mü'min Allahü tealanın 

bütün emirlerini harfiyen yerine getirse, 

yasaklarından harfiyen sakınsa, bunun 

kurtulma ihtimali vardır; fakat bir mürşid-

i kâmile kavuşursa, ona teslim olursa, ona 

bağlanırsa, bunun kurtulmama ihtimali 

yoktur. Bu, bir bayram müjdesidir. 

15 Ekim 2017 Pazar 

16 Ekim 2017 Pazartesi 



225  | S a y f a  
 

Mübarekler buyurdular ki, "İhlâs, rahat namaz kılınan yerdir." Müslümanın rahat olduğu 

yer, rahat namaz kıldığı yerdir. 

 

Mübarekler; "Hizmetlerin geleceğinden üzülmüyorum. Hizmetler devam edecektir. 

Arkadaşların arasında fitne çıkarak arkadaşların birbirlerine düşmelerinden 

korkuyorum" buyurdular. 

 

Mübarekler; Bütün arkadaşlarımız, gökteki yıldızlar gibidir. Kim nerede, ne zaman bu 

arkadaşlarımızdan birine kavuşursa imanını kurtarır, buyurdular. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mevlana hazretleri "kuddise sirruh", hocamı 

tanıdım, aklımı bıraktım ve kurtuldum, 

buyurmuşlardır. Bir mürşîd-i kâmile tâbi 

olduktan sonra akıl devreden çıkar. 

  

Mübareklere birgün; herkes, İhlâs'ın 

başarılarını, kaç kişi çalıştığını konuşuyor, 

ancak İhlâs'ın asıl önemli iki başarısı gözden 

kaçıyor, dedim. Onlar da merak ettiler ve ne 

olduklarını sual ettiler. Efendim, dedim, 

birincisi; hükümetler değişmesine, bu 

hizmetleri yapmamıza rağmen hiçbir 

arkadaşın burnu kanamıyor. İkincisi de, 

arkadaşlar arasında birlik ve beraberlik 

devam ediyor. 

 

Osman abi, geçen akşam Hocamızın dişini çekti. Onlar da insan. Dişi ağrıyor, çürüyor, 

diş çektirmekten çekiniyorlar. İslâm âlimlerinin zahirine göre hüküm veren kaybeder. 

Hazret-i Ebu Bekir "radıyallahü anh", Peygamberimizi "sallallahü aleyhi ve sellem" 

Peygamber olarak gördü ve sıddîklardan oldu. Ebu Cehil de, Peygamberimizi, 

Abdullah'ın yetimi olarak gördü ve kâfirlerin en şiddetlisi oldu. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Kirkor'un gemisi batıyormuş, 

Yahya Efendinin "rahmetullahi 

aleyh" dergahından bir ışık 

görmüş, bir nur görmüş, bir 

şeyler görmüş, gemisi 

kurtulmuş. Gemisinin 

kurtulduğunu görünce, 

kendisi için çok eski bir şarabı 

almış, benim burada hayatımı kurtarana bu şarabı hediye edeceğim, demiş. Yahya 

Efendi hazretlerinin dergahına gitmiş. Yahya Efendi hazretleri de o sırada dergahta, 

talebelerle beraber oturuyorlar. Birisi sizi ziyarete geldi demişler. Gelsin demiş. Kirkor 

demiş ki; Efendim, sizin sayenizde burada bir ışık yandı, gemim batmaktan kurtuldu, 

ben de kurtuldum, tayfalar da kurtuldu. Ben de ne yapayım diye düşündüm, çok eski 

bir şarabım vardı, onu size getirdim demiş. Yahya Efendi hazretleri; Kirkor efendi, sen 

ne hayırlı adamsın, dağıt bakalım şu şarabı demiş. Talebeler de herhalde bizim hocamız 

bozuldu demiş. Bazıları da biz hocamıza inandık, şarapsa şarap, yeter ki Onun emriyle 

olsun, demişler. Talebeler biraz duraklamış. Siz anlamıyor musunuz, Kirkor dağıt 

bakalım şu şarabı, demiş. Sonra bardaklar gelmiş. Her biri şerbet çıkmış ve hayatlarında 

bundan daha tatlı şerbet içmemişler. O şarap O mübarek zatın elinde şerbet olmuş. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Sabahleyin Mübareklerin elini öptüm. 

Mübarekler elini açtılar, dua ettiler. Ya 

Rabbi, Enver'i düşmanlarından muhafaza 

eyle, şeytandan muhafaza eyle. Onun 

nefsini kendinden muhafaza eyle, 

buyurdular. Çünki, en büyük düşman 

nefstir. Efendim sabahleyin Mübarekler 

bayram müjdesi verdiler. Bayram hediyesi 

olarak bir hadis-i şerif söylediler. Arabi 

olarak söylediler, manası şudur, 

buyurdular; Peygamber Efendimiz 

'sallallahü aleyhi ve sellem'; İnsanların en 

hayırlısı, ilim öğrenen ve öğrendiğini öğretendir, buyuruyorlar. Burası önemli. 

İlmi, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenip de öğreten; yoksa kendi kafasından 
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öğreten değil, buyurdular. Biz kitaplarımızda Ehl-i sünnet âlimleri ne söylüyorsa onu 

söyleriz, buyurdular. Kafadan bir şey yazmadık; ama maalesef biz şimdi ahir zamanda 

yaşıyoruz. Ahir zamanda naehiller kürsüde oturacaklar ve kafadan söyleyecekler, 

buyurdular. Peygamber Efendimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem'; İşte o zaman kıyamet 

nazar eder, buyuruyorlar. Kürsüler, ehil olmayan insanların eline düşecek ve onlar 

kitaptan değil, âlimlerden değil, kafalarından söyleyecekler, buyurdular. 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan 

değer.... 

  

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 

2007 senesi, Haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de Kendilerinin de namaz kıldıkları (odalarının bulunduğu 

kattaki) mescidde ikindi namazına, Huzur Pınarına hizmet eden arkadaşları davet 

etmişlerdi. Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. 

  

O gün Enver abiler buyurdular ki; 

  

Geçen sene bu günlerde ameliyat olmuştum. Şu anda çok iyiyim elhamdülillah. Çok 

riskli bir ameliyattı, nitekim doktorlar dediler ki; kararı biz veremeyiz, sen vereceksin. 

Eğer diyaliz dersen diyaliz, nakil dersen nakle karar vereceğiz, ama bu, riskli bir şeydir. 

Sevenlerimiz korktu, dediler efendim diyalize başlayın. Şöyle yapın diyen var, böyle 

yapın diyen var. Bize düşen görev herkesi dinlemektir ama kararı kendimiz vereceğiz. 

Allahü teala Kur'an-ı Azimmüşşanda cenâb-ı Peygambere "sallallahü aleyhi ve sellem" 

buyuruyor mealen; Ey Habibim, Müşavere et ama sonra kendin karar ver ve 

verdiğin karadan da dönme. Hazret-i Ebu Bekr Sıddık "radıyallahü anh", cenâb-ı 

Peygamberin "sallallahü aleyhi ve sellem" vefatından sonra sefere çıkan ordu geri mi 

dönsün, devam mı etsin, karar verecek. Cenâb-ı Peygamber "sallallahü aleyhi ve 

sellem" vefatına yakın orduyu sefere gönderdi ve vefat etti. Hazret-i Ebu Bekr Sıddık 

"radıyallahü anh" halife oldu. İlk görevi, buna karar vermekti. (Hazret-i Ömer 

"radıyallahü anh", Hazret-i Osman "radıyallahü anh", Hazret-i Ali "radıyallahü anh"),.. 
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hepsine sordu. Dediler ki; Başka ordumuz yok, etraf mürted olmağa başladı, ordu geri 

gelsin. Hemen hemen hepsi aynı fikirdeydi ama emir Ebu Bekr Sıddık "radıyallahü anh" 

idi. Bakın dedi, hepinizi dinledim, hemen hemen ittifak halinde ordunun geri gelmesini 

istiyorsunuz. Şimdi ben sizin emirinizim. Kararımı veriyorum, ordu devam, dedi. Ne 

oldu? O ordu sefere gitti. Cenâb-ı Peygamberin "sallallahü aleyhi ve sellem", yola 

çıkardığını ben geri döndüremem, dedi. Medine-i münevvereye saldırmak için mürtedler 

etrafta teşkilatlar kuruyorlardı, saldıracaklardı. Ordu sefere çıkınca, hepsinin kalbine 

korku düştü. Eğer başka ordular Medine-i münevverede olmasa, bu ordu sefere 

çıkmazdı. Demek ki bir tane sefere çıktığına göre on tanesi içeride. Biz bunlarla harp 

edemeyiz, dediler ve anlaşmak zorunda kaldılar. Neden? Emirin hikmetinden... 

  

Bir gün Musa aleyhisselam Allahü tealaya çok yalvardı, dedi ki; Ya rabbi, firavunun 

canını al. Allahü teala buyurdu ki; O, fakir kullarıma yardım ediyor, iyilik ediyor. Onun 

için canını almam. Ne zaman kesti, yani kıtlık oldu diye o fakir fukaraya yardımı kesti, 

geberdi gitti. 

 

Allahü teala Kur'an-ı azimmüşşan da buyuruyor ki mealen; Allah'a, Peygambere ve 

içinizden olan emire itaat edin. Bu bir vaciptir. Kurban kesmek nasıl vacipse, sıla-i 

rahim nasıl vacipse, vitir namazı nasıl vacipse, emire itaat de öyle vaciptir. Mübareklerin 

defalarca, defalarca dediği gibi. Enver hepimizin emiridir. Sizin değil, hepimizin ifadesini 

kullanmışlardır. Allahü teala Enver abiye çok yardım eylesin. Onun için mübarek 

Hocamız her namazda, arkalarında namaz kıldığımız zamanlarda hep Enver abiye dua 

ediyorlardı. Ben de Enver abiye dua ediyorum. O bir yanlış yapmasın diye. Çünki, Enver 

abi başarılı olursa hepimizin başarısıdır. Dua edelim, Allahü teala onu muvaffak etsin. 

Başımızdan eksik etmesin. Ona hayırlı hizmetler nasip etsin. Allahü teala hepimize din 

ve dünya seadeti versin. 

 

Fi emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birgün bir arkadaşımızın evine gitmiştik. 

Duvarları kütüphanelerle donanmış bir evi 

vardı. Bir sürü kitaplarla doluydu raflar. 

Hocamız buyurdular ki; Bizim kitaplar 

yeter. Kitap; Seadet-i Ebediyyedir. Onda 

ne yok ki? Bir kütüphaneye bedeldir. Her 

şey var. Mektûbât-ı şerîf okuyan, mahrum 

olmaz. Onda İmam-ı Rabbani "kuddise 

sirruh" hazretleri var. İmam-ı Rabbani 

hazretleri o kadar büyük, o kadar kıymetli 

ki, onu seveni Cehennem ateşi yakmaz. Bizim kitapları, Seadet-i Ebediyyeyi okuyan 

âlim olur, severek tatbik eden de veli olur. Bu kitapta her şey var. 
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Tespih taneleri gibi bir ipe bağlı olmak lazım. Bağ olmazsa, tespih taneleri dağılır, zayi 

olur, bir şeye de yaramaz. Birlik beraberlik içinde, muhabbetle dolu olmak lazımdır. 

Zamanın büyüğünü tanımak, tam bağlanmak ve muhabbet içinde olmak lazım. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dünyadaki en büyük nimet, bir büyüğü 

tanımak, elhamdülillah bize nasip oldu. 

Kendisini sevenler arasında büyük, Eshab-

ı kiram arasındaki Peygamberimiz 

"aleyhisselâm" gibidir. 

 

Allahü teala bir kulunu severse, ona iki şey 

verir. Birincisi, onu sevdikleri ile ahbab 

eder. Yani, onu tanıştırır. İnsan kimi kime tanıştırır. İnsan birisini sevdiğine tanıştırır. 

İkincisi, eğer Allahü teala bir kulunu severse, onu, dinine hizmet ettirir. Mübarekler 

buyurdular ki; İhlas; İslamiyet demektir. İhlas'a hizmet eden, dine hizmet eder. Onun 

için bizler seçilmiş insanlarız. Allahü teala bizi bir çok pisliklerin içinden seçti, 

sevdiklerine teslim etti. Büyüklerin bir özelliği var. Seyyid Taha "kuddise sirruh" 

hazretlerine birisi gelmiş. Efendim beni kabul edin demiş. O da peki demiş. Elini 

öptürmüş ve ona bir tesbih vermiş. Adam tesbihi alıp köyüne gitmiş fakat ondan sonra 

her şey ters gitmiş. O da bu tesbih bana uğursuz geldi demiş ve tesbihi geri vermiş. Bu 

tesbihi aldıktan sonra her şeyim ters gitti demiş. Seyyid Taha hazretleri de tesbihi almış. 

Birgün abdest alırken birden ayağa kalkmış ve uzağa doğru bir işaret yapmış. Talebeleri 

sonra demişler ki; Efendim, bunun bir hikmeti var mı? Buyurmuş ki; hani bize o tesbihi 

veren adam vardı ya, o ölüyordu. Baktım, şeytan musallat oldu, imanını götürecek. Ne 

de olsa birkaç gün bizi sevdiği için şeytana vurdum, o da imanla gitti. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz 

'aleyhissalatü vesselam'; İlmi, büyük olan 

zatların ağzından alın, buyuruyorlar. Yani, 

onları dinleyin, sohbetlerini, sözlerini alın. İlim 

odur, onu anlatın. Maalesef şimdi herkes allame, 

mürşid, şeyh oldu, velhasıl helak oldular. Onun 

için, ihlaslı olmak çok büyük şanstır. Çünki, 

Efendi hazretlerinin getirdiği nur Hocamızın 

vasıtasıyla, şimdi de Onun sevdikleri vasıtasıyla 

ışık olup, nur olup, bizi karanlıkta değil, aydınlıkta 
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yürütüyor. Yani, biz yaptığımız işi biliyoruz. Çünki, görmek için göz kâfi değildir. Görmek 

için ışığa ihtiyaç vardır. Işık ile göz bir araya gelince işe yarar. Şimdi insanlarda göz 

var; ama nur olmadığı için, ışık olmadığı için, bu gözle bir şey göremedikleri için 

maalesef çarpıyorlar, velhasıl bozuk bozuk kitaplar yazıyorlar. Fakat böyle bir zâtı 

tanıyan, büyükleri tanıyan, bu kitapları tanıyan, Mübarekleri tanıyan, dalalete düşmez. 

Günahlar olur; ama itikad bozukluğuna düşmez. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Ahirette biliyorsunuz, her şeyden evvel Allahü 

teala imandan, itikattan soracak. Efendi 

hazretleri; Yirmi sene - otuz sene İstanbul'da 

vaaz verdim, İslamiyyeti anlattım. Hep imanı 

anlattım, buyurdular. İman tamam, kurtulma 

ihtimali çoktur. İman yoksa veyahutta bozuksa o 

zaman felakettir. Biz çok şanslıyız, çok bahtiyarız. 

Allahü teala bu nimeti kolay kolay vermez. Bunda 

bir hikmet vardır. Cenab-ı Hakkın yoluna 

kavuştuk. Bu nimetin şükrü, aldığımız bu ilmi 

başkalarına duyurmaktır. Başkalarının duyması 

için yol var. Bir tanesi, kitaptır. Kitaplar Allaha 

şükür, her yere yayıldı ve devam ediyor. İkinci 

vasıta, kasetler, gazete, televizyon, radyodur. 

Bütün bunlar, bu ilmi yayma vasıtalarıdır. Esas 

gaye, ilimdir. Onun için yirmibeş - yirmialtı sene 

evvel Mübarekler kitabevini açtılar. Allahü tealanın kullarına bir an evvel ulaştırmak için 

cenab-ı Hak nasip etti, vasıta da verdi. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler; Bütün arkadaşlarımız gökteki 

yıldızlar gibidir, kim nerede, ne zaman bu 

arkadaşlarımızdan birine kavuşursa imanını 

kurtarır, buyurdular. Ahir zamanda bu ne 

büyük nimet, ne büyük sorumluluk, ne büyük 

devlettir! Bu ahir zamanda şeytanın 

aldatmaları bin türlüdür. Enver abinin 

iyileşmesine çok sevindiler. Mübarekler; 

İhlas'ın her yeri ibadet yeridir, Allahü teala 

sonuca göre karar verir, buyurdular. Bu işin 
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sonu ne? Bu işin sonu Allahü tealanın rızasını kazanmak, Onun kullarına iyilik ve hizmet 

etmektir. Bunun dışında bir gaye ve maksat yoktur. 

 

Bugün garip bir şey oldu. Bana bir dergi getirdiler. Türkiye'nin en zengin yüz adamı 

varmış. Baktım ki Enver abiyi otuzyedinci sıraya koymuşlar. Geçen akşam bizim 

yazarlarla, bizim gazetecilerle bir toplantı yaptık. Onlara; Ankara'ya gideceğim, bu gece 

sabaha kadar uyuyamadım dedim. Gözlerimi kaldırdım, her tarafım ağrıyor. Sabah 

namazına yakın, kendi kendime; Senin için böyle böyle şirket sahibi diyorlar. Bu derde 

çare hani? İnsan demek, aciz demek. Hiçbir şeyimiz yoktur. Saatte 180 km hızla kasırga 

esiyor, bir bakıyorsun herkes göç etmiş, kasırgaya teslim olmuş. Bu teknolojiyle 

koskoca Amerika bile karşı koyamıyor. Japonya şöyle, Japonya böyle diyorlar; ama bir 

zelzele oluyor, bin kişi toprağın altında kalıyor. O teknoloji Allahın kudreti karşısında on 

para etmiyor. O halde insan, aciz demektir. Hayat, Hocamızın ifadesiyle hayal demektir. 

Bizim adam olmamız için bu iki cümle yeter. Biri; insan demek, aciz demektir. Diğeri 

de, hayat hayaldir. Gerçek hayat öldükten sonra başlayacak. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Hocamızın hayâtını çok kısa olarak 

özetlemek gerekirse, üç cümle ile 

özetlemek mümkündür: Okumak, 

okutmak ve tatbîk etmek. Onları 

seven, onların yolunda olmalıdır. 

Onların yolunda olmak; Ehl-i sünnet 

i'tikâdını öğrenmek ve öğretmektir. 

Onlar, arının bin türlü çiçekden toplayıp 

bal yapdığı gibi, o kitâbları hazırlayıp 

önümüze koydu. Bizim de okumamız ve okuduğumuzu birilerine anlatmamız, yâni bu 

büyüklerin kitâblarını başkalarına da vermemiz lazımdır. İlm mutlaka yayılmalıdır. İlm 

olmazsa dîn olmaz. 

 

Hocamız buyurdular ki; Ehl-i sünnet i'tikâdını anlatan kitâbları yaymak, anlatmak için 

gidenlerin ayaklarının altına melekler kanatlarını döşerler. Peygamberimiz "sallallahü 

aleyhi ve sellem" buyuruyor ki; Bir talebe, dînine âid bir mesele öğrenmek için evinden 

çıksa, hocasının evine kadar yürüse, bu şerefli kul benim üzerime bassın diye, melekler 

kanatlarını bunun ayaklarının altına döşer. Havadaki bütün kuşlar, karadaki bütün 

hayvanlar, denizdeki bütün balıklar bu kul için istiğfar ederler, bunu afv et diye dua 

ederler. Bu, öğrenmek için gidene verilen ecîrdir... Ya öğretmek için giderse! Bir kişiye 

bir kitâb vermek için yola çıkanın yol boyunca alacağı ecîr ve sevâb, öğrenmek için 

gidenden daha fazladır. Gerek bizzât giderek, gitmese de sebeb olarak, her ne şekilde 

olursa olsun iştirâk eden bu sevâba kavuşur. Sadaka için verilen para, Allah yolunda 

gazâ için verilen paranın kıymeti yanında hiç kalır. Gazâ için harcanan para ise, emr-i 

ma'rûf için harcanan para yanında hiç kalır. Birine, Ehl-i sünnet i'tikâdını anlatan bir 

kitâb vermek veya anlatmak, yazmak, emr-i ma'rûfdur. 

26 Ekim 2017 Perşembe 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

1980 senesinde diş hekimliği fakültesinden 

mezun oldum. Fakültede asistan olarak 

kalmam için bazı hocalarımız ısrar ediyorlardı. Ayrıca 3-4 alternatif daha vardı. Enver 

abime, hangisinin uygun olacağını sorduk. Hiçbirisine izin vermediler. Muayenehane 

açmamın daha uygun olduğunu söylediler. Zaten çocukluğumdan beri Enver abimin her 

emrine (sebep araştırmadan) peki derdim. Bu emrlerine de baş üstüne efendim deyip 

muayenehane açtık. 

 

İlk gün sabah, Enver abim gazeteye giderken bizim muayenehaneyi teşrif buyurdular. 

Dua ederek, açılışını yaptılar. Ellerinde bir Kur'an-ı kerim vardı. Buyurdular ki; "Bu 

Kur'an-ı kerim, Hocamızın okuduğu Kur'an-ı kerimdir, selam söylediler, hayırlı olsun 

diye dua ettiler ve bu Kur'an-ı kerim'i de sana gönderdiler" buyurdular. 

 

Birkaç hafta sonra Cuma namazı için (ayrıca kitap hizmetlerimiz için) Sultanahmed 

camiine gitmiştik. O hafta Hocamız da bizim muayenehanenin yakınında bir camiye 

Cuma namazı için gelmişler ve muayenehaneye uğramışlar. O gün mübarek bir gündü. 

Hem Cuma, hem de kandildi. Her kandilde olduğu gibi akşam Hocamıza kandil 

ziyaretine gittik. Hocamız; Bugün sizin muayenehaneye geldim, buyurdular. Duaya 

vesile olması için, efendim kitap satışındaydım, dedim. Biliyorum buyurdular. "Belki 

içeride birisi vardır dedim, zile bastım, açılmayınca kapının yanında dua ettim" 

buyurdular. 

  

Hocamız ve Enver abimiz talebelerini çok severlerdi. Dünya işlerinde bile yardımcı 

olurlar, merhametlerini her halûkârda belli ederlerdi. Tabii bizim onları sevebilmemiz, 

Onların bizi sevdiklerinin, Onların kalblerinden gelen sevginin tezahürüdür. Onların, 

talebelerini böyle sevmeleri, inşallah ahiretde dahi sahip çıkacaklarının alametidir. Yeter 

ki biz bozulmayalım. Onlar ömürleri boyunca insanlar yanmasın diye, dünyada ve 

ahiretde insanlar huzurlu olsun diye uğraştılar. Biz de Onların açtığı yolda hizmet 

etdiğimiz müddetçe, Onların bıraktığı emanetlere, hizmetlere, sevgilerine sahip 

çıktığımız müddetçe, ahiretde Onların bize sahip çıkacaklarından ümmidliyiz inşallah. 

Kişi sevdiği ile beraber haşrolur hadis-i şerifi tesellimizdir efendim. 
 

- devamı haftaya inşallah – 

 

Fî emanillah 

27 Ekim 2017 Cuma 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hocamıza talebe olabilmek için üç 

şart vardır: 

  

1- Ömürleri kitab okumakla geçti. 

Kitab okurlarken birçok kitabı açarlar, 

bir birine, bir diğerine bakarak 

araştırırlardı. Yanlarına geleni gideni 

görmezlerdi... Onlara tabi olmak 

isteyenin çok kitab okuması lâzımdır. 

Kitab okumayan nasıl Onların talebesiyim diyebilir... (Bir arkadaş rüyasında Hocamızı 

gördüğünde, Hocamız, nereden geliyorsunuz? diye sormuşlar. O arkadaşımız da; bir 

arkadaştan geliyorum deyince, niçin ona gittiniz, o kitab okumuyor buyurmuşlar.) 

 

2- Ömürleri kitab okutmakla yani yaymakla geçti. Hocamıza talebe olmak isteyenin çok 

kitab dağıtması lâzımdır. Kitabların yayılması için uğraşmayan, büyüklere tabi olmuş 

olmaz. 

  

3- Birlik ve beraberliğin devamı için uğraşırlardı. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Ne ekersen 

onu biçersin. Mübareklere geçen gün 

uzun uzun bir şey anlattım. Sonunda 

Mübarekler; Eden kendine eder, 

buyurdular. Fakat Allahü tealanın 

murâd ettikleri, hep iyilik etmek kudreti 

üzerinde yaratılmışlardır. İnsan iyilik 

etmelidir; ancak Allahü teala bazı 

kullarına huy bozukluğu vermiştir. 

Onların önünde de insanlara hep 

kötülük etmek vardır. başkasına 

kötülük ettiklerini zannederler; ama kendilerine etmiştir. Mübarekler bir şey okudular, 

insanın hayatı, dünyanın ömrüne nazaran bir rüzgardır. Bu rüzgar gibi olan hayatın 

içinde insanın acı günleri vardır, tatlı günleri vardır; ama bir rüzgar gibi olduğu için o 

da geçicidir. İnsan hep zulmetti, zulmetti; ama o da geçti. Ancak bir şey geçmez. O da 

28 Ekim 2017 Cumartesi 
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mazlumun hakkı geçmez. Onun boynunda bir askı kalır. Ahirete gittiği zaman her şey 

ortaya çıkar. Dünyada ve ahirette alacaklı olan iyidir, borçlu olan çok tehlikededir. Onun 

için eden kendine eder, buyurdular. Allahü teala bize daha çok iyilik etmeyi, daha çok 

hizmetler etmeyi nasip etsin. Allahü tealaya hamd olsun, Mübarekler başımızda. 

 

 

 

 

 

 

Efendi hazretleri hicret etmeselerdi, 

Mübarekler Kuleli Askeri lisesinde 

ders vermeselerdi, babam mutlaka 

bir üniversiteyi bitirmemi vasiyet 

etmeseydi, bir sürü kimya hocası 

arasında hocamız kimya dersimize 

girmeseydi, bu nimetler nasib 

olurmuydu!... Onları tanımamız için 

ne kadar çok şart biraraya gelmiş. 

  

Mübârekler, Allahü teâlâ bize 

âhiretde bu hizmetlerden dolayı 

inşâallah bir ni'met ihsân eder ise, 

meselâ inşâallah Cennet ni'metini verirse, Cennetin kapısında ben Cenâb-ı Hakka 

diyeceğim ki; Yâ Rabbî, bu hizmetleri ben tek başıma yapmadım, dünyâda benim 

kardeşlerim vardı, arkadaşlarım vardı. Ben onları da isterim diyeceğim. Mahşer yerine 

döneceğim, bütün arkadaşları tek tek alırım, meselâ Enver'i alırım, bütün arkadaşlarla 

beraber inşâallah, hep beraber Cennete gireriz buyurdular. Bakın talebelerim vardı 

değil, arkadaşlarım vardı, kardeşlerim vardı, buyuruyorlar. Ben, iyice anlamak için; 

Efendim, dünyada bile kalabalıkta insanlar birbirini zor buluyor, âhirette, mahşer 

meydanında arkadaşlar sizi nasıl bulurlar, dedim. Hocamız; karışıklık, düzensizlik, 

insanların işindedir. Allahü teâlanın işleri muntazamdır ve düzensizlik yoktur. Orada kişi 

sevdiğiyle beraber olur, buyurdular. 

 

Mübârekler buyuruyorlar ki; Allaha şükr ediyorum ki, sizin gibi kardeşlerim var. Sizin 

sâyenizde biz de sevâb kazanıyoruz. Allahın dinine, bu fitne fesâd zemânında hizmet 

ediyoruz. Her adımınıza çok sevâb alıyorsunuz. Allahın dinine hizmet etmek, Allahın 

büyük bir lütfûdur. Herkese nasîb olmaz. Cenâb-ı Hak çok kıymetli bir hizmet olan dine 

hizmeti kime vermişdir? Çok sevdiği bir kuluna vermişdir. O da Cenâb-ı Peygamberdir 

'aleyhissalâtü vesselâm'. Sonra kime nasîb etmişdir? Kim O'nun yolunda gidiyorsa, kim 

O'na benzemek istiyorsa, ona nasîb etmişdir. Uzakdan yakından ilgisi, sevgisi 

olmayanlara, bin dürlü dünyâ telâşesi çıkartır ve onları bu hizmetden mahrûm eder. 

Allahü teâlâ dilediğine nasîb eder. Vermek istemese idi, istek vermezdi. Öyle buyuruyor 

Mektûbât'da. Cenâb-ı Hak bir kuluna bir şey vermek istiyorsa, evvelâ onun kalbine bir 

istek verir. Hâlbuki isteği veren de Allahdır. O isteyince, bu sefer isteğini yerine 

getirince, işde öyle yapdım, böyle yapdım. Ne yapdın? Yapdırdılar, sen yapmadın. 

Ondan sonra sana al bol bol sevâb. Neden? Allahü teâlâ öyle murâd etdiği için. Allahü 

teâlâ bu hizmetleri dilediğine nasîb eder. Ne büyük şeref. Buyuruyorlar ki; Sizin elinizi 
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değil, ayağınızı öpseler azdır. Sizin hizmetlerinizle Efendi hazretlerinin, İmâm-ı Rabbânî 

hazretlerinin rûhları şâd oluyor. Allahü teâlâ bu hizmetlerden râzıdır, bu hizmetlere 

katılanlardan da râzıdır. Bir kimse bu hizmetlere katılmakda gevşek davranır ise, ya'nî 

Mübârekler kibarca katılmaz ise demiyor da, gevşek davranır ise, hatâyı kendinde 

arasın, istiğfâr etsin, bir günâh buna engel teşkîl etmekdedir. 

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor ki; kendinize vesîle arayın. En güzel vesîle, mürşid-i kâmil ve 

onun kitâbları ve talebeleridir. Yeter ki öz kaynağa götürsün. Mübâreklere ve kitâblara 

karşı sevginizi artdıran arkadaşların ayaklarını öpün. Sizi kurtaran mürşid onlar. Fekat 

sevdiklerinize karşı şübheye götüren kişilerden kaçın, arslandan kaçmaktan dahâ çok 

kaçın. Çünki, arslan insanın yalnız canını alır fekat diğeri i'tikâdını bozar. Sonra aynı 

feyz zehre dönüşür. Felâketin birinci basamağı, evvelâ arkadaşlardan soğursun. Sonra 

hizmetlerden soğursun. Sonra yapılanları tenkîd etmeye başlarsın. Bu, şunun işâretidir, 

büyüklerden gelen feyz kalbde zehre dönüşüyor. Tatlının şeker hastasında zehre 

dönüşmesi gibi olur. 

 

Kalbe Allah sevgisinin gelmesine en büyük mâni', hocasında kusûr aramakdır. 

 

Mübarekler bayramınızı tebrik ediyorlar. İnşallah Cennette, hiç ayrılık olmayan yerde 

beraber olacağız buyurdular. Bugünkü yaşama tarzımız da Cennet hayatıdır. Dünyada 

Allahü teala bir kuluna Cennet hayatını yaşatırsa, bu, ona ahirette Cennetini vereceğine 

alamettir, buyurdular. Zaten Mehmed Ağa tesislerimizde müjdeyi verdik. O da şu: 

Efendi hazretleri 'Allah şefaatlerine nail eylesin' buyurmuşlar ki; Bir müslüman Allahü 

tealanın bütün emirlerini harfiyen yerine getirse, bütün yasak ettiklerinden harfiyen 

sakınsa, bunun kurtulma ihtimali vardır; ama bir mürşid-i kâmile tâbi olursa, onu 

severse, onun büyüklüğüne inanırsa, bunun kurtulmama ihtimali yoktur. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Cennet ibadet karşılığı değildir, lütf-i 

ilahi iledir. İman, sebeptir. İmanı 

olmayan Cennete giremez. Sebebe 

yapışmak lazımdır. Daima iyi sebeplere 

yapışmalıdır. İyi sebep, insanlara 

yardımcı olmaktır. Hayırda israf olmaz. 

  

İnsanın başına felaketler, elini 

açmamaktan, aldığını bırakmamaktan 

gelir. Aldığını bıraksa, elini açsa, 

kurtulur. Elini açmazsa, tuzağa düşer. 

Elini açar, sadaka, zekat verirse kurtulur. Cömert olmak, mühim ve zor bir iştir. Birisi, 

cüzdanı çıkardı, can değil ki verelim, para verilir mi, dedi. 
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Mü'min ne çekse, ecir vardır. Yeter ki, kimden geldiğini bilsin. Başımıza taş gelse, taşın 

kimden geldiğini bilmeliyiz. Hayatımda çok tatlı günler, çok da üzüntülü günler geçti. 

Ama geçti. Hayat öldükten sonra başlar. Buraya hayat dememek lazımdır. Burası, 

hayalhanedir. Damarlar bile, şahitlik yapacaktır. Elde fırsat varsa, birine iyilik 

yapmalıdır. İnsanların iyisi, insanlara faydalı olandır. İnsanların kötüsü, insanlara zarar 

verendir. İyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlık bilir. 

 

Üç çeşit insan vardır. Mü'min, elinden ve dilinden emin olunan insandır. Asla ondan 

zarar gelmez. Hep faydalı olur. İki çeşit fayda vardır. Birincisi, dünyevi fayda; ikincisi, 

uhrevi faydadır. Eden, kendine eder. Birisi bir hayır yapsa, o hayır icra edildikçe, 

öldükten sonra bile sevap gelir. Mü'min vefakârdır. Mü'min, herkesten dua alabilendir. 

En büyük hatayı kendimizde aramalıyız. Tövbe ve istiğfar edip, sonra Allahü tealanın 

kullarına iyilik etmeliyiz. Duanın kabul olması için, Fatihanın son üç ayeti ve Allahümme 

en üşrike… duasını okumalıdır. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İmam-ı Rabbani hazretleri 'kuddise sirruh' 

buyuruyorlar ki; Allahü teala bir kuluna iki şeyi 

vermişse, ona her şeyi vermiştir. Birincisi, Ehl-

i sünnet vel cemaat itikadı. İkincisi, ilim 

öğrendiği kimsenin Allah adamı olması. Allah 

adamı olmak çok zordur. Padişaha yazdıkları bir 

başka mektuplarında yine İmam-ı Rabbani 

hazretleri buyuruyorlar ki; Bütün vaazların, 

bütün nasihatlerin özü, Allah adamlarıyla 

beraber olmaktır. Çünki, bu dünyada kim ile beraber olunursa, kim sevilirse, ahirette 

de onunla beraber olunacaktır. Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar 

ki; Kişi sevdiği ile beraberdir. El mer'ü mea men ehabbe. Allah korusun, bir Allah 

düşmanına muhabbet beslersen, onunla beraber olursun. Bir Allah dostuna muhabbet 

beslersen, onunla beraber Cenette olursun. Ben bu arkadaşlarla beraber olmak 

istiyorum.. 

  

"Mevlânâ Halid Hazretleri buyuruyor ki: "Yaşlı bir kadın varmış. Kapı kapı dolaşır Allah 

rızası için bir şey verin dermiş. Başkaları da ona bir şey vermez Allah versin derlermiş. 

O da geri döner gidermiş. Birgün bu kadıncağız vefat etmiş. Sual melekleri gelmişler, 

ne getirdin demişler. Kadıncağız; "ben kapı kapı herkesi dolaştım, hiç kimse bana bir 

şey vermedi. Allah versin dediler. Onun için ben hiçbirşey getirmedim. Allah'dan 

istemeğe geldim" demiş. "Ben Allah'a ne getireyim ki herkes Allah versin dedi. Ben de 

Allah'tan istemeğe geldim" demiş. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hocamızı rüyada gördüm. Rüyamda 

hocamızın ahirette olduğunu da 

biliyorum. Örümcek ağı gibi bir perde 

arasından birbirimizle konuşuyoruz. 

"Ahirette nasıl vakit geçiriyorsunuz" 

diye sordum hocamıza. Hocamız 

buyurdu ki; "Devamlı Efendi 

Hazretlerinin yanındayız. 

Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz". 

"Arkadaşlarımızı, Darende'yi görüyor musunuz" diye sordum. "Devamlı beraberiz" 

buyurdular. "Arkadaşlarımız sizi ahirette aradıkları zaman nasıl bulacaklar ve bu, zorluk 

olur mu, siz ne yapacaksınız" diye sordum. "Efendi hazretlerinin arkasına saklanıp, Hilmi 

Işık budur diye göstereceğim" buyurdular. 

 

Annemi vefat edince rüyamda gördüm. Size nasıl muamele ettiler diye sordum. "Benim 

öldüğüm gün iki tane koğuş yaptılar, bir koğuşa kadınları, bir koğuşa erkekleri 

doldurdular. Herkesi hesaba çekiyorlardı. Beni de çağırdılar, Melike Ören diye anons 

edildi, gittim, baktılar, Hüseyin Hilmi Işık'ı tanıyor musun, dediler. Tanıyorum, dedim. 

Seviyor musun, dediler. Elbette, dedim. Nereden tanıyorsun, dediler. Oğlumun 

kayınpederi, dedim. Tamam, buna hesap yok, dediler" dedi. 

 

Mübarekler buyurdular ki; "Kalbimde Enver'in sevgisi herkesden önce gelir". 

Mübareklerin çok duasını aldım. Mübarekler hanımanneyi çok severdi, hanımanneye 

ben çok iyi baktım. 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz 

efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçen haftanın devamı 

2 Kasım 2017 Perşembe 
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Bir müddet sonra 1981 senesi ortalarında askerlik için celb evrakları geldi. O gün 

kandildi. Muayenehane açılalı henüz 7-8 ay muştu. 3 sene askerlik için sıra gelmeyecek 

denilmişti. Tecil ettirme imkanı vardı, acaba bir müddet tecil ettirsek mi diye 

düşünüyordum. Her kandilde olduğu gibi, akşama hocamıza kandil ziyaretine 

gidecektik. Hocamıza durumu anlatıp, ne yapayım diye sormağa karar verdim. 

 

Aynı günün akşamı hocamıza kandil ziyaretine gittik, fakat sohbetin tadından sormağı 

unuttum. Sohbetten sonra veda edip kapıdan çıkarken herkese birkaç kelime iltifat ve 

nasihat ediyorlar, gönüllerini alıyorlardı. Sıra bana geldiğinde; "Hayrola, yolculuk mu 

var" buyurdular. Bir anlık tereddüdden sonra, askerlik için söylediklerini anlayıp; evet 

efendim dedim. "Bir an evvel askerliğinizi yapın, tecil ettirmeyin. Arkadaşlarımızın çok 

olduğu bir yere gidersiniz, hizmetlerinizin karşılığını görürsünüz, rahat edersiniz, hayırlı 

olsun" buyurdular. Hakikaten de söyledikleri gibi oldu. Hiç sıkıntı çekmedim. Her fırsatta 

İstanbu'a gelip ziyaretlerine geldim. 

 

Bir defasında İstanbul'a geldiğimde kitap hizmetlerine katılacağım zaman, (hocamız bir 

müddet bazı şartlardan dolayı subay arkadaşların bu hizmetlere katılmasını istemiyor) 

denildi. Ben muvazzaf subay değilim, diye düşündümse de hocamızın evine ziyarete 

gidip sordum. Ben de katılabilirmiyim dedim. Hocamız hiç kimseye şunu yap veya 

yapma diye emir vermezlerdi. Tavsiye şeklinde kıymetini anlatırlardı. O gün hocamız 

benim sualime cevab olarak buyurdular ki; "Bir kişi o kadar zengin olsa ki, dünyanın 

her şeyi, yerin altı ile üstü ile, onun olsa ve hepsini Allah yolunda sadaka olarak fakirlere 

dağıtsa, alacağı sevab, unutulmuş bir sünneti meydana çıkarmak sevabı yanında hiç 

kalır. Bu kitaplarla farzlar yayılıyor. Emr-i maruf sevabı hiçbirşeyle kıyaslanamaz" 

buyurdular. Bu hizmetlere iştirak etmemizi istediklerini anlamış oldum. 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

 

2008 senesi, Ekim ayının 19'u ... 

Enver abiler Sarıyer'de yatsı namazına davet 

ettiklerinde, buyurdular ki; 

 

Allahü teala bütün kainatı insanlar için yarattı. 

Hatta okyanusların onbin metre altında, hiç 

alakasız gibi olan şeyler bile, dolaylı yollardan 

insanlara hizmet etmektedir. Peki, insanları 

niçin yarattı? Kendine kul olarak ibadet 

etsinler diye yarattı. Allahü tealaya şükürler 

olsun ki, bizi insan olarak yarattı. Bunun için 

ne kadar hamd etsek azdır. İnsana eşref-i 

mahlûkat denmiştir. Yaratılmışların en şereflisi, demektir. Peki neden yaratılmışların en 

şereflisi? Çünki onda diğer mahlûklarda bulunmayan on haslet vardır. Beşi madde, beşi 

mânâ ile alakalıdır. Bu on hususiyetin bir özelliği vardır, o da hepsinin birbirleriyle zıt 
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olmasıdır. Bu zıtlıkların toplandığı başka bir mahluk yoktur. İnsanların büyük 

çoğunluğunun inançları çok bozuktur. Hayvana, canlı ve cansız birçok acayip şeylere 

tapınan o kadar insan var ki, Allah korusun. Elhamdülillah, bizi müslümanların içinde 

eyledi. İslamiyyet gelmeden önce insanlar sapıtınca, başlarına toplu cezalar geliyordu. 

Mesela Lut kavmi bozuk, yanlış yollara sapınca, peygamberleri dinlemez olunca, önce 

gökyüzünde beyaz bulutlar oluştu. Sonra bunlar Lut kavminin üzerine yağdı. Hepsi 

birlikte helak oldular. Lut gölünün kenarına gitmiştim, kara kara taşlar vardı. Yine 

Pompeide insanlar kimi yemek yerken, kimi yatarken, kimi bilmem ne durumdayken 

öyle taşlaşmış olarak kalmışlar. Ne ibretler var! Yalnız bu ümmete mahsus bir durum, 

o Habibullah hürmetine, dünyada cezaları hemen verilmiyor, belki tövbe ederler diye 

son nefese kadar tehir ediliyor, geciktiriliyor. Ne büyük seadet! 

 

 

 

 

 

 

2008 senesi, Ekim ayının 19'u ... 

Enver abiler Sarıyer'de yatsı namazına 

davet ettiklerinde, buyurdular ki; 

  

O büyüklerin bulunduğu yer, kullandığı 

eşyalar, bin sene geçse de onların 

hatıralarını, kokularını taşırlar. Onun 

için, bu yerler kıymetlidir, her an her 

yere yağmur gibi feyz yağmaktadır. 

Müslümanlar feyz alır, istifade eder. 

Kâfirlere ise zehir olur, küfrlerinin 

artmasına sebep olur. Nimetler aralıksız devam ediyor. Kabiliyetlerine göre alıp istifade 

edenler olduğu gibi, alıp daha beter duruma düşenler de oluyor. İşte birinden hazret-i 

Musa "aleyhisselam" ve onun gibi olanlar, diğerinden de Firavun ve onun gibiler 

yetişiyor. Sevgili Peygamberimize "aleyhissalatü vesselam" normal bir insan gözüyle 

bakan Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibilerin küfürleri arttı, daha kötü oldular. Ebu Bekir 

"radıyallahü anh" gibiler de insanların en üstünü olmakla şereflendiler. 

  

Birgün bir rüya gördüm, sanki hakîkatti. Üst katta yatıyordum. Alt kattan, bu salondan 

Mübareklerin sesleri geliyordu. Heyecanlandım, hemen kalkıp aşağı indim. Bülent 

Gencer abiyle kitap okuyorlardı. Beni görünce, ya kardeşim, özledim buraları, kitapları, 

arkadaşları, onun için geldim, buyurdular. Bülent abi Seadet-i Ebediyye okuyor, 

Mübarekler de dinliyorlardı. Bu, büyüklerin en çok sevdiği işleriydi. 

 

Cem-i zıddeyn muhaldir. Bir şeyde iki sevgi aynı anda bulunmaz. Bir kalpte hem dünya 

sevgisi, hem de ahiret sevgisi bir arada bulunmaz.. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız buyurdular ki; 

Efendi hazretlerinin anlattıklarından 

en çok üzüldüğüm, mübareğin 

buyurduğu; bugünleri çok ararsınız, 

çünki aranızda misafirim, 

buyurmasıydı. Onun için, hepimiz 

birer misafiriz. İnşallah bugünleri 

aramayız; ama herhalde aranır. 

Hizmetlerden, kitap satışlardan, 

okumalardan çok memnunuz. Hele 

hele Cuma günü yapılan okumalardan 

son derece mutluyuz. Mübareklerin ruhu şâd olsun, öyle bir çığır açtılar. Çok insanlar 

bu hatimlerden, salevat-ı şeriflerden istifade ediyorlar, ruhları şâd oluyor. 

 

Mübarekler buyurdular ki; Beni görmek isteyenler çok, biliyorum. Fakat vaktim yok. 

Kim beni görmek istiyorsa, kitaplarımın satırlarının arasındayım. Onun için, 

Mübareklerin kitapları varken, başka işlerle uğraşmak, akıl kârı değildir. Mühim dahi 

olsa, ehem varken mühim tercih edilmez. Daha çok faydalanılanın önünü kesmek, 

tıkamak, uygun değildir. Sonra hepinizin bildiği gibi, bir şeye kavuşan, her şeye 

kavuşur. O bir şeye kavuşmayan, hiçbir şeye kavuşamaz. Zaten her şey var. Tam 

İlmihal'de Son söz çok mühimdir. Başka şeye niye ihtiyaç duyayım ki? Defalarca 

dinledim, belki yine defalarca dinleyeceğim. Çünki, orada her şey var. Baştan aşağıya 

dinimizi ne kadar güzel anlatmışlar. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İki gün evvel Bursa'ya gittik. Gece 

rüyamda Mübareklerle, yukarıya, 

Efendi hazretlerinin camiine gitmişiz. 

Kapının yanında su tulumbası, onun 

yanında da bir bank var. Bankın 

üzerinde oturuyoruz. Allah rahmet 

eylesin, Mübarekler bir şeyler 

anlatırken ağlamaya başladılar. 

Efendim, bu binada, bu evde, bu camide, ne sohbetler oldu, neler oldu neler oldu.. Bu 

yerin duvarlarında, her yerinde feyz ve bereket var. Efendim, bu binanın kendisi değil, 
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gölgesi bile insana fayda verir. İnsan gölgesinden bile istifade eder, buyurdular. Onlar 

ağlarken biz de ağladık, bir uyandım ki, yaşlar devam ediyor. Hocamız öyle buyurdular; 

Ben Efendi hazretlerini tanımadan evvel, bambaşka bir yoldaydım. Her şey benim olsun, 

ben şöyle yapayım, böyle olayım diye gözüm yükseklerdeydi. Fakat tanıdıktan sonra 

anladım ki, asıl iş, asıl insanlık, kendini tanımaktır, kendisinin hiçbir işe yaramadığını, 

ancak o büyüklerin muhabbetiyle biraz şeref kazanacağını anlamaktır. Onun için, 

abdiyyet, kul olmak, makamların en yücesidir. Onun için, Peygamber efendimize 

'aleyhissalatü vesselam' siz kimsiniz, diye sorarlar, Abdullah, derdi. Yani, Allahın bir 

kulu. Abdiyyet, tasavvufta en büyük derecedir. Ama karşında, ademiyet, yani yok olmak 

vardır. İnsan ne kadar yok olursa, o kadar var olur, o kadar yüce olur. Çünki, nefsin 

arzularını yerine getirenler, nefsleriyle beraber haşr olacaklardır. Allahü tealanın emir 

ve yasaklarını yerine getirenler, Allahü teala'nın sevdikleriyle ile haşr olacaklardır. Onun 

için, tercih bize kalmıştır. Sonunda pişman olacağımız, bırakacağımız mesleği, 

bugünden terk edelim, bırakalım. Onun için, ahirette yapılan bütün hizmetler içinde, 

yalnız ve yalnız ihlaslı olanlar ayrılacaktır. İhlassız olanlar bize bırakılacak, işe 

yaramayacaktır. Onun için, Peygamber Efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyurmuş 

ki; En büyük müflis; çok ibadetle, çok hizmetlerle ahirete gelir; fakat kendisine ait 

olanlar kendisine bırakılır, Allah için olanlar bir tarafa ayrılır, bakarsın, ona bir şey 

kalmamış. Kul hakkına gitmiş, ihlassız gitmiş, niyeti bozuk gitmiş.. Bunların hepsi 

kendisine bırakılmıştır, cenab-ı Hak bunları kabul etmez. Bize bırakılanlar, başımıza iş 

açar. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Evlenme isteği ile gelen bir 

arkadaşımıza Hocamız, İbni Abidin'den 

kul hakkı bahsinden okuyarak; "Gelen 

de bir insan, onu hizmetçi gibi 

görmemek lazım. Değilse bu işe hiç 

kalkışılmamalı. Kul hakkından korkan, 

ayaklarını bile uzatıp yatamaz, dikenli 

bir tarlada yürümek gibidir. Evlilik de 

kul hakkı ile başlar." buyurdular. 

  

Mübârekler "kuddise sirruh" buyurdular ki, Efendi hazretleri vaaza çıktığı vakit mutlaka 

önünde kitap bulunurdu. Hatta vaaza çıkmadan evvel, o anlatacağı yerlerdeki satırların 

üzerini çizerdi, altını değil. Satırların üstünü çizerdi ve not alırdı. Ben görmüştüm, Ziya 

Bey vefat ettiği zaman, Efendi hazretlerine ait sekiz dokuz kabarık dosya vardı. İçlerinde 

Efendi hazretlerinin o vakit anlattıklarından notlar vardı. Efendi hazretleri buyurmuşlar 

ki, âlim olan ile âlim olmayan arasındaki fark; âlim olan kitaptan söyler, âlim olmayan 

kafadan söyler. Enver Abi sohbet ediyor, hasret gideriyor. Enver Abi vaaz vermiyor. 

Onun için Enver Abi'nin önünde niçin kitap yok demeyin. İlim meclisi âlime ait, ama 

onların sevgisinden bahsetmek ise herkese mahsustur. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Efendi hazretleri; otuz sene İstanbul 

halkına îmân ve islâmı anlattım, 

anlayan üçü beşi geçmez, 

buyurmuşlardı. Hocamıza dedim ki; 

efendim, Îmân ve İslâm kitabını bir 

kimse bir saatte okur ve îmânı islâmı 

öğrenebilir. Efendi hazretlerinin bu 

sözündeki hikmeti neydi acaba? 

Efendim, Efendi hazretleri 

öğretemedim demedi, anlatamadım, 

buyurdular. Meselâ, bir mü'min kul hakkına inansa, ayaklarını uzatıp oturabilir mi? 

Mektûbât'ta İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki; üzerinde bir dank kul hakkı olan, 

bütün peygamberlerin ibâdetini yapsa, bu borcu ödemeden Cennete giremez. O 

bakımdan, çok teferruata lüzum yok. Âmir olsun, komşu olsun, erkek olsun, kadın 

olsun, kul hakkının bu kadar önemli olduğuna inansa ve buna hassasiyetle riayet etse, 

sevilen, anılan, kıymetli bir insan olur. Kul hakkına riayet etmezse ne olur? Başı 

dünyada da âhırette de derde girer. Çünki, bunu söyleyen Müceddîd-i elf-i sânî'dir. 

Onun için, evlenen kardeşlerimize söyleyeceğimiz şudur. Bu büyüklerin nasihatidir. 

Gelen, köle, hizmetçi değildir. Kadının kocasına, kocanın hanımına karşı dikkat etmesi 

gereken en hassas konu; kul hakkıdır. Her türlü suç, her türlü günah affedilebilir. 

Affedilmesi için birçok sebep vardır. Ama kul hakkı ödenmedikçe, helalleşmedikçe 

kurtulamayacaktır. 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin 

Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb 

dualarınızı istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

1982 senesi, anayasa oylamasından az evveldi. 

Ankara'da askerlik yapmakta iken birkaç gün için 

İstanbul'a geldim. Akşam üzeri idi, evvela 

(hocamızın oğlu) Abdülhakim abinin evine 

uğradım, fakat evde yoktu. Hocamızın evinin 

karşısında oturuyordu. Kapıdan çıkarken, hocamızın evlerinin kapısı açıldı, hocamız 
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dışarıya çıktılar. Arkasından Enver abiler ve daha sonra babam ve abim çıktı. Ben de 

yanlarına gittim. Hocamız "hayrola siz ne zaman geldiniz" buyurdular. Efendim, 

Abdülhakim abiye gelmiştim, dedim. "Evde yok değil mi? Niyetiniz halismiş, sizi biz 

götürelim" buyurdular. Beni arabada kendi yanlarına, babamla aralarına oturttular. 

Yolda giderken "rahat mısınız" diye sordular. Rahatım efendim, dedim. "tabii rahat 

olacaksınız, babanızla bizim aramızdasınız" buyurdular. Bazan latife yaparlardı. Yol 

boyunca, Enver abiler hocamıza günlük hadiselerden, bilhassa anayasa oylamasından 

malûmat veriyorlardı. Nereye gittiğimizi bilmiyordum. 

 

Sonra Fındıkzade'de Orhan amcanın evinin önünde durduk. Meğer Orhan amca hacca 

gidip gelmiş, ona ziyarete gidiyormuşuz. Talebeliğimde birkaç sene evvel okul haricinde 

kitabevinde yardım ederdim. Orhan amcanın evine birkaç defa ilmihal götürmüştüm. 

Merdivenden çıktığımızda, Orhan amca hocamızı kapıda karşıladı. Kapıda hocamız 

Orhan amcaya, Ali beyi tanıyormusunuz buyurdular. Orhan amca yaşlı idi, belki 

unutmuştur, tanımıyorum der diye, efendim birkaç kere buraya ilmihal getirmiştim 

dedim. Hocamız içeriye girip oturana kadar bizden bahsettiler. Ali bey diş tabibidir, 

Ankara'da subay, Keçiören'de evi var, evine yakın muayenehanesi de var, .. şeklinde 

uzun uzun anlattılar. (Ben askerliğimin bir an evvel bitmesini bekliyordum, subay 

denilince, acaba muvazzaf sınıfına geçmemi mi istiyorlar diye düşündüm. Her ay bana 

bir evrak geliyor ve başarılarınızı işitiyoruz, sizin muvazzaf olmanızı, askeriyede 

kalmanızı istiyoruz diye yazıyorlardı. Ben de kabul etmiyordum.) Hocamızın sözü bitince 

Orhan amca bana sordu; askerlikten sonra ne yapacaksın dedi. Hocamız ve Enver abiler 

orada varken, askerlikten sonra şunu yapacağım demek ayıp ve edepsizlik olurdu. 

Enver abiler de dikkatle bana bakıyordu. Onun için Orhan amcanın sualini cevabsız 

bıraktım. Susdum. Birkaç dakika sessizlik olunca hocamız sesli olarak güldüler ve benim 

cevab vermeyişimden memnun oldukları belli oluyordu. Benim yerime hocamız cevab 

verdiler: "Buralarda muayenehane açacak buyurdular". Ben de askerlikte 

kalmayacağımı anlamış oldum. 

 

Bir saat kadar orada oturduk, kalkmadan evvel Orhan amca bir paket getirip hocamıza 

verirken; Bunu size Peygamber efendimiz gönderdi, dedi. Hocamız hemen ayağa 

kalktılar, salevat-ı şerife getirirken paketi öpüp başlarına koydular, sonra da ceketlerinin 

iç cebine koydular. 

 

- devamı haftaya – 

 

Fî emanillah 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübârekler bir gün bir menkıbe 

anlatmışlardı. Kanarya adalarında 

mübârek bir zât varmış. Pencerenin 

önünde otururken şakır şakır yağmur 

yağıyor. Ellerini açıp, yâ Rabbi, bu 

deryaya bu kadar su yağıyor ve zayi 

oluyor. Bu yağmurlar çöllere yağsa, 

oradaki kulların istifade etse, onlar 

orada susuzluktan kırılıyor, diye 

kalbinden geçiyor. Bunu der demez, 

vilayet makamları elinden alınıyor. Tabii hemen bu durumun farkına varıyor, aklı başına 

geliyor. Hemen o zaman hayatta olan Abdülhâlık-ı Goncdevânî hazretlerine sığınıyor. 

Abdülhâlık-ı Goncdevânî hazretleri de o esnada talebeleriyle oturmuş sohbet 

etmekteymiş. Talebeler anlatıyor. Bir ara hocaları susuyor ve bu arada bir hışırtılar 

oluyor, perde hafif oynuyor. Hocaları tekrar sohbete başlayınca, o zaman talebeleri 

durumu sual ediyorlar. Hocaları, o mübârek zâtın Allahü teâlânın işine karışmasıyla 

vilayet makamlarını kaybettiğini, hemen bize sığınınca cenâb-ı Hakkın duamızı kabul 

etmesiyle vilayet makamlarına tekrar kavuştuğunu tebessüm ederek izah buyuruyorlar. 

Mübârekler bunu anlatınca, efendim bunda inanılmayacak, şaşıracak ne var? Şimdi 

telefonla Amerika ile konuşsak bu mümkün oluyor da, niçin mübârek bir zât bir mübârek 

zâtla irtibat kurunca bu mümkün olmasın? Tabii bunun gerçekleşmesi için bir kaç şart 

vardır. Birincisi, bu zâtın mübârek olduğuna inanmak lâzım; ikincisi, mutlaka onu 

sevmek lâzım; üçüncüsü de, bu kerametin olabileceğine inanmak lâzımdır. İnsan ne 

kadar sadakatle inanırsa, o kadar istifade eder. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübârekler bir sohbetinde buyurmuşlardı 

ki; Allahü teâlâ bir kulunu severse, ona 

fıkıh öğrenmesini nasîb eder. Fıkıh 

öğrenen, Allahü teâlânın sevgisine 

kavuşur. Ya öğreten? Öğretene daha çok 

sevap verilir. Fıkıh da iki kısımdır; amel ve 

ahkâm. Hem fıkıhtan bahseden ve hem de 

îmândan bahseden kitaba ilmihâl denir, 

bizim ki Tam İlmihâl efendim, buyurdular. 
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Hem îmân var, hem de fıkıh var. Ayrıca içinde tasavvuf da var, yani sevgi ve muhabbet 

var. O bakımdan ilmihâl, hepimizin vazgeçemeyeceği başucu kitabımızdır. Onu 

okudukça daha derin meseleler anlaşılıyor. İlk okuyunca bazı konuları anlayamıyoruz, 

ama okuma devam ettikçe konular teker teker açılıyor. Farkında olmadan âlim 

oluyorsun. Hocamız zaten; ilmihâli okuyan âlim olur, buyurdular. Hele bir de yaparsa 

evliyâ olur. İlmihâlde ne noksan ki başka bir yerlere müracaat edelim? Neyse ki 

aldığımız raporlardan, arkadaşların bol bol okudukları ve bol bol dağıttıkları anlaşılıyor 

elhamdülillah. İnşâallah bu hizmetler hepimizin hem dünyada hem de âhırette 

kurtulmamıza vesile olur. Cenâb-ı Hakkın ihsan ettiği, Hocamızın önümüzü açtığı bu 

yolda, birbirimize olan saygı ve sevgide kusur etmeden, kalb kırmadan, ölünceye kadar 

sağa sola sapmadan devam edelim inşâallah. Kalb kırmak kötü. Kalb kırmak Ka'be'yi 

yıkmaktan büyük günah. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Birgün mübarek Hocamızla beraber 

Beykoza, tepeye, Fahreddin abinin evine 

gittik. Ne tarihi bir gündü. Orada çok 

güzel bir sohbet yapıldı, Fahreddin abi 

kulağıma eğildi, yüz sene bu sohbetin 

tadı gitmez, dedi. Mübarek Hocamız 

orada bir müjde verdiler. Mübarekler 

buyurdular ki; Efendim, bu yolun 

büyükleri çok kıymetlidir. Bunları 

bulmak çok zordur. Abdülhâlık-i 

Goncdüvâni hazretleri buyuruyorlar ki; 

Bu büyükleri tanıyan ve seven birini 

görürseniz, elini değil, ayağını öpün. 

 

Mübarekler buyurdular ki; Allahü tealaya kavuşmak, dört kademede olur. Birincisi, 

arkadaşta fani olmak. İkincisi, hocada fani olmak. Üçüncüsü, Peygamberimizde fani 

olmak. Dördüncüsü, Allahü tealada fani olmak. Bunların içinde en zor, arkadaşta fani 

olmaktır. Çünki efendim, arkadaşta fani olmanın bin tane engeli vardır. Nefis engeli, 

menfaat engeli, şeytan engeli vardır. Eğer bu aşılırsa, hocada fani olmak kolay efendim. 

Hele hele Peygamber efendimizde "aleyhissalatü vesselam" fani olmak, çok daha 

kolaydır. Hele bundan sonra, insan zaten fena fillah olur, Allahta fani olur. Peki efendim, 

fena ve beka ne demektir? Fena demek, Ben Rabbimi, canımdan, malımdan, ailemden, 

çoluğumdan çocuğumdan, her şeyimden çok severim, demektir. Beka billah, Rabbim 

beni çok seviyor demektir, buyurdular. Yani, sen Allahü tealayı seveceksin, sonra da 

Allahü teala seni çok sevecek. Ona fena fillah, beka billah derler. İşte tasavvuf budur. 

Hepsi buradadır. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Efendim, 

bir mü'minde imanın kemali, kuvveti 

veya azlığı için, bir mihenk lazımdır. 

Efendim, mü'minin imanın ne kadar 

kuvvetli veya zayıf olduğu, iki 

menfaati karşılaştığı zaman, 

tercihinden belli olur, buyurdular. 

Dünya ve ahiret menfaatiyle 

karşılaştınız. Eğer tercihiniz dünya 

menfaati ise, işte mihenk taşı sizin ne 

olduğunuzu çıkartır. Dünya menfaati 

süper olduğu halde, ben yoktum, Rabbim beni yarattı. Bu imkanları veren de yüce 

Allahtır, bunun da hesabını soracak yine O'dur. O halde, ben ahiretimi tercih ederim 

dediği anda, onun imanının çok güçlü olduğu anlaşılır. Dolayısıyla, imanın gücü, 

zayıflığı, karşılaştığı tekliflere bağlıdır. Eğer teklif edilen nesne ahirete aitse, senin 

tercihin her şeyi ortaya koyacaktır. 

 

Efendi hazretlerinin fiskos türü yeşil bir masası vardı ve devamlı ellerini bu masaya 

koyarak anlatırlardı, kitap okurlardı. Bu masayı ve eve lâzım olan diğer mobilyaları, 

Hırka-i şerîfin açılması esnasında Vahdettin Han'ın Efendi hazretlerine hediye ettiği 

altınlarla almışlardı. Biz evlenirken hocamız bu masayı Efendi hazretlerinin rûhaniyeti 

bulunması sebebiyle bizzat kendisi bizim üst kattaki odamıza getirmişti. Bu masada 

Efendi hazretlerinin rûhaniyeti var, buyurmuşlardı. Biz de başköşeye koyduk. Bir ara 

Hanımannelerin odasına da koymuştuk. Hocamız; Efendim, o masaya Efendi hazretleri 

elini sürdüğü için ben hayâ ediyor ve elimi süremiyorum, buyurmuşlardı. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler "kuddise sirruh" buyurdular 

ki; bir âlimi bir âlim methediyorsa şükür 

secdesine varsın. Eğer bir âlimi bir câhil 

methetse ne olur, zemmetse ne olur? 

Onun hiç kıymeti yoktur. Efendi 

hazretleri bütün emeğini Hocamıza 

vermiş. Faika hala anlatıyor: Hocamız 

geldiği vakit, Efendi hazretleri herkesle 

ilgisini keser, yalnız Hocamızla meşgul 
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olurdu. Eğer bu gün buradaysak, o sevgi, o itaatin bereketiyle buradayız. Hocamız 

buyurmuşlardı, bir gün Efendi hazretlerinin yanına gitmiştim. Çok üzgünlerdi. "Beni 

dinleyen kazanır, ama beni dinleyen yok." Tabii çok korktum, çok üzüldüm. Devam 

etmişlerdi; ama sen dinlersin, buyurmuşlardı. 

 

Hocamız anlatıyor, bir gün Rauf Efendi'nin Beşiktaş'taki gıda dükkânına gitmiştik. Arka 

tarafta bahçede Efendi hazretleri bir müddet oturur, çay içer kalkarlardı. Yine böyle bir 

gün, nasıl yaptım nasıl söyledim bilemiyorum. Çünki, ben Efendi hazretlerinin yüzüne 

bakamazdım. Birden, "Efendim, ben evlenmek istiyorum" dedim. Efendi hazretleri 

şaşırdı; ciddî mi söylüyorsun? buyurdular. Evet efendim, dedim. Peki kimi alacaksın, 

buyurdular. Siz kimi münasip görürseniz, dedim. Peki bu da ciddî mi, buyurdular. Evet 

efendim, ciddî, dedim. O zaman sana Ziya Bey'in kızını alalım, buyurdular. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Hocamızın evlenme hikâyesini bildiğimiz için, 

aynı niyetle Hüseyin Şener Abi ile beraber 

Hocamıza gittik. Hocamız nasıl ki Efendi 

hazretlerine gidip söylediyse, biz de öyle 

söyleyelim, dedik. Hem de Mübâreklerin kızını 

isteyeceğiz. Gidince Hocamız bizi aşağıdaki 

odaya aldılar. Mübârekler öyle anlatıyorlar ki, 

lafı kesmek mümkün değil. Konular peş peşe 

geliyor. Bir ara tam Hüseyin Abi söylemeye 

teşebbüs edecekken, yâ kardeşim, benim çok 

işim var, siz hemen gidin, buyurdular. Hatta müsâfeha bile etmeden Mübârekler 

yukarıya çıktılar. İyi ki soramadık. Sonra işler değişti tabii. 

 

Mübarekler buyurdular ki; Evlendik ama, iki sene bekledik. Bir gün canım sıkılmıştı. O 

gün Efendi hazretleri; ev tutup Siret'i götüreceksin, buyurdular. Ankara'da o seneler ev 

bulunmuyordu. Emir büyük yerden gelmişti bir defa. Ankara'ya gidince bakkal Mehmet 

Efendi'ye uğradım. Hayrola ne vardı? dedi. Durumu anlattım. Ev lâzım, nasıl bulacağım? 

Mehmet Efendi anahtarı uzattı. Buyur dedi. Yâ efendim, gidersen alamazsın, 

gönderirlerse eline verirler. Bu laf çok mühimdir. Dolayısıyla, emirle ve izinle yapılan 

işlerde, kazansan da kazanılır, kaybetsen de kazanılır. Kendi istek, düşünce ve 

iradesiyle yapılan işlerde, kazansan da kaybedilir, kaybetsen de kaybedilir. Çünki, dîne 

uygun olmadı. Hanımanne anlatıyor; ev bir divan ve bunun üzerine bir şilteden ibaret. 

Koltuğumuz bu. Şimdi villa vesaire isteniyor. İki gönül bir olunca, samanlık seyran olur 

demişler. Başlangıçta tam mükellef teşkilat kurulunca, belki de huzursuzluk olabilir. 

Kanaatkâr olmak lâzımdır. İnsanların ihtiyaç içinde olması seâdettir. İhtiyaçsızlık 

felâkettir; ihtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur. Bunu cenâb-ı Hak Kur'ân-ı kerîmde 

bildiriyor. İnsanlar nasıl mesut ve bahtiyar olur? Bunun için bir madde var. Bu bir 

maddeyi prensip kabul edip üzerinde hassasiyetle dursa, dünyası da âhıreti de Cennet 

olur. O bir madde, kul hakkıdır. 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçen haftanın devamı 

 

Mübarek hocamız "Buralarda muayenehane açar" buyurdukları için, İstanbul'a her 

geldiğimde Fındıkzade'de muayenehane yeri aradım. Askerliğim bitene kadar 

bulamayınca, Karagümrük'te geçici olarak bir muayenehane açıp, yarım gün çalışıp, 

yarım gün gene yer aramağa devam ettim. (Geçici olarak açtığımız yerin de açılışında 

Enver abiler teşrif ederek dua etmişlerdi). Bir sene geçti aradan, henüz Fındıkzade'de 

yer bulamamıştım. Fındıkzade'de yer bulmaktan ümid kesilmelimiydi! Geçici diye 

açtığımız muayenehanenin muhitine de alışmıştım. Bir akşam üzeri, gazeteye Enver 

abilere, ne yapmalıyım diye sormak için gittim. Enver abiler kapıdan çıkıyordu, çantasını 

ben aldım, arabaya gelene kadar sualimi sordum. Arabada beni de yanına aldılar, 

kucağımda Enver abimin çantası vardı. Fatih'e gitmek için yola çıktık. Yol boyunca diğer 

abilerle, mühim günlük işleri konuştular. Fatih'de bir muayenehanenin önünden 

geçerken, "Buradaki arkadaşımız, rahatsızlığından dolayı, mesleğini bırakacak, çık 

onunla anlaş, burası da hocamızın Fındıkzade'deki, (buralarda) sözüne dahildir" 

buyurdular. Oradaki abiden muayenehaneyi devr aldım. Daha evvel Karagümrük'te 

geçici olarak açtığım yerde de sevilmiş ve tanınmıştım. Muhit sakinleri bırakmak 

istemiyordu. Çok işlek bir yerde muayenehane için bir yer gösteriyorlar, buraya taşın 

diyorlardı. Enver abilere tekrar gittim, yarımşar gün olarak iki ayrı muayenehane olsa 

diye sordum. "İki ayrı yer olursa dünya olur, dine hizmete mani olur. Bizim esas işimiz 

dünya değil, ahiretdir, dinimize hizmetdir. Tek yer olsun" buyurdular. Bunun üzerine, 

daha evvel, (askerlik bittiğinde geçici olarak açtığım muayenehaneyi de), aynı yere 

taşıdım. Kısa bir zaman sonra Enver abiler kendi dişlerinin tedavisi için geldiler. O 

günlerde Enver abilerin sıhhatine hizmet etmekle de şereflenmiş oldum. Tedavileri 

bitene kadar o günlerde birkaç defa teşrif ettiler. "Buraya gelen, maddî-manevî tedavi 

olur" buyurdular. Bir gün de; "Gelen hastalarından bazıları ile akşamları burada sohbet 

edin, ahiretleri için faydalı olmağa çalış" buyurdular. Bu emirleri üzerine o günlerde bazı 

akşamları toplanıp büyüklerden işittiklerimizi anlatmağa başlamıştık. Sık sık telefon 

ederek, akşamları kimler geliyor, neler anlatıyorsun diye soruyorlardı. Dinimize hizmet 

etmek için teşvik ediyorlar ve nasıl hizmet edileceğini de öğretiyorlardı. 

 

- devamı haftaya – 

 

Fî emanillah 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler senelerce Fatih'te, 

Sarıyer'de, Sapanca'da, her yerde 

neş'eyle anlattılar, anlattılar.. Hayal 

oldu. Onun için, büyükler buyurmuşlar 

ki; İnsanlar kaybettikleri iki şey için 

gözyaşı yerine gözlerinden kan akıtsa, o 

iki şeyi geri getiremezler. Birincisi, 

sevdikleri. Şimdi Mübareklerin bir daha 

geri gelmesi olur mu? Ne anne gelir ne 

baba.. İkincisi de, dün bir daha geri 

gelmez. Dünkü defter kapandı. Nasıl, 

neyle kapandı, kim bilir? Dolayısıyla, 

geçen zamanı geri getiremezsiniz. Geçen zaman, giden dostlar, geri gelmez. Bunun için 

ne kadar gözyaşı dökseniz, hiç fayda vermez. 

 

Sadaka belayı önler, ömrü uzatır. Birgün Allah rahmet eylesin, mübarek Hocamız 

'kuddise sirruh', Muazzez abla ve Ferruh Işık, yiyecek bir şeyler hazırlayıp, boğaza 

gezmeye gitmişler. Rumeli surlarının dibinde bir yere yaygıyı sermişler, orta yere 

yiyecekleri koymuşlar. Tam başlayacaklar, Mübarekler ileride bir ihtiyar görmüş, hemen 

bir tabağa ne varsa koymuş, Ferruha; Ferruh gel, bu tabağı şu ihtiyara götür gel, 

buyurmuşlar. Ferruh kalkmış, tabağı alıp giderken, o kalenin üstünden Ferruh'un 

başının iki misli bir taş düşmüş. Tam da Ferruh'un başına! Yani, maazallah eğer o tabak 

öbür tarafa gönderilmese idi, bugün Ferruh Işık yoktu. Mübarekler buyurmuşlar ki; 

Burası tehlikeli bir yer, kalkın buradan gidiyoruz. Her şeylerini toplamışlar, başka bir 

yere gitmişler. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dünyada kim kimi severse, 

ahirette onunla beraber olacaktır. 

Ama şunu iyi bilin ki, mü'min, 

Allahü tealanın sevgili kuludur ve 

çok kıymetlidir. Bir köyde bir 

müslüman, bir de hıristiyan iki 

arkadaş varmış. Müslüman, gel 

müslüman ol, ebedi ateşte yanma, 

demiş. O da, sen gel hıristiyan ol, ebedi ateşte yanma, demiş. İşi uzatmışlar, müslüman 
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en son, bir ateş yakalım, ikimiz de elimizi sokalım. Kimin eli yanarsa, bilsin ki öbür 

tarafta yanacak. Var mısın, demiş. O da varım deyince, fırını yakmışlar. Biri, 

Bismillahirrahmanirrahim diyerek, öteki de, istavroz çıkararak fırına ellerini sokmuşlar. 

Biraz sonra ellerini çıkarmışlar, ne o yanmış, ne bu yanmış. Müslüman da; benim dinim 

hak, onunki batıl. Onunki niye yanmadı diye şaşırmış kalmış. Ya Rabbi, şimdi bu fitne 

çıkarır. Beni bu sıkıntıdan kurtar ya Rabbi, derken, bir ses; hıristiyanınki batıl. Ama 

dua etsin ki, senin arkadaşın. Senin için onu afv ettik, demiş. Kimi, nereden, nasıl 

kurtaracağı belli değildir. Onun için, iyiler, iyileri bulur; kötüler, kötüleri bulur. Bu, âyet-

i kerime mealidir. Onun için, bizim dinimizde derler ki; Sen bana hiç kim olduğunu 

söyleme. Kiminle berabersin, onu bana söyle, yeter. Onun için, arkadaşının sayesinde 

hıristiyanın bile eli yanmamış. Onun dini batıl, o yanacak; ama dünyada bizleri çok 

sevdiği için, onun hatırına yakmadı. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Abdullah-ı Dehlevi "kuddise sirruh" hazretleri 

buyuruyorlar ki; Birgün her tarafımı korku 

kapladı. Cehennem korkusu kapladı. 

Cehennem ateşi, her tarafımı sardı. 

Mübarekler Tam İlmihal Seadet-i 

Ebediyye'nin son sözünde, Cehennemin 

tabakalarını anlatıyorlar. Büyük bir korku 

içinde yaşamaya başladım. Derken, cenab-ı 

Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' karşıma 

geldi ve şu müjdeyi verdi; Kimin kalbinde 

benim sevgim varsa, o kalp, o vücut yanmaz. Cenab-ı Peygamberin "aleyhissalatü 

vesselam" mendilini ateşe koysan, yanmıyor. Ya Onun ismi, cismi, sevgisi? Elbette ki 

yanmaz. 

  

Birgün halife Harun Reşid "rahmetullahi aleyh, çok sevdiği, saygı ve hürmet ettiği Behlül 

Dânâ "rahmetullahi aleyh" hazretleri ile bir yerde karşılaşmış. Harun Reşid, Behlül Dânâ 

hazretlerine; her yerde seni arıyorum. Böyle dostluk, böyle arkadaşlık olur mu? Hiç 

bana gelmiyorsun. Bana bir nasihat ver, demiş. Öyle bir yerde karşılaşmışlar ki, saray 

ve kabristan oradaymış. Behlül Dânâ hazretleri buyurmuş ki; O sarayda yaptığın 

icraatların hesabını, burada vereceksin. Tek tek soracaklar. Eğer şu kabristan sana bir 

şey anlatmıyorsa, ben ne anlatayım? 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birgün, meczup fakat çok büyük 

evliya olan Behlül Dânâ "rahmetullahi 

aleyh" hazretleri, bir vesileyle yolunu 

bulmuş, halife Harun Reşid'in tahtına 

oturmuş. Elbisesi yırtık, ayakları 

çıplakmış. Tahtta keyfine bakarken, 

korumalar görmüşler, yaka paça 

yakalayıp, halifeye karşı böyle bir 

saygısızlığı nasıl yaparsın diye, ölesiye dövmüşler. O da, her tarafı şişmiş, oturmuş bir 

köşede, garip garip ağlamaya başlamış. Derken, Harun Reşid saraya gelmiş, bir ağlama 

sesi duymuş. Yanına gitmiş, Behlül, bu ne hal, demiş. Korumalar, efendim çok büyük 

saygısızlık yaptı, tahtınıza oturdu. Biz de cezasını verdik, demişler. Harun Reşid, 

korumalara kızmış, toprakla yaralarını silmiş, hakkını helal et, bir daha olmaz, ağlama, 

demiş. Behlül Dânâ hazretleri de, ben buna ağlamıyorum. Ben senin haline ağlıyorum. 

Ben beş dakika oturdum, bak ne hale geldim. Ya senin halin ne olacak, demiş. Harun 

Reşid, beni perişan ettin. Peki, bundan kurtuluş çaresi yok mu, deyince, üç şartı var; 

fakat bu üç şart, sana mahsus değil. İki kişiyi dahi idare eden kim varsa, herkese ait, 

demiş. Birincisi, kıl kadar adaletten ayrılmayacaksın. Kayırma yok! Akraba, dost, 

kat'iyyen ayırım yapmayacaksın. Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurdular ki; Kardeşim, 

adalet, çobanla sultanın, aynı haklara haiz olmasıdır. Çobana farklı, sultana farklı 

muamele oldu mu, orada adalet olmaz. İkincisi, her ne olursa olsun, ister facir, ister 

kafir, ister evliya olsun, hiç kimsenin kalbini kırmayacaksın. Kalp kırmak, yönetici için 

bir felakettir. Mektubatta, carullahtır, buyuruluyor. Carullah demek, Allaha en yakın 

komşu, demektir. Üçüncüsü, sana uzanan eli boş çeviremezsin, cömert olacaksın. 

Peygamberimizden 'aleyhissalatü vesselam' biri bir şey istedi, O da hemen çıkardı, 

verdi. Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' da oradaydı. Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve 

sellem' bu benim verdiğim, alan için ateş olsun, buyurdu. Hazret-i Ömer, neden, dedi. 

Hiçbir ihtiyacı yoktu. Hazret-i Ömer "radıyallahü anh", ama ya Resulallah, verdiniz 

deyince, ben hayır demem. Ama alan için ateş, buyurdu. Vermekten vazgeçmemeli, 

elden gelen imkan neyse, yerine getirmelidir. Verecek hiçbir şey bulamıyorsa, hiç 

olmazsa ekmek vermelidir. Benim başımdan geçti. Verecek hiçbir şeyim yoktu, üç dilim 

ekmek sardım, verdim. Huy bozulmasın diye! 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Şimdi Tam İlmihalin son sözünden çok mühim bir 

şey anlatacağım. Mübarekler orada anlatıyorlar, 

buyuruyorlar ki; Güneşin karşısına bir ayna konsa, 

aynanın karşısına başka bir ayna konsa, bu aynadaki 

görüntü, öbür aynada da görünür. Bir başka ayna 

konsa, güneş orada da görünür. Ta ki, ayna devam 

ettiği müddetçe.. Ama sıra tahtaya gelirse, görüntü 

biter. İşte güneşin görüntüsü, böyle aynadan aynaya 

intikal ettiği gibi, Peygamber efendimiz de 

'aleyhissalatü vesselam' manevi bir güneştir, 

dünyadaki bütün müslümanların hepsine gelen rüşd 

ve hidayetin, vilayetin kaynağıdır. O, bir güneştir. 

Aynanın karşısında aynalar vardır, o da Eshab-ı 

kiramdır. O güneş evvela Eshab-ı kiramın aynalarına 

yansıdı. O aynalardan da, müteselsilen dünyadaki 

bütün müslümanlara intikal etti. Bizim en büyük 

şansımız, Peygamberimizin 'aleyhissalatü vesselam', kalbimde ne varsa Ebu Bekr-i 

Sıddıkın kalbine aktardım, buyurmasıdır. Ebu Bekr-i Sıddık da "radıyallahü anh", 

kalbinde olanları Selman-ı Farisi'ye aktardı, müteselsilen ta mübarek Hocamıza kadar 

intikal etti. Şanslı olduğumuz taraf, arada tahta yoktur. Yani, bid'at, kütük yoktur. Hep 

aynadan aynaya intikal ettiği için, cenab-ı Peygamberin kalbinden çıkan nur neyse, o 

nura hepimiz kavuştuk. Bu nur inşallah bize hem dünyada, hem kabirde, her yerde 

yeter ve yetişir. Çünki, mübarek Hocamız buyurdular ki; O nur bir cevherdir, Allahü 

teala o nuru çöplüğe koymaz. Bu yolun büyüklerini, Mübarekleri sevenlerin kalpleri o 

kadar kıymetlidir ki, Allahü teala bu cevheri o kalplere koymuştur. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bizim dinimizde, bağlamak, iple, parayla, 

mevkii ile değildir. Bizim dinimizde 

bağlamak, bağlanmak, sevgiyle olur. Allah 

rahmet eylesin, Allahü teala şefaatlerine 

nail eylesin, birgün mübarek Hocamız 

buyurdular ki; Kardeşim, el merü meâ 

men ehabbe. Dünyada kim kimi 

severse, ahirette onunla beraber 
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olacaktır. Buradaki meâ kelimesi, Fransızca liyazon demek, yani bağlamaktır. İşte 

efendim, bu bağlamak, meâ demek, sevgi demektir, buyurdular. Sevgiyle bağlananları 

kimse koparamaz. Menfaatleri bağlananlar, koparılır. Ama aşk sardı mı, onu ancak 

âşıklar anlar. Allahü teala bize o büyüklerin sevgisini nasip etsin. 

 

Seadet-i Ebediyyenin son sözü var. Bir risale, kitap gibi. Her defasında yeni bir şeyler 

öğreniyorum. Hele hele bir iki gündür ağzımın tadı kaçtı, içime bir korku geldi. Orada 

Mübarekler Cehennemi anlatıyorlar. Yedi tabaka olduğunu, en üst tabakanın en hafifi 

olduğu halde, dünya ateşinden yetmiş kat daha şiddetli olduğunu yazıyorlar. İkinci 

katta; Tevratı bozanlar, üçüncü katta; İncili bozanlar, dördüncü katta; ateşe, güneşe 

tapanlar, beşinci katta; ineğe tapanlar, altıncı katta; ateistler, inkarcılar, yedinci katta; 

en kötüsü iki mim harfi. Mürtedler ve münafıklar. Hadi mürtedden Allah korusun, 

münafık olmak çok tehlikeli! Yani, cenab-ı Hak hep içimizi, dışımızı, her şeyimizi biliyor; 

fakat menfaatin icabı Rabbimizin bildiğinin aksine bir şey söylüyorsun veyahut da bir 

şey anlatıyorsun. Veyahut da birisi size bir emanet veriyor, bu emanete riayet 

etmiyorsunuz, neredeyse münafıklığa giriyor. Emanete hainlik çok tehlikelidir. Yani, her 

tarafımızı korku sardı. Tabii her ateşin suyu vardır. Birgün Abdullah-ı Dehlevi "kuddise 

sirruh" hazretlerini korku sarmış. Mübarek Hocamız birgün buyurdular ki; Şu insanlar 

yalnız sonsuz kelimesini bir düşünse, eli ayağı titrer efendim, yemek yiyemez. Sonu 

yok! Azıp kudurmanın zamanı değildir. Mahcup ve mahzun bir vaziyette, Allahü tealanın 

yardımına muhtacız. Abdullah-ı Dehlevi hazretleri buyuruyorlar ki; Birgün beni bu ateş 

sardı. Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek bir hata işlemişsem, orayı hak etmişsem, 

adaletinle beni oraya gönderirsen derken, cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' 

tecessüm etti. Peygamber efendimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' buyurdu ki; Kimin 

kalbinde benim sevgim, benim ismim varsa, korkmasın, benim olduğum yeri 

ateş yakmaz. Hiç olmazsa yüz defa salevat-ı şerife getirelim de, bir irtibat kurulsun. 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Geçen haftanın devamı 

 

Enver abiler, zaman zaman bizim 

muayenehaneyi teşrif ederlerdi, diş kontrolleri yapılır, ihtiyaç varsa tedavileri yapılırdı. 

 

İnsanların ahiretleri için faydalı olmağa çalış buyurduklarından itibaren, takibini de 

yapmışlardı, fakat bunu bizim anlayabilmemiz mümkün değildi. Ancak kalbden kalbe 
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takip edildiğimizin de farkında idik. Radar gibi.. bilemediğimiz bir takip sistemi vardı 

arada. Sık sık telefon ederek veya çağırarak; akşamları kimler geliyor, neler 

anlatıyorsun diye soruyorlardı. Bazan da, şunu ve şunu bana getir göreyim dedikleri de 

oluyordu. İstedikleri kişileri, belirledikleri zamanda gazeteye götürüp tanıştırırdık. 

  

İnsanın fıtratında acelecilik vardır. Herşeyin çabucak olması istenir. Fakat herkesin bazı 

hadiselere intibakı farklı olur. Bazı insanlar islamın emr ve yasaklarını, zaten aradığım 

buydu dercesine hemen kabul edip kolayca uygulayabildiği gibi, bazılarının nefslerine 

zor gelebiliyor, bazıları da kabul etmekte zorlanıyor. Bazı insanlardaki anlayabilmek 

veya kabul edebilmenin gecikmesi, anlatan ile ilgili olmadığı halde, ters giden birşeyler 

var zannederek, üzülürdüm ve bu vazifeyi yapamadığım zannına kapılırdım. Bu hizmet 

galiba devam etmeyecek, bıraksam mı diye düşündüğüm zamanlar, Enver abiler telefon 

eder veya çağırır, kimlerin geldiğini, neler yapıldığını sorarlar, hizmetin kıymetini ve 

ehemmiyetini anlatırlardı. Sonra da bir miktar şeker veya çikolata verirler, "Akşama 

gelenlere verirsin, bu hizmeti bırakmak yok" buyururlardı. Akşama çikolatalar 

dağıtıldığında, gelenler adedinden ne bir tane fazla, ne de bir tane noksan çıkardı. Kaç 

kişi varsa, o kadar verilmiş olurdu. Bu hadiseyi defalarca yaşadım. 

 

Enver abilerde öyle derin merhamet ve anlaşılamaz bir sabır vardı ki; herkes kurtulsun, 

ahiretde hiç kimse yanmasın diye fevkalade bir gayretle uğraşırlar ve her türlü sıkıntıya 

da sabr ederlerdi. Hiç kimsenin, hatta kendisine kötülük yapanların dahi kalbini 

kırmazlardı. Yetiştirdiği talebelerine de böyle olmak lazım olduğunu nasihat ederlerdi. 

Hepiniz birer Enver abi'siniz, dışarıda kendinizi değil, hocamızı ve İhlas'ı temsil 

ediyorsunuz, ona göre davranın derlerdi. 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birgün Peygamber efendimiz 

'sallallahü aleyhi ve sellem' Eshab-ı 

kiramla beraber otururlarken, birisi 

orada misafirmiş. Melekler gelmiş, 

başta Peygamber efendimiz olmak 

üzere, hepsine su döküp, abdest 

aldırmışlar. Buna gelince, yüzüne bile 

bakmamışlar ve gitmişler. 

Peygamberimize gelmiş, ya Resulallah, 

ben de müslümanım, ben de senin 

ümmetindenim. Elime döksünler diye su istedim, bırakıp gittiler, demiş. Sen kimsin, 

buyurmuşlar. Aman efendim, ben filan oğlu filanım, demiş. Ben seni tanımıyorum. 

Günde kaç defa bana salevat-ı şerife getiriyorsun ki, ben seni tanıyayım. 

Benimle ne irtibat kuruyorsun, buyurmuşlar. 
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Birgün Resulullah efendimizin "aleyhissalatü vesselam" huzuruna iki şahitle bir yahudi 

gelmiş. Ya Muhammed, 'aleyhissalatü vesselam' senin ümmetinden filan kişi gece geldi, 

ahırdan devemi çaldı. Şimdi deve onda, demiş. Deveyle beraber çağırın, buyurmuşlar. 

Deveyle beraber gelmiş. Yahudiye, şahidin var mı, buyurmuşlar. İki şahit var, demiş. 

Bizim dinimizde itiraf ve şahit çok önemlidir. Şahitlere, bu develer kime aitti, 

buyurmuşlar. Efendim, yahudinin demişler. Müslümana dönmüş, bu gece ahıra girip bu 

deveyi çaldın mı, buyurmuşlar. Efendim, vallahi billahi yapmadım. Aklımdan bile 

geçmez, demiş. Peki şahidin var mı, buyurmuşlar. Ya Resulallah, şahidim yok, demiş. 

Din hükmüne göre, şahitlerin verdiği bilgiye göre, deve yahudiye aittir fakat hırsızın da 

cezası verilecektir. Sonra O mübarek zât buyurmuş ki; Ya Rabbi, her gece 

Peygamberimize 'aleyhissalatü vesselam' yatmadan, uyumadan evvel, on salevat-ı 

şerife okurum. Eğer bu kabul edilmişse, bu deve konuşsun, demiş. Tam hüküm 

verilirken, deve, ben de konuşabilir miyim, demiş. Deve konuştuğu anda, yahudi 

titremeğe başlamış. Ya Resulallah, bunlar yalan söylüyorlar. Ben bu müslümanın 

devesiyim, demiş. Sonra yahudiler kaçmışlar. Bu sefer cenab-ı Peygamber 

"aleyhissalatü vesselam" buyurmuş ki; Bana günde on defa salevat-ı şerife 

getireni, Allahü teala dünyada bu sıkıntıdan kurtardığı gibi, ahirette de 

inşallah daha büyük sıkıntılardan kurtarır. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Efendim, diyelim ki, bir vatandaş diyor 

ki; Efendim, ben sizi çok seviyorum. 

Bu, lisan-ı kâldir. Dil, her şeyi söyler. 

Ama Mübarekler buyuruyorlar ki; Hâl 

kâlden entaktır. Peki, hâl ne olmalıdır? 

Allah rahmet eylesin, Allah şefaatlerine 

nail eylesin, mübarek Hocamız 

buyuruyorlar ki; Eğer söylediği gibi çok 

seviyorsa, onun üç alameti vardır. Bu 

üç şart kimde varsa, o inansın ki, 

gerçekten seviyordur. Onun hallerini 

karşıdaki de görür, inanır ki, bu 

dosttur. Onun için, dinimiz diyor ki; 

Hâl, kâlden entaktır, daha inandırıcıdır. Birincisi, eğer gerçekten seviyorsa, onu 

sevenleri çok sever, onu sevmeyenleri hiç sevmez. Eğer bir yerde aleyhinde 

konuşuluyorsa, susturur; susturamıyorsa, terk eder, gider. Ben burada çok sevdiğim 

bir arkadaşımın tenkid edilmesine tahammül edemiyorum. Size de mani olamıyorum, 

hadi güle güle.. İkincisi, çok sevdiğini iddia ettiği kişi, ızdırap içinde, sıkıntı içinde, 

üzüntü içinde, o da kendi keyfinin peşinde. Olmaz! Bu, sevgiye yakışmaz. Madem 

seviyorsun, sen de onun gibi ol. Sen de onunla beraber ol, acısını da, tatlısını da paylaş. 

Eğer paylaşılamıyorsa, vücuttan kopmuş kol birkaç saat içerisinde ya köpeklere yem 

olur yahut da çöpe gider. O bedende kaldığı müddetçe faydalıdır. Onun için, bu din, 
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egoizmi, yani menfaatperestliği yıkmak için gelmiştir. İnsanlar hilkat itibariyle, 

menfaatperesttir. Yani, evvela kendini düşünür. Peki ne yapacak. Evvela din kardeşini 

düşünecek. Niye? Çünki sevdiğini iddia ediyor. Üçüncüsü, ona dua eder. Karada, havada 

denizde, fırsat buldukça, onun başarılı olması için, onun sıhhatli olması için, onun hizmet 

etmesi için cenab-ı Hakka elini açar, dua eder. Bu, Allah ile kendi arasındadır. Cenab-ı 

Hak her şeyi bildiği gibi onu bilir, sonra da din kardeşi için yaptığı bu duadan dolayı, 

daha fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını, ona da nasip eder. Çünki Mübarekler 

buyurdular ki; Bir mü'min bir mü'min için dua ederse, melekler amin der. Melekler amin 

dediği için, onlar da günah işlemedikleri için, dua kabul olur. Çünki, günahkarlarınki 

kabul olmaz. Masumlarınki kabul olur. Hele hele ki meleklerin. Fakat melekler; ya Rabbi, 

bu müslüman bu müslümana çok dua etti, Allahım, sen de ettiği duaların aynısı buna 

ver, der. Meleklerin duası olduğu için de, cenab-ı Hak kabul eder, red etmez. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler, Ramezan-ı 

şerifde, bir iftar sonrası 

buyurdular ki; 

  

Efendim, bu iftarı Enver abi 

verdi. Dolayısıyla, gelen bütün 

arkadaşlara teşekkür ve dua 

ediyorum. Bu yemeği 

hazırlamakta çok emeği 

geçenlere de teşekkür 

ediyorum. İnşallah 

yediklerimizle cenab-ı Hakkın 

dinine hizmet etmek güç ve kuvvetini kazanmış oluruz. Helal lokmayla beslenen 

vücudun en iyi istifadesi, kalbin nurlanmasıdır. Çünki kalp çok hassastır. Kalp, bir 

havuzdur; ama madde değildir. Madde olsa, tek başına bulunabilir. O, bir madde 

değildir. Bir kuvvettir. İnsan vücudunda onun bulunabileceği organ, yürektir. Nasıl ki, 

ampulün içinden sıcaklık geçince o ince teller ışık veriyorlar. Nefis de, akıl da öyledir. 

İnsanın kabine gelenler, iki kaynaktan gelir. Mübarekler buyuruyorlar ki; İnsanlar 

başlangıçta aldıkları zevkin nefisten mi geldiğini, kalpten mi geldiğini ayıramazlar. 

Halbuki neftsen gelen zevk ile kalpten gelen zevk, çok farklı şeylerdir. Biri Cennete, biri 

Cehenneme götürür. Bunları ayırmak çok zordur. Fakat insanlar, zamanla ibadet 

yapmak, Allahü tealanın ismini çok zikr etmek suretiyle, kalp yavaş yavaş nefsin 

tesirinden ayrıldıkça, kendi zevkini bulmaya başlar. Ötekisi zaten kendi zevkine devam 

ediyor. Ama kalp kendi zevkinden bîhaber iken, o yaptığı ibadetler sebebiyle, Kur'an-ı 

kerim okumanın, namaz kılmanın, sohbetin çok zevkli olduğunu, hele hele konuşan 

birisi güler yüzlü-tatlı dilli ise, çok tatlı olduğunu anlar. İşte bu zevkler ayrıldığı zaman, 

hak ile batıl ayrılır. Başlangıçta, hepsi birdi. İşte Mübarekler buyurdular ki; Kalbin bu 

zevkleri ayırabilmesi için, onun güçlenmesi, kuvvetlenmesi lazımdır. Onun gücü ve 

kuvveti, ibadetlerdedir, haramlardan sakınmaktadır. Ama en kıymetli, en güçlü ilaç da, 

gene sohbettedir. Çünki, büyükler buyuruyorlar ki; Hiçbir üstünlük, hiçbir şifa, 
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sohbetinki kadar olamaz. Çünki, insanın bütün organlarına hitap eder. Sonra 

büyüklerden bahsedildiği için de, Onların ruhaniyetleri buraya gelir. Biz bilsek de, 

bilmesek de, anlasak da, anlamasak da, karpuzun güneşin enerjisini anlamadığı gibi, 

insan o ruhlardan istifade eder. Bilmek şart değildir. Karpuz güneşten aldığı enerji ile 

olgunlaştığını biliyor mu? İşte Onlardan çok bahsedince veya bahsedilen yerlere gidince, 

insanın kalbi yavaş yavaş kendine gelir, kendini tanımaya başlar ve doğru ile eğriyi 

ayırmağa başlar. Zaten birgün birisi Mübareklere, efendim siz çok hocanızdan 

bahsediyorsunuz. Neler öğrendiniz ki, bu kadar seviyorsunuz, bu kadar çok şeyler 

anlatıyorsunuz, diye sordu. Mübarekler buyurdular ki; Ya efendim, ben önceleri kim 

sevilir kim sevilmez, bilmiyordum. Hangisi eğri, hangisi doğru, bilmiyordum. Bu 

mübarek zât, Efendi hazretleri, bana bu sevilir bu sevilmez, bu iyi bu kötü diye anlattı, 

ondan sonra öğrendim, buyurdular. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Harun abinin evinde İsmet Anaç'ın 

düğünü vardı. Mübarekler, efendim beni 

oraya gönderiyorsunuz, ben ne 

anlatacağım? Bana bir şeyler söyleyin de, 

ben de gideyim orada anlatayım, dedim. 

Allah Allah, siz konuşacak mıydınız, 

buyurdular. Sustum tabii. Mübarekler 

buyurdular ki; Efendim, Allahü teala 

ezelde herkesin dünyada yiyeceğini, 

ekmeğini, suyunu, gıdasını yaratmıştır, 

yazmıştır. Hiç kimse rızkını bitirmeden 

ölmez. Ve hiç kimse hiç kimsenin de 

rızkını yiyemez. O, bedeni besleyen bir rızık olduğu gibi, sohbet de ruhu besleyen bir 

gıdadır. Bunu ezelde cenab-ı Hak ayarlamıştır, yazmıştır, çizmiştir. Yalnız ve yalnız, siz 

konuşamazsınız. Gelenlerin neye ihtiyacı varsa, Allah size onu söyletir. Hiçbir zaman 

aynı şeyi iki yerde söyleyemezsiniz. Çünki ihtiyaç farklıdır, hasta farklıdır, ızdırap 

farklıdır, buyurdular. Dolayısıyla, eğer zorlarsan, yanlış iş yaparsın. Bırak nereye 

giderse gitsin. Suyu sıkıştırabilir misin? İnsanları da sıkıştıramazsın. Onun için, insanları 

sıkıştırmak, mantıksızdır. O bir yerini bulur. Siz zorlamayın; ama tebligatta da 

ihmalkârlık yapmayın. Ne demek o? Yani, tadını tattığınız, faydasını gördüğünüz şeyi 

söyleyin. Çünki tadını biliyorsunuz. Ama yani on cilt kitapla bir somun ekmeği tarif 

etmeye kalkarsan, bir şey anlamaz. Kopar bir parça ekmeği ye. İşte büyüklerin sohbeti 

budur. Onlar size ekmeği tarif etmiyorlar. Ağzınıza veriyorlar. Sen o zaman ekmeğin 

tadını alıyorsun. İşte buna tasavvuf derler. Ekmeği yemek.. Ötekinde, on cilt kitap oku, 

ona ilim derler. Ama ilim, amel içindir. Amel de, tatmak içindir, yani ihlas içindir. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Ben sizi görmeye geldim. Bizim dinimizde; 

biri bir iyilik yaparsa, ondan fazlasını 

yapmak lazımdır. Mesela, selam verdin, 

hep bir fazla ilave.. Efendi hazretleri 

'kuddise sirruh' buyurmuşlar ki; 

İstanbul'daki Eshab-ı kiramın kabirleri, 

kendisi olabilir veya makamı da olabilir. 

Sadece Eyüp Sultan hazretlerinin kabri 

kesindir. İstanbul surlarının etrafında pek 

çok Eshab-ı kiram bulunduğu halde 

kabirlerinin yerleri kesin belli değildir. İsmi olanların kendisi de olabilir, makamı da 

olabilir. Çünki, başka yerlerde de kabirleri var. Efendi hazretleri Eyüp Sultan 

hazretlerinin kabirlerine gider konuşurlarmış. Kayserili tüccar Abdülkadir efendi vardı, 

bir gün o anlattı. Bir gün Efendi hazretleri ile türbeye girdik. Efendi hazretleri, gözlerini 

kapat, buyurdular. Kapattım. Eyüp Sultan hazretleri Efendi hazretleri ile bir şeyler 

konuştular. Bir müddet sonra Efendi hazretleri, gözlerini aç, buyurdular. Açtım. Efendi 

hazretleri buyurdular ki; Sakın ben hayatta iken bunu kimseye söyleme. Sana nasip 

oldu, daha ne istiyorsun, dedi. Onların isimleri nerede anılırsa, ruhaniyetleri oraya gelir. 

Hâlid hazretleri buyuruyor ki; Birgün Peygambere 'aleyhissalatü vesselam' dua etmek 

için, Ravda-i Mutahharaya gittim. Dua etmeye başladım. Yanımdaki bir dua eden, ya 

Rabbi, bu senin çok sevgili kulun. Ben Peygamberimizi seviyorum. Onu vesile kıldım, 

Onun hürmetine dörtbin dirhem ver, diyordu. Ben de çok şaşırdım. Hemen kolundan 

tuttum, bu ne biçim ziyaret? Sen cenab-ı Allah ile pazarlığa mı giriştin? Ne verirse 

versin. İsterse vermeyebilir, dedim. Yok, ben dörtbin istiyorum, dedi. Neden dörtbin 

istiyorsun, dedim. Birincisi, bin dirhem borcum var. İkincisi, evleneceğim, bin. Bin de, 

nafaka lazım. Bin de, kendime at alacağım, kitapları yükleyip dağıtacak, Allahü tealanın 

dinine hizmet yapacağım, dedi. Haline acıdım, torbamı açtım, dört bin dirhem gümüş 

verdim. Arkamı döndüm, gördün mü duam nasıl kabul oldu. On dakika evvel dua ettim, 

on dakika sonra param geldi, dedi. Ben namaza durdum, seccadenin yanına pat diye 

bir torba düştü. Kalbim atmaya başladı, namazım bitti, torbayı açtım. Baktım ki, içinde 

tam dörtbin dinar var. Dinar, altın demektir. Bir de yazı var. Biz daha fazlasını veririz. 

Çünki insan, ne yaparsa kendine yapar. Bir hadis-i şerif var. Allah rahmet eylesin, 

cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin, bunu mübarek Hocamız da anlatmışlardı. 

Mübarekler buyurdular ki; Efendim, bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz 'sallallahü 

aleyhi ve sellem' buyuruyorlar ki; Men. Men demek, şol kimse, demektir. Men hadime 

hudime. Bir müslüman, bir din kardeşine hizmet etti, mutlak hizmet görür. O söyledi, 

doğru söyledi. Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Kime siz bir 

iyilik yaparsanız, mutlak inanın ki, size birisi bir iyilik yapacaktır. Mübarekler buyurdular 

ki; Peki efendim, bir mü'mine yapılacak en büyük iyilik ne olabilir? Kitap verdikten 

sonra, ya Rabbi, bu mü'mini afv ve mağfiret eyle diye, dua etmektir. Çünki afva 

uğramazsa, mahv olur. Peki afv edilmesi için nasıl dua edeceğiz? Efendim, bir dua var, 
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bu duayı kim okursa, Adem 'aleyhisselam'dan' itibaren o güne kadar vefat etmiş ne 

kadar mü'min, mü'minat varsa, hepsi onun da afv ve mağfireti için, dua ederler. Nedir 

o? Rabbenağfirli veli valideyye veli üstaziyye velil mü'minine vel mü'minat vel 

müslimine vel müslimat el ahya-i minhüm vel emvat. Ya rabbi, beni afv ve mağfiret 

eyle. Annemi, babamı afv et. Hocalarımı afv et. İster hayatta, ister vefat etmiş olsun, 

ne kadar müslüman varsa, onların da hepsini afv et. Onlar da, ya Rabbi, afv ve 

mağfiretimiz için bu mü'min nasıl bize dua ettiyse, ya Rabbi, sen de onu afv et, 

derlermiş. Sonra öbür tarafa gidersin, tonlarca sevap gelmiş. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Eden kendine eder, hiç kimse 

kimseye kötülük yapmaz, 

kendisine yapar. Cenab-ı Hakkın 

ihsan ettiği mutlak geçici olan kısa 

ömrümüzde, yine Allahü tealanın 

ihsan buyurduğu ahiret tarlasına, 

yine Allahü tealanın ihsan ettiği 

tohumu ekelim. Yani, Allahü teala 

kulunu önce anne rahminde, 

karnında yarattı. O da bir hayattır. 

Sonra dünyaya getirdi, o bitti. Bu 

da bitecek. İlim, kudret, para, ne varsa, hepsi Allahü tealanın ihsan ettiği tohumdur. 

Netice: Ahirette iki yer vardır. Siyah, beyaz; Cennet, Cehennem. Oraya kimler 

gidecektir? Aişe validemiz buyuruyorlar ki; Ben bizzat cenab-ı Peygamberden 

"aleyhissalatü vesselam" işittim. Yani rivayet değil, bizzat duydum. Cenab-ı Peygamber 

"aleyhissalatü vesselam" buyurdu ki; Kim insanların kızacağı, ayıplayacağı bir 

meselede, Rabbimin rızasını düşünürse, Onun rızasını ön plana alırsa, cenab-ı 

Hak, sen benim tarafımı tuttun, ben de senin tarafındanım, seni himayem 

altına aldım, der. İnsanlar, Allahü tealanın kızacağı bir işte, Onun kullarını 

memnun etmeğe, onlara şirin görünmeğe kalkarsa, benden değil, benim aciz 

yarattığım kuldan mı bekliyorsun, denir, hepsi kaybolur gider. Efendi hazretleri 

'kuddise sirruh' buyuruyorlar ki; Sevgi ve muhabbet, alternatifi olmayan bir nesnede 

olur. Benzeri olmayacaktır. Benzeri varsa, birlik, sevgi olmaz. Allahın benzeri yoktur. 

Bir olan Hakta birleşirseniz, sevgi ve muhabbetiniz daimi olur. Eğer şu veya bu 

meselede birleşmeye kalkarsanız, mutlaka aranıza fitne girer. Onun için, görmez misiniz 

câmi'e gidenler sevişir, meyhâneye gidenler dövüşür. Neden? Muhabbetsizlikten. 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Enver abiler, "İnsanların hayırlısı 

insanlara faydalı olandır" hadis-i 

şerifini kendisine düstur edinmişti. 

Herkese her zaman iyilik ederdi. 

İnsanların hem dünyalarına hem ahiretlerine faydalı olmağa çalışırdı. "Herhangi bir 

insana bir iyilik etmek, gökten lamba olarak yere inse, bu iyilikten hasıl olan nur o kadar 

parlaktır ki; güneş onun yanında çok sönük kalır. Hele bu hizmet ile bir insanın 

hidayetine sebeb olunursa kıymeti hiç ölçülemez" buyururdu. "İnsanların dünyalarına 

hizmet etmek elbette çok kıymetlidir ama ahiretlerine hizmet etmek daha kıymetlidir" 

buyururlardı. Yetiştirdiği talebelerine de, insanlara faydalı olmak, herkese iyilik etmek 

için telkin ederler, hiç kimseyi kırmamak lazım olduğunun ehemmiyetini anlatırlardı. 

Dünyanın geçici olduğunu, ahiretin ebedi olduğunu, ahiret için her zaman hazırlıklı 

olmak lazım olduğunu anlatırlardı. Bugün için insanlara en faydalı olabilmek, Ehl-i 

sünnet itikadını anlatan kitabları vererek, mesela (Tam İlmihal Seadeti Ebediyye) 

kitabını vererek olabileceğini anlatırlardı. Talebelerine ve sevenlerine; "mutlaka belli 

zamanlarda biraraya toplanıp kitap okuyun, büyüklerden bahsedin" buyururlardı ve bu 

şekilde toplanan arkadaşları, zaman zaman davet ederler, onlarla sohbet ederlerdi. Bize 

de 1984 senesinde böyle bir vazife vermişlerdi. Arada bir bu arkadaşları getir, göreyim 

buyururlar, onlarla hususi sohbet ederlerdi. İyi insan yetiştirilmesine çok ehemmiyet 

verirler ve teşvik ederlerdi. Hatta zaman zaman kimler geliyor diye sorarlar, bazılarını 

hususi olarak görmek isterlerdi. Birkaç sene sonra abim ihlas polikliniğini açarken, bizim 

de orada çalışmamızı istemişti. Birgün Enver abiler, abim ve ben, üçümüz beraberdik. 

Abim, Enver abilere poliklinik ile ilgili bilgi veriyordu, şu şu şu doktorlar geliyorlar, 

bakalım Ali ne yapacak dedi. Enver abiler buyurdu ki; "Ali mekteb açtı, yerinde kalacak, 

insan yetiştirecek." Ve bizim muayenehanenin maddî manevî hizmet yeri olduğunu 

anlattılar. Kendilerinin de defalarca teşrifleriyle müşerref olduk. Her defasında, layık 

olmadığımız şekilde, üzerimizde olmayan vasıflarla iltifatlar ederek teşvik ederlerdi. 

Cennetde beraber bulunmak için dua ederlerdi... 

 

Enver abilerde insanlara karşı öylesine derin bir muhabbet ve merhamet vardı ki, 

anlaşılamaz bir sabırla, herkes kurtulsun, ahiretde hiç kimse yanmasın diye fevkalade 

bir gayretle uğraşırlardı. Bunun için de, her türlü sıkıntıya sabr ederlerdi. Hiç kimsenin, 

hatta kendisine kötülük yapanların dahi kalbini kırmazlardı. Yetiştirdiği talebelerine de, 

böyle olmak lazım olduğunu nasihat ederlerdi. 
 

 

 

 

 

Fî emanillah 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allah rahmet eylesin, mübarek 

Hocamız birgün Bursa'da bir su 

deposuna gitmişler. Çantayı almışlar, 

dinlenmek için oraya gitmişler. Orada 

bekçi İbrahim amca çay yapmış, bir 

bardak çay vermiş. Dua ederlerken çok 

duyduk, ya Rabbi, Bursa'da su 

deposunda bana bir bardak çay veren 

İbrahim efendinin ruhuna okuyorum 

diye, elli altmış sene hiç durmadan, 

ruhuna Fatiha, hatim gönderirlerdi. Şu 

vefakârlığa bak! Biz de ne yapıyoruz, Cuma günleri gelenleri bir bilseniz! Böyle şey 

görülmemiştir. Kaç yüz hatim, hatm-i tehlil, kaç milyon salevat-ı şerife.. Enver abi 

onların duasını yapıyor, bütün geçmişlerimizin, vefat eden arkadaşlarımızın, 

hanımlarının, bütün müslümanların ruhlarına gönderiyor. Hele hele bir de her sabah, 

bir hatm-i şerif, bir hatm-i tehlil, on Yasin-i şerif, arkadaşlarımız veriyorlar, gene bu 

büyüklerimize, sevdiklerimize gönderiyoruz. Çünki, bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz 

'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; Mevta, kabirde, boğulmak üzere olan bir 

insana benzer. İmdat diyen bir mü'mine benzer. Akrabalarından, 

evlatlarından, yakınlarından bir Fatiha yok mu, der. Ne yaparsan, onu bulursun. 

Gönder ruhlarına! Sen bilmiyorsun ki, kendine gönderdin! Eden kendine eder. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Peygamberimiz "aleyhissalatü 

vesselam" buyuruyorlar ki; Dört 

şey, her mü'mine sorulacaktır. Bir 

tanesi de, parayı nereden kazandın, 

nereye harcadın? Hadi harcadığın 

yer çok iyi, ya kazandığın yer? 

Eshab-ı kiramdan biri geldi, ya 

Resulallah, aldığım paranın hiç 

hayrını görmüyorum. Bereketi yok, 

dedi. Evde namaz kılmayan var mı, 

buyurdular. Hayır, dedi. Bereketsizlik, namazsızlıktır. Mahallede namaz kılmayan var 

mı, buyurdular. Gitti, sordu, ya Resulallah, herkes namaz kılıyor, dedi. Bu senin 

2 Aralık  2017 Cumartesi 
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anlattığın, namazsızlıktır, buyurdular. Sonra geldi, ya Resulallah, yollar dar olduğu için, 

namaz kılmayan birinin cenazesinin tabutu bizim evi çizmiş. Ondan olur mu, dedi. 

Elbette. Yıkın, yeniden yapın, buyurdular. Yıkıp yeniden yaptılar, bereketini buldu. 

Bereket nedir? Mübarekler buyurdular ki; Az parayla, çok iş yapmaktır. Bereketsizlik 

nedir? Çok parayla, hiç iş yapamamaktır. Bir mail geldi. Enver abi, ben İhlas'ta 

çalışırken az para alıyordum; ama ev, araba sahibi oldum. Ayrıldım, başka bir işe 

girdim, çok para alıyorum, aylığı zor yetiştiriyorum, diyor. Âşikar! Onun için, imtihana 

tâbiyiz. Ahirette her şey sınıflandırılacaktır. Allahü teala kendisi için yapılanları 

kendisine, senin için yapılanları, sana bırakacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Kimseyi 

kendinizden nefret ettirmeyin. Herkes 

kendine baksın. Otuz tane iyilik bir tane 

kötülüğe sebep olacaksa yapmamalıdır. 

 

Mübarekler buyurdular ki; Allahü teala'nın 

rızası büyüklerin razı olmasındadır. 

Büyükler bir kere razı olduktan sonra gitsin 

evine yatsın. 

 

Hocamız; Ramazan-ı şerif ayında ölene kabir azabı yok. Sadece kâfirlerin azabı 

Ramazan ayından sonra başlar, Ramazan ayında vefat eden müminlerinki ise hiç 

başlamaz. Cuma günü vefat edene de sorgu sual yok, buyurdular. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Musa 'aleyhisselamın' birgün çok 

karnı ağrımış. Cenab-ı Hakka 

yalvarmış, ya Rabbi, karın 

ağrısından ölüyorum, bana ilaç, 

şifa, demiş. Cebrail 'aleyhisselam' 

gelmiş, Allahü teala buyuruyor ki; 

Dağa gitsin, şu şu şu cins otları 

toplasın, kaynatsın, içsin, bi 

iznillah şifa olur, demiş. Musa 

'aleyhisselam' dağa gitmiş, o otları 
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bulup kaynatıp içmiş ve ayağa kalkmış. Aradan üç-beş ay geçmiş, tekrar karnı ağrımış. 

Tekrar dağa gitmiş, aynı otları bulup kaynatmış, daha beter hastalanmış. Ellerini açmış, 

ya Rabbi, aynı otları kaynatıyorum. Bundan evvel bir defada geçti, şimdi içtikçe 

karnımın ağrısı artıyor. Ya Rabbi, ne hikmeti var, demiş. Cebrail 'aleyhisselam' gelmiş, 

ya Musa, Rabbim sana gücendi. Önce, Allah dedin, sonra ot; şimdi önce ot, sonra Allah 

diyorsun, demiş. 

 

Mübarekler; Bu büyükleri tanıyanların yedi nesline faidesi olur. Kaldı ki bu daha birinci 

nesil, buyurdular. 

  

Bu geminin kaptanı (1. kaptanı da 2. kaptanı da diye saydılar) da belli, yolcusu da; 

istikameti de. Ancak bu büyükleri tanıdıktan sonra şu üç 'i'yi yapan helak olur. Gemiden 

atılma sebebidir. 

1. İmtihan maksadı ile soru sormak. 

2. Büyüklerin söylediklerini inkar etmek. 

3. Hayatta ve mematta, gıyaben ya da yüzüne karşı incitmek. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir şeye kavuşan her şeye kavuşuyor. O 

bir şeye kavuşamayan hiçbirşeye 

kavuşamıyor. Ne bahtiyarız ki Allahü 

teala bize bindörtyüz seneden beri gelen 

temiz, dürüst, sağlam bir iman nasip 

etti. Çocuklar gibi neşeli olmalıyız. Ufak 

- tefek arızaların hiç kıymeti olmamalıdır. 

Seadet, esas zenginlik; Ehl-i sünnet vel 

cemaat itikadıdır. 

  

Hocamız gelirken çok selam söylediler, 

arkadaşın bayramlarını tebrik ederiz, dediler. İnşallah ayrılık olmayan yerde birlikte 

oluruz, buyurdular. Bir şey muhakkaksa onu olmuş bilmek lazımdır, buyurdular. Madem 

ki ölüm haktır, muhakkaktır, birgün mutlaka olacaktır. Onun için fani değil de ebedi 

alemde beraber olacağız inşallah, buyurdular. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler bir gün sohbetlerinde 

buyurdular ki; Bir mü'min Allahü 

tealanın bütün emirlerini harfiyen 

yerine getirse, yasaklarından 

harfiyen sakınsa, bunun kurtulma 

ihtimali vardır. Fakat bir mürşid-i 

kâmile kavuşursa, ona teslim 

olursa, ona bağlanırsa, bunun 

kurtulmama ihtimali yoktur. Bu, bir 

bayram müjdesidir. Yine Mektubatta İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; Allahü 

teala bir kulunu severse, onu sevdiği bir kuluyla tanıştırır, ahbap eder, dost eder. Yine 

Mübarekler buyurdular ki; İnsanların en hayırlısı ilim öğrenen ve ilim öğretendir. 

Arkadaşların bütün çalışmalarının nihai gayesi, Allahü tealanın kullarına doğru yolu 

ulaştırmaktır. Netice itibariyle, hangi işte olursak olalım, sonuç itibariyle gayemiz; 

Allahü tealanın kullarına İslamiyyeti duyurmaktır. Tabii, her asrın kendine göre bir 

vasıtası vardır. Mesela, bizim memlekette bir tane merkep vardı. Ona da kimin sırasıysa 

o biniyordu. Herkesin binmesi öyle kolay değildi. Ben köyden şehre inmek istediğimde, 

merkep sırası bana gelmezdi. Ondan sonra köyde bir otobüs çıktı, düğün bayram 

yapıldı. Otobüsle şehre indiğim zaman herhalde Amerika'ya gittiğimi zannediyordum. 

Her asrın, her zamanın kendine has bir vasıtası vardır; ancak esas olan insandır. Yani, 

merkep de insan içindir, otobüs de insan içindir, uçak da insan içindir, insanı taşıması 

içindir. Şimdi sıra esasa geldi. İhlas'ın esası, yirmibeş - yirmialtı senede açılan Işık 

Kitabevidır. Hiç bunun başka yolu yordamı yoktur. Yirmibeş sene evvel bu kitaplar elde 

dağıtılıyordu. Mübarekler; hakkınızı nasıl öderim kardeşim, buyurdular. Elde kitapları 

öyle matbaaya, ambarlara götürmek kolay değildir. Ambarlarla taşıyorsun ve araba 

yok. Sonra bu kitapların götürülmesi ayrı bir vasıtadır. İkinci bir vasıta olarak da şimdi 

gazete çıktı; fakat Adem aleyhisselamdan beri hak ile batıl ayrıdır. Bütün dünya biliyor 

ki, önce giden bayrağı diker. Kim önce giderse onun dediği olur. Hatta Mübarekler; köye 

kim önce giderse memleket kurtulur, buyurdular. Onun için kitapları köye götürün. 

Arkadaşlarımız inanın bu görevini bırakmamışlardır. Birkaç memlekette fırtınalar esti; 

ama elhamdülillah ezan sesleri susmadı. O vasıta gitti. Televizyon denen, radyo denen 

vasıtalar çıktı. Kim önce giderse, onun olacaktır. Kim önce nereye ulaşırsa, millet o 

olacaktır; ama gaye yine kitaptır. Çünki, bu vasıta bizim değildir. Uçağa bindiğimiz 

zaman, bir yere gitmek için süratli bir vasıtaya bindiğin zaman oranın pilotuna, 

görevlisine karışamazsınız. 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

1997 senesinde bir kandil günü 

Yalova'da Mübârekler husûsî bir 

sohbetde buyurdular ki; 

 

Kalb kendiliğinden Allah demeğe başlayınca Evliyâlık başlamış olur. Evliyâlık da derece 

derecedir. Bunu ilmihalden bulup okuyun". "Okuyan var mı" buyurdular, bana bakıp 

"sen okudun galiba" buyurdular. Mübârek zâtları, mürşid-i kâmilleri sevmek, kişinin 

bardağını feyz pınarının altına koyması demekdir, fekat bu bardağın kapağı kapalı olursa 

bu pınardan gelen feyzler bardağın içine girmezler, bu gelen feyzden istifâde edilemez. 

Bu kapağı açmak için harâmlardan sakınmak lâzımdır. Harâmdan ne derece çok 

sakınılıyorsa, gelen feyzden o derece istifâde edilir. Evliyâların da, büyük zâtların da 

rûhlarından dâimâ istifâde etmek mümkündür. Yeter ki Allah irtibât kurmak nasîb 

eylesin. Mübârek zatlar vefâtlarından sonra daha fazla feyz verirler. En büyük günâh, 

Allahü teâlâyı unutarak iş yapmakdır. Kaldı ki, biz nemâzda bile unutuyoruz. Fekat 

büyükler bunun çâresini bulmuşlar. Büyükler buyuruyorlar ki; Beş vakit nemâzı kılan, 

hükmen yirmidört sâat hatırlamış kabul edilir. Bir de, îmânımızı, hidayetimizi, her 

şeyimizi borçlu olduğumuz büyükleri hiç unutmamak, her sâniye hatırlayabilmek lâzım. 

Feyz gelmesinin sebebi bu sevgidir. Bunun için iki yol vardır. Birincisi; her an, her 

yapdığı işte, her atdığı adımda, o büyük zâtı hâtırlamakdır. Hocam bu işi, bunu nasıl 

yapardı diye düşünüp, ona göre yapmakdır. Yani, O zâtı kendi kalbine koymakdır. Bu 

kişi, her sâniye hocasını düşünmeğe, her an râbıta hâlinde olmağa mecbûrdur. İkinci 

yol; öyle kıymetli bir iş yaparak kendini sevdirmeli ki, hocasının kalbine girmelidir. Eğer 

bunu yapabilirse, talebenin her an kendisinin düşünmesine lüzum kalmaz. O, artık 

büyüklerin kalbindedir. Büyüklerin kalbine gelen feyzlerden istifâde eder. Demek ki, 

feyz alabilmek için, büyük zâtı ya kendi kalbine koymak, ya da onun kalbine girmek 

lâzımdır. Bir zaman Ali Râmitenî hazretlerinin evine misâfirler gelmişdi. Gelen misâfire 

de evde o anda ikrâm edecek bir şey yokdu. Misâfirin karnı açdı ve ne ikrâm etsem diye 

üzülüyordu. O sırada Ali Râmitenî hazretlerinin talebelerinden birisi tavuklu pilâv hediye 

getirdi. "Bu yemeği, sizin için hâzırladım. Ne olur kabul edin" diyerek yalvardı. Bu 

sıkıntılı anda gelen yemekden son derece hoşnûd olup, o talebesine; "Evlâdım bu 

getirdiğin hediye çok makbûle geçdi. Hediyyeni kabul etmeden evvel seni kabul etdim. 

Şu anda hâcet kapısı açık, ne istiyorsan sana dua edeceğim ve mutlaka kabul olacak" 

buyurdu ve talebesinin arzûsunun ne olduğunu sordu. Tavuklu pilavı getiren talebe ise; 

"Hocam tek bir isteğim var, aynen sizin gibi olmakdır, başka isteğim yokdur" dedi. Ali 
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Râmitenî hazretleri; "Evlâdım bu çok ağır bir yükdür, bu yükü sen kaldıramazsın, başka 

bir şey iste" buyurdu. Talebe ise; "Efendim, bundan başka hiç bir isteğim yokdur, 

sâdece sizin gibi olmak istiyorum" dedi. Ali Râmitenî hazretleri söz verdiği için bu 

talebesine dua etdi. Talebesi ise o anda aynı kendisi gibi oldu. Bunun içinde iki azîz 

ma'nasına gelen "Azîzân" ismi ile meşhûr oldu. Fekat her ne kadar talebe, aynı hocası 

gibi oldu ise de Hocasının üzerindeki taşıdığı yükü çok ağır olduğu için bu talebe kırk 

gün sonra vefat etdi. 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Sabır ferahlamanın anahtarıdır. 

İnsan tez canlıdır. Ama hep Allahü 

tealanın dediği olur. 

 

Büyükleri tanımak, büyüklüğüne 

inanmak keramettir. Herkes 

tanıyamaz. Allahü teala sevgili 

kullarını insanların arasına 

gizlemiştir. O büyükler insanlık halleri içinde gizlenmiş bulunurlar. Onlara o gözle 

bakmak tehlikelidir. "Zahiri zehirdir." (Herkes yanlarına gelebilsin diye böyledirler). 

Kabirler gibi. Büyüklerin kabri büyük yapılır ki; insan edepli olsun. 

 

Mübarekler; bakın efendim, İbn-i Abidin'de ne yazıyor, buyurdular. Evlenecek olan 

erkek, eğer kul hakkına riayet edemiyecekse hiç evlenmesin. Çünki, ahirette bunun 

altından kurtulamaz. Çünki, gelen ne bir hizmetcidir ne de köledir, hanımefendidir. 

Bütün mesele; dediği dedik, çaldığı düdük dersen o evlilik olmaz. Karşılıklı anlayış içinde 

olacak, yani anlaşamasa bile anlayış gösterecek. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allahü azimüşşan bütün kainatta, 

kendine bir komşu yaratmıştır. 

Kainatta onun kadar yakın hiçbir 

mahluk yoktur. O da, insanın kalbidir. 

İmam-ı Rabbani hazretleri Mektûbat'ta 

carullahtır, buyuruyorlar. Yani, Allahın 

komşusudur. Komşuya bir şey olursa, 

9 Aralık  2017 Cumartesi 

10 Aralık  2017 Pazar 
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yanındaki de incinir. Bu komşu kırıldı mı, incindi mi, cenab-ı Hak da incinir. Onun için, 

kafanı kır, kimsenin kalbini kırma. Çünki, kalp kırıldı mı, kul hakkı vardır. Değer mi? 

Beş dakikalık öfkesi için, iki dakikalık şeyi için, değer mi? Değer mi? Prestiji için, şöhreti 

için, bilmem insanların verdiği rütbe için.. İnsanların verdiği önemli değil, Allahın 

verdiğine bak. İnsanlar bugün verir, yarın alır. Allahü teala bir kuluna itibar verirse, onu 

hiç kimse itibarsız yapamaz. Eğer Allahü teala bir kuluna itibar vermezse, onu hiç kimse 

itibarlı yapamaz. Bir müddet balon gibi şişirirler, gazlarlar, sonra da patlatırlar. Onun 

için, insanların methetmesi, insanların rütbe vermesi, bunlar balondur. Balon belli bir 

seviyeye çıktı mı, istesen de, istemesen de, patlamaya mahkumdur. Ölümden başka 

insanları firenleyecek hiçbir nasihat yoktur. Ne istersen söyle! İstersen sabaha kadar 

dil tüket. Ama şöyle bir yerine iğneyi bir batırıyorsun... 

 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İnsanlar rızkın peşinden koşar, rızık 

da onların peşinden koşar. Rızkın 

miktarı, nefesin sayısı, yazılmıştır, 

belirlenmiştir. Bu ömür bir an ne ileri, 

ne geri gider. Vakti gelince, her şey 

biter. Allah rahmet eylesin, mübarek 

Hocamız öyle buyurdular; Bir hayat 

ki, başı yok. Bir hayat ki, sonu yok. 

Yani, bundan yüz sene evvel 

hiçbirimiz yoktuk. Bundan yüz sene 

sonra gene hiçbirimiz yokuz. Arada bir varlık. O da olmayıversin. Onun varlığı ile 

yokluğu neyi değiştirir? O halde, bu dünyaya niye geldik? Bir mesele var. Dünyaya 

gelmek için, anne karnına düşmek lazımdır. Anne karnındaki çocuğun hedefi, dünyaya 

gelmektir. Dünyaya gelmekten maksat da, Cennete gitmektir. Çünki, burası 

muvakkattır. Aramızdakiler tek tek gidiyor. O halde, buradan gidilecek iki yer vardır. 

Biri Cennet, biri Cehennemdir. Cenab-ı Hak Cenneti, kullarına mekan olarak, aslî vatan 

olarak yaratmıştır. İşte bu dünyaya gelmemizin sebebi, ahirette Cennete gitmektir. 

Allah gafletten muhafaza eylesin. Bir mü'min eğer dünyada ölüm ve sonrasını 

düşünemiyorsa, onun hayatı perişan olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Aralık  2017 Pazartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

İmam-ı Cafer-i Sadık 'radıyallahü 

anh', cenab-ı Peygamberin 

'aleyhissalatü vesselam' torununun 

torunudur. İmam-ı Cafer-i Sadık 

hazretleri Mina'da birkaç dostuyla 

sohbet ederken, yanlarına bir 

dilenci gelmiş. O sırada üzüm 

yiyorlarmış. Dilenci, bana bir şey 

verin, demiş. Koparmış bir salkım 

üzüm, buyurun, demiş. Ben üzüm 

istemiyorum, bana para verin, 

demiş. İmam hazretleri, param yok, demiş. O da çekmiş gitmiş. Birkaç adım gittikten 

sonra pişman olmuş, tekrar geri gelmiş, üzümü alayım, demiş. İmam hazretleri de, 

kusura bakma, sana üzüm yok, demiş. O gittikten sonra başka bir dilenci gelmiş; ya 

imam, Allah rızası için bir şey ver, vermiş. O da kopartıp, bir dal üzüm vermiş. Ya Rabbi, 

ne merhametlisin. Ben sana nasıl hamd edeyim? Ya Rabbi, bu aciz kuluna bir de bir 

salkım üzüm ihsan ettin deyince, bir salkım daha vermiş. Ya Rabbi, ben sana şükürden 

acizim deyince, yanındakine, paran var mı, demiş. Efendim, yirmi dirhem var, demişler. 

Ver, demiş; o da çıkarıp vermiş. Ya Rabbi, ben acizim. Sen çok mübareksin, beni afv et 

deyince, imam hazretleri gömleğini çıkarmış. O şükr ettikçe nimetler artmış ve gitmiş. 

İmam hazretleri buyurmuşlar ki; İşte insanlar böyledir. Verilen nimete şükr etmedi, 

cenab-ı Hak elinden aldı. Öteki şükr ettikçe, artırdı. İşte Allahü teala Kur'an-ı kerimde 

mealen buyuruyor ki; Verdiğim nimetlere şükr ederseniz, artırırım. Ama 

verdiğim nimetlerin kıymetini bilmezseniz, hafif görürseniz, az görürseniz, 

elinizden alırım, sonra da size çok acı azap yaparım. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün İsa "aleyhisselam" havarileriyle 

beraber giderken bir çamaşırcı adama 

rastlıyorlar. Selam veriyorlar. Biraz 

sonra Cebrail "aleyhisselam" geliyor ve 

ya nebiyallah, bu adam bu gece ölecek, 

siz de bunun cenazesine katılacaksınız, 

diyor. Ertesi gün bekliyorlar. Gelen yok, 

ölen yok. Cebrail "aleyhisselam" yine 

12 Aralık  2017 Salı 

13 Aralık  2017 Çarşamba 
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geliyor ve bu defa, Ya nebiyallah, o adamın çamaşır sepetine bakınız. Bakınca orada 

çok zehirli ölü bir yılan görüyorlar. Cebrail "aleyhisselam", bu adam size selam verdikten 

sonra fakir birisine sadaka verdi. O verdiği sadaka sebebiyle Allahü teala da onu 

kazadan, ölümden kurtardı ve ömrünü uzatdı. İşte hadis-i şerif, sadaka belayı önler, 

ömrü uzatır. Hocamız, kardeşim bu dünyada cenab-ı Hakkın en çok hoşuna gidecek 

sadaka; kitap vermektir, buyurmuşlardı. Çünki, bir kitap verildiği vakit onu okuyan, 

okuyacak ve kurtulacak. Bundan daha büyük iyilik olur mu, buyurmuşlardı. Onun için 

her şey söylendi, her şey bildirildi. Bunları dinleyenler kâr etti, kazandı, bu bana lazım 

değil diyenler perişan oldu. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

En rahat, en huzurlu mümin; kendisiyle 

hesaplaşandır, başkasıyla değil. Maalesef 

hep başkasına baktığımız için kendimizi 

göremiyoruz. Halbuki bize kendimizi 

görebilmemiz için ayna veriyorlar. İşte o 

aynaya bakıp kendimizi görmemiz 

lazımdır. O ayna; mürşid-i kâmillerdir, 

onların eserleridir. Dolayısıyla, Tam 

İlmihal Seadet-i Ebediyye de çok 

mükemmel bir aynadır. O aynaya bakıp, 

yani onu okudukça kendisini tanıyanlar kurtulacaktır. Yusuf aleyhisselam Cennet güzeli, 

beşer güzeliydi. Çok sevdiği bir arkadaşı onu ziyaretine geldi. O da ona takıldı. Hiç 

hediye yok mu? Olmaz mı? Size lâyık bir hediyeyi aradım taradım ve en sonunda 

buldum. Nedir o? Ayna. Bu ayna ne? Güzelliğinizi biz görüyoruz biliyoruz, ama kendiniz 

bilmiyorsunuz. Biz yanıyoruz, siz yanmıyorsunuz, dedi. Bunu anlatan devamla: Ey aziz, 

büyüklerin senin getireceğin hediyeye ihtiyacı yok. Ama hediye sevgiyi arttırır. 

Unutmayın ki, cenab-ı peygamber de "aleyhissalatü vesselam" senden hediye bekliyor, 

Allahü teala da senden hediye bekliyor. Sakın onları ihmal etme. Sen cenab-ı 

peygambere "aleyhissalatü vesselam" ne kadar salevat getirirsen, verdiğin hediyeden 

dolayı O da o kadar senden çok memnun olur. Sen beş vakit namazını kılarsan Allahü 

teala da senden hoşnut olur. Allahü tealanın kullarından beklediği, beş vakit namazdır. 

Namazını kılmayan cenab-ı Hakka hediye vermemiş oluyor demekdir. Nefes alıp 

veriyorsak namaz kılmak durumundayız. Eğer nefes alıp vermiyorsak, namaz sâkıt oldu 

demektir. 

 

 

 

 

 

 

 

14 Aralık  2017 Perşembe 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz 

efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

2007 senesi, Haziran ayının 4 ü... 

Enver abiler İhlas Holding'de 

Kendilerinin de namaz kıldıkları 

(odalarının bulunduğu kattaki) mescidde ikindi namazına, Huzur Pınarına hizmet eden 

arkadaşları davet etmişlerdi. Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. 

 

O gün Enver abiler buyurdular ki; 

  

Padişahın hizmetçisi yalvarıp yakarıyormuş cenab-ı Hakka; birgün padişahın yatağında 

yatabilsem diye. Ben kulübede yatıyorum, o ne saltanat içinde yatıyor. Laf, laf, laf... 

Gitmiş padişahın kulağına. Gidin, yıkayıp, paklayıp getirin demiş. Gitmişler, devlet kuşu 

kondu başına demişler. Padişahın yatağında yatacaksın. Ne? Emir öyle. Yatırıyorlar 

yatağa, sabah da çıkartıyorlar padişahın karşısına. Anlat bakalım diyor, bu gece kaç 

saat uyudun, rahat ettin mi? Yatak, döşek iyi mi? Oda da, yatak da senin olsun, döşek 

de senin olsun, ben kulübeme gidiyorum diyor. Neden? Sabaha kadar damla uyku 

uyuyamadım. Neden? Kafamın üzerinde kocaman bir taş vardı, devamlı sallanıyordu. 

Ha düştü, ha düşecek. Padişah; Ben her gün bu yatakta yatıyorum. Allah'tan kork! ... 

 

Onun için Enver abiye yardımcı olun. Pilot hata yaparsa herkes gider. Kaptan yanlış 

yaparsa gemi batar. Şoför yanlış yaparsa kaza yapar. O halde, şoförün takva sahibi 

olduğuna değil, sanatına bakın. Sorar mısın kaptana; Ey kaptan namaz kılıyor musun? 

Sana ne! Sen yürümene bak. Bakış açılarımız, ölçülerimiz farklı olmalı. Şoför başka, 

cami imamı başka tabii ki. Ama o şoförün değerini lütfen bilin, çünki hayatımız biraz da 

onun süreceği arabaya bağlı. Gel de dua etme şimdi. 

  

Fakirullah hazretleri var Tillo'da, Marifetname kitabının yazarı İbrahim Hakkı Efendi 

hazretlerinin mürşidi. İsmail Fakirullah hazretleri birgün bir talebesini suya göndermiş. 

Git şu ibriği şu çeşmeden doldur gel. O çocuk da almış ibriği gitmiş çeşmeye 

doldurmağa. Oyuna dalmış. Öğlen geçmiş, ikindi geçmiş... Derken aklı başına gelmiş. 

Hemen gitmiş çeşmenin başına, suyu doldurup gelmiş ama hakikaten mahzun, üzgün 

bir halde. Oradaki öğrenciler, sen nasıl geç kalırsın, hocamızı bekletirsin diye yer misin 

yemez misin, dövmeye başlamışlar. Derken, Fakirullah hazretleri acele ile telaşla 

koşarak geliyor, durun yapmayın, yapmayın diyor. Duruyorlar, hocam bu hata işledi, 

15 Aralık  2017 Cuma 
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hak etti diyorlar. Hiç de hak etmedi ve çok da günaha girdiniz, helalleşin diyor. Mübarek 

zat; Nazar ettim, bizim kısmetimiz olan su dağdan yeni geliyordu. Bu arkadaşınız o suyu 

almağa gittiği zaman henüz bize tahsis edilen su çeşmeye gelmemişti. Allahü teala ona 

unutturdu. Vakit doldu, bizim su çeşmeye geldi ve o çocuk kovayı doldurdu. Siz de bunu 

dövdünüz, şimdi nasıl helalleşeceksiniz? Elini mi öpersin, ayağını mı öpersin, yanağını 

mı öpersin, affet bizi mi dersin? Düşünün ki kısmet olmayan su eve gelmiyor. İşte 

herkesin rızkı, o kadar kesin tayin edilmiştir. Dolayısıyla hiç bir Allah'ın kulu rızkı için 

üzülmemelidir. Peki çalışmalı mıdır? Çok! Çünki, çalışmak ibadettir. Ama o çalıştığımızla 

rızkımızın hiç bir ilgisi yoktur. 

 

Bir delikanlı genç işsiz kalmış. Gitmiş iş aramaya. Ağanın yanına git, bahçesi sulanacak 

demişler. Buna işi vermişler, su taşıması için ip, kova ve omuzunda taşıması için sopa 

vermişler. İşe başlamış. Şans bu ya, kovanın biri sağlam biri delik. Sağlam kova hiç su 

akıtmıyor, delikli kovanın yarısı yolda boşalıyor, yarısı geliyor. Yani iki kova ile gidiyor, 

bir buçuk kova ile dönüyor. Bu, iki sene sürüyor. Sağlam kova, delikli kovaya meydan 

okumaya başlıyor, hakaret etmeye başlıyor. Sen zaten ne işe yararsın, yine bende iş 

var, bir damla suyu zayi etmeden getiriyorum diyor. Senin getirdiğinin yarısı boşa 

gidiyor, sen hep yarım adamsın, yarım olarak getiriyorsun. Akla ne gelirse söylüyor. 

Artık delikli kovanın burasına geliyor. Artık sucu başına diyor ki, yeter bu kadar. Artık 

uğradığım hakaretler yeter bu sağlam kovadan diyor. Her gün tafra, tafra, hakaret 

ediyor. Ben buna dayanamıyorum, ya kır beni, ya da yama, ne yaparsan yap, yeter ki 

sağlam olayım. Öyle mi diyor, sucu çocuk. O zaman bugün su taşımayalım da beraber 

bir gezelim diyor. Gitmişler dereye. Buradan bahçeye kadar gidelim demiş. O zaman 

tabii yollar dar. Yolda gelirken demiş ki delikli kovaya, sen hep omuzumun sağ 

tarafındaydın, öteki de sol. Şu yolun iki tarafına bak demiş. Senden akan sulardan ne 

güzel güller, yeşillikler, bitkiler büyüdü ama öteki taraf kup kuru. Bir taraf kuru, bir 

taraf mükemmel, hayat. İşte kibirli insanlar dolu kovaya benzer ama etrafa bir damla 

faydaları olmaz. Diyor ki; Senin gibi delikli kovanın, hem kendine faydası var, hem bana 

faydalı, hem de toprağa faydası var. Güller yetişti senin geçtiğin yerlerde. Hangisi olmak 

istersin, ondan mı, bundan mı? O da diyor ki; Biraz daha delsen iyi olur galiba... Onun 

için, kibirli insanların hiç faydası yoktur. Bir insan kibirli mi, değil mi faydasından belli 

olur. Eğer dağıtmıyorsa, vermiyorsa bil ki o berbat dolu kovadır, işe yaramaz. Eğer eli 

açıksa yani delikleri varsa tamam. 

 

Netice, geçen sene Enver abi ölümden döndü. Bakın neşeli, aranızda. Elhamdülillah. 

Allahü teala hayırlı ömürler versin. Mektubat'ta buyuruluyor ki; Padişahın yanındaki 

sadrazamın beş dakikası, köylü dayının bin senesine bedeldir ama o padişahın yanındaki 

vezirin hayatı da aslanın ağzındaki değil midesindeki yem gibidir. Her an ölüm vakidir. 

  

Hazret-i Ömer bir dirheme satmak istemiştir o emirliği, o hilafeti, ama tabii kimse alır 

mı? Bir vücutta baş ne kadar ehemmiyetli ise, bir şirkette de baş o kadar kıymetli ve 

ehemmiyetlidir. Ama vücutsuz baş, başsız vücut bir işe yaramayacağı gibi bu 

Müslümanlar da bir ümmettir. Ümmet demek bir insan demektir. Bir insanda otuz 

trilyon hücre var. Hepsi bir yere bağlı. Dolayısıyla, bağlantısız bir hücre, anında kansere 

dönüşür. Siz bağlantısız olmaktan korkun. Bir başa bağlıysanız, gidin yatın uyuyun. 

  

Allahü teala Kur'an-ı kerim'de mealen buyuruyor ki ; Sizin için barış hayırlıdır. O halde, 

Allah'ını seven Allaha kurban olsun. Onun emri, her emrin üzerindedir. O, her şeyin 



272  | S a y f a  
 

üstündedir. O mealen buyuruyor ki ; Sizin için barış hayırlıdır. Bize çok sorular 

soruluyor. Tabii Enver abinin hep verdiği istikamet, barışın. Mahkemelik olmayın, hele 

hele ahirete intikal ettirmeyin çünki ahiret bildiğiniz gibi değil. Maazallah, kul hakkından 

peygamberler dahi çekinmişlerdir, çünki kul hakkı dehşettir. Kul hakkı ile ölmek 

felakettir. Binlerce insan sırtımıza bassın ama biz bir karıncaya bile basmayalım. 

  

Bir şair diyor ki; İnsanın ömrü, dünyanın ömrüne nazaran sahrada bir an esen rüzgar 

gibidir. Değmez yani, bir rüzgardı ama geçti. Bu rüzgar kadar kısa olan ömrümün içinde 

çok tatlı günlerim geçti ama çok acı günlerim de geçti. Zalim olan, gücü olan zulmetti, 

hakaret etti, kırdı, dövdü... Hepsi geçti ama mazlumdan geçmedi. Yani, haksızlığa 

uğrayandan geçmedi. Peki ne oldu? Onun boynunda, uğradığı hakaretlerin, uğradığı 

gıybetlerin, uğradığı iftiraların hepsi yazılı kaldı. Ahirete o levha ile gelecek. Cenab-ı 

Hak, bu ne diyecek? Ya Rabbi, bu adam burada bana bunları bunları yaptı diyecek. 

Haklarınızı helal edin, ben de helal ettim. 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün hazret-i Peygamber 

"aleyhissalatü vesselâm" eshâbı ile 

beraber oturuyorlardı. Hazret-i Ömer 

"radıyallahü anh" da oradaydı. Yâ 

Ömer, içime müthiş bir sıkıntı geldi, 

rûhum darlandı. Bir Allahın düşmanı 

geliyor, buyurdular. Hazret-i Ömer; 

destur yâ Resûlallah, işini bitireyim, 

dedi. Hayır sen otur ve olanları seyret, 

buyurdular. Kapı çaldı. Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselâm" ayağa kalktı, kapıya 

gitti. Tabii Eshâb-ı kirâm da beraber gittiler. Kapıyı açınca, bir kabile reisinin geldiği 

anlaşıldı. Ona iltifat etti, hatta kendi yerini gösterdi, tatlı tatlı konuştular ve daha sonra 

o zât gitti. Yâ Resûlallah, bu, Allahın düşmanı mı? Ona çok iyi muamele ettiniz. 

Peygamber Efendimiz; evet, başka çarem yoktu. O Allahın düşmanı, ama o kabile 

reisidir, güçlüdür. Bana bir şey yapamaz ama, emrindeki müslümanlar zayıf olduğu için 

gider, onlardan intikam alır, onlara kötülük yapardı. Dolayısıyla, ben onu idare ettim, 

buyurdular. Mübârekler buyurdular ki; insanları kıran döken, fitneye sebep olan doğru; 

fitneye sebep olmayan, fitneyi önleyen yalandan daha kötüdür. O halde, mü'minlere 

karşı güler yüzlü tatlı dilli olmak hususunda samimi olacağız, düşmana karşı da idareli 

olacağız, onları da kendimize düşman etmeyeceğiz. Çünki münakaşa, dostun 

dostluğunu azaltır, düşmanın düşmanlığını arttırır. Peygamberimiz "aleyhissalatü 

vesselâm"; mudârâ, yani dünyayı verip âhıreti kazanmak için 

gönderildim, buyuruyor. 

 

16 Aralık  2017 Cumartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dünya bir hayaldir. O hayali ele 

geçirmek için, gece gündüz çalışır, 

ölüm de ona taliptir. Cebrail 

'aleyhisselam' Peygamber 

efendimize 'aleyhissalatü vesselam' 

ya Resulallah, dünya ile ahiretin 

arası ne kadardır, diye sordu. Göz 

açıp, kapayıncaya kadardır, 

buyurdular. Zaman bizi aldatmasın, 

zaman bizi kandırmasın. Daha çok 

var zan etmeyelim. Bizim içimizde, 

en yaşlı ablam hayatta. Ondan 

sonra Enver abi, hayatta. Ondan sonraki hayatta. Ondan sonraki vefat etti, ondan 

sonraki vefat etti. Yani, en küçüğü ve onun büyüğü vefat etti. Hani yaş sırası? Yok böyle 

bir şey! 

 

Abdullah ibni Mübarek "rahmetullahi aleyh" hazretlerinin zamanında, yani Tabiin 

zamanında, birisi vefat etmiş. Kabre götürmüşler, kocaman bir yılan çıkmış. Daha o 

zaman! Abdullah ibni Mübarek hazretlerinin oğlu Abdullah, oranın kadısı, en saygın 

kişisiymiş. Kendisine gelmişler, filan kişi öldü; fakat kabri kazdık, içinden yılan çıktı, 

demişler. Bir tane daha kazın, demiş. Yedi tane kabir kazmışlar, hepsinden yılan çıkmış. 

Efendim, yedi oldu, demişler. Artık gerek yok. Bu, onun ameli.. Ameli ne hale geldi, 

demiş. Yılanın olduğu yere gömmüşler. Allah korusun. Rüyamda görsem, korkumdan 

ölürüm. Ya namazından, ya zekatından, ya yalanından, ya haramından.. Bir şey var. 

Yaparsan, sana böyle yaparlar diye, Allahü teala sevdiklerine gösterir. Yoksa, her göz 

onları göremez. O zaman ki insanların kalp gözü açık, cenab-ı Hak gösteriyor. Haram, 

ateştir. Bu, Allahın indinde kaidedir. İster delilli haramlar olsun, ister haram kazanç 

olsun, haram, yani cenab-ı Hakkın yasak ettiği bir şey neyse, büyükler buyuruyorlar ki; 

Bu, ateştir. İnsan elini ateşe koyabilir mi? İnsan akrebi tutabilir mi? İnsan yılanla 

arkadaş olabilir mi? Olmaz böyle şey! 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Ne olur, dünyayı terk edelim, ahirete 

yönelelim. Ahirete yönelip, ahirete 

endeksli olarak işlerimizi ayarlayalım. 

Çünki, bu dünya sahtedir, yalandır. 

Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' 

buyuruyorlar ki; Bu dünya mel'undur, 

bu dünyada Allah için yapılmayan her 

şey de mel'undur. Mel'un demek, seni 

Allahtan uzaklaştıran şey, demektir. Bir 

başka hadis-i şerif de var. Bu dünya 

çöplüktür, talipleri köpektir. Bir hadis-i 

şerif daha var. Hubbu dünya re'su külli 

hatiyetin. Dünya muhabbeti, servet, 

şöhret, meth edilmek, aman beni 

kötülemesinler gibi sahtekarlıklar o kadar 

kötüdür ki, dünyada hiçbir günah bunun kadar büyük olamaz. Ama hiç! Çünki 

Mübarekler buyurdular ki; Kül kelimesi, yalnız kullanılırsa, tamamı demektir. Aklımıza 

gelebilecek ne cins haram, ne cins felaket varsa, dünya muhabbeti hepsini ezip geçer. 

Peki biz neyi seveceğiz? Her şeyi seveceğiz. Bunlar, sevgiye engel değildir. Ama niçin? 

Çünki, kabre girdiğin zaman ilk sual, niçindir. Namaz kıldın, niçin? Ticaret yaptın, niye? 

Oğlunu okuttun, niçin? Ya Allah için veyahut da şu için, bu için. Kül kelimesi, 

kendisinden sonraki kelimeye birleşirse, ona Fransızca liyazon derler, şimdi bağlaç 

diyorlar, o zaman bir nesnenin hiçbir zerresini zayi etmeksizin, tamamıdır. Ekeltü küllü 

rumman. Küllü rumman, yedin. Ne yedin? Narın tamamını yedin. Çünki kül kelimesi, 

nar kelimesine bitişiktir. Eğer ekeltü küllü rummanin dersen, ayırırsan, o her cins 

narlardan azar azar yemek demektir. Ama her cins. Bu kelimeye göre, dünyada 

yenmemiş başka cins kalmıyor. İşte dünya muhabbeti, hadis-i şerifte tek başına 

kullanılmıştır. Her cins günahtan daha büyüktür. Hubbu dünya re's. Re's, baş demektir. 

Dünya sevgisi, her cins günahtan daha büyüktür. Kendini beğenen, mesleğini, işini 

beğenen.. Kabre girdiğin zaman, yılanlar, köstebekler yediği zaman, gel kurtarsın seni 

o varlıkların. Hiçbirisi kurtaramaz. Onların hepsi orada yılan olacak. Allah için 

verilmeyen zekatlar, imkanlar, hepsi karşına dikilecek. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Günahlar iki kısımdır. Birincisi, Allah ile kul 

arasında, ikincisi kulların kendi aralarındadır. 

Allahü teala kullarına aşk derecesinde 

merhametlidir, kullarını sever, afv eder. Ama 

kullar arasında hak oldu mu, o, mahkemeye, 

adalete. Namaz borcu varsa, adalete.. Çünki 

çok tehdit var! Onun için, mutlaka kaza 

namazlarını kılmalı, namazsız geçen vakitler 

için de cihad yapmalı, kitap dağıtmalıdır. Peki, 

kul hakları nasıl afv olur? Adam dedikodu 

yapmış, gıybet etmiş, iftira atmış.. Böyle bir 

hak, böyle bir günah, nasıl afv olur? Bir köyde 

çok dedikoducu, laf taşıyıcı birisi varmış. Bir 

gün köyün hocasına gelmiş, hocam ben tövbe 

ettim. O yaptıklarım var ya, bir sürü şeyler. 

Onların hepsine tövbe ettim, afv oldum mu 

acaba, demiş. Hoca, yarın köy meydanına gel, 

orada afv olacaksın. Yalnız, gelirken kuş tüyü dolu bir yastık getireceksin, demiş. O da, 

emrin olur hocam demiş, kuş tüyünü doldurmuş. Hoca da makası cebine koymuş, köyün 

meydanına gelmişler. Bütün köylü de merak içindeymiş. Çünki adamı tanıyorlarmış. 

Tövbe etmiş; ama tövbesi bugün kabul olacakmış diye köyde yayılmış. Köylü merak 

içinde iken, bir tarafta hoca, bir tarafta pehlivanların çıktığı gibi, günahkar adam, köy 

meydanına çıkmışlar. Adamın koltuğunun altında yastık.. Hafif de rüzgar var, arazi de 

meyilliymiş. Hocam, yastık getirdim. Ben şimdi afv oldum mu, demiş. Hoca, acele etme 

demiş, makası almış, güzelce kesmiş, sonra silkmiş. Tüyler dağılmış. Hadi bütün tüyleri 

topla, tüylerin toplaması bittiği anda, afv oldun, demiş. Rüzgar bir taraftan, üç-beş 

tanesini yakalasan, sekiz-on tanesi kaçıyor. Ne kadar uğraşsa mümkünatı yok. Hocam, 

olmaz. Ben bunları toplayamam, mümkün değil, demiş. Köylü de, bunun hikmeti nedir 

diye merak etmiş. Hoca, bu kadar insanın gıybetini, dedikodusunu yaptın, hepsi kul 

hakkına girdi. Onlarla tek tek helallaşmazsan, afv olmazsın. Bu tüyleri toplayacak gibi, 

hepsini görüp bulman lazım, demiş. Kulil hayr ve illa fesküt. Dinlemek, iki katı daha 

günahtır. Çünki, canbazı seyretmeye giden olmazsa, canbaz düşmez, yukarıya çıkmaz. 

Ama seyretmeye gidenler, hem günaha giriyorlar, hem günaha sokuyorlar. Onun için, 

mübarek Hocamız buyurdular ki; Gıybet eden, dedikodu yapan birisine kim, yapma 

arkadaş, Allahtan kork, o benim din kardeşim derse, yüz şehit sevabı alır. Hem de 

Viyana kapılarına gitmiş gelmiş gibi sevap alır, buyurdular. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birgün Peygamberimiz "aleyhissalatü 

vesselam" Mescid-i Nebevi'de sohbet 

ederken, mescid tamamen dolmuş. 

Derken, kapıdan içeri üç kişi girmiş. 

Birincisi, cenab-ı Peygamberi görünce, 

milletin üstünden atlaya atlaya önüne 

gelmiş. İkincisi, bu millet rahatsız edilir 

mi demiş, kapının dibine oturmuş. 

Üçüncüsü, bakmış bakmış, burada 

bana yer yok demiş, çekmiş gitmiş. 

Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyurmuş ki; Ben şimdi size bu üç kişiyi 

anlatacağım. Şu önümde oturan, o kadar Allah ve Peygamber âşıkıdır ki, nereye 

bastığının farkında değil. Milletin omzuna basmış, başına basmış, farkında değil. Bu, 

aşkı, sevgisi sebebiyle, Allahü tealanın merhametine kavuştu. Allah rahmet eylesin, 

mübarek Hocamız buyurmuşlardı ki; Akılla aşk, bir araya gelmez. Adam çok akıllıysa, 

onda aşk yoktur. Eğer âşıksa mazurdur, mazereti vardır. Bir gece Kuleli Askeri Lisesinde 

Mübareklerin evine gece saat ikide gelmişler. Kapıyı çalmışlar, Mübarekler çıkıyorlar ki, 

saat iki. Bakmışlar, bir iki arkadaş. Efendim, hayırdır inşallah, başınıza bir şey mi geldi, 

buyurmuşlar. Yok. Ziyarete geldik, demişler. Nasıl gittiniz, dedim. Ne bileyim ben saate 

bakmadım ki.. Ben Mübareklere bakıyorum, dedi. İyi, mübarek olsun, dedim. Üçüncüsü, 

çekip giden, o bize sırtını döndü, Allah da ondan yüzünü çevirdi. Kapı dibine oturan, 

ihsan-ı ilahiye kavuştu. Öteki afv oldu. Öteki haya ve edebinden dolayı, ihsan-ı ilahiye 

kavuştu. Üçüncüsü de sırtını çevirdiği için, Allahü teala da ondan yüzünü çevirdi, 

kaybetti. Dolayısıyla, başımıza ne gelirse gelsin, dine uygunluğu bakımından hareket 

etmemiz lazımdır. Nefsimize uygun olarak hareket edersek, yanarız. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hasan-ı Basrî hazretleri 

"rahmetullahi aleyh" bir gün 

talebeleriyle bir yere doğru 

gidiyorlarmış. O gün çok sıcak, 

etraf kuraklık, su yok. Talebeleri 

çok darlanmışlar ve hocalarına, 

efendim himmet edin de abdest 

alalım, su içelim diye müracaat 
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ediyorlar. Hasan-ı Basrî hazretleri şimdi ben meşgûl olacağım. Kuyudan çıkan suyu için, 

abdestlerinizi alın, ama sakın bir şey yanınıza almayın, diye emrediyor. Kuyunun suyu 

yükseliyor. Herkes ihtiyacına göre suyu kullanıyor ve doya doya içiyorlar. Bu arada 

açıkgözün biri de, ne olur ne olmaz diye kırbasına biraz su dolduruyor. Hemen o anda 

su kuyudan geri gidiyor, yok oluyor. Efendim su kayboldu, diyorlar. Hasan-ı Basrî 

hazretleri buyuruyor ki, bir kişinin söz dinlememesi, herkese zararlı oldu. Genci 

çağırıyorlar ve o genci; ben size bir şey almayın demedi mi? diye azarlıyorlar. Onun için 

Efendi hazretleri beni dinleyen kazanır, dinlemeyen kaybeder, buyurmuşlar. Sonra 

Hocamıza dönüp, efendim sen söz dinlersin, buyurmuşlar. Mübârekler bir gün 

kitabevinde; eğer bu kitaplar dağılıyorsa, sen buradaysan, biz buradaysak, bu, Efendi 

hazretlerinin "Sen laf dinlersin" sözü ile olmuştur, buyurmuşlardı. 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

2008 senesi, Haziran ayının 5' i 

perşembe... 

Enver abilerin İhlas Holding'de VİP 

salonunda yemekli sohbeti vardı. 

Huzurpınarına hizmet eden 

arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Yemekden sonraki sohbetde, Enver abiler 

buyurdular ki; 

 

Enver abinin sıhhati yerinde. Başınız sağlam olmazsa o vücud ne işe yarar? 

Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki; Ben şu dünyada iki insana gıpta 

ediyorum. Birincisi, âlimdir; eserleriyle insanlara faydalı olur. İkincisi, zengindir, 

varlıklıdır; fakir, fukaraya yardım eder. Mübarekler, Herkese Lazım Olan İman kitabında 

buyuruyorlar ki; İlim çok önemlidir, fakat mal ile desteklenirse. Çok zengin veli bir zât 

varmış. Bir kişi de bunu duymuş. Bu kadar mal bir Allah adamında olmaz demiş. O zâtın 

yanına gitmeye karar vermiş. Gittiği yerlerde buralar kimin diye sormuş, hep falan zâtın 

demişler. Olmaz böyle şey demiş ve en sonunda bu mübarek zâtın tekkesine gelmiş, 

sohbetine oturmuş. Bir müddet sonra bu mübarek zât bunun yanına gelip; Eğer, bir 

mü'minin kalbinde saman çöpü kadar dünya sevgisi varsa, o kişinin Allahü tealayı 

tanıması haramdır, mümkün değildir. Peki bu kadar mal, bu kadar mülk niçin? Daha da 

çok olsun! İnsan bu dünyada malı iki şekilde kullanır. Birincisi, Allahü tealanın dinine 

hizmet etmek. İkincisi, Allahü tealanın fakir kullarını doyurmak, demiş. 

  

Gavs-ül Âzâm Abdülkâdir-i Geylani hazretleri ellerini açmış; ya Rabbi, ben sana bu 
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kadar sene ibadet ettim, yalvardım, yakardım. Acaba hangi ibadetimi beğendin, diye 

dua etmiş. Allahü teala da, Fakir kullarımı doyurdun, onlara baktın, bundan ben çok 

razı oldum, buyurmuş. Bizim dinimiz; yaptığın her ibadetten acaba kabul oldu mu yoksa 

olmadı mı diye şüphelen ama yedirdiğin yemek, rızık muhakkak kabul olmuştur, 

buyuruyor. İnsanların midesi aç olur, bir de kalbi aç olur. Yani, açlık iki manaya gelir. 

Eğer kalbini doyurursan, Cennete gidersin. Kalbin gıdası ise, ilimdir. Büyükler 

buyuruyorlar ki; Kalbinde sıkıntısı olan, ilimle uğraşsın. İlimle uğraşmak, kalbe ferahlık 

verir. Efendim, çok sıkılıyorum, patlıyorum, diyorlar, Kitap okuyun. Dinimizde sıra 

şudur: Önce iman etmek, sonra ilim öğrenmektir. Neden? Namaz kılacaksın, ilmin 

yoksa, namazın şartlarını, abdestin şartlarını bilmiyorsan namazı nasıl kılacaksın? O 

halde ilim çok önemlidir. Cenab-ı Peygamber hadis-i şerifte buyuruyorlar ki; İlmin 

rütbesi, derecesi, derecelerin en yükseğidir. Ondan büyük derece yoktur. Mübarekler 

bir abiye buyurdular ki; İlim, en büyük rütbedir. Onun üzerinde bir rütbe daha vardır, 

o da ilm-i siyasettir. Eğer ilm-i siyasetiniz yoksa, ilim öğrettiğinizi zan edersiniz ama 

milleti de ifsâd edersiniz, yahut da fitneye sebep olursunuz. Allah muhafaza etsin. 

Kendinizi de yakarsınız, başkasını da yakarsınız. 

 

Efendim, Allahü teala hepinize sıhhat ve afiyet versin. Mübarekler, ya Rabbi, hayırlı 

ömürler, hayırlı hizmetler ve hayırlı ölümler nasip eyle diye dua ederlerdi. Ya Rabbi, 

bizleri erzeli ömürden muhafaza eyle. Ben iki bakımdan çok mutluyum. Mübarekler, 

hasta ve ateş içinde yatarlarken başlarında onlara okuyorduk. Mübarekler bir ara 

gözlerini açtılar, ne bakıyorsunuz bana, buyurdular. Ben de efendim size okuyoruz, diye 

cevap verdim. Kitabevine bir şey oldu mu, buyurdular. Hayır efendim, dedim. 

Arkadaşlara bir şey oldu mu diye sordular. Hayır efendim, dedim. Gözlerini kapadılar 

ve tekrar uyudular. Hizmetlerde en ufak bir gerileme yok. Hep ilerleme var. Gittikçe 

azalmıyor, aksine gittikçe artıyor. 

 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Hayat onunla güzeldi. 

 

Fî emanillah. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Çok şanslıyız. Şu anda burada 

olacağımıza, Fransa'da, Sibirya'da 

veyahut da Afrika'nın ortasında 

olabilirdik. Çünki oradakiler de insan. 

Hadi İstanbul'dayız, herhangi bir yerde 

olabilirdik. Burada arkadaşlarımızın, 

Enver abinin yanında, Cennet hayatı 
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bu. Cenab-ı Hak bir insana dünyada verilebilecek nimetlerin en yücesini, bize lütf 

etmiştir. Çünki hidayet, Onun elindedir. Mübarekler 'kuddise sirruh'; bu özel tahsis, 

buyurdular. Mesela, bazı araziler vardır, oraya şunu bunu yapamazsın. Çünki özeldir; 

hastane yapabilirsin, okul yapabilirsin. Ama efendim, özel tahsis herkese verilmez. 

Onun için, bu iman, bu itikad, bu büyükleri tanımak, bir pırlantadır, Allah onu çöpe 

atmaz, buyurdular. Eğer arkadaşlarımızın kalbi çöplük olsa, Allah o pırlantayı oraya 

koymazdı. Bu pırlanta çok kıymetlidir. Yeter ki, bir, gaflete gelip de, şahsımızdan 

bilmeyelim. O, Allahın verdiği emanettir. İki, bir nesne ne kadar çok kıymetliyse, onun 

düşmanı da o kadar çok tehlikelidir. Dolayısıyla, o pırlantanın muhafazası için, çok 

hassas olmak lazımdır. Bu hassasiyet de, pırlantanın sahibini unutmamakla olur. Çünki 

senin değil. Beşyüz tirilyon lira olsa, nereye kıyacağını şaşırırsın. Bu, alınamayacak 

değerde bir nesnedir. Onun için, pırlantanın değeri çok büyüktür, ne kadar kıymetli 

olduğu, ahirette insanı ateşte yanmaktan kurtardığı zaman belli olacaktır. Seni Cennete 

götürdüğü zaman anlarsın o pırlantanın ne kadar değerli olduğunu. Ne büyük sigorta! 

Cenab-ı Hak veriyor, bunu kaybetme, bu senin yanında olduğu müddetçe, son durağın 

Cennet. İnsan sabaha kadar uyumaz. Öyle bir pırlanta ki, parayla olacak iş değil. 

Şuradan buradan koruyor, en sonunda içindekilerle beraber, Cennet. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Benî İsrail zamanında bir âbid 

varmış. Cenab-ı Hakka elli sene hiç 

isyan etmeden yaşamış. Ne kimseyi 

görüyor, ne kimseyle konuşuyor, 

yalnız ibadet ediyormuş. Elli sene 

sonra, cenab-ı Hak, kulum, senin 

günahlarını afv ettim, buyurmuş. 

Elli sene ben ne günah işledim ki, 

beni afv ediyorsun, demiş. Cenab-ı 

Hak Cebrail 'aleyhisselama', git 

şunun şu damarını sıkıver, buyurmuş. Şah damarını... Cebrail 'aleyhisselam' gelip 

sıkmış, bir baş ağrısı.. Kendini oradan oraya atıyormuş. Bu sefer; ben ne yaptım sana 

ya Rabbi, sen beni ne hale soktun diye, isyana gelmiş. Cebrail 'aleyhisselam' gelmiş, 

elli senelik ibadet, sıfır. Daha bir gece geçti. Ya ömrün boyunca böyle olsaydı, demiş. 

Değmez! Cenab-ı Hakkın nimetlerinden, ezilmekten, gözyaşı dökmekten başka 

yapacağımız bir şey yok. Çünki, her an O'na muhtacız. Konuşurken, yazarken, 

yatarken, kalkarken.. Nereye baksak, hep O'nun kudretiyle ayaktayız. Bir an bıraksa, 

kainat paramparça olur. Uzay görüntülerini izliyorum, deli olmak içten değil. Daha 

birinci kat gökteki yıldız kümelerinin aldığı şekiller. Rengarenk, kümeler halinde. Bir 

tanesi durmadan, hepsi dönüyor. Öyle bir kainat ki, duran hiçbir şey yok. Elektronlar 

bile dönüyor. Mübarekler buyurdular ki; Dönen her şey, Allah der. Çünki, Allah kelimesi, 

He dir. Başındaki Elif, Lam, He harfini çıkartmak içindir. Allahü tealanın asıl simgesi, He 

dir, buyurdular. Bakın, konuşurken zikr ediyoruz, hayvan bağırırken, yapraklar 
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sallanırken, su akarken, zikr ediyor. Çünki, her çıkan ses, He harfidir. Yani, kainatta 

devamlı surette hep He harfi vardır. Onun için, ya Rabbi, gafletle veyahut da bilerek 

seni zikr edenlerin hatırına bizi afv et, derler. Dostu düşmanı, canlı cansız, Onu zikr 

etmeyen, tek nesne yoktur. Elektronlar niçin dönüyor? Gene He harfini söylüyorlar. 

Dönen şey, He der. Dolayısıyla, Allahü tealanın kudretinin, varlığının olmadığı hiçbir şey 

yoktur. Melekler, Cennet, Cehennem, ateş, su, hepsi O'nun kudretindedir. Böyle bir 

Allah nasıl unutulur? Onun için, Mübarekler birgün Işık Kitabevine geldiler, buyurdular 

ki; İçinizde en günahkâr, benim. Bütün arkadaşlarımız, estağfirullah efendim, dediler. 

Yok yok, içinizde en yaşlı benim. Allahü tealayı unutarak alınıp verilen her nefes, günah 

yazılır. İçinizde en çok nefes alıp veren benim, buyurdular. Sen kalk, şu ibadeti yaptım, 

şu hizmeti yaptım, şunu sattım, bunu sattım.. Bir bardak su etmezsin. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birini tanıyorum, Faruk abi bilir, belki 

otuz senedir sırt üstü yatalak. Yani, 

yan yatamaz. Ya Rabbi, hep aklıma o 

adam geliyor. Çok hareketli bir adam 

olduğum için, bazen böyle duramam. 

Bir ömür sırt üstü yatarak nasıl geçer? 

Gittim, bilhassa evinde gördüm. 

Hareketli, kaldırılabilir, hastane yatağı 

yaptık. Bir ihtiyacınız olursa, telefon 

edin, yardım ederiz, dedik. Ben de olabilirim, sen de olabilirsin. Allah korusun, yarın 

öbür gün bir felç gelir. O halde, Allahü tealanın verdiği iki nimetin kıymetini çok bilelim. 

Birincisi, iman nimeti, düşmanı çoktur. İkincisi, sıhhattir. Çünki biz ayarlayamayız. 

Gözümüz şu anda güzel görüyor. Ama bu yaşta çok görmeyenler var. Sabahleyin 

kalkmış, göz gitmiş. Aklımız başımızda. Yarın sabah kalktığımızda, aklımız başımızda 

olmayabilir. Nitekim, bu yaşta Bakırköy'de çok insanlar var. Ne yaptığını bilmiyor. Peki, 

sen nesin o zaman? Aklına hakim değilsin. İç organlarını bilmezsin bile. Sonra o dayılık, 

efelik ne? Kime karşı? Mü'min, mahcuptur. Mü'min, Allahü tealanın nimetleri karşısında, 

ezilen insandır. Ya Rabbi, bu kadar nimet verdin, sana layık olamadım diye, içini kemirir. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Enver abiyi görmeyen var mı? Görün 

şu Enver abiyi. Gören gözleriniz nur 

olsun inşallah. Allahü teala bayramınızı 

hayırlı ve mübarek eylesin. Bayramın 

hürmetine, cenab-ı Hak hepimizi afv-ı 

mağfiret eylesin. Bayram, niçin 

bayramdır? Otuz gün Ramezândan 

sonra, mü'minler afv olduğu için 

bayramdır. Her mahkum bir an evvel 

afv kanununun çıkmasını bekler, 

şuradan bir kurtulsam, der. İçimizde 

asker de çok, onlar da bir an evvel teskere bekler. İşte mü'min de, dünyada afv edilmeyi 

bekler. Cenab-ı Hak da afv olsunlar diye, çok türlü sebepler yaratır, bunlardan bir tanesi 

de, Ramezân-ı şeriftir. O bakımdan bayram, mü'minlerin en tabii hakkıdır; çünki afva 

uğramıştır. 

 

Bayram gecesi, mü'minler afv olurlar. Ama dört sınıf, afv olmaz. Bunlardan bir tanesi, 

su-i zan yapanlardır. Yani, o bunu söylemek istedi, o şöyle yaptı diye, kötü zanlarda 

bulunanlardır. Su-i zan, çok büyük haram ve çok büyük günahtır. Su-i zanda bulunana, 

bir de bid'at ehline, Allah tövbe nasip etmez. Tehlikelidir! Neden nasip etmez? Çünki 

su-i zan eden, kendinin haklı olduğuna, doğru söylediğine inanarak söylediği için, tövbe 

nasip olmaz. Tövbe edilmeyen günahlar, Cehenneme götürür. Su-i zandan çok 

sakınalım. Su-i zan, mü'minler hakkında bir şeyler düşünmektir, bir şeyler söylemektir. 

Ne bakımdan olursa olsun, tehlikelidir. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Ömer bin Abdülazîz "rahmetullahi aleyh" 

birini bir yere vali olarak tayin ediyor ve 

gel bir müddet seninle yürüyelim, diyor. 

Buyuruyor ki, sakın zâlim olma. Efendim, 

Allah muhafaza etsin, zulmün ne kadar 

kötü olduğunu, ne kadar büyük suç 

olduğunu kaç defa anlattınız. Buyuruyor 

ki, bakın, zulüm çeşitlidir. Meselâ, ceza 

vermekte acele edersiniz. Benden önce 

Abdülmelik zamanında birisi vardı. Ceza 

vermekte acele ederdi. O vefat etti, 
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kabrine kadar gittik. Kabre konulunca tabuta demir gürzle bir vuruldu, kabir yarıldı, 

başı paramparça oldu. Allahü teâlânın izniyle bunu hem ben, hem de oğlu da gördük. 

Oğlu ellerini açtı, yâ Rabbi, babam iyi birisiydi. Acaba babam ne yaptı ki bu başına geldi? 

deyince bir ses geldi. Baban ceza vermekte acele ederdi. Bazı haksızlıklar yaptı. Onun 

için Kur'ân-ı kerîmde cenâb-ı Hak Hücûrât sûresinde buyuruyor ki; bir fasık gelip size 

biri hakkında bir şey söylerse, hemen inanmayın. Onu iyice açığa çıkarın, karşı 

tarafı da dinleyin, itirafları dinleyin, şâhit dinleyin. Eğer bunlar olmadan acele 

karar verirseniz, isabetli olabilir, ama isabetsiz de olabilir. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allahü tealaya hamd olsun, bizi bu 

günlere kavuşturdu, ölmeden evvel 

Mübarekleri tanımak nasip etti. Keşke 

hayatta olsalardı, daha fazla hizmet 

etseydik, daha fazla duasını alsaydık. 

Ama takdir-i ilahi böyleymiş. İnşallah, 

tamamı ele geçmezse de, tamamı terk 

edilmez emrine uygun olarak, bizi 

bırakmazlar. 

  

Bir genç istifade etmek için bir mübarek zâtı ziyarete gitmeğe karar vermiş. Gitmiş, 

namaz kılarken mübarek zât Fatiha'da üç kere takılmış. Genç de, hocaefendi daha 

Fatiha'da hata yapıyor, istifade edemem diye, dönmüş. Yolda karşısına bir arslan 

çıkmış. Arslan genci kovalamaya başlamış; ama dergahın içine kadar. Yani, dergahın 

içine sokmuş. O sırada mübarek zât çıkmış, benim misafirimi neden korkuttun diye, 

arslanı azarlamış. Arslan da gayet mahcup olarak gitmiş. Mübarek zât gence, sen kusur 

aramağa mı geldin, istifade etmeğe mi? Kusur ararsan, çok kusur bulursun, demiş. 

Kusurlu tarafları görmek isteyenler, kendi gibi kusurları bulurlar. Çünki, kendisi de 

kusurludur. Kusurları görmemek, öbür tarafları görmek lazımdır. 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz 

efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Sene 1987... Şubat ayı. 

Enver abiler burun ameliyatı olmuştu. Hastaneden eve geldikleri gün, bizim evde 

hazırlanan yemekleri bir tepsi içinde Enver abilere götürdüm. Niyetim sadece, geçmiş 

olsun ziyareti olup, elimdekileri kapıdan bırakmak idi, içeriye girmeyi düşünmemiştim. 

Yolda giderken akşam ezanı okunuyordu. Kapıyı rahmetli hanımannemiz açtılar ve 

"Enver abin namaz kılıyor, biraz bekleyin, sizi içeriye alsın" buyurdular. Tabii pekçok 

sevindim. Biraz sonra Enver abiler kapıya geldi ve giriş kattaki oturma odasına beni 

aldı. O gün ameliyat olduğundan yüzünün çoğu yerinde sargılar vardı. Soba yanıyor ve 

yanında seccade serili idi. Namaz kıldın mı, buyurdular. Evvela namazını kıl, oturalım 

buyurdular. Benim namazım bittiğinde, dua ederken, Enver abilerin de tekrar yere 

oturup ellerini açıp duaya iştirak ettiklerini görünce çok şaşırdım. Mütevazılığını bildiğim 

halde, tevazunun bu şekline tekrar şahid oldum. Sonra otururken, bana mektubatdan 

birkaç mektub okuttular. Bir ara, bugün ne rüyaları gördün buyurdular. Peygamber 

efendimiz ile ilgili birkaç rüya anlattım. Enver abiler buyurdular ki; "Senin hacca gitmen 

lazım, hazırlan, bu sene gideceksin". Tabii hiç beklemediğim bir söz idi. Şaşkınlıkla, 

"Efendim hocamızdan nasıl izin alacağız" dedim. Enver abiler o kadar merhametli idi ki; 

"Ben sana izin alırım, birkaç gün sonra neticeyi bana sor" buyurdular. Birkaç gün sonra, 

hanımannem vasıtasıyla izin alındığını öğrenerek çok sevindim. Hac zamanına kadar 

mübarek hocamız bizi zaman zaman evlerine çağırıp, nasıl hac yapacağımızı, orada 

nasıl davranacağımızı anlattılar. O sene arkadaşlarımızdan kimlerin hacca gittiğini bize 

sordular, diğer abilerimize de bazı nasihatlar gönderdiler. O sene hastalarımın arasında 

müftülükte yetkili bir zat vardı. Onun vasıtasıyla, o sene hacca giden arkadaşlarımızı 

aynı kafilede bir araya getirtmiştik. Velhasıl hacca gitmeme de Enver abiler vesile 

olmuştu. 

 

Enver abiler zülcenaheyn bir zâttı. Hocamız ile aramızda her konuda vasıta olurdu. 

Enver abiler olmasaydı insanlar hocamızı tanıyamazdı, anlayamazdı... 

Enver abiler, ömrü boyunca insanlar yanmasın diye, dünyada ve ahirette insanlar 

huzurlu olsun diye uğraştı. 

Enver abimizi her insan elinde olmadan, farkında olmadan severdi. Tabii bu sevgi, Onun 

kalbinden gelen sevginin yansımasıdır. Enver abilerin kalbinde anlaşılamaz bir mıknatıs 

vardı,.. öyle ki; insanlar O'na doğru kuvvetle çekildiğini farkederlerdi. 
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Enver abilerde silsile-i âliyyenin kokusu vardı. İnsanlar onu görebilmek için yarışırlardı. 

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Kişi sevdiği ile beraber haşrolur, hadis-i şerifi tesellimizdir efendim. 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İmam-ı Rabbani hazretleri 

buyuruyorlar ki; Zafer, iki orduyla 

kazanılır. Bir ordu işe yaramaz. 

İnsan nasıl ruh ve cesedden 

müteşekkil ise, zafer de ancak iki 

orduyla kazanılabilir. Tek ordu, 

mümkün değildir. O da, leşger-i 

gaza, leşger-i duadır. Yani silahlı 

asker, dualı evliyadır. Olmazsa 

olmaz! Nitekim Osmanlılar, Molla 

Arap, Aziz Mahmud-u Hüdai diyor. Çünki ruh, onlardır. Asker onu görecek, onun vaaz 

ve nasihatiyle, Rabbim şehid olmak istiyorum, diyecek.  

 

Yavuz Selim Han, Hasan Can ile boğaz turuna çıktıklarında, kahvaltıda ne yediklerini 

sormuş. Hasan Can, yumurta yediğini söylemiş. Daha sonra sefere çıkmışlar, sefer 

dönüşü gene boğazdan geçerken, Yavuz Selim Han, nasıldı diye sormuş. Hasan Can, 

rafadandı sultanım, demiş. Herkes şaşırmış, aradan aylar geçtiği halde, neyi kast 

ettiğini nereden anladın, demişler. Hasan Can, ben sultanımı çok seviyorum. Onunla 

hemhâl olmuşum, her an onu düşünürüm, ne soracağını bir sene evvelden düşünür, 

ikincisini tekrarlatmadan cevap hazırlarım, demiş. 

 

Mevlana Celaleddin-i Rumî hazretleri Mesnevi'de yazıyor ki; Hocama kavuştuktan 

sonra, hâlâ aklıma göre iş yaparken, bazı şeylerin ters gittiğini fark ettim, sonra aklımı 

bıraktım ve kurtuldum. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

En hayırlı insan, en şanslı insan, kendi için 

uğraşan, kendisi için ibadet yapmakla 

vaktini öldüren değildir. O da iyi bir şeydir; 

ama bir hayra vesile olursa, yerken, 

içerken, uyurken, gezerken, öldükten sonra 

bile devamlı olarak sevap yazılır. Çünki 

hayra vesile olan, hayır yapmış gibi, 

devamlı sevap kazanır. Bu, bir hadis-i 

şeriftir. Bir hayra vesile oldunuz mu, o hayır 

icra edildikçe, Allahü teala size sevap verir. 

Allah rahmet eylesin, bir gün mübarek Hocamız hastanedeyken karyolada 

oturuyorlardı. Efendim, şu karyolanın üzerinde, nehirler gibi ne kadar çok sevap 

veriliyor acaba, dedim. Nereden biliyorsunuz, buyurdular. Efendim nasıl bilmeyeyim ki.. 

Binlerce insanın hem namazları bakımından, hem imanı bakımından, her bakımdan, 

bütün bu hidayetine siz vesile oldunuz. Dinimizi öğrendik, arkadaşlar kurtuldular, 

dedim. Hocamız; doğru. Kitapları ben yazdım, arkadaşlar dağıtıyor. Verilecek sevaplara 

ortak olacağız, buyurdular. 
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