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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Halk arasında bir söz vardır, iyilik yap denize at, 

balık görmezse, Hâlık görür. Cüneyd-i Bağdadi 

hazretleri bir gün Bağdat'ta bir gölün kenarına 

gitmiş, bakmış orada bir mecusi, yani putperest, 

balıklara yem atıyor. Cüneyd-i Bağdadi 

hazretleri; Allah Allah, sen ne yapıyorsun 

burada, demiş. Balıklara yem atıyorum, demiş. 

Niçin? Buradan sevap bekliyorum, demiş. 

Cüneyd-i Bağdadi hazretleri, buradan sevap 

gelir mi? Elinle yaptığın şeyden sevap mı bekliyorsun, demiş. Mecusi, ne yapayım, 

demiş. Cüneyd-i Bağdadi hazretleri, benim inandığım Allaha sen de inan, dünyada da, 

ahirette de rahat et, kurtul şu ızdıraptan, demiş. Mecusi, benim bu balıklara yem 

verdiğimi senin inandığın Allah görüyor mu, demiş. Cüneyd-i Bağdadi hazretleri, 

vallahi görüyor. Onun görmediği, bilmediği yok, deyince, mecusi, O görüyorsa boş 

ver. Yeter bana, demiş. Aradan üç sene geçmiş, Cüneyd-i Bağdadi hazretleri hacca 

gitmiş, tavaf ederken mecusiyi görmüş. O da tavaf ediyormuş. Göz göze gelmişler. 

Mecusi; o göl kenarında gördüğün benim. Allah beni gördü, bak buraya geldim. Biraz 

sonra konuşacağım seninle, demiş. Tavaftan sonra bir araya gelmişler. Cüneyd-i 

Bağdadi hazretleri, bu nasıl oldu, buyurmuşlar. Mecusi, sen gittikten sonra 

bakıyordum, balıklar, taşlar, yerler, hepsi zikr ediyorlar, Allah Allah diyorlar. Onlar zikr 

ederken, ben de tövbe ettim, iman ettim. Vallahi, balık görmedi ama, Hâlık gördü. 

Onun için Cüneyd, sen iyilik yap denize at, balık görmezse Hâlık görür. Hâlık beni 

gördü, bak buraya kadar geldim, demiş. Onun için, yaptığınız iyiliğin karşılığını hemen 

istemeyin. Hatta beklemeyin. Yap, geç git. Nasılsa kaybolmayacak. Nasılsa zayi 

olmayacak. O, zapta geçti bir kere. Netice: Eden kendine eder. 

 

 
 

 

   

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hidayet var, bir de dalalet var. Eğer 

Allahtan gelirse, hidayet; kuldan almaya 

giderse, dalalettir. Çünki, Allahü teala 

kendisi bizzat Peygamber vasıtasıyla, 

kendisine nasıl teşekkür edileceğini, Ona 

nasıl ibadet yapılacağını, Onun rızasının 

nerede olduğunu, bildirmiştir. Onun 

bildirdiği şekilde olur.  

 

Eğer insan kendi anladığına göre, kendi 

kafasına göre, kendi aklına göre, kendi düşüncesine göre, kendisini Allahü tealaya kul 
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kabul ettirmek isterse, yanlış olur. Çünki dinin aslı, cenab-ı Hakkın bildirdiği şekilde 

Ona itaat etmek, Ona ibadet etmektir. Yoksa senin arzu ettiğin şekilde değildir. 

Söylenenleri duyuyorum, bazılarını dinliyorum, hadis-i şeriflere ve Kur'an-ı kerime 

kendilerine göre manalar veriyorlar. Netice: Çok büyük nimete kavuştuk. Nimet ne 

kadar büyükse, mes'uliyeti de o kadar büyük olur. Onun teşekkürü de o kadar büyük 

olmak zorundadır. Allahü tealaya yapılacak en büyük teşekkür, evvela bu nimetlerin 

Ondan olduğuna inanmak ve ondan sonra, kullarını incitmemektir. Çünki, ettâzimü bi 

emrillah. Veşşefakatü li halkillah, bu dinin aslıdır. Allahü tealanın bütün emir ve 

yasaklarına hürmetkâr, saygılı olmak ve herkese karşı şefkatli ve merhametli olmak. 

Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, mü'minden zarar gelmez. Çünki o, zararın kendisine 

döneceğini bildiği için, onu yapmaz. Yani, bir insan kendi kendine canını yakar mı? 

İşte, bir başkasına sıkıntı vermek, mutlaka kendisini sıkıntıya atmaktır. Bir başkasını 

kalbini kırmak, yetmiş kere Kâbeyi yıkmaktan büyük günahtır. İnsan bile bile böyle 

şeyi nasıl kabullenir? Bir yuva var, yuva içinde akrep var, sen içeriye elini sokuyorsun. 

Belli ki, bu akrep seni sokacak. O halde, harama uzanan eller, harama giden ayaklar, 

akrep yuvasına giden eller gibi olacaktır, tehlikelidir. 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Peygamberimiz 'aleyhissalatü 

vesselam' buyuruyorlar ki; Evlenen ve 

evlendiren, Allahın 

dostudur. Evlenmek, çok büyük bir 

nimettir, iki tarafı da keskin bir bıçaktır. 

Çünki, dinimizde kul hakkı çok 

mühimdir. İmam-ı Rabbani hazretleri 

'kuddise sirruh' buyuruyorlar ki; Bir 

dank kul hakkı için, bütün 

peygamberlerin ibadetini yapsa, 

Cennete giremez. O borç ödenmedikçe! 

Bir sert bakış, bir kalp kırmak bile, kul hakkına girer. Allah muhafaza etsin, felaket 

gelir. Abdülhakim-i Arvasi hazretleri buyurmuşlar ki; İslam dairesinin dışında hiçbir 

menfaat yoktur ve olamaz. Dolayısıyla, evlenmekte olsun, her zaman, her yerde, o 

dairenin içine girenler kurtulur. Dairenin kenarında dolaşanlar, biraz sıkıntı çeker. Hele 

hele dışına taşanlar, ya kırar, ya kırılır. İşte, bundan korunmanın birinci şartı, ilim 

öğrenmektir. İlim öğrenmekte ayrı bir cihad vardır. Çünki ilim varsa, din vardır. İlim 

yoksa, din yoktur. Nasıl iman edeceksin, bilmen lazım. Nasıl namaz kılacaksın, 

öğrenmen lazım. Hadis-i şeriftir, ilim rütbesi, rütbelerin en yücesidir. Fakat ilim 

ne içindir? Amel etmek içindir. Yoksa ilim, ilim için değildir. Fakat, ilim edindi, amel 

yaptı, ne için? Allah için mi, yoksa gösteriş için mi? Eğer gösterişe girerse, yandı! 

Allah içinse, kurtardı. İşte, islamiyetin en zor suali, her zaman, her yerde, 'bunu niçin 

yaptın' dır. Bunu niçin söyledin? Onun için, kul hakkından sakınmalıdır. Cenab-ı Hak, 

erkeğin, hanımın haklarını bildirmiştir. Bunları önce öğrenmek, sonra uygulamak 

lazımdır. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mısır'da, Kahire'de çok mutlu, çok mübarek bir aile varmış. Birgün kadın kocasına 

öfkeyle, sen Cehennemliksin, demiş. O da, eğer ben Cehennemliksem, sen de boşsun, 

demiş. Kadın yandı, adam yandı! Birbirlerini çok seviyorlardı; ama öfkeyle ağzından 

kaçtı! Çünki, talak ve adağın şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Onun için, çok 

dikkatli olmak lazımdır. Adam ulemaları çağırmış, âlimleri çağırmış, buna bir fetva 

bulun, demiş. Bitti, demişler. 

İmam-ı Şafii hazretleri de, 

onyedi yaşında 

delikanlıymış, oradan 

gelirken bunların derdine 

bakmış, ben buna çare 

bulurum, demiş. Adama 

dönmüş, hayattayken sana 

birisi bir haram teklif edip 

de, red ettiğin oldu mu? 

Kabul etmem, Allahtan 

korkarım dediğin vaki midir, 

demiş. Çok, demiş. Sen 

Cennetliksin, demiş, 

Kur'an-ı kerim okumağa 

başlamış. Haram teklif edilip 

de, red edenler Cennetliktir 

manasında bir şey söylemiş. O şekilde nikah tazelenmiş. Netice: Arşın altında yedi 

sınıf insan gölgelenecektir. Onlardan bir tanesi de, kendisine bir haram teklif edildiği 

zaman, yok, Allah muhafaza etsin deyip, vazgeçenlerdir. Sonuç: Her ülkenin bir sınırı 

vardır. Sınır tecavüzünü kimse kabul etmez. Dinimizin de bir sınırı vardır, o sınıra 

tecavüz ettiniz mi, hesap sorarlar. Bilhassa, haram çizgisi çok önemlidir. Dinimizde 

haramdan sakınmak, farzları yapmaktan önce gelir. O kadar mühim ki! 

 
 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

90 lı yıllarda idi. 

Enver abiler, Türkiye gazetesi bürolarındaki hizmet eden arkadaşlarımızın eğitimi için, 

bir ünite kurmuşlardı. Eğitim ünitesi.... 15-20 arkadaşımız bu ünitede hizmet 
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ediyordu. Her sabah 

bürodaki arkadaşlarla kitab 

okuyup sohbet ediliyordu. 

Akşamları da büroların 

müdürleri ile biraraya 

geliyorduk. Biz de bu ekip 

içinde hizmet ediyorduk. 5-

6 sene devam ettik. Bazı 

şartlardan dolayı, 97 şubat 

ayından sonra ara verildi. 

Bu hizmetin yoğun bir 

şekilde devam ettiği 

sıralarda, 95 senesinde 

Enver abilerin Fatih'deki 

evlerine dişleri için birkaç 

defa gitmiştik. Diş işimiz bittiğinde, buyurdular ki; "Karşıma otur bakalım, seninle 

kahve içeceğiz, sohbet edeceğiz". Kahve içerken buyurdular ki; "Bürolarda ne 

anlatıyorsun, anlat bakalım". Biraz konuştuktan sonra; "Hubbu fillah- buğdu fillah 

üzerinde durun. Kim sevilir - kim sevilmez, bunu anlatın. Bir de, birlik ve beraberliğin 

temini çok önemlidir, bunları anlatın" buyurmuşlardı. 

Enver abiler, birlik ve beraberliğin temini için çok gayret ederdi. Bu konuya çok önem 

verirler, hassasiyetle üzerinde dururlardı. Sık sık arkadaşları davet ederler, yemek 

yedirirler, sohbet ederlerdi. Bütün arkadaşlara da tenbih ederlerdi. "Bir araya gelin, 

kitap okuyun, çay için, yemek yiyin, yeter ki bir araya gelin, mü'minin yüzüne bakmak 

ibadetdir" buyururlardı. Hatta gene o günlerde bir Bayram günü, Enver abiler, kimler 

geliyor, neler anlatıyorsun diye sorduklarında, kitap okuma toplantısına muntazam 

gelen arkadaşlarını yarın bana getir, onlarla ben de sohbet edeyim buyurdular. 

 

Arkadaşlarla beraber gittiğimizde Enver abiler buyurdular ki; 

Dünya hayatı uykudaki bir insanın rüyası gibidir. Dünya hayatındaki bayramlaşmalar 

rüyada bayramlaşmak demektir. Ancak, bu dünya hayatının bir rüya olduğunu 

anlayanlar ve hakiki hayata hazırlananlar ahiret hayatında kazanırlar. Dünyanın rüya 

olduğunu anlayamayan ve hazırlık yapmayanlar ahiretde kaybederler. Peygamber 

efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki; "Nasıl yaşarsanız öyle 

ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz". Dünyada iyi insanlar arasında 

bulunup, iyi işler yapanlar, dîne hizmet edenler, Allahü tealanın sevdiklerini çok 

sevenler, vefatlarında mahzun bırakılmaz, sevdikleri onları karşılar, ahiretde sevdikleri 

ile beraber bulunurlar, orada hakiki bayram yaparlar. Mevlana Halid-i Bağdadî 

hazretleri Taha-i Hakkarî hazretlerine yazdığı bir mektubunda buyuruyor ki; "İyi bir iş 

yapılmasına vesile olursan, kıyamete kadar, o iş yapıldıkca sevabı sana da gelir. Kötü 

bir iş yapılmasına sebep olanlara ise, kıyamete kadar o kötü iş yapıldıkca, günahı 

sebep olana da yazılır". Sonsuz saadetlere kavuşmak için, dünyanın rüya olduğunu, 

hayal olduğunu anlayıp, ahireti kazandıracak işler yapmalı, hayırlı işler yapıp, hayırlı 

işler yapılmasına vesile olmalı, ahiretde nerede ve kimlerle beraber olmak istiyorsak, 

dünyada tercihimizi ona göre yapmalıyız". 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. Fî emanillah 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allahü teala Kur'an-ı kerimde 

buyuruyor ki; Sabırla ve 

namazla, Allahtan yardım 

isteyin. Ahirete giden yol, 

mutlaka namazdır. Namaz var, 

hayat var; namaz yok, gık! 

Dolayısıyla, namaz hayattır. 

Birisi sıla-i rahime, memlekete 

gitmek için devesini 

hazırlamış. Birisi gelmiş, ben 

de o tarafa gidiyorum. Gel 

beraber yola çıkalım, demiş. 

Tam yola çıktıklarında kulağına eğilmiş, ben iblisim, demiş. Öbürü, başımı derde 

sokacaksın, deyince, öyle olsa zaten sana söylemezdim. İnsanlar hep benden 

kaçıyorlar, şu yolculukta bari seninle iki laf edelim, demiş. Yola çıkmışlar, öğlen vakti 

olmuş, adam namaz kılmamış. İblis, herhalde ikindiyi bekleyecek, demiş. İkindi 

olmuş, gene namaz yok. Akşam vakti olmuş, gene namaz yok. Biraz daha gitmişler, 

yatsı vakti gelmiş; adam, ben yatıyorum, demiş. Şeytan, bir dakika. Ben şeytanım 

ama, sen benden betersin. Ben Rabbime bir kere isyan ettim, secde etmedim, bak 

başıma ne geldi. Lanetlendim, mahv oldum. Sen dört defadır cenab-ı Hakka isyan 

ediyorsun. Sana gelecek musibetten, beladan, ben de nasibimi alırım diye 

korkuyorum. Herkes kendi yoluna demiş ve kaçmış. Ezan mı okunuyor, cenab-ı Hak 

namaza gelin, diyor. Her şeye bahane olabilir, namaza bahane olmaz. Sabırla ve 

namazla cenab-ı Haktan yardım isteyin. Onun için, eğer dualarımız kabul olmuyorsa, 

kusurlarımızdan, hatalarımızdandır. Allah, sabredenlerle beraberdir. Konuşurken, 

giderken, gelirken, kimseyi incitmeyelim. Mü'min, herkesten dua alabilendir. Dua 

etmek, içinden gelecek. Eskiden yol keserler, köylülerin nesi varsa alırlarmış, sonra da 

alınlarına silahı dayayıp, biz haram yemeyiz, hakkını helal et, derlermiş. Bu, helallik 

mi? 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mevlana Hâlid-i Bağdadi hazretlerinin 'kuddise sirruh' seyyid Taha-i Hakkari "kuddise 

sirruh" hazretlerine mektubu var. O mektubun fotokopisini Enver abi gördü. Şimdi 

Güzelce'de. Uzun mektup yazdıktan sonra orada buyuruyor ki; Hadis-i şeriftir, Eğer 

bir hayra vesile olursan, o hayrı işlemiş gibi ecir alırsın. Eğer bir şerre alet 

olursan, o şer icra olundukça, günaha girersin. Dolayısıyla, hayra vesile olmak, 
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iyidir. Ama şerre alet olmak, 

tehlikelidir. O bakımdan, Allahü 

teala kullarına mal, imkan, her şey 

verebilir. Bu bir imtihandır. Kulum 

bunu nasıl harcayacak, kulum bunu 

nasıl yiyecek? Dolayısıyla, eviniz, 

barkınız, aileniz, malınız, mülkünüz, 

mutlaka hayra vesile olmalıdır. Aksi 

halde, siz yerken, içerken, uyurken, 

gezerken, hatta ibadet yaparken, 

bir taraftan günah yazılır. Çünki, 

bizim dinimizde asıl olan, haramdan 

sakınmaktır. Sonra ibadetleri 

yapmaktır. 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir adam, evliyanın yanına keramet 

görmek için gitmiş. Hiç keramet 

görememiş. Bunda keramet yok deyip 

gitmeye karar vermiş. Gidecekken 

evliya zat gelip demiş ki; sen bir gün 

iki gün üç gün, ne kadar beklesen 

keramet göremezsin. O, burada 

olmaz. Keramet istiyorsan birçok uçan 

kaçan, cebindeki parayı bilenlenler 

var. Oraya git. Hem senin keramet 

dediğin nedir. Sana birşey 

söyleyeyim, sen bari bunu öğren, 

sonra nereye istersen oraya git. Eğer 

sen sohbetten sonra dünyadan 

uzaklaşıp ahirete yaklaşıyorsan asıl 

keramet budur. 

 

Burası mescid, Allahü tealanın yeryüzünde en çok sevdiği yer burasıdır, mesciddir. 

 

Bir köle efendisiyle yolda gidereken namaz vakti geldiğinde efendisinden izin isteyip 

camiye gidiyor. Herkes camiden çıktıktan sonra köle çıkmamış. Efendisi merak edip 

çağırmaya gelmiş. Caminin dışında pencereden çağırmış. Köle cama yaklaşmış, seni 

içeri almayan beni dışarı salmıyor demiş. Efendisi şaşırmış; peki ne yapıyorsun demiş. 

Senin içeriye kabul edilmen için dua ediyorum demiş. Öyle mi deyip hemen abdest 

alıp geleyim demiş. Bir daha da namazını bırakmamış. Namaz kılmak herkese nasip 

olmaz. Biz beleşe konduk. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allah bugünlerimizi 

aratmasın. O kabul etmese, 

nasip etmese, kimse bu 

caminin içine giremez. Bizi 

kabul ettiği gibi, tekrarını 

nasip etsin. Birbirimize dua 

edelim, birbirimizde kusur 

aramayalım. Öbür taraflardan 

konuşalım. Kusursuz insan 

arayan, dost bulamaz. En 

büyük sıkıntının, en büyük 

hatanın, kendimizde 

olduğuna inanalım. Bu hatanın da, illa insanlara karşı olması şart değildir. Cenab-ı 

Hakka karşı olan kusurlar, en büyükleridir. O halde, tövbe ve istiğfar etmek lazımdır. 

Müslümandan zarar gelmez. Su! Bunu kafir de içse, müslüman da içse, gene sudur. 

 

Burada altı tane düğün var. Allahü teala onları mes'ud ve bahtiyar eylesin. Peygamber 

efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; Evlenen ve evlendiren, Allahın 

dostudur. Nitekim, cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' bu hadis-i şerifi 

buyurduktan sonra, Eshab-ı kiramın arasında bekar kimse kalmadı. 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  
Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allah muhafaza etsin, Haccac-ı zalim var, peki 

diyeni öldürüyor, hayır diyeni öldürüyor. Sağa 

bakanı öldürüyor, sola bakanı öldürüyor. 

Zalim! Onun da bir veziri var, felaket! Felaket 

adamın veziri, felaket olur. Vezir birgün bir 

yerden geçerken bir cübbe giymiş, beş metre. 

Arkasından sürükleniyormuş. Kibir! Kibrinden 

önüne bakamıyormuş. Orada da mübarek bir 

zât oturmuş, bakmış bakmış, vah vah, sen bu 

gülüşünle, bu halinle, Cehenneme gidiyorsun, demiş. Sen benim kim olduğumu biliyor 

musun, demiş. O da, bilmez olur muyum, demiş. İhtiyar olduğu için başını hemen 

vurmamış, ben kimim, demiş. Sen başlangıçta bir damla suydun. Öldüğün zaman 

mezara koyacaklar, fareler, köstebekler, yılanlar, çıyanlar, ganimet bulmuş gibi her 

tarafını parçalayacaklar. Her tarafın dökülecek, gözlerin akacak. Öğle bir hale 
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geleceksin ki, kendin iğreneceksin. Şimdi bir bıçak alsam, karnını bir yarsam, bir kova 

pislik çıkacak. İşte sen osun, demiş. Kılıca sarılacak ama, bu da doğru. Hoca, bana 

bunu söyleyecek erkek yok ama, sen beni mahv ettin. Öyle bir yerden yakaladın ki, 

itiraz edecek halim yok. Şimdi ben ne yapayım, demiş. At şunu sırtından, demiş. 

Atmış. Adam gibi yürü, demiş. Adam gibi yürümüş ve o şekilde yola gelmiş. Velhasıl, 

kibirlinin hasmı, cenab-ı Haktır. Çünki, Allahü tealanın bir sıfatları, bir de zâtı, kendisi 

vardır. Bütün günahlara cenab-ı Hakkın sıfatları düşmandır; ama zâtı değildir. Allah 

muhafaza etsin, zâtı düşman oldu mu, onu kimse kurtaramaz. Ne var ki, kibirliye 

karşı, cenab-ı Hak, zâtım düşmandır, buyuruyor. Malıyla, mülküyle, mevkisiyle 

kibirli olanlar, insanları hor görenler, insanları hafif, alçak görenler, cenab-ı Hakka şirk 

koşmuş oluyorlar. Bu, Sen, sen; ben, ben durumuna girer ki, Allah muhafaza etsin, 

Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; Kalbinde zerre 

kadar kibir olan, Cennete giremez. Şekil itibariyle insan eğilip bükülebilir; ama on 

para etmez. Çünki Allah insanın şekline değil, kalbine, niyetine bakar. O kalp eğer 

kibir taşıyorsa, başkalarını hor görüyorsa, güme gitti. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Sabretmek, ferahlamanın 

anahtarıdır. Bu, bir hadis-i şeriftir. 

İmam-ı Rabbani hazretlerinin, taun 

hastalığından biri yirmidört yaşında, biri 

sekiz yaşında, biri dokuz-on yaşında üç 

oğlu birden vefat etti. Şaka değil! 

Başsağlığı mektubu yazıyorlar, o da cevap 

yazıyor. Sabırla ve cenab-ı Hakkın 

gönderdiklerine rıza ile, vakit geçiriyoruz. 

Yapacak bir şey yok! Çünki mülkün sahibi, kulların sahibi, Allah 'celle celalühü'dür. 

İnsanlar da kendilerine ait olmayan bu varlıklara sahip çıktıkları için, sahipsiz 

kalıyorlar ve çok da hüsrana uğruyorlar. Evlat, hanım, göz, kulak, her şey birer 

emanettir. Kılcal damarların bir tanesi tıkansa, felç! İnsan vücudunda dörtyüzbin 

kilometre kılcal damar, otuz trilyon hücre vardır. Dolayısıyla, dinin aslı, geliş sebebi, 

birkaç şeydir. Bir tanesi, egoizmi yıkmaktır. Egoizm demek, nefse düşkünlük, nefsin 

arzularına boyun eğmektir. İkincisi, mal-mülk düşkünlüğüdür. Peygamberimize 

'aleyhissalatü vesselam' bir kabileden birkaç kişi geldi, ya Muhammed, 'aleyhissalatü 

vesselam' biz müslüman olmak istiyoruz. Kavminden bir emin kişi ver, gelsin bize 

dinimizi anlatsın, hem de zekatlarımızı ona verelim, dediler. Kalk ya Eba Ubeyde bin 

Cerrah. Bu kavmin emini bu, buyurdular. O da onlarla gitti, hepsi müslüman 

oldular, zekatlarını, sadakalarını verdiler. Dönüşe geçti, dönerken, önce Eba Ubeyde 

bin Cerrah torbalarla dolusu varlıklarla geliyor diye, laf geldi. Eshab-ı kiram, insanoğlu 

insan, hepsi koştular. Peygamberimiz çok üzüldü ve buyurdu ki; Benden sonra sizin 

kafir ve müşrik olacağınızı düşünmüyorum, üzülmüyorum. Olmazsınız. Ama o mal 

düşkünlüğü ile hem birbirinizi kırarsınız, hem de birbirinizi öldürürsünüz. 

 

11 Ocak 2018 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 

 

Enver abiler, öyle bir insandı ki, onu 

görenler, iyi insanın nasıl olacağını 

öğrenirlerdi. Farklı fikirde olsalar da 

takdir ederlerdi. İnsanların hem 

dünyalarına hem ahiretlerine faydalı 

olmak için azami derecede gayret 

gösterirlerdi. Her insana iyilik etmek 

âdet halini almıştı. "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. Birlik ve beraberlik için, herkesin birbirleri ile iyi geçinmeleri 

için fevkalade gayret ederlerdi. 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. 

Zaman zaman, arkadaşlarını getir göreyim buyururlar, onlarla hususi sohbet 

ederlerdi. İyi insan yetiştirilmesine çok ehemmiyet verirler ve teşvik ederlerdi. ... 

  

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 abiler her zaman bize Huzur Pınarının üye sayısı ne kadar olduğunu sorarlardı, 

her zaman arttığını duyunca sevinirlerdi. (hattâ vefatlarından birkaç ay evvel, son 

rahatsızlıklarından az evvel sorduklarında, efendim 99.000 oldu demiştim, çok 

sevinmişlerdi. Yüzbine birşey kalmamış buyurdular ve hizmetin büyüklüğünü 

anlatmışlardı. Maalesef bugün 125.000 olduğunu bildiremiyoruz!). 

 

12 Ocak 2018 Cuma 
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Enver abiler 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 

arkadaşlarımız 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 

arkadaşlarımıza 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. 

 

Peygamber Efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" Eshab-ı kiram'dan bazı kişilerle 

otururken karşıdan genç birisi geçmiş. Peygamber Efendimiz'in yanındakilerden birisi 

"Ya Resulallah! Ben bu genci çok seviyorum" deyince Peygamber Efendimiz de "git 

söyle" buyurmuşlar. O da kalkıp gitmiş ve ona sevdiğini söylemiş. O genç çok 

memnun olmuş ve o da sevdiğini söylemiş. Peygamber Efendimiz bunların halini 

görünce çok sevinmişler ve "Birini seven sevdiğini ona söylesin" hadis-i şerifi 

buradan kalmış. Ben burada bulunanların hepsini; ... hepinizi Allah için seviyorum." 

buyurdular. 

 

Fî emanillah 
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

Dâvud 'aleyhisselam' peygamber 

olduğu halde, ya Rabbi, evlatlarım 

şöyle namaz kılıyor, sana ibadet 

ediyor diye, oğlunu meth eder 

tarzda birkaç şey söylemiş, bu da 

Cenab-ı Hakkın çok gücüne 

gitmiş. Dâvud 'aleyhisselamın' 

başına gelen sıkıntılar, üzüntüler, 

iftiralar, neredeyse hiçbir 

peygamberin başına gelmemiştir. 

Neden? Allahtan bilmediği için! 

Peygamber olduğu halde! Ya 

Rabbi, senin verdiğin imkanla, 

13 Ocak 2018 Cumartesi 
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senin verdiğin fırsat ile, çocuklar da elhamdülillah namaz kılıyor, demediği için. Allahü 

teala Gayyurdur. Gayyur demek, kendisinden başka hiçbir ortak kabul etmez, 

demektir. Ona karşı kullanılacak bir kelime, bir ifade, adamı perişan eder. Her ne 

varsa, her zerre, gerek iç dünyamız, gerek dış dünyamız, gerekse bütün tabiat 

olayları, her an, yüce Allaha muhtaçtır. Sen kimsin? Kalbin tekledi, aç bakalım! Bir şey 

yapamazsın. Nefes alamazsın. En büyük cinayet, Allahı unutmaktır. Dolayısıyla, 

çocukların diplomasıyla iftihar edenler, çok kaybedeceklerdir. Lütfen bahsederken, 

onların dindarlığından, namaz kıldığından, iyi arkadaşlarla beraber olduğundan, 

bahsedin. Çocukları o hedefe doğru yöneltin. Çünki, çocuklar nereden iltifat görürse, 

oraya doğru yönelirler. Marifet, iltifata tâbidir. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Kim Allahü tealaya, Onun kullarına 

karşı, Allah için alçakgönüllü, 

mütevazı olursa, yani haddini bilirse, 

Allah onu yükseltir. Ama kendisini 

yükseltmek, kendisini yüce 

göstermek için, her kim ne kadar 

numara çevirirse çevirsin, kendini 

yüksek gördükçe, melekler boynuna 

bir zincir takar, aşağıya çekerler. 

Pire kadar kalır; ama kendisini dev 

aynasında görür. Ama kim mütevazı 

olursa, melekler onu alır, Allahü 

teala onu yükseltir. Ben bir şey değilim der; ama din nezdinde, millet nezdinde, çok 

kıymetlidir. Allahü tealanın değer verdikleri, değerlidir. Dolayısıyla, hangi dinden 

olursa olsun, cenab-ı Hak, değeri, kıymeti, dine vermiştir. Dindar insanlar, daima her 

zeminde ve her yerde muteberdir. Dünya ehli hiçbir zaman, hiçbir yerde, muteber 

değildir. Allahü tealanın verdiği değeri kimse alamaz; ama insanların verdiği değer, 

değersizdir. 

  

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

Çok mübarek bir zât hep, ben çok kötü bir insanım. Şu mübarek insan, ne kadar 

mübarek. Şöyle ibadet yapıyor, ben yapamıyorum, dermiş. Yani, herkese karşı 

kendisini mütevazı his ediyor ve herkesi binlerce defa kendisinden üstün görüyormuş. 

Birgün alacakaranlıkta bakmış ki, bir adam denizin kenarında bir kadınla oturuyor, 

yiyip içiyorlar. İçinden, artık buna da hüsn-ü zan olmaz. Kendimi bunlardan da daha 

14 Ocak 2018 Pazar 
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alçak göremem, demiş. Derken bir kayık 

gelmiş, kayık bir alabora olmuş ve üç kişi 

denize düşmüş. O sahilde oturan adam denizin 

üzerinden koşa koşa yetişmiş ve iki kişiyi 

kurtarmış. Sonra buna dönüp, sen 

mübareksin. Gel birini bari kurtar, demiş. Ben 

yapamam deyince, dönüp öbürünü de kurtarıp 

gelmiş. Sonra buna dönüp, sen niye su-i zan 

ettin? Bu benim yanımda oturan, annemdi. Biz 

oruçluyduk, iftar ettik. Benim içtiğim zemzem 

idi, sen şarap dedin. Annem için kötü şey 

düşündün. Ama bak, denizden kim kimleri 

kurtardı? Bir daha sakın böyle yapma, demiş. Dolayısıyla, Allahü teala hepimizi kötü 

düşünmekten muhafaza eylesin. Öyle bir yere gidiyoruz ki, orada pişmanlık duysan, 

tövbe etsen, ne fayda? Dolayısıyla, defter kapanmadan, henüz hayattayken, ne olur 

aklımızı başımıza toplayalım da, büyüklerimizin verdiği nasihatler çerçevesinde, 

kendimize bir çeki düzen verelim. 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Doksan yaşında çok günahkar birisi, İmam-ı Âzam Ebu Hanife hazretlerine gelmiş, 

tövbe etmeğe geldim, demiş. Biraz geç kalmadın mı, deyince, Allahü teala tövbeyi 

ölünceye kadar kabul ediyor. Bak hayattayım, demiş. Haklısın demiş, tövbe etmiş, 

sonra da ölmüş. Ne oldu? Öbür tarafa 

günahsız gitti. Çünki vaad-i ilahi var. 

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhu 

innehu kane tevvaba. Sen tesbih et, 

ondan sonra cenab-ı Hakka tövbe et; ama 

mutlaka Allahü tealayı afv edici 

bulacaksın. İnnehu demek, mutlak 

demektir. Onun için, Allahü tealaya karşı 

hüsn-ü zanda bulunalım, sakın ha acaba 

afv oldum mu diye, cenab-ı Hakka karşı 

su-i zanda bulunmayalım.Allahü teala 

buyuruyor ki; Afv ettim, sen diyorsun ki; 

Acaba afv oldum mu! Onun için, en rahat, 

en huzurlu mü'min, kendisiyle hesaplaşandır. 

Maalesef, hep başkasını gördüğümüz için, kendimizi bir türlü göremiyoruz. Halbuki 

kendinize bakın diye, bize ayna veriyorlar. İşte o aynaya bakıp, kendimizi görmemiz 

lazımdır. O ayna da, mürşid-i kâmillerdir ve Onların eserleridir. Dolayısıyla, Tam 

İlmihal Seadet-i Ebediyye, çok mükemmel bir aynadır. O aynaya bakan, onu 

okudukça, kendisinin ne olduğunu anlayan mü'minden olacaktır. 

 

16 Ocak 2018 Salı 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 

Allahü teala Enver abiyi başımızdan eksik etmesin. O neşeli olursa, o böyle konuşursa, 

biz daha çok Bayramlarda beraber oluruz. Bir gün elimde listeyle mübareklere 

gelmiştim, rapor verecekdim. Hocamız buyurdular, o listeyi kenara bırakın ve bana en 

mühim maddeyi söyleyin, sonra diğerlerine geçersin. Efendim, en mühim madde, ben 

iyiyim elhamdülillah, sıhhatteyim dedim. Onlar da; bana bu yeter, buyurmuşlardı. 

Daha ne istiyoruz, Enver abi iyi maşaallah. Peki Enver abi ne kadar iyisin diye 

sorulursa? Borçlar azaldıkça 

ben iyileşiyorum. Hele hele 

borçlar bitince bakın neler 

olacak? Borçlar bitince Allah 

bana ömür verirse üç proje 

var: Bir, her vilayete 

Hastahane. Onun için herkese 

doktor olun diyorum. Bana 

başhekim lazım. İki, her 

kasabaya kadar okul. Üç, her 

yere yurt. Allahü teala bundan 

sonra bana bu imkanı versin. 

Çünki, kitapların dağılacağı en 

iyi yerler buralardır. Hasta 

öleceğim diye kitap istiyor, 

öbürleri kitapları okudukca 

sınıfını geçiyor. 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Efendim, neyi çok seversek, o bizim 

mabudumuzdur. 

Maksudun, mabudundur. Allah, 

Peygamber, hoca, din sevgisinin 

önüne hiçbir şey koymayın; çünki 

onunla beraber haşr olursunuz. 

Öncelik kimdeyse, seni oraya 

götürmek onun hakkıdır. Sakın 

burayı kimseye vermeyin. 

Arkasından ne yapın; ama ilk sıra, 

17 Ocak 2018 Çarşamba 
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Allah, Peygamber, hoca sevgisidir. Sonra ana, baba, ne gelirse... 

 

Allahümme inni eûzü bike min en üşrike bike şey'en ve ene a'lemü ve 

estağfirüke lima la a'lemü inneke ente âllamül ğuyub. Bunu sabah-akşam 

okuyun. Küfrü önleyen duadır. 

 

Niçin bayram? Otuz gün Ramazandan sonra müminler affolduğu için bayramdır. Her 

mahkum bir af kanunu bekler. Şuradan bir kurtulsam der. Askerler de teskere bekler. 

İşte mümin de affedilmeyi bekler. Cenabı Hak da vesilelerle af eder. Ramazan-ı şerif 

de bu vesilelerden biridir. O bakımdan bayram müminlerin en tabii hakkıdır. Çünkü af 

edilmişlerdir. Günâhlar iki kısımdır. Biri, Allahü teala ile kulları arasında, diğeri ise 

kullar kendi arasındadır. Allahü teala çok merhametli olduğu için affediyor. Ama kullar 

arasında kul hakkı olursa, o, adalete sevkediliyor. Namaz kılmamışsa, namaz borcu 

varsa o da mahkemeye gidiyor. Onun için çok kaza namazı kılmalı, namazsız geçen 

zamanlar için de dini anlatmalı, çok kitap dağıtmalı. 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

Hocamız buyurdu ki; 

Kalbden kalbe yol vardır. İş, 

o yolu ele geçirmektir. O yol 

ele geçti mi, herşey ele 

geçmiş demektir. İşte Enver 

abimizin kalbinden de 

talebelerinin, sevenlerinin 

kalbine böyle bir yol vardı. 

Enver abiler kalbden 

konuşurdu, laf olsun diye, 

dünya çıkarı için söz 

söylediği hiç duyulmamıştır. 

Karşısındakinin ahireti için 

söylerdi hep. Onun için 

Enver abilerden 

öğrendiklerimiz 

unutulmuyor, her kelimesi 

kalbimize tesir ederdi. 

 

Bir bayram sohbeti idi, Enver abiler buyurdu ki; size Mektubat'tan bayram hediyesi 

olarak iki tane mektub söyleyeceğim, bunları bugün okursunuz. Biri 100 den 2 

19 Ocak 2018 Cuma 
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noksan, diğeri 50 den 2 noksan. 98 ve 48. Biri insanı mum gibi yapar, biri de 

hizmetlerimizin kıymetini anlatır, buyurdular. O gün öyle kalabalık vardı ki, 

arkadaşlarımız Enver abilerin etrafından ayrılamıyorlardı, sokaklar dahi dolu, araba 

kapıya yanaşamıyordu. Yaz günü olmasına rağmen sadece 1 dakikalık şiddetli bir 

yağmur yağdı, sokak bir anda boşaldı. O arada, Enver abileri almağa gelen araba 

gelebildi, Enver abiler gitti, o anda yağmur da durdu. 

 

Aynı gün akşama Hocamıza bayram ziyaretine gittiğimizde, babam (Muammer dede), 

Hocamıza sabahki bu olanları anlattı. Hocamız buyurdular ki; "Enver abi'de silsile-i 

âliyyenin kokusu var. Onun için arkadaşlarımız ayrılamıyorlar" buyurdular. Yağmur 

için de, "Enver abinin kerametidir" buyurdular. 

 

Enver abiyi bir gören tekrar görmek isterdi. Fikir ayrılığı olanlar dahi Enver abiyi 

severdi. Enver abiler, herkese yardımcı olmağa çalışırlar, herkesin derdine çare 

bulmağa çalışırlardı. Hiç kimsenin kalbini kırdığı görülmemiştir. 

 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Cenab-ı Hakkın nimetlerine 

çok şükr etmemiz lazımdır. 

İman ve akıl nimeti 

baştadır, en evvel şükr 

edilmesi lazımdır. İman ve 

akıl yoksa, o insan 

hayvandan farksızdır, 

marifetullaha kavuşamaz. 

Aklı olmayan, Allahü tealayı 

tanıyamaz. Akıl, Allahı 

tanımağa yarar. Ahmak, 

dünyaya tapar, akıllı Allaha 

tapar. Cenab-ı Hakkın 

verdiği bütün nimetler 

emanettir, kıymeti bilinmezse, elden gider. Ahmaklar düşmanı dışarıda ararlar, 

halbuki düşman içeridedir. Akıllı olan bunu anlar. Nefs, en büyük düşmandır. Nefse 

muhalefet etmek, en büyük ibadettir. Allahü teala; nefsiniz benim düşmanımdır, 

buyuruyor. İnsan neyi severse, ahirette onunla olacaktır. Sevgide, ön planda ne 

olduğuna bakılır. İsa 'aleyhisselam' kaçıyormuş, neden kaçıyorsun, demişler; 

ahmaktan kaçıyorum. Ölüleri dirilttim, körleri iyileştirdim; fakat ahmağa laf 

anlatamadım, buyurmuş. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

Tam İlmihal'de yazıyor; İmam-
ı Rabbani hazretlerine "kuddise 

sirruh" sormuşlar. 50-60 

senelik ömrün mükafatı sonsuz 

Cennet, yine 50-60 senelik 
ömrün cezası sonsuz 

Cehennem. Niye bu böyle ? 

Cevaben buyurmuşlar ki; Allah 

demenin mükafatı, önemi, 
öyle büyük ki, onun karşılığı 

olarak Cenneti veriyor. İnsan, 

imandan dolayı Cennete 

girmez. İman sebeptir. 

Müsebbibten bilmek gerekir. 
Sebepten bilmek küfürdür. 

Peygamber efendimiz 

"aleyhissalatü vesselam"; İhsan-ı ilahi olmasa hiç kimse, ben bile Cennete 

giremem, buyurmuşlar. Siz de mi ya Resulallah denilince, Evet ben 
de, buyurmuşlar. 

  

Küfür ehli, dünyada sonsuz yaşasa yine iman etmeyecek. Bir kere bile iman edecek 

olsa, ona iman verilir. Küfür öyle kötüdür ki karşılığı Cehennemdir. İsyan edenle hata 
eden aynı değildir. Hata edene iki tokat vurursun ama isyan eden savaş açmış 

demektir. Sen de onunla savaşırsın. İman çok kıymetli; kıymetli şeylerin düşmanı çok 

olur. 
  
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Cenab-ı Hakkın yaptıklarında hayır 

vardır. Peygamberimiz 'aleyhissalatü 

vesselam' buyuruyorlar ki; Mü'minin 

eli kesilse, ecir vardır. Bunu kim 

gönderdi? Bunu bana kim gönderdi? 

İnsan bunu düşünse, rahatlar ve 

ferahlar. Onun için, başımıza bir taş 

geldiği zaman, elimize taşı alıp da, 

sen neden benim kafamı kırdın, 

neden başıma vurdun demenin, ne 

faydası var? Sen, o taşı kimin 

gönderdiğini düşün, ondan sonra ne yaparsan yap! Velhasıl, bu dünyada böyledir. 

22 Ocak 2018 Pazartesi 
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Onun için, bir şair demiş ki; Benim hayatımda çok tatlı günler geldi geçti. Ama çok da 

acı günler geçti. Fakat insanın ömrü, dünyanın ömrüne nazaran sahrada esen bir 

rüzgar gibidir. O kadar. Yüz seneyi yüzelli milyar seneye böl, ne çıkar? Hiç! Çektiğim 

acılar, benim yaşadığım güzel günler, o rüzgar içerisinde geçti, gitti. Zalim, güçlü 

olanlar, zayıfları ezdi. Bu ezilenlerden biri de, benim. Çünki benim gücüm yoktu, karşı 

koyamıyordum, o da zulüm yaptı, zalim oldu. Zalimdi, ezdi, ezdi, ezdi; fakat o da 

geçti. Fakat, benim alacağım kaldı. Ahirete gittiğimiz zaman, benim göğsümde bana 

yapılan işkencelerin, zulümlerin, hepsinin listesi var. Ve Rabbimin huzurunda, ya 

Rabbi, dünyadayken fakirdim, zayıftım, acizdim, böyle böyle haksızlıklara uğradım, 

şimdi hakkımı istemeye geldim, diyeceğim. Mahkeme o. Burası gibi değil. Çünki orada 

göz konuşur, ayak konuşur; inkarı mümkün değildir. Şahide lüzum yok, her şey şahit 

olacaktır. Namaz kıldığın yerler şahit olacaktır. Birbuçuk sene kadar bir eczanede 

çalıştım. Bir kartonum vardı, kartonda namaz kılıyordum. Tabii artık üniversiteye 

geçince, Beylerbeyi'ne taşınırken, oradan ayrılmam icap etti. Böyle içim yandı. Ama o 

kartonu sardım sarmaladım, güzel iple de bağladım, seninle inşallah ahirette 

görüşürüz, dedim. Çünki, tam birbuçuk sene üzerinde namaz kıldım. Beylerbeyine 

giderken boğazın ortasına bir bıraktım, doğru denizin dibine.. Allaha ısmarladık, güle 

güle, dedim. İnsan ona bile acıyor. Evet, benim üzerimde namaz kıldı diye, seccadeler 

şahit olacaktır. Onun için, hayat öldükten sonra başlayacaktır. Nasıl bugüne kadar 

geçtiyse, bundan sonra da geri gidecektir. Ona hayat dememek lazımdır. Bu bir 

hayalhanedir. Fakat esas sonsuz kalınacak olan, ölüm olmayan, haksızlık olmayan, 

geçim derdi olmayan, doktora, hastaneye ihtiyaç duyulmayan bir yer varken.. Orası 

her mü'minin, hepimizin vatan-ı aslisidir. Burası vatan-ı muvakkattır. Bugün var, yarın 

yoktur. Dolayısıyla, burada kiracıyız, faniyiz. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

Eden kendine eder. Elimizde bir fırsat 

varsa, bir başkasına kötülük 

yapmaktansa, ona iyilik yapmayı tercih 

ederim. Çünki, Allahü teala Kur'an-ı 

kerimde mealen buyuruyorki; İyilik 

yapanların mükafatı, iyilik 

bulmaktır. Cenab-ı Peygamber 

'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; 

Hayrunnas men yenfeün nas. Şerrünnas 

men yedürrün nas. İnsanların iyisi, 

hayırlısı, insanlara faydalı 

olandır. İnsanların zararlısı, yılan gibi 

sokan, akrep gibi ısırandır, insanlara 

zarar verendir. Onun için, bugün 

arkadaşlara söyledim, Allahü teala insanları üç sınıf yaratmıştır. Bir sınıf insan vardır, 

ekmek, su, hava gibi, ihtiyaç olandır. Ona ihtiyaç duyulur, onsuz yaşayamazsın. Ona 

hep ihtiyaç duyarsın, hep onunla beraber olmak istersin. Ona ihtiyaç duyarsın, çünki 

insan havasız yaşayamaz. İşte böyle ihtiyaç duyulacak mü'min olmak, tam seadettir. 

23 Ocak 2018 Salı 



18  | S a y f a  
 

İkinci bir sınıf daha vardır, ilaç gibidir. İhtiyaç duyduğun zaman, ihtiyacın kadar 

alırsın. Ama ihtiyacın yoksa, kusura bakma dersin. Bir kısım insanlar daha vardır, 

Allah muhafaza etsin, hastalık gibidir. Kim, ya Rabbi, beni kanser yap, beni kör yap 

der? Öyle şey olur mu? O halde mü'min, elinden ve dilinden rahat edilen, emin olunan 

insandır. Asla, kat'iyyen, onun dilinden, onun elinden sana zarar gelmez. Mü'min, 

faydalı insandır. Ama fayda da iki türlüdür. Bir dünyevi fayda, bir de uhrevi fayda 

vardır. Dünyevi fayda, yedirirsin, içirirsin, giydirirsin. Normaldir, iyidir, çok sevaptır. 

Ama uhrevi olan; ona dinini öğretirsin veya dinini öğrenmesine sebep olursun. Ona bir 

kitap verirsin, bir şey söylersin, işte o zaman köşeyi dönersin. 

 
 

 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

  

Sevmek için 3 şart lazımdır. 

Bir; sevdiğinin sevdiklerini 

sevmek, sevmediklerini 

sevmemek. İki; gece gündüz 

ona dua etmek. Üç; yardım 

etmek, yükünü hafifletmek. 

Seviyorum demek kal'dir, 

yani sözdür. 

Cuma günü ikindide başlar, 

ertesi gün ikindiye kadar. 

Cuma günü müslüman- kafir 

hiç kimseye kabir azabı 

yapılmaz. Müslümanların 

azabı tekrar başlamazmış. 

 

Tahir amca Efendi hazretlerine gidip niye hiç kendisinde ilerleme olmadığını sormaya 

niyetlenmiş. Artık ne olacaksa olsun demiş. Efendi hazretlerinin yanına gelince Efendi 

hazretleri sormuşlar. Bu ne? Çimen. Bu ne? Gül ağacı. Bu ne? Manolya ağacı. Güneş 

aynı, toprak aynı, su aynı, niye çimen gül olmuyor. Demek ki kabiliyetleri farklı, 

buyurmuşlar. 
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dün başımı zor kaldırıyordum. Hele hele o kadar feci ki, bir günde üç litre su 

kaybetmişim, kurudum. Ayakta zor duruyorum, elimi kaldıramıyorum. Dün gelmem 

mümkün değildi; fakat bir gayret dedik, gittik. Ama kürsüde birkaç kere rengim 
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bembeyaz oldu; ama hiç 

çaktırmadım. Çünki, hadis-i 

şerif var. Mü'minin neş'esi 

yüzündedir, içindekini kimse 

bilmemelidir. İşte mü'min 

budur. Mü'min, hiç kimseyi 

üzmeyen bir adamdır. 

Üzdükten sonra, onu herkes 

yapar. Erkeksen üzme! Evde 

zavallı kızcağıza karşı 

oflamaya poflamaya ne gerek 

var? Bir madde var, ona 

dikkat edin, gerisini bırakın. 

O da, kul hakkıdır. Sen 

güçlüsün, ezebilirsin, her şeyi söylersin, o da garip, susar. Ama hep alacaklıdır. 

Hesaba, teraziye konulduğu zaman... 

 

Mecellede bir kaide var; Netice nedir? Dinde mazeret olmaz, neticeye bakılır. Mazeret 

arayan, suç bastırmak istemektedir. Bu yolda oyalama boyalama olmaz, neticenin ne 

olduğuna bakılır. 

 
 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu

 
Enver abiler bazan, sohbet için gelen arkadaşlarından bazılarını getir, bir de ben 

sohbet edeyim onlarla 

buyururlardı. Böyle özel 

günlerde hakiki bayram havası 

yaşanırdı. Böyle topluca 

gidildiği birgün Enver abiler 

buyurdular ki; İmam-ı Rabbani 

müceddidi elfi sani şeyh Ahmed 

Faruki Serhendi hazretleri 

Faideli Bilgiler kitabının 

sonunda olan ikiyüzonüçüncü 

mektupta buyuruyor ki; Bütün 

vaazların, nasihatlerin özü, en 

kıymetlisi, bir şeydir; o da bir 

Allah adamına rastlamaktır. 

Nasıl ki Eshab-ı kiram 

"aleyhimürrıdvan" Peygamber efendimize "aleyhissalatü vesselam" rastladılar, Eshab-ı 
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kiram oldular; bir Allah adamını seven, bir Allah adamını tanıyan, bir Allah adamına 

inanan, bir Allah adamının yolunu takip eden, aynı, Eshab-ı kiramın Peygamber 

efendimize kavuştuğu gibi büyük nimete, büyük devlete kavuşmuş olur. Onun için, bu 

büyükler inkar edilmediği müddetçe, gerek yazılarında gerekse sözlerinde en ufak bir 

şüphe olmadığı müddetçe, o mü'minin kurtulmama ihtimali yoktur. 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. Ne 

mutluyuz ki, cenab-ı Hak bizlere Cennete giden otobanı nasip etti. İnsan bu büyüklere 

kavuştuktan sonra, gerek maddi gerek manevi ne varsa, hep onlara aittir. 

 

Birgün Mübarekler buyurdular ki; Şu kavuştuğumuz nimetlerin tamamı, ister maddi 

ister manevi ne varsa, kitapların yayılması, bu arkadaşlarımızın varlığı, eğer zerresini 

kendi şahsımdan bilsem, yanarım kardeşim. Ama elhamdülillah ki, bütün bunların 

hepsi, Efendi hazretlerine aittir. Çünki biz, başka bir yoldaydık, Cenab-ı Hak Efendi 

hazretlerini vesile kıldı, bizi başka bir yola aldı. Biz bundan önceki yolda ne 

olduğumuzu biliyoruz. Hepimiz değişik otobanlardaydık; ama Cenab-ı Hak bize kendi 

rızasına, kendi sevgisine kavuşturacak, Cennetine kavuşturacak otobana girmeği 

nasip etti. Gel de sevinme! Üç-beş günlük dünyada, dert ve sıkıntıyı sakın kendine 

dert etme. Çünki, bu çok zengin bir insanın, üç-beş kuruş kaybedip de feryat etmesi 

gibi olur, değmez. 

 

Kavuştuğumuz şu nimetin yanında, üç-beş kuruş sıkıntı ve üzüntünün bahsi dahi 

olmaz. Daima kavuştuğumuz nimeti gözümüzün önüne getirelim ve daima Cenab-ı 

Hakka şükr edelim ki, bir kazayla bu nimet elimizden gitmesin. Maalesef bu nimete 

kavuşmuş olup da, bu nimetin kıymetini bilmediği için elinden gidenleri biliyoruz, siz 

de biliyorsunuz. Mübareklerin vasiyetini, nasihatini yerine getirmek suretiyle, kitapları 

okuyalım. Beni arayan satırların arasında bulur, buyurdular. Onların adeti, sünneti 

üzerine, başkalarının da tanımasına yardımcı olalım. Bir de, birbirimizi çok sevelim. Bu 

sevgiyle, inşallah ahirette de beraber oluruz. Çünki Mübarekler vaad ettiler, söz 

verdiler. Cennetin kapısına kavuşursam, içeri girmeden, bütün arkadaşlarımızı alırım, 

buyurdular. Ne bahtiyarlık! İnşallah ahirette de rahat edeceğiz. Yeter ki, 

kavuştuğumuz bu nimetin kıymetini çok iyi bilelim ve daima ondan bahsedelim. 

Nefsimizin şerrinden Allaha sığınalım. Çünki o, hem cenab-ı Hakka düşman, hem de 

bize düşmandır. Mübarek Hocamız, nefsin tek arzusu, seni kafir yapmaktır, 

buyurdular. Kendisi kafir olduğu için, senin de kafir olmanı ister. Nitekim, içki içen, 

herkesin içki içmesini, bir mü'min, herkesin mü'min olmasını ister. 

 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allahü teala ezelde öyle karar 

vermiştir ki; bir, adalet ile 

kullarına hidayet nasip eder, bir 

de ihsan-ı ilahi ile kullarına 

hidayet nasip eder. Çünki hidayet, 

cenab-ı Hakkın elindedir. O 

yetkiyi, Peygamberimiz de dahil, 

kimseye vermemiştir. Adalet: Ya 

Rabbi, bozulacağımdan çok 

korkuyorum. Sen bana dinimi 

doğru olarak öğret diyene, Allahü 

tealanın, bir dostuna kavuşturmasıdır. 

  

Ateş ile barut bir arada olamayacağı gibi, iki zıt sevgi de bir arada olamaz. Peygamber 

efendimiz'i "sallallahü aleyhi ve sellem" sevmeyeni sevemeyiz. Bu ise, kalpte 

kendiliğinden hasıl olur. İlm ile olmaz. Öğrenilerek olmaz. Son nefeste iman, bu 

muhabbete bağlıdır. 

  

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Birgün Mübareklere geldim, bir şey 

anlatacağım. Başlayacağım... 

Efendim, bunların hepsini bir tarafa 

bırakın, en mühim maddeden 

başlayın, buyurdular. 

Efendim, en mühim madde, Enver 

abinin sağlığıdır. Elhamdülillah, ben 

iyiyim, dedim. Tamam, geri kalanı 

boş ver, buyurdular. Dolayısıyla, 

bize lazım olan, Enver abidir. Allah 

ayırmasın. Mübareklerin duası, 

Allah gülen yüzünü soldurmasın. 

Sen kuru dal tut, yaş olsun. Annemin de, inşallah taş tut, altın olsun diye, duası var. 

 

Mübareklere kızı sormuş; talebelerinizden en çok hangisini seviyorsunuz? Kitaplara en 

çok hizmet edeni, buyurmuşlar. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bizim dinimiz diyor ki; Evlat babanın 

bir meyvasıdır, bir sırrıdır. Mübarek 

Hocamız buyurdular ki; Günahlar 

hariç, bize ait hiçbir şey yoktur. 

Hepsi cenab-ı Hakkın emanetidir. 

Emanete hainlik olur mu? Göz, kulak, 

para, her şey emanettir. Onun için, 

cenab-ı Hakkın emaneti diye bakın, 

yeter. Bak ne kadar hassasiyet 

gösteriyorsun. Hem ibadet için, hem 

de cihad için, bu beden lazımdır. 

3 Temmuz 1958 de üniversitede talebeydim. Efendi hazretleri 'kuddise sirruh' 

rüyamda buyurdular ki; Oğlum, sana evlenmek için çok kız teklifi yapılacak, hiçbirine 

bakma. Çünki, Allahü teala ezelde senin bu kızla evlenmeni yazmış. Bu, senin ailen. 

Yaş sekiz! Onsekizi bekledim. Etti 1968, Darüşşafakaya geldim. Bu arada üniversite 

okuyorsun, çalışıyorsun. Ne zordu! Görmek yok, konuşmak yok! 

 

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! 

 

 

 

 

 

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. 
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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. İşte sel felaketi! Kim umardı ki, bu kadar kişi akşam yatacak, 

sabaha ölecek? İftara kardeşine gidiyor, iftarını yapıyor, dönerken sele kapılıyor. 

 

Rızkındır yer yer gezdiren seni, 

Gafil olma, birgün yer, yer seni. 
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Hocamızın ömrü bu 

kitapları okumak ve 

yazmakla geçti. Tek 

düşünceleri kitaplar ve 

namaz idi. Mutlaka 

okuyalım, okuyamazsak 

dinleyelim. 
 

Her mezhebin geceyi ihya 

etme şekli vardır. Mesela 

Şafii mezhebinde geceyi 

ihya etmek, gece namaz 
kılmakla olur. Bizim 

mezhebimize göre, gece 

en iyi ilmle uğraşmakla 

olur. Yani, bir zaman ilmle 
uğraşmak, kitap okumak, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi olur. Okumadan 

yatmak yasak. 

 

Namaz bizim tek sermayemizdir. Dün akşam Mücahid' e sordum; "Dön arkana bak, 
geçen ömründen elinde ne var?" Cevaben: "Hiç, babacığım" dedi. Evet, ömrümüzde 

tek sahip olduğumuz, kıldığımız namazlardır. Bunun hesabını verdik mi gerisi kolay 

olur inşâallah. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Ya Rabbi, sonumuzu hayreyle. 

Aman abiler, garantisi yok bu 

işin, ne olur ne olmaz. Allah 

muhafaza etsin. Daima, çok 

kıymetli bir devlet kuşunun 

üstümüze konduğunu bilerek, 

onun uçmasından korkarak, 

imanımıza saldıranların 

şerrinden korunarak, -Allah 

muhafaza etsin- yani uyanık 

davranalım. Çünki Mübarekler 

buyurdular ki; kardeşim 

insanın nefsi yalnız günah 

işletmek istemez. İnsanın 

nefsi, insanı kâfir yapıncaya kadar uğraşır. Kâfir yaptıktan sonra hadi güle güle der. 

Çok zor. Onun için, insan bilerek veya bilmeyerek küfre girebilir, tehlikelidir. 

Mübarekler kitapta yazıyorlar, Allahümme inni eûzü bike min en üşrike bike 

şey'en ve ene a'lemü ve estağfirüke lima la a'lemü inneke ente âllamül 

ğuyub. Bunu sabah-akşam okuyun. Küfrü önleyen duadır. 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a 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 abiler 

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 

1 Şubat 2018 Perşembe 

 

 

2 Şubat 2018 Cuma 
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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, Onun hürmetine 

yaratılmıştır. 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 abiler, 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 anlatmışınız, buyurdular. 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mazhar-ı Can-ı Canan "kuddise sirruh" 

hazretleri bir sohbetinde talebelerine 

buyurmuşlar ki: Dualarımın kabul olması için 

formülü buldum. Formul şudur ki, hiçbir 

zaman Hocamın adını anmadan duamı 

bitirmem, buyurmuşlar. Siz de Hocamızın 

ismini söyleyin, O'nun ismini söylemeden 

duanızı bitirmeyin. 

  

İslam dini, yani Dîn-i Mübin iki şeyi yıkmak için gelmiştir.  

1- İnsanların kibrini, 2- İnsanların nefsini. 

 

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" zamanında müşrikler iki sebebten dolayı 

iman etmediler. İnadlarından ve kibirlerinden. Kibir herşeye manidir. Kibir, şirke giden 

bir yoldur. 

 
s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

Dünyada iki çeşit iş vardır:  

1) Dünyaya yarayan işler,  

2) Ahirete yarayan işler…  

Dünyada, dünya için yapılan işlerin hepsi 

dünyadır. Namaz dahi olsa… 

Ahiret için yapılan işler, yani ahirete 

gönderilebilen işler, ahiret işidir, ahirete 

gönderilemeyen işler dünya işidir. Her 

işimizi yaparken bakmalıyız; biz bu işi 

niçin yapıyoruz. Allah rızası için 

yaptıklarımız ahirette karşımıza ecir olarak çıkacak. İş, ahiret işidir. Bu yüzden 

mü'min çok iyi bir tüccar olmalıdır. Ahiretteki niçin sorusuna cevap arayın. Niçin 

yemek yiyiyoruz, niçin evleniyoruz, niçin konuşuyoruz. Haramlar zaten belli. Allahü 

teâlânın rızası için olmayan her iş dünyalıktır. Allahü teâlâ her şeyi bir gaye için 

yaratmıştır. Yaratılmamızın bir gayesi var yani. Tabiattaki canlı cansız her şey bir iş 

için yaratılmıştır. İnsanın da yaratılmasının bir gayesi var; insan da Allah demek için 

yaratılmıştır. Allahü teâlâyı tanımayan, Onu Rab kabul etmeyen, devamlı emirlerini 

çiğneyen kimseler nimete nankörlük etmiş, küfran-ı nimet etmiş olurlar. Kurân-ı 

kerimde meâlen, Nimetlerime şükrederseniz arttırırım, şükretmez nankörlük 

ederseniz elinizden alır, şiddetli azap yaparım, buyuruluyor. 

3 Şubat 2018 Cumartesi 

 

4 Şubat 2018 Pazar 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dün Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye'de 

okudum –elhamdülillah, her zaman 

okuyoruz da- ikinci cilt seksenyedinci 

mektup da İmam-ı Rabbani "kuddise 

sirruh" hazretleri buyuruyorlar ki; bir 

kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri 

yapsa fakat üzerinde bir kuruş kul 

hakkı bulunsa, bu bir kuruşu 

ödemedikçe Cennete giremez. Kul 

hakkı çok mühim. Allahü teala her türlü 

günahı affedebilir. Ama, kul hakkıyla 

gelmeyin, buyuruyor. Kul hakkıyla 

gidenin işi adalete bırakılır. Adaletin ne şekilde hüküm vereceği belli olmaz. Allah 

korusun çok kimse ümitle gider de, hali perişan olur. Şimdi size bir müjde veriyorum: 

Geçen okuyoruz, 74. mektubun sonunda Hocamız buyuruyorlar ki, bu büyükleri 

tanıyan kimse müşrik olmaz, yani bu büyüklerin kabul ettiği kimse, her türlü haramı 

işleyebilir, her pisliğe bulaşabilir lakin küfre kaymazlar, şaki olmazlar, küfür üzere 

ölmezler. Çünki o büyükler, ilerde müşrik olacak kişiyi bu gemiye almazlar. Çok büyük 

bir müjde... Hocamızı göremedik, sohbetinde bulunamadık diye üzülmeyin, kitaplarını 

okuyanlar da kurtulurlar, buyuruluyor. 

s 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bizi yokdan var eden cenâb-ı Hakka 

hamdü senalar olsun. Bizi küffar aleminde 

değil de, böyle bir müslümân memleketde 

dünyâya getirdiği için, cenâb-ı Hakka 

hamdü senalar olsun. Bizi müslümân 

anne-babadan dünyâya getirdiği için 

cenâb-ı Hakka hamdü senalar olsun. Bizi 

iki cihanın sultanı Peygamber efendimiz 

"sallallahü aleyhi ve sellem" hazretlerine 

ümmet eylediği için hamdolsun. Bize 

sevdiği kullarını tanıttırdığı için hamdolsun. 

  

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". 

5 Şubat 2018 Pazartesi 

 

6 Şubat 2018 Salı 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bugün rahmet bulutu üzerimizdedir; ama mutlak 

bizde kalacak diye bir şey yoktur. Kıymetini 

bilirsek, devam eder. Nankörlük edersek, cenab-

ı Hak bizden alır, başka yere verir. Bu din 

kıyamete kadar kalacaktır. Buna layık 

olduğumuz müddetçe, üzerimizdedir; değilsek 

gider. 

 

Amel; imanı korumak için, imanı muhafaza 

etmek için, imanla ölmek için birer sebebtir. 

 

Yanlış bir ilaç, adamı canından eder. Ama yanlış 

bir inanç, insanı dininden eder. 

Sormaktan hiç çekinmeyin. İnsanın nefsini en 

dehşet şekilde tahrip eden bir şey, sormaktır. 

 

Dünya sevgisi her cins günahın başıdır. Aklına ne 

gelirse, az veya çok, her cins günahın köküdür. 
s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Kalb temizlenmediği müddetçe 

yapılan ibadetler ancak bize şöhret 

getirir. Arkasından kibir getirir ve 

felaket gelir. 

 

Sevilecek olanlara karşı kalpte buğz-

u adavet teşkil ederse, felaket olur. 

Sevilmeyecek olana karşı bir 

muhabbet teşkil ederse, felaket olur. 

 

Vücutların yakınlaşmasından kalplerin yakınlaşması doğar ve bir araya gelmekte çok 

çok faydalar var. 

 

Dünyadayken kendisine iyi arkadaş seçmeyen, evliya-i kiram olsa bile bozulur. Çünki, 

daima kötülük iyiye hâkimdir. Kötülük iyiyi ezer geçer. Nitekim bir çürük elma 

icabında bütün elmaları çürütebilir. Bir kötü insan çok insanları perişan ediyor. 

 

7 Şubat 2018 Çarşamba 

 

8 Şubat 2018 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

 
 

Hususi bir günde 

2007 senesi, Nisan 

ayının 5'inde 

Holdingte 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. Abiler, 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. 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 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. Çünkü 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 tabi, biz nasıl diyelim. Ümmetim dedi. Biz de peki dedik, haşa biz kimiz. Biz 

değil, o bizi kabul etti. O halde abiler, vallahi, tallahi, billahi bu kadar büyük şerefe bu 

kadar büyük nimete kavuşan, dünya için üzülürse, nasıl dayak yer bilemiyorum. 

9 Şubat 2018 Cuma 
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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. Ana! Ana! 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 "aleyhissalatü vesselam" ümmet yaptı. 

 

Enver abiler 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, Huzur Pınarı hizmetleri ile ilgili raporu 

gönderirken bu şiiri de göndermiştim. Gelen cevabı altta kopyalıyorum. 

 

Fî emanillah 

 

 

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, 

onsuz olunurmu iki âlemde münevver. 

  

Bu nimet öyle büyük şereftir-saadettir, 

kıymetini bilmeyeni dövmek gerektir, 

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. 

............... 
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From: Enver Ören [mailto: enver.oren@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 ahiretin 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... 

 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Kalbin temizliği çok kıymetlidir, kalbin temizliği de ancak temiz insanların kelamında, 

temiz insanların kitaplarında vardır. Kendisi temiz değilse, onun yazıları da doğru dahi 

olsa, onun konuşmaları da doğru dahi olsa, insanın kalbini karartır. Çünkü bardak 

içinde ne varsa o çıkacaktır. Bu su bardağı ise su, su var içinde. Besmelesiz yemek 

yenilince, şeytan, mikrop şeklinde insanın vücuduna girer ve doktorların teşhis 

edemeyeceği hastalıklara sebep olabilir. Ama besmele çekilmişse, şeytana müsaade 

edilmez. 

 

Her gün akşam 

eve geldiğimde 

Mübarekler iki 

şeyi her akşam 

tekrarlıyorlardı. 

Bir tanesi, ya 

kardeşim, 

ömürden bir 

gün daha geçti. 

Bugün 

hepimizin 

ömründen bir 

yaprak düştü. 

Ömrümüzden 

bir gün gitti. 

İkincisi, 

kardeşim bu 

dünya fâni. 

Fâni demek, 

yok demektir. 

 

 

10 Şubat 2018 Cumartesi 

 

mailto:enver.oren@ihlas.com.tr
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler hem 

selamlarını, hem 

muhabbetlerini, hem 

sevgilerini, hem de 

bayramlarını tebrik 

ettiklerini bildirmek üzere 

beni vazifelendirdiler. Çok 

sevinçliyiz, buyurdular. Bu 

sevincimiz Allah içindir. 

Çünki, arkadaşlarımız 

ellerinden gelen bütün 

gayretleriyle Ehl-i sünnet 

vel Cemaat itikadını her 

yere yaydılar. Her yere 

rahmet-i ilahi inzal oldu. Bu rahmet sebebiyle Allahü teâlâ bu memleketi büyük 

felaketlerden de muhafaza etmektedir. Onun için abilerimiz çok şanslı, bahtiyar 

insânlardır. Mübârekler buyurdular ki; en az sevabı bunun, 100 şehid sevabıdır. Yine 

bir defasında buyurduklarında; Viyana kapılarına kadar gidip şehid olan askere verilen 

sevaptan az değildir, bizim abilere verilen sevap. Çünki bugün İslamiyyetin 

doğrusunu, yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadını yaymak fırsatını ve imkanını Allahü 

teâlâ bizlere nasib etmiştir. Bu bir nasib meselesidir. Kimisi İslamiyyeti yıkmağa 

uğraşır, kimisi İslâmiyeti yapmağa uğraşır. Herşeyi yapan Allahü teâlâdır. Allahü teâlâ 

hayırlı işler için hayırlı insânları vasıta kılar. Şer işler için de şer insânları vasıta kılar. 

Şerre alet olmak ne felaket; ne bedbahtlık! Hayra vesile olanlar için de, ne seâdettir. 

Çünkü, İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubatında, birçok yerinde, Allahü teâlânın 

hayırlı işlerde istihdam ettiği kullarına müjdeler olsun, buyuruyorlar. Bu müjdeye 

kavuşturan cenâb-ı Hakka hamdolsun. Allahü teâlâ bizi bu hizmetlerde istihdam ettiği 

gibi, bu Din-i Mübin-i yıkan bir insân da yaratabilirdi. Çünkü, bu bir cibiliyet 

meselesidir. Hilkat meselesidir. Nasip meselesidir. Allahü teâlâ kimisini öyle, kimisini 

böyle yaratıyor. İyi hilkat üzerine yaratılanlar, hayatları boyunca iyi hizmetlerde 

bulunuyorlar, akibetleri onların iyi oluyor. Allahü teâlâ bir kulunu severse ona sevdiği 

bir kulunu tanıştırır, tanıtır. O sevdiği bir kulu tanıması cenâb-ı Hakkın o kulu çok 

sevidiğine bir alâmet oluyor. Nitekim Eshâb-ı kirâma Allahü teâlâ Peygamber 

efendimizi tanıttı, onlar da bütün insânların en üstünü oldular.  
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Bu kalp iki şekilde temizlenir. Bir, İslamiyete uymak, yani 

ibadet. İkincisi de sohbet. Büyükleri hatırlamak ki ona rabıta diyoruz. 

 

Tam İlmihâli anlatırken Mübarekler buyuruyorlar ki; Ben baştan sona yirmi defa 

okudum, okumaya devam ediyorum. Kardeşim, bu İlmihâl, Ehl-i sünnet âlimlerinin 

sözleridir. Onların yazılarıdır. Çok az dahi olsa okuyup anlayabilen, âlim olur. 

Âlim olur ne demektir? Bu doğru, bu yanlış; bu iyi, bu kötü diyebilendir. Yoksa odada 

bütün raflarda kitaplar dolu olsa, hepsini okumuş olsa, bu doğru bu yanlış 

diyemedikten sonra, hakkı batıldan ayıramadıktan sonra, buna âlim denmez. Bu da 

kitap okumakla olmaz efendim, buyurdular.  
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün Mübarekler "kuddise 

sirruh" buyurdular ki; Efendim, 

Eczaneye gittim, orada bir 

misafir, dedi ki; Hilmi bey 

nasılsınız ? Ben, Elhamdülillah 

çok iyiyim, dedim. Allah Allah bu 

zamanda böyle çok iyiyim diyen 

adam var mı? demiş. Vallahi çok 

iyiyim demiş. Efendim, o çok 

iyiyim lafı artık unutuldu. Çünki, 

derdi, sıkıntısı olmayan insan 

kalmadı efendim, buyurdular. 

 

Birgün eve Hocamızın 

arkadaşlarından bir misafir geldi. Hilmi bey, sen hep hocam hocam diyorsun. Ne 

öğrendin hocandan da, bu kadar çok bahsediyorsun, dedi. Ben, tamam bu iş. Artık 

kaç saat sürer, dedim. Çünki, ömürleri boyunca hep hocalarından bahsettikleri için, bu 

şahsa nasıl cevap verecekler? Tek kelime: Efendim, hocam bana, bu sevilir bu 

sevilmez; bunu öğretti ve bu da bana yetti, buyurdular. 

 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Son nefes gelinceye kadar, hiç kimse 

halinden emin olmasın. Hafv ve reca 

dediğimiz o korku ve endişeyle, ümitle 

yaşamakta fayda vardır. Çünki cenab-ı 

Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' 

buyuruyor ki; Öyle haller vardır ki, bir 

mü'minin Cennete gitmesine bir zır'a 

kalmıştır, yani şu kadar bir yer kalmıştır, 

onu da hallettikten sonra artık Cennete 

gidecektir, orada bir nefsinden, huyundan, 

tüyünden bir kelam eder, küfre girer. Bütün 

ömrü ibadetle geçtiği halde, sonunda Cehenneme gider. Hadis-i şerif bu. Öyle insanlar 

vardır ki, bütün ömrü küfürle, papazlıkla, zulümle geçer. Ölümüne bir zır'a kala bir 

kelime-i şehadet getirir, tam bir dönüş yapar, Allahü teala onu Cennetine kor. 
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Mü'minler bir araya geldikleri zaman, hiç konuşmasalar, hiç laf etmeseler, kalpten 

kalbe akan nuru, kalpten kalbe akan sevgiyi, kalpten kalbe akan güzelliği zapt 

edemezler, frenleyemezler. Kötü insanlarla bir araya gelince, onların habasetini 

frenleyemezsiniz, sizin kalbinize sıkıntı verir. Çok sıkıntı verir. 

 
s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birgün Şâh-ı Nakşibend "kuddise sirruh" hazretleri oturuyorlar, bakıyorlar ki, 

inanılmaz bir nur iniyor. Allah Allah, o yere gidiyor bir bakıyor ki, iki talebesi güreş 

tutuyor. Onların arasındaki sevgi ve muhabbetten, üzerlerine nur yağıyor. Neden? İki 

kardeş, aynı hocanın talebesi, birbirini sevdiği için. 

 

Mülkün sahibi Allahdır. Gözün sahibi, kulağın sahibi, işin sahibi, her şeyin sahibi O. 

Çünkü O, bir an, bir an bıraksa yok olur kainat, yani mahvolur değil, yok olur yok.  

Böyle bir yüce Allah var. Sonra bir de ben varım. Neredesin sen? Yoksun. İşte, yok 

olduğunu anladığın gün var olursun. Çünkü iki şey bir arada olmaz. 

  

Bir araya gelmenin fazileti anlatılacak gibi değildir. Ama unutmayalım ki yol bu yoldur. 

Yani kalbin ilacı, kalbin şifası, bu sevgi ve muhabbettir. 
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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

 

Peygamber efendimizin "sallallahü aleyhi ve sellem", yanına kolay yaklaşılırmış, 

herkes her derdini rahatça söyleyebilirmiş. Hatta, "Sıkılma! Ben melik değilim, 

zâlim değilim. Kurumuş et yiyen bir kadıncağızın oğluyum" buyururlarmış ki, 

yanına gelenler sıkılmadan derdini söyleyebilirmiş. 

 

Enver abilerin yaşayışı, halleri bu hadîs-i şerife de uygundu. Herkes yanına rahat 

girerdi ve rahatca konuşurdu. Camide saflarda sınıf farkı olmadığı gibi, Enver abilerin 

kalbinde de Müslümanlar arasında sınıf farkı yoktu. "Lâ ilâhe illallah Muhammeden 

Resulullah diyorsa, başımızın üstünde yeri vardır. Gözünün üstünde kaşın var 

diyemeyiz." buyururlardı. Yaşlı ile yaşlı olur, çocuk ile çocuk olurdu. Herkesin 

frekansına göre konuşur, herkesin seviyesine inebilirdi. Herkesin anlayacağı şekilde 

konuşurdu. Herkesin derdine çare arar, herkesi rahatlatırdı. Kendinden hiç 

bahsettirmez, hallerini her zaman gizlerdi. Hocamızın en çok sevdiği ve tek vekili 

olduğu halde, kendisini bizim başımızda sadece bir abimiz olarak gösterirdi. Halbuki O 

bizim hem babamız, hem hocamız, hem rehberimiz, yol göstericimiz, hem dert 

ortağımızdı. Herkes, ne derdi, sıkıntısı varsa, hiç çekinmeden sadece Ona anlatırlardı, 

çünki sadece çarenin oradan 

bulunacağını bilirlerdi. Hiç 

kimseyi aşağı görmez, 

küçük çocuklara da dava 

arkadaşım derlerdi. 

Dünyaya hiç kıymet 

vermezdi. İnsanlar ahiretde 

yanmasın derdinde idi. 

"Kediyi bile gözünüzün 

önünde ateşe atsalar 

dayanamazsınız, insanların 

yanmasına nasıl dayanılır" 

buyurmuşlardı. Hiç kimse 

Cehenneme gitmesin diye 

uğraşırlardı. Talebelerini de 

bu düşünce ile bu zihniyetde 

yetiştirirlerdi. Talebelerinin 

kendi aralarında 

toplanmalarını, bir araya 

gelip dinden bahsetmelerini, 

kitap okumalarını tenbihlerler, bunun ehemmiyetine dikkat çekerlerdi. 15-20 kişi bile 

16 Şubat 2018 Cuma 
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olsa eğer kendi aralarında toplanıp kitap okuyorlarsa, zaman zaman onları kendi 

sohbetlerine de davet ederlerdi. 1985 senesinde diş tedavileri için bizim 

muayenehaneyi teşriflerinde, hastalarınla burada akşamları toplanıp sohbet edin, 

buyurmuşlardı. Enver abilerin bu sözünün bereketi ile pek çok kişinin o senelerde 

hidayetine vesile olundu. 

Arada bir telefonla veya davet ederek, sorarlardı, takip ederlerdi. Kimler geliyor, neler 

anlatıyorsun, şunları da anlat buyururlar, yakından ilgilenirlerdi. Şunu şunu bana getir 

göreyim dedikleri de olurdu. Söyledikleri abileri 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 abilerin 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. 

 

Fî emanillah 

 
s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübarekler mükerreren kaç 

defa buyurdular ki; "Mutlak 

olan bir şeyi söylüyorum, 

ahiret hayatı mümine dünya 

hayatından daha iyi, daha 

rahat, daha huzurlu, daha 

kıymetli." Onun için 

Mübarekler buyurdular ki; 

"Sakın ola ki ölümden 

korkmayın, ölüm bir evin bir 

odasından diğer odasına 

geçmek gibidir ve 

Müslümanlar inşallah gerek 

Hazret-i Peygamberi 

"aleyhissalatü vesselam" 

17 Şubat 2018 Cumartesi 

 



38  | S a y f a  
 

görerek veyahut da Cennetteki hayatı görerek hiç o acıyı duymayacaklardır." Onun 

rızasına uygun yaşamak, Onun rızasına uygun ibadet yapmak, çok büyük bir nimet ve 

devlet. Mübareklerin de Allah şefaatlerine nail eylesin "kuddise sirruh" hayatta iken 

buyurdukları vasiyeti; İslamiyeti anlatmaktır, bu da ancak kitaplarla olur. Bu kitapların 

dağıtılmasına hizmet ve yardım edenler, Hazret-i Peygamberin "aleyhisselam" 

vârisleridir". Mûris, vârisini bırakmaz efendim, buyurdular. Yani, veraset veren vârisini 

yarı yolda bırakmaz. Elimizden geldiği kadar, nefesimizin yettiği kadar, ne kadar elden 

gelirse, ne kadar mümkün olursa tek noktaya kilitlenmek, tek noktada birleşmek ve 

buluşmak üzere yaşayalım, o da Kitabevidir. Çünkü, başlangıcımız o, hayatımız o, 

herhalde sonumuz da o. Bu fırsat bir daha ele geçmez, bu nimet çok büyük. Nimet, 

eğer kıymeti bilinmezse başka yere gidebilir. Çünkü, bu bir rahmet bulutudur, rahmet 

bulutu bu rahmete layık ve müstehak olanların üstünde durur ve yağmur verir, 

bereket verir. Bu nimetin kıymeti bilinmezse yazık olur. Tabii, bilenler var, 

bilmeyenler var. Bu, bir ihlas meselesidir ama unutmayalım ki bu hizmetlerden nasibi 

olmayanların sonu iyi gelmiyor. Daha ne yapsın Mübarekler, Elli sene kalbimde 

olanların hepsini İlmihal'e akıttım, buyuruyorlar. Bu asrın mürşid-i kâmili Tam 

İlmihaldir, buyuruyorlar. Çünkü, mürşid-i kamiller bunları yazdı efendim, ben değilim 

buyurdular. 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; 

Bir talebenin talebe 

olabilmesi için, onda iki 

hususiyet olması lazımdır. 

Hangi talebede bu iki 

hususiyet varsa, işte o, 

talebedir. Birincisi, edeb 

ve saygıdır. İkincisi, 

dünyalık olarak eline ne 

kadar servet ve şöhret 

geçerse geçsin, aklını 

kaybetmeden tevazu 

sahibi olmasıdır. Çünki 

insanlar bu servet ve şöhret düşkünlüğü yüzünden belli bir seviyeye gelmeye 

çalışırlar, gelirler de, ondan sonra da inemezler bir daha geriye. Onun için, Mektubâtta 

da var, bir dünya ehli ile karşılaşırsanız, yolunuzu değiştirin. Aynı mahalledeyseniz, 

başka yere gidin, karşılaşmayın. Kalbiniz meyl eder. Mübarek hocamız bir gün 

buyurdular ki, bizim bu yol çok hassas ve ince bir yoldur. Bu yolda en büyük dikkat 

edilecek unsur, yüksek mevki sahipleriyle ve zenginlerle fazla dostluk kurmamak 

lazım. İnsanın kalbi meyleder. Aslını kaybeder. Önce kalbi meyleder sonra da aslını 

kaybeder. Onun için, talebenin asıl vasfı, herkese karşı, Allahü tealaya karşı, 

Peygamberimize karşı, Hocasına karşı, komşusuna karşı, ailesine karşı, kardeşine 

karşı, arkadaşına karşı... edebli olmasıdır. Çünki Şâh-ı Nakşibend hazretleri 'kuddise 

18 Şubat 2018 Pazar 

 

 



39  | S a y f a  
 

sirruh' bizim yolumuzun başı edeptir, ortası edeptir, sonu yine edeptir, buyurmuşlar. 

Yine buyurmuşlar ki; Hiçbir bîedep Allah dostu olamaz. Peki, mübarekler ne 

buyuruyorlar? Edep nedir efendim buyurdular. Edep nedir? Edep, haddini bilmektir 

buyurdular. Sen kim oluyorsun? Bir kılcal damarın, saniyenin onda biri tıkansa felç 

oldun. Peki kim o kılcal damarları, ki 140 bin km yani ne kadar bilemiyorum, belki 

dünyayı üç dört defa dolaşacak kadar insan vücudunda, bir tek insanda, bu kadar 

kudrete bakın ki kılcal damar var. Yani vücudumuzun her tarafı damar. Çünkü damar 

demek kan demek, kan demek hayat demek. Hayat ulaşmazsa ne olur. Elhamdülillah, 

Mübareklerin kendi sözü olmasa vallahi söylemem, utanırım; ama Mübareklerin kendi 

sözüyle, Kuleli Askeri Lisesinde tanıdığım Enver Ören ne ise, bugün de aynı. 

Edebinden ve tevazuundan hiçbir şey kaybetmemiştir, buyurdular. 

 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Büyüklerin bizzat huzurunda sohbet esasdır. Çünki, orada 

bütün duygu organlarınla ona bağlanıyorsun, göz, kulak, burun neyse. Yok, vefat 

ettiyse, rabıta etmek zorundasın, buyurdular. Rabıta kim yapar buyurdular. Rabıtayı 

yapacak adam mı kaldı, seksen türlü vesvese, seksen türlü iş, bu da zor buyurdular. 

Allah de! Bunun da bir kolayı var efendim, buyurdular. Çünki, kalb göze tâbidir. Göz 

neyle meşgul olursa kalb oraya doğru yönelir. Kalb, göze tâbidir. İyi ya efendim 

buyurdular, işte kitap okuruz, büyüklerin eserlerini okuruz, ilmihal okuruz. Gözümüz, 

satırlarla, yazanla, 

yazdıranla meşgul 

olduğu için kalb 

otomatikman feyz 

alır ve bu, rabıtadır 

efendim, buyurdular. 

Mübarekler, Sohbet 

nedir efendim 

buyurdular? Onu da 

izah ettiler. Sohbet; 

bir arada olmaktır, 

illa bir şey konuşmak 

şart değil. Hatta 

susmak, 

konuşmaktan daha 

iyidir, buyurdular. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Büyük bir zat banyoya girdiğinde su bitmiş ve köpüklü kalmış, tam o sırada dışardan 

bir el uzanmış, bir kova su boşaltmış. Banyodaki zat o kadar sevinmiş ki, çıktıktan 

sonra, talebelerine sormuş, benim banyo suyuma kim su ilave etti. Önce hiç kimseden 

ses çıkmadı. Suyu koyan talabe orada, daha yeni imiş, eyvah, herhalde büyük bir 

hata ettik, demiş. Tekrar hocaları sorunca; korka korka, efendim, ben ilave ettim 

demiş. Hocaları buyurmuş ki; bana bir kağıt kalem getirin, sana icazet yazacağım, 

demiş. Öbür talebeleri kırk yıldır orada dururken, bu yeni gelen talebesine icazet 

vermiş. Bende ne varsa hepsini sana verdim, bundan sonra buraya gelmene lüzüm 

yok, şimdiden sonra benim mutlak halifemsin buyurmuş. Büyüklerin kalbine girince 

uzun sürede olacak işler bir anda olur, o bir anlık kalbine girme, her şeye bedeldir. 

Büyüklerin kalbinde olabilmek, çok önemli ve büyük bir iştir. 

  

Allah muhafaza eylesin, yol çok 

kıymetli olduğu için, düşmanı 

çok vardır. Şeytan, nefis, insan, 

neşriyat.. Hepsinin gözü 

buradadır. İşte Allah korusun, 

bu yolda olanlar için en büyük 

tehlike; imtihan, inkâr ve 

incitmektir. Üç 'i' harfi, ne 

kadar mühimdir. Bir, seni bu 

yola kavuşturan mübarek zâtı 

incitmektir. İki, seni bu yola 

kavuşturan zâtı inkâr etmektir. 

Üç, seni bu yola kavuşturan 

zâtı imtihan etmektir. Üçü de 

birbirinden felakettir. Peki ne 

olur? İnsan buhar olur. İşte, bu 

yolda kalmanın en güzel yolu, 

kim ihlâslı ise onunla beraber 

olup, ben anlamam deyip, onun 

eteğine yapışmaktır. O ne 

yapıyorsa sen de onunla yap ve 

selamete er. Bir, kendi başına 

bir milim ilerleyemezsin. İki, kendi başına başkalarına yem olursun. Üç, kendi başına 

hem kendini, hem başkasını yakarsın. Onun için, Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve 

sellem' diyor ki; Dinül mer'i dinül ahihi. İnsanın dini, arkadaşının dini 

gibidir. Veyahut da halilihi. İnsanın dini, dostunun dini gibidir. İyi arkadaş seçmeyen, 

iyi olamaz. Arkadaşa, eş, iş, neşriyat, her şey dahildir. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

İmanın hırsızları çoktur, o hırsızlara karşı çok 

uyanık ve tedbirli olmak lazımdır. O hırsızların 

başı var, bir de en başı var, o da insanın 

kendisidir. İman da kendisinde, hırsız da 

kendisinde. O da insanın nefsidir, arzuları, 

hevesleri, zevkleri, istekleridir. 

 

Birgün Mübarekler, Mücahid abi ve Enver abi, 

Fatih'teki evde, kahvaltıdaydız. Mübarekler 

Mücahid'e sordular, "Baban mı seni daha çok seviyor, yoksa sen mi babanı daha çok 

seviyorsun, buyurdular. Siz bilirsiniz, dedi. Aferin Mücahid, buyurdular. Cevap 

vermedi yani. Buyurdular ki; Efendim, baban seni daha çok seviyor. Çünki, baban seni 

sevmese, sen onu sevemezsin. 

 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  
Size mutlak olan birşey 

söylüyorum: Ahiret 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? Allah hepimize hidayet versin. Cenâb-ı 

hak hepimizi, elemden, kederden, üzüntüden ve kul haklarından muhafaza etsin. Ben 

daima sizlerden iyi haberler bekliyorum. Ben haklarımı helal ettim, siz de helal edin. 

21 Şubat 2018 Çarşamba 
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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 

 

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 gönderilirdi. 

Cuma yazıları gibi veya hocamızın 

hayatından hazırlanılanlar gibi yazılar 

mutlaka sorulurdu. Hatta çoğu 

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). 

Son birkaç sene evveline kadar herşey hazırlanırken soruldu, tasdik edildikten sonra 

yayınlandı. Birkaç sene evvel, hazırlanma sırasında nasıl karar verileceğinin hususi 

usullerini öğrettiler. Ondan sonra hazırlanırken sorulmadı ise de, gene de 

yayınlanmadan bir gün evvel mutlaka kendilerine arz etmek âdetimiz halinde idi. 

Vefatlarına kadar da bu böyle devam etti. Şu anda Enver abiler 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, 

23 Şubat 2018 Cuma 
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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… 

Fî emanillah 

 
s 

 

 

 

Enver abilerin, son sohbetlerinden birinde buyurdukları şu sözleri çok dikkat çekici ve 

mânidardı; 

 
Cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü vesselam" birşey buyurdu mu, o buyurduğu nesne 

kıyamete kadar geçerlidir. O buyuruyor ki "aleyhissalatü vesselam"; "Dünyada kim 

kimi severse ahirette onunla beraber olacaktır." İnşallah Enver abi sizinle 

beraber olsun. İnşallah siz de benimle beraber olun, bitsin bu iş. Uzun lafın 
kısası…Perşembe günleri umumiyetle kabristana gidiyorum. Ziyaretlerimi yapıyorum. 

Ondan sonra kendi yerime geliyorum. Hani derlermiş ya eskiden. Mağrur olma 

padişahım, senden büyük Allah var. Bakıyorum orada, birgün bu toprak kazılacak. 

Enver abi içine konacak, örtülecek. O konuşan diller, o gören gözler, o işiten kulaklar 
hepsi, herşey orada bitecek. Ne yapacaksın ki hayat böyle. Mübarek Hocamız "kuddise 

sirruh" Allah rahmet eylesin, buyurdular ki; Doğmak, ölmenin habercisidir. 

Peygamberimiz buyuruyorlar ki "aleyhissalatü vesselam"; Benden sonra 

ümmetimin başına iki 

büyük bela gelecek, 
ona üzülüyorum, ona 

endişe 

ediyorum. Dediler, Ya 

Resulallah nedir o? 
Buyurdu ki; Allah'a 

değil, nefslerine 

tapacaklar ve ölümü 

unutacaklar. Yine bir 
hadis-i şerif'de cenab-ı 

Peygamber buyuruyor ki 

"aleyhissalatü 

vesselam"; Ağzınızın 

tadını kaçıranı çok 
hatırlayın. Çünki, hayat 

o gün başlayacak. Nasıl 

bir hayat ? Sonsuz… 
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Enver abiler buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki, aman kardeşim, öyle 

büyük müjdeler, öyle büyük nimetler, öyle büyük 

yerler, o kadar güzel şeyler var ki, insan ölümden 

korkar mı efendim, buyurdular. Mübarekler böyle 

güzel sohbet ile Cenneti anlatırken, bir 

arkadaşımız parmak kaldırdı. Evde! Alışkın da 

değiliz böyle bir şeye. Buyurun kardeşim, 

buyurdular. Efendim, ben hemen ölmek 

istiyorum, bir dua eder misiniz? Allah Allah 

buyurdular, yani siz bu kadar nefsinize düşkün 

müsünüz, siz bu kadar keyfinize düşkün 

müsünüz, hemen oradaki nimetlere kavuşmak 

için aceleniz ne, buyurdular. Siz giderseniz, 

herkes giderse bu hizmetleri kim yapacak, 

buyurdular. 

 

İnsanın ilmi arttıkça tevazuu artar, daha alçak gönüllü olur. İlmi arttıkça daha tevazu 

sahibi olur. İlmi arttıkça, kendisinden artık utanır hale gelir. İlmi arttıkça, Allahü 

teala'ya yakınlığı artar. İlmi arttıkça ölüm halleri artar. Yani ilmin artması, ahirete 

yaklaşması, cenab-ı Hakka yaklaşmasıdır. İnsanın ilmi arttıkça aklı artar. Aklı arttıkça, 

kefene hasreti artar, ahiret sevgisi artar. 

 
s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Eğer vücut 

rahat ederse kalp rahat eder, kalp rahat 

ederse, istifade eder. Kalbin istifade 

etmesi için, vücudun rahat etmesi 

lazımdır. 

  

Mübarekler buyurdular ki; İnsan öldüğü 

zaman hiç olur. Hayatı bir hiçle geçen 

birinin, öldükten sonra da bir hiç olması 

tabiidir. 

  

Mübarekler buyuruyorlar ki, şu 

elektrikde, sadece ince tel var, o tele 

saniyede mi ne, elli defa cereyan girip 

25 Şubat 2018 Pazar 
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çıkıyor. Onun kızışmasından, onun hararetinden ışık çıkıyor. Mesala efendim, Allahü 

tealanın bütün sıfatları faaldir. Allahü tealanın tekvin sıfatı var. Yani, yaratmak. 

Yaratması için hiç durmaması lazım. İşte efendim, dünya en az elli kere yok oluyor 

var oluyor. Yok ediyor Cenab-ı Hak, var ediyor. O kadar süratli olduğu için biz devamlı 

görüyoruz. 
 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bu dünyada en zor iş, bu 
büyükleri tanımaktır. Çünki Onlar 

tanıtmazsa, sen tanıyamazsın. 

Onlar bulmazsa, sen bulamazsın. 

 
Yarım saat Mübareklerle sohbet 

etmek isteyen, hiç olmazsa bir 

saat kitap okursa, kitapla meşgul 

olursa, fiilen konuşmuş gibi, fiilen 
görüşmüş gibi ecir alır, feyz alır, 

istifade eder. 

 

Her akşam gelip Mübareklere rapor veriyorduk. Efendim, filan arkadaş geldi, böyle 

oldu, filan işler böyle gitti. Onlar da dinliyorlardı. En mühim maddeyi bana söyleyin, 
buyurdular. Dedik ki, Efendim Enver abinin sıhhati elhamdülillah çok iyi. Bana bu 

lazım, geri kalanı boş ver, buyurdular. Hocamız buyurdular ki; Ben Enver'e dua 

ediyorum. Çünki, o bir yanlış yaparsa hepimiz burada rahatsız oluruz. Burada rahat 

yemek yiyemeyiz. Onun için o herkesle görüşüyor, karşılaşıyor. Herkesin de ağzına; 
suyuna, huyuna, tüyüne uygun şerbet veriyor. Ben veremem, buyurdular. 

 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 
 

Birgün işten geldim, hanımanne 

ateşler içinde karyolada kıvranıyor, 

çok hasta. Baş ucunda Mübarekler 

okuyor, ben de okumağa başladım. 
Tam bu esnada kocaman bir 

kamyon pencerenin önüne yanaştı, 

gır gır, gır gır, durmadan çalışıyor. 

Gidip bir şeyler demek istedim. 
Bırakmadılar. Kardeşim, bu sesin 

dinimize bir zararı var mı? Ama 

nefsimize zararı var, buyurdular. 

27 Şubat 2018 Salı 
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Bir gün, Hanımanne ve bizim hanım; Çarşamba'da dahiliyeci Mahmut bey diye bir 

doktor var, ona gittik. Mahmut bey Hanımannenin soy adını görünce; bu Işık soyadı 

size nereden geldi, dedi. Hayırdır dedik. Bir şey aklıma geldi de, ben tıbbiyede iken bir 
arkadaşım vardı, Hüseyin Hilmi Işık dedi. Mahmut Bey'e; Hanımı, kızı, biz de çöpçüsü 

dedim. Allah Allah, dedi. Hâlâ aklımın ermediği bir iş var. O günden beri merak ettim 

dedi. Ne var dedim. Bizim sınıfımızın en çalışkanı O idi. Hafızası, zekası, süper. 

Durmadan okurdu. Fakat ne oldu anlamadım, birden eczacılığa geçti. Tıbbiyeden 
eczacılığa geçmek mümkün değil. Sonra da duydum ki, kimyayı bitirmiş. Sonra da 

bilmiyorum ne oldu. Niye tıbbiyeden eczacılığa geçti, hâlâ aklım almıyor, dedi. Eğer 

Mübarekler Efendi hazretlerine peki demeselerdi, Enver abi yoktu, bu hizmetler yoktu. 

Onlara çok şey borçluyuz. 
 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün Mübarekler Hakikat Kitabevine geldiler. Müsafeha ederken o aklıma geldi. 

Bütün arkadaşlarımızın ellerini sıkarak, müsafeha ederek buyurdular ki; Kardeşim, her 

birinizin elini sıkarken, ya Rabbi, şu mücahid kulunun hatırına, hürmetine beni afv et, 

diye dua ettim. Melekler şereflenmek için, Allahü tealanın dinine inanan, Onun dinini 

yayan, Onun dinini yaşayanların ayaklarının altına kanatlarını döşermiş. Mübarekler 

bir hadis-i şerif meali olarak anlatıyorlar; Birkaç müslüman, birkaç nefes, dinden, 

Allahtan ve Peygamberden bahsetmek için bir araya gelse, gökteki bütün melekler.. 

Yani, efendim gökte ne var? Cennet var, Cennettekilerin hepsi o yere gıpta ederler, 

yani dua ederler. Ya 

Rabbi, sen bunları 

muhafaza et, afv et 

bunları, derler. 

 

Bir gün mübarek 

hocamız Cuma 

namazına alt kata 

indiler, namazı 

kıldık, sohbet ettiler 

ve buyurdular ki; 

Efendim, buraya 

gelmeden evvel çok 

başım ağrıyordu, 

çok rahatsızdım. 

Ama arkadaşları 

gördüm şifa buldum, 

buyurdular. 

 

 

 

 

1 Mart 2018 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 

 

Bâzı insanlar vardır, ahiretde kendini kurtarabilmek için yaşar. Tabii ki akıllı olan 

herkes ahiretini düşünerek, orada kimlerle ve nerede bulunmak istiyorsa, bu tercihi 

kendisi hür iradesiyle yapar,.. ama bu tercih dünyada yapılır. Ahiretde başına neler 

geleceğini düşünmeden iş yapana zaten akıllı denir mi..? Fakat bazı insanlar da vardır 

ki, sadece kendisini kurtarmak için yaşamaz, Onların başka derdi vardır. Hatta o derdi 

yanında kendini düşünmez bile.. Onların esas dertleri; HİÇBİR İNSAN AHİRETDE 

YANMASIN, herkes dünyada ve ahiretde huzurlu olsun. İşte o büyüklerin esas dertleri 

budur. Nübüvvet yolundan gelen büyüklerin ortak derdidir bu. Ve akıl ile 

anlaşılamayacak derecededir. 

Enver abilerin kalbinde de, insanlara karşı öyle bir sevgi vardı ki,.. insanlar ahiretde 

yanmasın diye ömrü boyunca uğraştı. Kendisini yakın tanımayanların bunu 

anlayabilmesi mümkün değildir. O, insanları çok 

sevdiğinden insanlar da Onu çok severdi. 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 fark ederlerdi. 

  

Enver abiler buyururlardı ki; "Müslüman, hasreti 

çekilen insandır, özlenen insandır. Her an ihtiyaç 

duyulan insandır. Görsek de istifade etsek diye 

yanına koşarak gidilen insandır. Karşılaşmasak diye 

kaçılan değildir. Müslüman, karıncayı bile 

incitmez..." buyururlardı. İşte Enver abimizin tarifi 

budur. 

  

Enver abiler, zaman zaman hizmet için bazı 

arkadaşlara vazife verirlerdi. Mesela "Huzur Pınarı 

hizmetleri", kurulduğundan itibaren her zaman 

Enver abilerin himayesinde idi. Zaman zaman 

çağırırlar, nasıl hizmet edileceğini anlatırlar, neler yapmamız lazım olduğunu, nelere 

dikkat edilmesi lazım olduğunu anlatırlardı. Bazan da telefon veya mail ile de 

bildirirlerdi. (Bizzat telefon ederek, şu kelimeyi, şu şekilde değiştirdim dedikleri de 

olmuştu. Mail ile irtibat ise hergün muntazam idi.) Birkaç defasında yanlarına oturtup 

kendi bilgisayarlarında Huzur Pınarını açarak şu dursun, bunu kaldır dedikleri de 

2 Mart 2018 Cuma 
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olmuştu. Hatta kendi bilgisayarlarından bazı bilgileri vermişlerdi (2008 de Yalova'da). 

  

Sarıyer'de 2008 senesinde ekim ayında Huzur Pınarı için şu nasihatleri yapmışlardı: 

"Ekibini sağlam kur, bundan sonra bir müddet hızlı büyürsünüz. Bizim işimiz insanlar 

kurtulsun diye uğraşmak, ahiretde yanmasınlar diye uğraşmaktır. Dinimizin yayılması 

için çalışanlar, Peygamber efendimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" vârisleridir. En zor 

iş, dîne hizmet etmektir. Allahü teala sevdiği işi sevdiklerine yaptırır, sevmediği işi 

sevmediklerine yaptırır. Allahü tealanın en sevdiği iş, dinimize hizmet etmektir. Kim 

dîne hizmet ederse, din ona sahip çıkar. Dîne hizmet eden aziz olur. Ölürken şehid 

olarak ölür. Emr-i maruf sevabı, harp meydanında gazaya verilen sevabdan daha 

fazladır. Bu zamanda fitne çıkarmadan hizmet edebilmek çok mühimdir. Kibir ve ucba 

da dikkat etmek gerekir. Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam', küçük 

günahtan sakınıp, büyük günaha düşmenizden korkarım, buyuruyor. Ucubdan 

çok sakının. Ucub, biz bu günahı yapmıyoruz, demektir. İyilerin düşmanı çok olur. 

Hased edenler de çok olur, bazı şeylere kulağınızı kapayın. Bu dinin iki tane ayağı 

vardır. Birincisi öğrenmektir, ikincisi de öğretmektir. Eğer bize ecdadımız dinimizi 

öğretmeselerdi, biz şimdi kim bilir ne olurduk! Eğer onlar canlarıyla, mallarıyla, 

kanlarıyla, bol fedakârlıklar göstermeselerdi, hiç birimiz İslamiyyeti bilemezdik. Peki 

bizden sonra gelecek olan nesiller, ecdadımız bir sürü fedakârlık yapıp size bunları 

öğrettiler, peki sizler bize bunları niçin öğretmediniz derlerse halimiz ne olur? Onun 

için az da olsa bir şeyler yapmalıyız. 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. İnsanlar yanmasın diye uğraşmamız lazım. Sizin 

ahiretde kurtuluşunuz Huzur Pınarı ile olur. Huzurpınarı, Hocamızın anlatılmasında çok 

hizmet ediyor. Bu hizmetlerinizden memnunuz. Hocamız buyuruyordu ki; "Kalbden 

kalbe bir yol vardır; o yol, muhabbet yoludur. İş, o yolu ele geçirmektir. Bu muhabbet 

yolu ele geçerse, insan sevdiği ile beraberdir. Gece de beraberdir, gündüz de 

beraberdir. Dünyada da, ahiretde de beraberdir. Kabrde de, mahşer yerinde de 

beraberdir. Sevince beraberlik böyle olur" buyuruyorlardı. "İnsan seveceği kimseyi iyi 

seçmeli, ona göre sevmeli" buyuruyorlardı. Çünki Peygamber efendimiz "sallallahü 

aleyhi ve sellem", dünyada kimi severseniz ahiretde onun yanında 

olursunuz, buyuruyorlar. Onun için, Kim olduğunuz değil, kiminle olduğunuz önemli. 

Ahiretde nerede ve kimlerle beraber olmak istiyorsak bu tercihi dünyada yapmalıyız. 

Kurtulmak için kurtulanlarla beraber olmak lazım. Son nefesde beyindekiler silinir, 

fakat kalbdekiler kalıcıdır. Beyin, bilgi yeridir, kalb ise sevgi yeridir. Son nefesde iman 

ile ölmek veya imansız ölmek, kalbdeki sevgiye tabidir." 

  

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 
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s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübarekler, âlimi tarif ettiler ve buyurdular ki; Efendim, islam âlimi demek kitaptan 

söyleyen zat demektir.. Bakardım Efendi hazretlerine, giderdim yukarıya, bakardım o 

kitap orada, o kitap orada. Mübarek hatta son zamanlarda bazen iki gözlük üst üste 

koyardı. Üstünü çizer, oradan not alır. Sonra kitapları çantaya koyar, vaaz vermeye 

giderken, o kitaplarla, notlarla beraber giderdi. Hatta Ziya bey, rahmetli, vefat 

ettikten sonra yedi sekiz dosya,-beraber tasnif ettik hocamızla-, hep Efendi 

hazretlerinin notları, vaaz vereceği zaman ne söyleyecekse, hepsi orada. 

Mübarekler buyurdular ki; "O kitaplardan aldıkları notların hepsini mutlaka biliyordu, 

ama âlim kafadan söylemez, âlim kitaba bakarak söyler hükmüne uygun olarak Efendi 

hazretleri, kitaba bakar, kitaptan söylerdi. Ahmet Mekki efendi açardı kitabı, kitaptan 

söylerdi vallahi. Siz hiç Mübareklerin yazdığı kitaplarda, ben şöyle anlıyorum diye var 

mı öyle bir şey. Filan âlim şöyle buyurmuş, filan zat böyle söylemiş, filan kişi böyle 

anlatmış. Neden? Âlim olduğu 

için. İşte, islamiyet ile cehalet, 

doğu ile batı gibidir. Nerede din 

varsa ilim orada vardır. İlim 

nerde varsa din oradadır. 

Cahillik kadar dinimizi 

mahveden, bozan hiç bir şey 

yoktur. Çünki, cahil insanlar bu 

cehaletlerini örtmek için daima 

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 Seadet-i Ebediyye 

hepimize yeter, artar bile. 

 
s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir arkadaşımız Mübareklere sordu, dedi ki, efendim biz nereden bileceğiz, yani kabre 

gittiğimiz zaman feyz aldığımızı, sohbet olduğu zaman feyz aldığımızı, bunu bildiren 

bir alamet var mı, diye sordu. Mübarekler de buyurdular ki, tabii var efendim. Eğer 

kalbinizde dünya sevgisi azalıyorsa, dünya sevgisi çıkıyorsa; Allah sevgisi, ahıret 
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sevgisi, din kardeşi sevgisi akıyorsa, 

geliyorsa, işte feyz, istifade budur efendim, 

buyurdular. 

 

İnsana ahirete giden yoldaki en büyük 

tuzak, en büyük dipsiz kuyu, doymak 

bilmeyen nefsine tâbi olmaktır. Çünki nefs 

demek, biraz daha ver, daha da ver, ne olur 

biraz daha... Onun yeter dediği yoktur. 

Allahü teala onu 

mealen, (Helû'â) ismindeki bir mahlûka 

benzetiyor ki, bu mahlûk ne versen hiç 

doymayan bir mahlûktur. Onun için, çok 

istekli olmak, çok isteyici olmak, iyiye alamet değildir. 

 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübareklerle Hindistan'a gittiğimiz 

zaman, bir Keşmir'li vardı. Çok çok 

iyi bir adamdı. Allah razı olsun, 

Serhend'e kadar geldi. Sabah 

namazına yakın, saat 04.00 de 

Delhi'ye vardık, Mübarekler 

buyurdular ki; Efendim hiç otele 

falan gitmeyelim, doğru camiye 

gidelim. Sünnettir, buyurdular. 

Yabancı memlekete gidildiğinde, 

evvela camiye gidilir. Bavullar 

elimizde, camiye gittik. Allah 

rahmet eylesin, oturdular. Farsça 

İslam dinini anlatmaya başladılar. 

Sabah! Millet etrafına toplanmış, 

bu şekilde dinliyor. İngilizce söyle 

diye, bazen bana söylüyorlardı. 

Hemen bavuldan kitap çıkardılar, başladılar anlatmaya. Bavullara kitap dolduruyoruz, 

efendim biraz gömlek, eşya, dedim. Olmaz, yer yok. Ben bunları oradan satın alırım, 

buyurdular. Ceketle! Bir tane Namaz Kitabı daha fazla koyalım diye... Şimdi o 

Keşmir'li bizi hiç bırakmadı. Siz garipsiniz, İngilizce konuşuyorsunuz, garipsiniz. Ben 

size refakat ederim. İşimi gücümü bıraktım, dedi. Kendisi Keşmirde mücevherciymiş. 

İş kalsın geriye, siz buradayken Hocanıza, size hizmet edeceğim, dedi. Allah razı 

olsun. Mübarekler, çok iyi olur, buyurdular. Çünki lisanı var, oralı yani. Hakikaten 

Serhend'e gittik geldik, çok büyük hatıralar var. En sonunda Zeyd efendiye gittik. 

Allah rahmet eylesin, Keşmir'de Mübarekler ve Zeyd efendi sohbet ettiler. Mübarekler, 
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bir şey soracağım buyurdular. Buyurun, dedi. Mektûbâtın Arabisi var mı, buyurdular. 

Ne gezer, ömrüm boyunca aradım, böyle bir kitap bulamadım, dedi. Hemen 

Mübarekler otelin anahtarını verdiler, Keşmirli ile beraber Mektûbâtın Arabisini aldık 

geldik. Zeyd efendiye verdiler. Orada tabii sevindi, vallah keramet, dedi. O da bize 

Tefsir-i Azizi diye çok kıymetli bir kitap verdi. Netice: Mübarekler Keşmirliye 

buyurdular ki; Sen iyi bir insansın, müslüman bir adamsın. Ama çok daldan dala 

koşuyorsun. O zât mübarek ona bağlanıyorsun, o zât mübarek, ona bağlanıyorsun; 

ama bir yere bağlanman şart. Gene sen ağla, sızla ama, bir yere bağlanman şart. 

Yoksa bunların hepsi boşlukta kalır. O da ne yapayım, dedi. İşte sahih-ül yed orada. 

Bu zât, sahih-ül yeddir. Babası, dedesi, ta İmam-ı Rabbani hazretleri, bütün sülalesi 

belli, müceddidi olarak. Gel buna talebe ol, bütün feyz kapıları sana açılır, dedi. Peki 

dedi, o mübarek zâtın elini öptü, o zaman kabul etti. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birgün Amerika'da Ebubekir 

Ali var ya, ilk Türkiye'ye 

geldiği zaman, Mübarekleri 

görmek için geldi. Efendim, 

Gana'lı Ebubekir Ali sizi 

ziyaret etmek istiyor, dedim. 

Nerede kalıyor, buyurdular. 

Bir arkadaşın evindeydi, 

Mübareklerle oraya ziyarete 

gittik. Benim ismimi hemen 

söyleme, ben ne zaman 

söyle dersem, o zaman 

söylersin, buyurdular. 

Mübarekler buyurdular ki; 

Sor bakalım, Allahı seviyor mu? Ben de sordum. Çok seviyorum, dedi. Peygamberimizi 

'aleyhissalatü vesselam' seviyor mu, buyurdular. Elbette seviyorum, dedi. Peki, Onun 

vârislerini, bu yolun büyüklerini seviyor mu, buyurdular. Seviyorum ki, zaten 

görebilmek için geldim, dedi. Eğer siz Onlara bir adım yaklaşırsanız, Onlar size bin 

adım yaklaşır, buyurdular. Sonrasında, mübarek Hocamızın kim olduğunu öğrenir 

öğrenmez, ben ömrümde böyle bir manzara görmedim. O cüsse ile top gibi fırladı, 

Mübareklerin kucağına sarıldı. Oturduğu yerden nasıl zıpladı, o başka bir şeydi. 

Mübarekleri birden bire görünce şaşırdı. Sonra, bir sohbet bir sohbet… 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki, bizim 

arkadaşlarda, yani bizi sevenlerde 

iki kötü ahlak olmaz. Bu iki huy 

varsa hiç istifade edemez. Biri var 

diğeri yoksa ikisi de kıymetsizdir. 

Çünki bunlar birbirinden 

ayrılamaz: 

 

1. Kötü huyun biri, Edepli 

olmamak. Saygılı olmamaktır. Bu 

yolda edep her şeydir. Şah-ı 

Nakşibend hazretlerine sormuşlar. Efendim yolunuzun başı nedir? Edep. Ortası nedir? 

Edep. Sonu nedir? Edep, edep, edep buyurmuşlardır. Kime karşı edepli olmak, saygılı 

olmak? Birincisi Allahü telaya karşı, sonra Peygamberimize "aleyhissalatü vesselâm", 

sonra bütün büyüklerimize karşı, hocamıza karşı, hocamızın talebelerine karşı saygılı 

olmaktır. 

 

2. Kötü huyun diğeri, Kibirli olmak. Bizim arkadaşlar katiyen ama katiyen kibirli 

olamaz. Kibr her kötülüğün başıdır, her kötülüğün davetçisidir. Allahü teâlâ, kibirliyi 

affetmem, buyuruyor. Kibr, azamet bana mahsustur. Birisi kalkar da kibirlenirse ona 

hiç acımam, yakarım buyuruyor. Çünki kibr, diğer günahlara benzemiyor. Onun için 

bir kimsede bu iki kötü huy var mıdır yok mudur, herkesin tavrından, yaşayışından 

anlaşılır. Kendisi bunu anlamaz. Kendisi bende bu ikisi de yok der. Kendisi için verdiği 

hüküm ancak kendisini bağlar. Bu hükmü başkasının vermesi lazımdır. Onun için sık 

sık arkadaşlarla buluşun. Onlarla kitap okuyun. Hiçbir zaman kibirli olmayalım. Ortam 

ve şartlar bizi kibirli yapmaya sürükleyebilir. Cenab-ı hak; Azamet ve Kibriya benim 

hakkımdır, buyuruyor. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün Mübarekler buyurdular ki; Kardeşim, ben bu gece bir şey düşündüm. Yattım, 

kendimi ölmüş düşündüm. Kendi kendime dedim ki, ben öldüm. Ne yapacaklar? 

Teneşir tahtasına koyacaklar. Uzandım. Ne yapacaklar. Yıkayacaklar, yıkandım. 

Kefene saracaklar, kefene sarıldım. Tabuta koyacaklar, cenaze namazımı kılacaklar. 

Cenaze namazı kılındı. Aldılar beni kabrin içine koydular. Aynen kendimi kabrin içinde 

düşündüm. Kardeşim, bir anda etrafımda binlerce acayip böcekler, akrepler her şey 

doldu, etlerimi yemeye başladılar, onu düşündüm. Fakat hiç acı duymadım. Çünki 
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efendim, kabre giren kim olursa olsun, ister müslüman, ister mürted, ister kâfir, şu iki 

sebepten dolayı bu acıyı çekmez. Yani, ne akrep acısı, ne köstebek acısı. Hiç acı 

çekmez. Bunun iki sebebi var efendim. Birinci sebep şu: Cenab-ı Peygamber 

'aleyhissalatü vesselam' 

buyuruyor ki; Mü'minin 

kabri, cennet bağçelerinden bir 

bağçedir. Cennet bağçesi olunca, 

Cennettekiler ortaya çıkacaktır. 

İnsan o büyükleri gördüğü zaman, o 

anlatılacak gibi olmayan lezzetten, 

doksan tarafını kesseler, doksanbin 

tane böcek yese kim duyar? O, 

Cennet nimetleri içerisindedir. Kaldı 

ki, insan vefat ederken cenab-ı 

Peygamber 'aleyhissalatü 

vesselam' tecessüm etse, edecek inşallah, görülecek, onu gördüğü zaman zaten 

kendini kaybedecek, hiç acı duymayacak. O halde, Cennet nimetlerine kavuşan bir 

mü'min hiçbir acı duymaz. Peki, diğerleri? Buyurdular ki; Kardeşim, cenab-ı 

Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Kafirin çukuru, Cehennem 

çukurlarından bir çukurdur. Düşünün ki, bir adamın her tarafı yanıyor. Bin tane 

böcek ısırsa ne olur? O böceklerin acısını kim duyar? İşte bu iki sebepten dolayı, 

kabirdeki bu saldırıları kimse duyamaz. 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin 

Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb 

dualarınızı istirham ederiz efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

 

ali zeki osmanağaoğlu

 

2001 krizi sıraları idi. Enver abiler, 
rahatsızlıkları sebebi ile bir müddet Sarıyer'de 

evlerinden çıkmadılar. Sarıyer'de, bizim evimiz 

ile arada sadece 1 (bir) ev vardı. Sık sık 

ziyaretlerine giderdik. Komşu olmak nimetinden 
dolayı, bilhassa yatsı namazlarını, Enver abilerle 

beraber kılardık. Zaten her akşam misafirler de 

olurdu orada. Hânede imamlık vazifesini yapan 

arkadaşımız izinli olduğu zamanlar, yatsı 

namazında Enver abiler beni imam yaparlardı. O 
evde hergün târihî günler yaşanır, ele geçmez 

sohbetler olurdu. Bu nimet, ev satılana kadar, 

senelerce devam etti. Hattâ, gelen 
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misafirlerimizi dahi, Enver abilerden izin alarak oraya götürürdük. Merhametlerinden 

kabul ederlerdi hep. O günlerde Enver abilerden her konuda çok istifade ettik, çok 

iltifatlarına kavuştuk. Bizi kendilerine o günlerde ahiret kardeşi yaptılar. Huzur 
Pınarının temelleri o günlerde atıldı, neleri nasıl yapmamızı, neler yazmamızı tek tek 

anlatırlardı. Bazan telefonla, şu kelimeyi değiştirdim buyurarak detaylarına kadar 

ilgilenirlerdi. Huzur Pınarının her zaman arkasında oldular, her defasında ne kadar 

büyüdüğünü, kaç abone olduğunu sorarlardı. Yine bir gün, Enver abiler, Osman abim 
ve ben üçümüz otururken, gazeteden gelen abi, defterinden liste halinde o günkü 

notları anlatıyordu, kimlerin geldiğini, neler konuşulduğunu anlatıyordu. Notların 

arasında bir tane de Huzur Pınarından şikayet vardı. Aniden şaşırdım, Enver abiler ne 

diyecek diye baktım. Çünki, bizim için mühim olan Enver abilerin ne diyeceğidir. 
Herkes memnun olsa, Enver abiler memnun olmasa, o hizmet devam etmez. Herkes 

şikâyetçi olsa, Enver abiler memnun olsa, devam edilir. Biz sadece 1 (bir) kişinin 

memnuniyetine bakarız. Çünki, Rabbimizin rızasının bu yönde olduğuna inanırız. Onun 

için nefesim kesilmiş vaziyette Enver abilerin yüzüne baktım, hiç üstünde durmadılar, 
"geç, Huzur Pınarından biz razıyız, Ali'nin hizmetlerinden memnunum, Ali benim iznim 

olmadan iş yapmaz" buyurdular. 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir gün Mübarekler; kardeşim 
siz nasıl çalışıyorsunuz, 

buyurdular. Ben de, efendim 

arkadaşlara görev veriyoruz, 

bu arkadaşlar benden daha 

kabiliyetlidir, daha ihlaslıdır 
deyip dua da ediyoruz. Yani, 

işi sahiplenmiyoruz dedim. 

Bu, Hocamızın o kadar 

hoşuna gitti ki. Hatta 
arabcasını okudular. Şöyle, eğer siz bu şekilde sahiplenmezseniz, herkes de o işe 

sahip çıkar. Ama benim işimdir derseniz; herkes, bu sana mübarek olsun derler. 

 

Mübarekler, mıknatısı bir yere koyduğunuz vakit saman çöpünü çekmez, buyurdular. 
Mıknatıs metal parçalarını, cevheri çeker. Onun için mübarekler buyurdular ki, bu 

kitapları bol bol dağıtın, her tarafa verin. Zannetmeyin ki bu kitapları her alan 

kurtulacak. Bazıları yırtacaklar, bazıları da okuyacaklardır. Bu kitaplar sanki bir 

mıknatıstır. Cevheri olanlar buna yapışır. Biz kimlerin kurtulacağını bilemeyiz. Bu 

mıknatıs, kurtulacak olanları seçer. 
 

 

 

 
 

 

 

10 Mart 2018 Cumartesi 

 



55  | S a y f a  
 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübareklere sormuştum. Efendim, Kuleli Askeri Lisesinde beş yüz talebe vardı. Siz 

bunlardan iki kişiyi çağırdınız. Biri Zeki Celep abi ve biri Enver abi, bizi ismen 

çağırdınız. Mübarekler buyurdular ki, hadis-i şerifte; Müminin ferasetinden korkun, 

çünkü o, Allah'ın nuru ile bakar. 

 

Bir müminin niyeti ahiretse ve yaşaması da ona uygunsa, onun bütün dünyası ahiret 

olur. Mübarekler buna bir de misal vermişlerdi. Mesela, bir talebe tıbbiyeye gitse, ben 

doktor olacağım diye niyet etse, 

para kazanırım, ailemi muhafaza 

ederim, iyi giyinirim, kazandığım 

parayla dinime hizmet ederim, 

fakir fukaraya yardım ederim 

dese, üniversite bitinceye kadar 

her hareketi, nefes alış verişi 

zikir olur, buyurdular. Hatta bir 

Müslüman yatarken; ya Rabbi, 

sabah namazına zamanında 

kalkayım diye niyet etse, sabaha 

kadar aldığı verdiği nefes zikir 

olur, buyurdular. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir gün Mübareklere her akşam olduğu gibi, 

raporları okuyorum. Buyurdular ki, o kâğıtları bir 

tarafa bırakın, bana en evvela en mühim maddeyi 

ezberden söyleyin kardeşim. İmtihana bakın. Ben 

de peki efendim dedim. Efendim, Enver abinin 

sıhhati maşallah iyidir deyince, yeter, buyurdular. 

 

Biz Kuleli Askeri Lisesindeyken, Mübarekler demek 

ki o metal parçalarını gördüler. Allah rahmet 

eylesin, İsmail Silleli diye çok kıymetli bir abimiz 

vardı. Mübarek Hocamızın ilk talebesi. Ona 

buyurmuşlar ki; Şu sınıftan Enver, şu sınıftan Zeki. 

Sen bunları al, bizim eve getir. Bu sefer vasıtalı 

oldu. Hoca-talebe münasebetinden mi 
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bilemiyorum, onlar albay, biz talebeyiz. İsmail Silleli abiye demişler ki; Sen bu iki 

talebeyi al, bizim eve getir. Hakikaten, İsmail Silleli bizi çağırdı, bir pazar günüydü. 

Sizi bir yere götüreceğim dedi. Nereye? Hilmi Hocamıza, albay. Dün daha derste 

beraberdik, imtihan olmuştuk. Eve gittik, maşallah, barekallah! Pijamayla genç bir 

delikanlı. Öyle bir karşıladılar ki, akşama kadar Mektûbât okudular. Aynen 

Mübareklerin buyurduğu gibi; Böyle bir kitap var mı? İkindiyi beraber kıldık, 

Mübarekler imam oldular. Akşam oldu. Hanımanne yemekler hazırlamış, biz yine 

kaldık. Efendim, yemek hazırlamışlar, onları da yiyelim, buyurdular. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir gün bir tekkeye çok miktarda gıda maddesi gelmiş. Talebesi hocasına, bunları ne 

yapalım demiş. Hocası da, talebelere ver demiş. Yiyecekler dağıtılmış ama yine çok 

kalmış. Şimdi ne yapalım? Hoca, git fakirlere dağıt demiş. O da arayıp tarayıp 

kilisedeki fakirleri bulmuş. Yemekleri dağıttıktan sonra dergâha geri dönmüş. Fakir 

bulamayınca oraya götürdüm. Hoca, iyi yapmışın demiş. Bir saat sonra kilisedeki 

fakirlerin hepsi dergâha gelmişler. Şeyh efendiyi görmek istiyoruz, demişler. Mübarek 

zatı görünce, efendim ne olur bize islamiyeti telkin dedin, biz hepimiz Müslüman 

olacağız. Başlıyorlar kelimeyi şehadet getirmeye, yer gök inliyor. Talebesi hocasına, 

efendim bunlar bir yemek yediler Müslüman oldular, bunun hikmeti nedir? 

Buyurmuşlar ki, müminlerin artığında şifa vardır. Sen bu yemeği onlara verdin. Allahü 

teâlâ onların kalbine bir nur verdi. O nur onlara islamı nasip etti. Onun için, ya verici 

olun ya alıcı olun. 

Gelelim Enver abinin 

sağlığına. Bu ay netameli 

geçti. Biraz problemli 

geçti. Tansiyon 3,5 a indi. 

O vaziyette yukarı 

çıkamadım. Arkadaşlar 

beni kucakladıkları gibi 

yukarı çıkardılar. Bu 

halsizlik üç gün sürdü. 

Ama toparladık 

elhamdülillah. Tabii bu 

sarsıntıyla böbrek 

rahatsızlanıyor, o rahatsız 

oluyor, bu rahatsız oluyor. 

Yarın inşallah hastaneye 

gideceğiz... 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Yakup "aleyhisselâm" Azrail "aleyhisselâm" ile 

arkadaşmış. Azrail "aleyhisselâm" istediği 

zaman Yakup "aleyhisselâm" ın yanına gelirmiş. 

Her defasında da Yakup "aleyhisselâm"; misafir 

misin, görevli misin? diye devamlı sorarmış. En 

sonunda, görevli geleceğin vakit önceden haber 

ver de tedbirli olalım, demiş. Peki, görevli 

olarak gelmeden evvel ben sana üç tane 

haberci göndereceğim. Haberciler gelecek, 

ondan sonra ben geleceğim, demiş. Bir gün 

Azrail "aleyhisselâm" tekrar geliyor. Yakup 

"aleyhisselâm"; yine, misafir misin görevli 

misin? diye soruyor. Azrail "aleyhisselâm" bu 

defa görevliyim diyor. Ne? Hani haberci 

gönderecektin? Ben sana üç tane haberci 

gönderdim. Habercinin biri, saçlarına ak 

düşecek veya saçların dökülecek, ikincisi Allahü 

teâlâ ağzının tadını alacak, hasta olacaksın, 

hiçbirşeyden tad ve zevk alamayacaksın. Enver 

abi üç beş lokma yese arkasından istifra ediyor. Her gün istifra ediyor. Daha yemeğe 

otururken, eyvah deyip kalkıyorum. Geçen gün bir ilaç getirdiler. Bir tuz yapmışlar 

ama içerisinden sodyumu çıkarmışlar. Tadı normal tuzdan daha keskin. İnşallah bu 

bizi istifradan kurtaracak. Allah tuzdan mahrum etmesin. Habercinin üçüncüsü de, 

belin bükülecek, gücün kalmayacak. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 
 

Hiç kimse şahsen kendi kendine 

kurtulamaz. Çünki, dünya bir sarmaşık 

otu gibidir, insanın her tarafını sarmıştır. 
Bundan kurtulmak için bir Allah adamını 

tanıyacak, bir de iyi arkadaş seçecek ve 

onlarla beraber olacak. 

İki Müslüman bir araya gelseler, hiçbir 
şey yapmasalar, kalblerinden birbirine 

sevgi akımı başlar. Cenab-ı Hakka 
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sevgisi yüksek olanın kalbinden alçak olanın kalbine, kendileri fark etmese bile feyz 

akar. Bu, bileşik kaplar kaidesidir. Bileşik kaplardaki sıvıyı durduramadığınız gibi bu 

akıntıyı da durduramazsınız. 
 

Huyu ıslah etmek nefsi ıslah etmekten zordur. Ölümü çok hatırlayanın huyu değişir. 

 

 

 

 

 

 

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... 

 

 

90'lı yıllarda idi. Enver abiler, 

Türkiye Gazetesi bürolarındaki 

hizmet eden arkadaşlarımızın 

eğitimi için, bir ünite kurmuşlardı. 

Eğitim ünitesi.... 15-20 arkadaş bu 

ünitede hizmet ediyordu. Her sabah 

birkaç bürodaki arkadaşlarla kitab 

okuyup sohbet ediliyordu. Akşamları 

da büroların müdürleri ile biraraya 

geliyorduk. Biz de bu ekip içinde 

hizmet ediyorduk. 5-6 sene devam 

ettik. Bazı şartlardan dolayı, 97 

şubat ayından sonra ara verildi. Bu 

hizmetin yoğun bir şekilde devam ettiği sıralarda, 95 senesinde Enver abilerin 

Fatih'deki evlerine dişleri için birkaç defa gitmiştik. Diş işimiz bittiğinde, buyurdular ki; 

"Karşıma otur bakalım, seninle kahve içeceğiz, sohbet edeceğiz". Kahve içerken 

buyurdular ki; "Bürolarda ne anlatıyorsun, anlat bakalım". Biraz konuştuktan sonra; 

"Hubbu fillah- buğdu fillah üzerinde durun. Kim sevilir - kim sevilmez, bunu anlatın. 

Bir de, birlik ve beraberliğin temini çok önemlidir, bunları anlatın" buyurmuşlardı. 

Enver abiler, birlik ve beraberliğin temini için çok gayret ederdi. Bu konuya çok önem 

verirler, hassasiyetle üzerinde dururlardı. Sık sık arkadaşları davet ederler, yemek 
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yedirirler, sohbet ederlerdi. Bütün arkadaşlara da tenbih ederlerdi. "Bir araya gelin, 

kitap okuyun, çay için, yemek yiyin, yeter ki bir araya gelin, mü'minin yüzüne bakmak 

ibadetdir" buyururlardı. 

Hatta yine o günlerde, bir Bayram günü, Enver abiler; kimler geliyor, neler 

anlatıyorsun diye sorduklarında, kitap okuma toplantısına muntazam gelen 

arkadaşlarını yarın bana getir, onlarla ben de sohbet edeyim buyurdular. Arkadaşlarla 

beraber gittiğimizde Enver abiler buyurdular ki; Dünya hayatı uykudaki bir insanın 

rüyası gibidir. Dünya hayatındaki bayramlaşmalar rüyada bayramlaşmak demektir. 

Ancak, bu dünya hayatının bir rüya olduğunu anlayanlar ve hakiki hayata 

hazırlananlar, ahiret hayatında kazanırlar. Dünyanın rüya olduğunu anlayamayan ve 

hazırlık yapmayanlar ahiretde kaybederler. Peygamber efendimiz "sallallahü aleyhi ve 

sellem" buyuruyorlar ki; "Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle 

haşrolursunuz". Dünyada iyi insanlar arasında bulunup, iyi işler yapanlar, dîne 

hizmet edenler, Allahü tealanın sevdiklerini çok sevenler, vefatlarında mahzun 

bırakılmaz, sevdikleri onları karşılar, ahiretde sevdikleri ile beraber bulunurlar, orada 

hakiki bayram yaparlar. Mevlana Halid-i Bağdadî hazretleri Taha-i Hakkarî 

hazretlerine yazdığı bir mektubunda buyuruyor ki; "İyi bir iş yapılmasına vesile 

olursan, kıyamete kadar, o iş yapıldıkca sevabı sana da gelir. Kötü bir iş yapılmasına 

sebep olanlara ise, kıyamete kadar o kötü iş yapıldıkca, günahı, sebep olana da 

yazılır". Sonsuz saadetlere kavuşmak için, dünyanın rüya olduğunu, hayal olduğunu 

anlayıp, ahireti kazandıracak işler yapmalı, hayırlı işler yapıp, hayırlı işler yapılmasına 

vesile olmalı, ahiretde nerede ve kimlerle beraber olmak istiyorsak, dünyada 

tercihimizi ona göre yapmalıyız". 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. Fî emanillah 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İnsanın nefsi kesinlikle Allahü tealadan 

bahsetmeyi istemez. Allahü tealanın dinini 

anlatmak ve yaymak ona çok sıkıntı verir. 

 

Bir müminin imanının 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 üzeredir. 

Eğer zararına da olsa, hakarete de uğrasa, felakete de gitse, idama da gitse, 

Rabbimizin rızasını üstün tutuyorsa, işte iman buna derler. 
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İslamiyet'e en büyük hizmet; ya çok büyük parayla veya çok yüksek bir etiketle olur. 

Çünki, her ikisi de yetki arttırır. Parası olan parasıyla, parası olmayan Allahü teâlânın 

ona verdiği yetkiyle dine hizmet etmeli. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İnsan ne kadar haramlardan sakınırsa, 

insan ne kadar ibadetlere sarılırsa, 

insan ne kadar Allah sevgisine 

kavuşursa, insan kendisini ne kadar 

ahirete yakın hissederse, onun bir 

alameti vardır. Eğer bu alamet 

kendisinde teşekkül etmişse, onun 

düşünceleri, arzusu tamamdır. Bu sevgi 

arttıkça kendisinin hatalarını, 

pisliklerini, günahlarını görür. Bu görme 

kabiliyeti gittikçe artar, hayatı boyunca 

yaptığı hatalar hiç aklından çıkmaz. 

İşte bu, tövbesinin kabul olduğunu ve 

istikametinin doğru yönde olduğunu 

gösterir. 

 

Mübarekler buyurdular ki; Ben Allah'tan çok korktum. Öğretmenlik yaptığım 

senelerde, ahirette Allahü teâlâ, "sana ben elli talebe verdim, benden bahsettin mi?" 

derse ne yaparım diye. Onun için her derste üç beş dakika, on dakika da olsa dinden 

bahsettim. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Evliyalarda nefs, mutmainne bulmuştur. Ama insan 

vücudunda dört madde vardır. Bunlar enerji, su, 

toprak, gaz. Bunların hepsi birbirine zıttır. Gerçek 

olan mürşidler, kendi yapılarında bulunan bu zıt 

maddeleri de imana getirmişlerdir. Ancak, 

mücadele ölünceye kadar devam eder. 

 

İnsanların gözüne girmekle bir şey kazanamazsınız. 

İnsanlar nankördür. Bu gün sever, yarın döverler. 

Bir yanlış yaparsınız, otuz senelik hizmetinizi siler 

atarlar. 
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Ailesine karşı geçimsiz davranmak zulümdür. Belki sen rahat edersin, tatmin olursun; 

ama unutma ki, bunların hepsi yazılı kalacaktır. Komşun, iş arkadaşın, her ne varsa, 

görüştüğün herkes için daima tetikte olmak, daima dikkatli olmak lazımdır. Bir kul 

hakkı geçebilir, bir zulüm olabilir. Çünki, az veya çok, şu veya bu şekilde Allahü teala 

herkese bir yetki vermiştir, bir mevki vermiştir, bir imkan vermiştir. Bu imkanı nefsi 

için, kendi keyfi için kullananlar, yandı gitti. 
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Müminin kalbini kırmak Kâbe'yi yetmiş defa 

yıkmaktan beter olduğu için, bu dünyada 

Allah'tan korkan ahirette korkmasın, ama 

herkese tepeden bakan, insanları kıran, o 

tarafta korksun. 

 

İnsanlar ne kadar kendilerini suçlu ve kabahatli 

görürse, din kardeşini o kadar haklı görür, o 

zaman da din kardeşi onun gözünde o kadar 

kıymetli ve aziz olur. 

 

Osmanlı İmparatorluğunun temeli edebdir. 

 

Dünya ile ahiret birbirini zıddıdır. Dünyada 

saltanat sürenler, gülenler, ahireti unutanlar, o 

tarafta çok çekecekler, çok ağlayacaklar. 

 

Evlenecek olanın evlilikle ilgili konuları öğrenmesi lazımdır. Kul hakları vardır. 

Bilmeden yapılan yanlış hareket, iki bakımdan suçtur. Birincisi, neden öğrenmedin? 

İkincisi, o işi doğru yerine getirmedin, derler. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

İnsanın yapısında nefsi ve ayrıca yaratılışından gelen huyları vardır. Bu huyu, ancak 

olduğu kadar İslamiyet sakinleştirebilir. Yoksa huy, ölünceye kadar insanın başının 

belasıdır. Bu belalar; kibir, öfke, ucub, velhasıl bütün akla gelen kötü huylardır. Zaten 

nefsi harekete getiren bu huylardır. Bunlarsız nefs olmaz ki... Nefsin her şeyi bu 

huylardır. Cenab-ı Hakkın doğuştan verdiği huylarla uğraşmak, onları ıslah etmek, 

cihaddır ve buna cihad-ı ekber demişlerdir. 
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Son nefes gelinceye kadar, hiç 

kimse halinden emin olmasın. Hafv 

ve reca dediğimiz o korku ve 

endişeyle, ümitle yaşamakta fayda 

vardır. Çünki cenab-ı Peygamber 

'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor 

ki; Öyle haller vardır ki, bir 

mü'minin Cennete gitmesine bir 

zır'a kalmıştır, yani şu kadar bir 

yer kalmıştır, onu da hallettikten 

sonra artık Cennete gidecektir. 

Orada bir nefsinden, huyundan, bir 

kelam eder, küfre girer. Bütün 

ömrü ibadetle geçtiği halde, 

sonunda Cehenneme gider. Hadis-i 

şerif bu. Öyle insanlar vardır ki, bütün ömrü küfürle, papazlıkla, zulümle geçer. 

Ölümüne bir zır'a kala, bir kelime-i şehadet getirir, tam bir dönüş yapar, Allahü teala 

onu Cennetine kor. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mü'minin kalbi, Kâbeden kıymetlidir. Çünki O, 

İbrahim 'aleyhisselamın' yapısıdır, Allahü 

tealanın tecelli ettiği yerdir. Halbuki kalp, 

doğrudan doğruya Allahü teala'nın kudretiyle 

yarattığı bir Kâbedir. Onu incitmek, onu 

kırmak, yetmiş defa Kâbeyi yıkmaktan daha 

günahtır. 

 

Kabre giren herkesi toprak sıkacaktır. 

Peygamberleri, evliya zatları dahi toprak 

sıkacaktır. İki türlü sıkma vardır. Birisinde, 

sıkıp canını çıkarmak, diğerinde ise annenin 

babanın evladına sarılıp şefkatle sıkması. 

 

Mal ya hayırlıdır, ya da habistir. Hayırlı mal, 

ahirete yararlı olandır. Habis mal ise dünyaya 

yarar. 
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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

 
Geçmiş zaman olur ki, hayali 

cihan değer.... 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere 

nakşeder. 

  

O hatıraları hatırlamak, Cennet 

hayatı yaşamak gibidir... 

  

2012 senesi, Kurban bayramında 

(Kasım'ın 27 si), ikindi 

namazından sonra Enver abiler 

buyurdular ki; 

 

Efendim, bayramınız mübarek 

olsun inşallah. Hepimizin bayramı 

mübarek olsun. Bayram neşe ve sürurdur, sevinç günleridir. Şimdi Mübarekler 

hayatta olsaydı, Onların sevincini anlatmak mümkün değildi. Hakiki bayramı 

kutluyoruz, tes'id ediyoruz, buyururlardı. Çünki üç gece evvel Adıyaman'da üçyüzbin 

kitap dağıldı. Bunu Hocamız duyduğu zaman ne olur? Kadir gecesinde Sivas'ta 

beşyüzbin kitap dağıldı. Bunlar hakiki bayramdır. Hakiki bayram, bir kişinin daha 

ateşte yanmaktan kurtulmasıdır. Ona sebep olan ne büyük sevap kazanır. İşte 

arkadaşlarımızın en büyük sevinci, bu olmalıdır. Hizmet, hem de Allahü tealanın dinine 

hizmet. Evet buyurdular, iyilik etmek her zaman iyidir; ama iyilik etmenin de azı var, 

ortası var, bir de en çoğu var. En çoğu da, işte Onun kullarına iyilik etmek, ateşte 

yanmaktan kurtarmaktır. Dünyada en zor şey, hangisi doğru hangisi eğri, bunu 

ayırabilmektir. Bu doğru, bu eğri. Bunu ayırmak, insanın gücü kuvveti dahilinde 

değildir. Çok zordur. Ancak bir mübarek zât gösterirse ki, bu eğri bu doğru, ancak o 

ayırabilir. 

  

Bir gün Gazeteye bir misafir geldi. Mübarekler için, hakiki bir Ehl-i sünnet âlimi midir, 

dedi. Bunu bana sorman yanlış. Çünki ben Onların evladıyım, talebesiyim, benim her 

şeyim Onlar. Bunun hilafına, benden bir kelime almanız mümkün değildir. Ama 

dışarıda bir misafir daha var. O biraz daha tarafsız, onu çağıralım, onu dinleyelim, 

dedim. O gün de Allah selamet versin, Londra'dan bizim Zeki Çıkman gelmişti, 

doçentti o zaman. Geldi içeriye, bak, bu arkadaş bir şey soruyor. Gel bunun cevabını 

sen ver, dedim. Ne diyor, dedi. Hakiki bir Ehl-i sünnet âlimi midir değil midir diye, 

herhalde Hocamız hakkında şüphesi var. Sen ne cevap verirsin, dedim. Misafire 

döndü, buraya yetmişüç tane altın koysam, bunların yetmişikisi sahte olsa, biri hakiki 
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olsa, bir buluşta bu hakiki olanı bulabilir misin, dedi. Tabii ki bulamaz. İşte mübarek 

Hocamız, bu hakiki altını bir defada bulma imkanını bize verdi, dedi. Allah Allah.. Peki, 

o nereden biliyordu? Ona da hocası gösterdiği için. Yoksa o da araştırarak, 

soruşturarak değil. Ona da hocası gösterdiği için. Orada bir çentik var. Biz bilemiyoruz 

tabi ne olduğunu. O büyükler bunu bilirler, bize de bildirirler. İşte bu, dünyada en 

kıymetli varlık, en kıymetli şeydir. Dolayısıyla, bir mübarek zât buyuruyor ki; Bir 

talebe dünya yaratıldığından kıyamet koptuğu güne kadar, gece gündüz hocası için 

dua etse, hakkını ödeyemez. Neden ödeyemez? Dünya nihayet sonlu bir yerdir; ama 

ahiret sonsuz bir yerdir. Eğer orada Allah korusun yanlış, ters bir iş olursa, bir 

felakete giderse, Cehenneme giderse, neyle karşılanır, neyle ödenir bu? İşte, bu 

ateşten kurtaracak, günahı kebairleri kökünden silecek, cihaddır. Bu kitap dağıtanlar, 

bu kitap hizmetinde bulunanlar, cihad-ı ekber yapmaktadırlar. Ayaklarının altına 

melekler kanatlarını döşemektedir. Karadaki hayvanlar, gökteki kuşlar, denizdeki 

balıklar, onlar için istiğfar ederler. Ya Rabbi, afv et bu kulunu. Bunlar senin rızan için 

bu kadar yolları kat ederek, evindeki istirahatten vaz geçerek, senin dinin yayılsın, 

kulların yanmasın diye, kitap satışına gidiyorlar. Sen bunları afv et, diye yalvarırlar. 

Ve böyle hizmet eden arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ederiz. 

  

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 
 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

İnsanın kalıp kısmı, emir ve yasakları yapmak içindir. Kalb ise pisliklerden 

temizlenmek içindir. Temizlenmek için de evvela kalbin temizlenmesi lazımdır. Neden 

temizlenmesi lazımdır? Çünki, vücudun her tarafından, duygu organlarımızdan gelen 

bilgiler, okuduklarımız, seyrettiklerimiz, iman, küfür, ahlak konularının hepsi kalbin 

havuzunda toplanır. İyi veya kötü her cins ne varsa burada toplanır. Depo olarak kalb, 

hepsini alır. Bu aldıkları, kalbin 

gıdasıdır. Karışık olan bu 

bilgilerin tasfiye edilmesi, 

ayıklanması ve kalbin 

temizlenmesi lazımdır. Eğer kalb 

temizlenmezse, kalbde ne 

hâkimse ona göre akla emir 

verecektir. Çünki akıl, kalbin 

emrindedir. Kalb temizlenmişse 

helal olanları akla emreder. 

Kalbin temizlenmesi zikirle olur. 

Daha faziletlisi, mübarek bir zatın 

sevgisini gönlünde 

bulundurmakla olur. Kalb 

temizlenirken, boşalır, öyle olur 
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ki artık fena makamına kavuşulur. Fena makamında kalb tamamen temizlenmiştir. 

Bu, vilayetin birinci basamağıdır. İkinci basamağında ise, Allahü tealanın ne kadar 

emirleri varsa, iyilikler varsa orayı ameller, ibadet meşgul eder, her taraf Allahü 

tealanın zikri ile dolar. İşte bu hal ise beka billah makamıdır. Bir mürşid-i kâmil 

olmazsa, onun kalbinden bu kalbe feyz akmazsa, bu kalbin o pisliklerden 

temizlenmesi hemen hemen imkânsızdır. Çünki, beş tane boşaltsa ellibeş tane dolar. 

Mürşid-i kâmilin sevgisi, muhabbeti o kalbe girerse kapılar kapanır. Artık oraya 

pislikler giremez. O sevgi, giren bilgileri elemeye başlar, sen girebilirsin, sen 

giremezsin der. Ayrıca girmiş olanları temizler... 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Ehl-i sünneti anlatacağım diye Mübareklerin 

ömrü tükendi. Muhabbeti anlatacağım diye 

Mübareklerin ömrü tükendi. Efendi 

hazretlerini tanıtacağım diye Mübareklerin 

ömrü tükendi. İmam-ı Rabbani 

hazretlerinden bahsedeceğim diye 

Mübareklerin ömrü tükendi. Onların 

anlattığı başka bir şey yoktur. Ehl-i sünnet 

itikadı, büyüklere muhabbet, Efendi 

hazretlerini, İmam-ı Rabbani hazretlerini, 

bütün büyüklerimizi tanımak, rahmetle 

anlatma, bilhassa Mektubat'tan çok istifade 

etmek... 

 

Ne kadar güzel bir yol ya Rabbi. Hiç sağı solu yok, ilavesi noksanı yok. Bütün ömürleri 

sadece üç beş madde içerisinde geçti. Ne hikâye, ne vak'a, ne hatıra varsa, bir 

konuyu belki 10 defa 20 defa tekrarlayabilirlerdi. Ama her defasında insan ayrı bir 

zevk alırdı. Mesela, Ankara'dan geliyordum, buyurdular. Trende yer yok, 

kompartımanlar dolu, koridorlarda köylüler yere yatmış. Ben de iki vagon arasında 

dururdum, demirler ayağımın altında ileri geri oynardı. Elimi tuttuğum demir o kadar 

soğuktu ki elim bazen buzlanırdı, elimi ayırmakta zorluk çekerdim. Bu vaziyette 

Haydarpaşa İstasyonuna gelirdim. Oradan vapurla biner Eyüp'e giderdim. Hiçbir yere 

uğramadan doğru Efendi hazretlerine giderdim. Bir defasında gittiğim zaman kimse 

yoktu. Efendi hazretleri kahvaltı yapıyormuş.Şakir efendi geldi. Mübarek buyurmuşlar 

ki, Hilmi'yi çağır beraber yiyelim. Yer sofrası, küçük bir demlik, çaydanlık, zeytin, 

peynir, yoğurt. Efendi hazretleri sabahları yoğurt yemeyi severlerdi. Hadi sen de ye, 

buyururlardı. Ben de yerdim. İkinci veya üçüncü bardaktan sonra yarıya kadar içerler, 

kalanını bana verirler, sen bitir, buyururlardı. Efendim, müminin artığı hem bedene 

hem de kalbe şifadır. Sonra nereden geldin derlerdi. Ankara'dan. Bir yere uğradın mı? 

Hayır doğru buraya geldim. Aferin. Akşama kadar beraber olurduk. Son vapur akşam 

dokuzda. Ben yerimden kıpırdamaz, bakamazdım dahi. Boş aralarda bana Farisi 

öğrettiler, Arabî öğrettiler. Benimle çok ilgilendiler. Neden? Çünkü ben çok iyi bir 

alıcıydım, doymayan bir alıcıydım. Onlar da verici. 

25 Mart 2018 Pazar  

 



66  | S a y f a  
 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün Kuleli Askeri Lisesinde 

Mübareklere sordular; Efendim, 

denizde boğulan şehit olur mu? 

Elbette ki olur. Bunu hazret-i 

Peygamber buyuruyor mu? Evet 

buyuruyor. Peki, tayyareden düşen 

şehit olur mu? Elbette, hem de daha 

çok sevap kazanır, daha büyük şehit 

olur. Peki, bunu Peygamber diyordu, 

Peygamber buyuruyor mu? Evet. Bir 

kahraman edasıyla, peki, 

Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' 

zamanında tayyare var mıydı? 

Mübarekler buyurdular ki; 

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" az kelime ile kıyamete kadar gelecek olan 

cümle kurarlar. Onun söylediği her cümle, her zaman, her devirde, her yerde 

geçerlidir. Buyurdular ki; Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar 

ki; Yüksekten düşen şehit olur. İster helikopter olsun, ister tayyare olsun, nereden 

düşerse düşsün, yüksekten düşen şehit olur. Bir başka zaman, bir başka sınıfta, 

efendim bir şey sorabilir miyim, dediler. Buyurun, buyurdular. Zaten Mübarekler soru 

sorulmasını istiyorlardı. Efendim güzele bakmak sevap mı, dediler. Elbette sevap, 

buyurdular. Herkes Mübareklerin karşısında gülmeye başladı. Güzele bakmak çok 

sevap; fakat güzeli tarif edelim. Rahmani güzel mi, şeytani güzel mi? Siz hangisini 

kast ediyorsunuz? Ben Rahmani güzellikten bahsediyorum. Yani, cenab-ı Hakkın izin 

verdiği, razı olduğu güzellikten bahsediyorum. Bir de bunu bir tarafa bırakalım, Allah 

muhafaza etsin, şeytanın ve insanın nefsinin sevdiği, beğendiği güzellikler var. Biri 

sevap, biri günah. Ben sevap olandan bahsediyorum. Mesela, annenin yüzüne bakmak 

sevaptır. Kur'an-ı kerime bakmak sevaptır. Hocanın yüzüne bakmak sevaptır, ailesinin 

yüzüne sevgi muhabbetle bakmak sevaptır, buyurdular. Böyle saydılar. 
 

 

 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Allah rahmet eylesin, Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye'yi 

okuyan âlim olur, içindekileri anlayıp amel eden evliya olur, kalbi temizlenir. Peki, 

bunun ne eksiği, noksanlığı var. Mübarekler o kitabı yazmak için elli sene uğraştılar. 

Her satırında mübareklerin ruhaniyeti var. Geçen gün bir abla bizim hanıma gelmiş ve 

çok mühim bir şey oldu demiş. İlmihali olurken bir yere geldim. Tam o sırada satırın 
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arasında bir ışık parladı. O ışıklarda 

Hüseyin Hilmi Işık yazıyordu. Her satıra 

geçince yine Hüseyin Hilmi Işık 

yazıyordu. Bu nedir acaba? Bizim hanım 

da, babam derdi ki, kitaplarımı 

okuyanlar satırların arasında beni 

bulurlar. Sen bulmuşsun, mübarek 

olsun, demiş. 

  

Hiç kimse şahsen kendi kendine 

kurtulamaz. Çünki, dünya bir sarmaşık 

otu gibidir, insanın her tarafını 

sarmıştır. Bundan kurtulmak için bir 

Allah adamını tanıyacak, bir de iyi 

arkadaş seçecek ve onlarla beraber olacak. 

 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İnşallah Hocamızın şefaati 

hepimize olacaktır. Nitekim 

kendileri; "Kardeşim, eğer 

Allahü teala bana bütün bu 

hizmetlerden dolayı Cenneti 

nasip ederse, Cennetin 

kapısında Allahü tealaya, (ya 

Rabbi, ben bu hizmetleri 

yalnız yapmamıştım, 

dünyadayken benim 

kardeşlerim, arkadaşlarım 

da vardı, onları da isterim 

derim. Sonra mahşere 

dönerim, arkadaşlarımızı 

tek tek alırım, birlikte 

Cennete gideriz) buyurmuşlardı. Mesela, Enver abiyi alacağım, buyurmuşlardı. 

  

İki Müslüman bir araya gelseler, hiçbir şey yapmasalar, kalblerinden birbirine sevgi 

akımı başlar. Cenab-ı Hakka sevgisi yüksek olanın kalbinden, alçak olanın kalbine, 

kendileri fark etmese bile feyz akar. Bu, bileşik kaplar kaidesidir. Bileşik kaplardaki 

sıvıyı durduramadığınız gibi bu akıntıyı da durduramazsınız. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir sabah namazını Mübareklerle 

Fatih'te kıldık, Allahü teala rahmet 

eylesin, şefaatlerine nail eylesin 

inşaallah, kanapeye oturdular. Ben 

de yerdeyim. O kanapeye oturmak 

demek, şimdi size bir şey 

söyleyeceğim demektir. Yoksa 

selamdan sonra, dualar yapılır ve 

kalkılıp gidilir idi. O gün öyle 

değildi. Kanapeye oturdular ve 

buyurdular ki, kardeşim, gerek 

maddi, gerekse manevi, şu 

gördüğümüz hizmetler, işler, her 

ne varsa, eğer bunun bir zerresini, 

- ki zerre, bölünmeyen bir parçadır. Yani atom da değil, atomun içindeki elektron, 

çünkü zerre bölünemez, ondan daha küçük bir şey o -, bir zerresini, şahsımdan bilsem 

Allah beni yakar buyurdular. Bize ne düşüyor peki? Çünkü efendim, ben çok başka bir 

yoldaydım. Ama Efendi hazretleri aldılar, beni o yoldan bu yola koydular. Benim bu 

yoldan haberim yoktu ki buyurdular. O halde, bu yola girdikten sonra, bu yolda 

yapılan her şey, her şey, her şey, bir bütün olarak Efendi hazretlerine aittir. Efendi 

hazretlerine ait olan bu yolda, insan kendi için ne düşünebilir efendim. Sadece o 

yoldan atılmamaya, o yolda yaşamaya dikkat eder, 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...2012 senesi, Kurban 

bayramında (Kasım'ın 27 si), ikindi namazından sonra Enver abiler buyurdular ki; 

Hocamız buyurdular ki; Se'âdet-i Ebediyye kitâbı, genç müslimânların câhil 

kalmaması, bir yere kapanıp hurâfe kitâbları okumakla, nâfıle ibâdetlerle ömrünü 

çürütüp, farz olan çalışmakdan kaçanları gaflet uykusundan uyandırmak için 
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yazılmışdır. Bu kitâb yalnız 

okumak için değil, anlayıp ona 

göre çalışmak, fen bilgilerinde 

kâfirlerden ileri geçmek için 

yazıldı. Dinimiz hiçbir zemân 

idâme-i hayâtı te'min edecek 

faaliyyeti aksatan bir ibâdet 

emretmiyor. Allahü teâlâ; sizleri 

müşkil duruma sokacak bir 

ibâdet emretmedim, buyuruyor. 

Dinî vecîbelerin îfâsında herşeyi 

kolaylaşdırmış, 

sâdeleşdirmişdir. Müslimânlık, 

dünyâ ile alâkasını kesip, 

herkesi, herşeyi kötü gören, 

üzülen, hayatı kendine zehir 

eden, yaşayan ölü gibi olmak değildir. Her müslimânın, gelecekte ekmek parası sâhibi 

olmak, İslâmiyyete, ve müslimânlara fâideli olmak için düşündüğü gâyeye varması 

için çalışması, birinci vazifesidir. Evliyâlık, dünyâdan vazgeçip, bir yere kapanmak, 

başkalarını kötü bilmek değil, herkesin arasına karışıp, zekânın her ilminde yükselip, 

insanlığa, doğru yolda rehber olmakdır. Kilometrelerce uzaktaki tanımadığı kimselerin 

yaptıklarını, düşündüklerini, bulunduğu yerden anlamak, evliyâlık değildir. Bunu Hind 

kâfirleri, hıristiyan papazları da yapar. Asıl evliyâlık, Muhammed aleyhisselâmın 

yolunu, ahlâkını, çalışmasını göz önünde tutup, O'na benzeyebilmekdir. Bunlar 

Se'âdet-i Ebediyye'de yazılıdır. Se'âdet-i Ebediyye kitâbını ve Mektûbâtı çok çok 

okuyunuz. Se'âdet-i Ebediyye kitâbını ve Mektûbât kitâbını okumak Allahü teâlânın 

büyük bir ni'metidir. Bu ni'mete maalesef pek az kimseler kavuşmakdadır. Bu ni'metin 

kıymetini bilelim. Çok şükür edelim de Rabbimiz bu kitâbları anlamamızı ve o 

ma'rifetlerin kalblerimize yerleşmesini nasîb eylesin. Âlem-i İslâmda Mektûbât 

değerinde bir kitâb te'lif olunmamışdır. Bizim ilm ve ilham kaynağımız Mektûbâttır. 

Mektûbât kitâbını dikkatle ve tekrar tekrar okuyunuz. Hak ile bâtılı tefrîk etmekde en 

büyük yardımcı Mektûbât kitâbıdır. Her kitâbı okumayınız. Ehl-i sünnet âlimlerinin 

Allah rızâsı için yazdıkları kitâbları okumak lâzımdır. Se'âdet-i Ebediyye kitâbını 

okuyub anlamak, Cenâb-ı Hakkın büyük bir ni'metidir. Bu kitâb Allahü teâlânın sevdiği 

mübârek zâtların yazıları ile doludur. 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hocamıza bir defasında; Efendim, 

arkadaşların yanına gidince onlara 

ne anlatacağımı bilemiyorum, bir 

şeyler söyleyin de onları anlatayım 

demiştim. Allah Allah siz mi 

konuşacaksınız kardeşim, 

buyurmuşlardı. Buyurdular ki, 

Efendim insanların kalbi hastadır. 

Nasıl ki insanın bedeninin gıdaya 

ihtiyacı varsa, kalbin de gıdaya 

ihtiyacı vardır. Allahü teala hasta 

kullarının kalbine şifa olacak ilacı 

size söyletir, siz söyleyemezsiniz, 

buyurdular. Eğer bir insan kendi 

başına bir şeyler söylemeye 

kalkarsa ortalığı karıştırabilir. 

Ulemalık zamanı değil. Neyse, 

arkadaşların yanına gittik, bir 

arkadaş haberim olmadan 

konuşmaları kayda almış. Ben de bu 

kayıtlı kaseti aldım ve buraya 

getirdim, dedim. Mübarekler, kaseti teybe koyun da Enver ne söylemiş bakalım 

dediler. Mübareklerin bu konuşmaları dinleyeceğini nereden bilebilirdim. Çok sıkıldım. 

Ama Mübarekler konuşmaları sonuna kadar dinleyip buyurdular ki; Kardeşim, kürre-i 

arzda böyle bir konuşmanın ikincisi olamaz, küre-i arzda bunun bir misli olamaz. 

Çünki, Enver hep büyüklerden nakletmiş, kendisinden bir şey ilave etseydi bu 

konuşmalar dinlenmezdi. 

 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Çok tehlikeli göz ameliyatı geçiren bir arkadaş, yedi 

sekiz saat sonra kendisine gelince ilk sorduğu sual: 

"şimdi hangi namaz vaktidir?" Evde bunu Hocamıza 

anlattım. Efendim, evliya odur. O anda Allahın 

emirlerini düşünen ne olur?, buyurdular. Hocamız, 

gözlerinden yaş akarken ona çok dua ettiler. 

Bir gün Mübareklere şunu anlatmıştım. İki arkadaş 

Bandırma'dan geldi. Efendim, Bandırma'da 
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iskelenin karşısında büyük bir cami var. O caminin yaşlı imamı Ali bey var. O imam 

size selam gönderdi, dediler. Ben de bunu Mübareklere arz ettim. Hocamız da hayret 

etti ve o hoca bizim akrabamız mı, buyurdular. Değil efendim, dedim. Bizimle bir alış 

verişi var mı, buyurdular. Hayır efendim, dedim. Peki niçin bizi çok seviyor? Kardeşim 

o bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Hizmetleri sevmek, Rabbim beni seviyor demektir, 

buyurdular. 

 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübareklerle Bursa'ya 

gitmiştik. Bir müddet 

sonra mübarekler, benim 

işlerim var, İstanbul'a 

döneceğim dediler. Onlar 

döndüler, daha sonra da 

ben döndüm, hanımlar 

orada kaldılar. Eve 

gelince, mübarekleri 

elinde Mektubat'ı okurken 

gördüm. Buyurdular ki, 

bakın kardeşim, bu, 

Mektûbat kitabıdır. Bu 

Mektûbat üç cild olarak 

İmam-ı Rabbani hazretlerinindir. Ayrıca üç cild de Mehmet Masum hazretlerinindir. 

Efendi hazretleri "kuddise sirruh", telif olarak; "Kur'an-ı kerimden ve Buhariyi şeriften 

sonra böyle bir eser yazılmamıştır" buyurmuşlardı. Mübarekler, şimdi size bu altı cilt 

Mektûbat'ın hülasası, özeti olarak iki cümle söyleyeceğim. Bu iki cümle bütün 

Mektûbat'ın tamamıdır, buyurdular. Birinci cümle; Allahü tealanın dinine 

bağlanmaktır. Yani, Peygamber Efendimizin "aleyhissalatü vesselam" bildirdiği 

İslamiyeti öğrenmek ve yapmaktır. Yani kısaca "şeriat-ı Muhammediyeye imtisal", 

dine tâbi olmak, Ehl-i sünnet vel cemaat itikadında olmaktır. İkincisi; "şeyhi 

muktedaya muhabbet" yani, tâbi olduğunuz, sevdiğiniz güvendiğiniz, izinden gittiğiniz 

hocanıza muhabbettir. Efendim, din bir bütündür, onun aslı, hayatı da sevmektir. 

Sevgi olmazsa dini anlatmak, onu yaptırmak zordur, buyurdular. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir şeyin olmasında ısrarlı olana Allahü teâlâ, 

onu o yolda muvaffak edecek kapılar açar. 

Allahü teâlâ ezelde şöyle karar vermiştir. 

Allahü teâlâ; kulum ne isterse, kavuşmak 

istediği yere gitmesi için onun şartlarını 

kolaylaştırırım, buyuruyor. İyi mi istedi kötü 

mü istedi, onun hesabını sonra kendisi 

versin. 

 

Büyüklere zerre kadar benzerlik, deryalar dolusu ibadetler kadar değerlidir. Çünki, 

dinin aslı, tâbi olmaktır. Tâbi olmanın aslı, peki demektir. Peki demenin aslı da teslim 

olmaktır. 

 

Eğer bir cemaatin içerisinde cenab-ı Hakkın sevdiği bir kişi Cennetlik ise, bu ben 

olabilirim demelidir. Eğer o cemaatin içerisinde bir tane Cehennemlik varsa, o ben 

olabilirim deyip korkmak lazımdır. Yani mü'min, ümit ve korku arasında olmalıdır. 

 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bu dünyada kim neye kıymet verirse, 

kıymet verdiği nesne kadar kıymetlidir. 

Dünya malına kıymet veren, olduğu yerde 

kalır. Maneviyata, Allaha, âlime kıymet 

veren, asırlar geçse yine hatırlanır. 

 

İnsanın yapısında nefsi ve ayrıca 

yaratılışından gelen huyları vardır. Bu huyu, 

ancak olduğu kadar İslamiyet 

sakinleştirilebilir. Yoksa huy, ölünceye kadar insanın başının belasıdır. Bu belalar; 

kibir, öfke, ucub, velhasıl bütün akla gelen kötü huylardır. Zaten nefsi harekete 

getiren bu huylardır. Bunlarsız nefis olmaz ki.. Nefsin her şeyi bu huylardır. Cenab-ı 

Hakkın doğuştan verdiği huylarla uğraşmak, onları ıslah etmek, cihaddır ve buna 

cihad-ı ekber demişlerdir. 

 

Yarım saat Mübareklerle sohbet etmek isteyen, hiç olmazsa bir saat kitap okursa, 

kitapla meşgul olursa, fiilen konuşmuş gibi, fiilen görüşmüş gibi ecir alır, feyz alır, 

istifade eder. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dünya iki şeydir. Servet ve 

şöhret. Eğer insanlar seni 

sevsin diye çalışıyorsa, artık 

gaye dünya olmuştur. 

 

Ahirette kabre girdiğimiz 

zaman Allahü teala, bunu 

niçin yaptın dediği vakit, ya 

Rabbi, senin rızan için yaptım 

deyince bir de kabul edilirse, 

ücretini Allahü teala 

verecektir. 

 

Tevbe ve istiğfar; hem 

hastalıktan, hem beladan, 

hem de dertten kurtulmak için iyidir. 

 

Müminin kalbini kırmak Kâbe'yi yetmiş defa yıkmaktan beter olduğu için bu dünyada 

Allah'tan korkan ahirette korkmasın, ama herkese tepeden bakan, insanları kıran, o 

tarafta korksun. 

 

İnsanlar ne kadar kendilerini suçlu ve kabahatli görürse, din kardeşini o kadar haklı 

görür, o zaman da din kardeşi onun gözünde o kadar kıymetli ve aziz olur. 

 

 

 
 

 

 

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... 

2012 senesi, Kurban bayramında (Kasım'ın 27 si), ikindi namazından sonra Enver 

abiler buyurdular ki; 
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Bir arkadaşımızın hanımı Ankara'da vefat etmiş. Müslüman, mütedeyyin bir hanımmış. 

O gece komşuları kendisini rüyada görmüşler. Allahü teala sana ne muamele yaptı, 

demişler. Ben de bilmiyorum. Yalnız bana, sen kitap satışlarına çıkıyor muydun, 

dendi. Ben de, ben çıkmıyordum ama, kitap satışına gidenlere gözleme yapıyordum, 

dedim. O zaman sana hesap yok, geç bu tarafa. Madem cihad edenlere bu kadar 

hizmetin olmuş, dediler. Ben oradan kurtardım, demiş. Bunu duyan diğer 

arkadaşlarımızın hanımları, bu sefer kendi aralarında bir imkan bulmuşlar, Hacı 

Bayram Camiinde bedava kitap dağıtmaya başlamışlar. Dağıtıyorlar iyi de, öyle bir 

izdiham olmuş ki, başa çıkılacak gibi değil. Kendi aralarında konuşmuşlar, biraz paralı 

verelim de, bari şu izdiham azalsın, demişler. Başlamışlar parayla vermeye. Derken 

oraya delikanlı bir genç gelmiş. Parayı vermiş ve kitapları almış. Bir kadıncağız 

arkasından hemen damlamış gelmiş. Bu genci siz biliyor musunuz, demiş. Yok, 

demişler. Bu çok fakir biridir. Ona para verdim, o parayla geldi, buradan kitap aldı. 

Ben bunu takip etdim, peşinden gitdim, bakdım ki, o genç parayla aldığı o kitapları, 

kahvede, şurada burada bedava dağıtmaya başlamış. Dine hizmet para sarf ederek 

olur. Ver dünyayı, kurtar ahireti. Hem dünyayı hem ahireti kurtaramazsın. Peki, dünya 

ne olacak? Evvela ahiretini kurtar, dünya senin peşinden gelir. Çok da mükemmel 

gelir, çok da muvaffak eyler, başarılı olursun. Ama öbür türlü yaparsan, hem 

dünyadan mahrum kalırsın, hem ahiretten mahrum kalırsın. 

  

Biz Kuleli'ye ilk 

gittiğimiz günlerde, 

yani Mübareklerle ilk 

tanıştığımız 

zamanlarda, bir gün 

laboratuvardan 

çıkarken, 

arkadaşların hepsi 

çıktılar, biz çıkmadık. 

Saygısızlık olmasın 

diye, dört-beş 

arkadaş 

Mübareklerden sonra 

çıkarız dedik. Derken 

Mübarekler yanımıza 

geldi. Siz ne 

bekliyorsunuz, 

buyurdular. İşte efendim, sizden sonra biz de çıkacağız, dedik. Hoşlarına gitti. 

Anlaşıldı, peki buyurdular, madem ki öyle, ben size çok ama çok kârlı olacağınız bir 

şey öğreteyim, buyurdular. Başladılar; Efendim, subhanallahi ve bihamdihi 

subhanallahil azim, öyle iki kelimedir ki, bunlar teraziye konduğu zaman, günahlar 

çok hafif kalır. O kadar ağırdır efendim, buyurdular. Netice: Böyle. Subhanallahi ve 

bihamdihi subhanallahil azim. Ne hikmetler var ya Rabbi. 

 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mü'minin kalbi, Kâbeden kıymetlidir. Çünki O, 

İbrahim 'aleyhisselamın' yapısıdır, Allahü 

tealanın tecelli ettiği yerdir. Halbuki kalp, 

doğrudan doğruya Allahü teala kudretiyle 

yarattığı bir Kâbedir. Onu incitmek, onu 

kırmak, yetmiş defa Kâbeyi yıkmaktan daha 

günahtır. 

 

Mal ya hayırlıdır, ya da habistir. Hayırlı mal, 

ahirete yararlı olandır. Habis mal ise dünyaya 

yarar. 

 

Bir genç üniversiteye kaydolurken, Ya Rabbi, 

ben bu üniversiteyi bitirdikten sonra senin 

kullarına iyilik yapacağım, evime helal rızk 

götüreceğim, Rabbimin verdiği güçle elimden 

geldiği kadar dinime hizmet edeceğim diye 

niyet etse, üniversiteyi bitirinceye kadar her 

aldığı verdiği nefes zikir olur. Veya bir kimse 

gece yatmadan evvel niyet etse, yarın ben 

sabah namazına kalkmak istiyorum dese, sabaha kadar aldığı verdiği her nefes zikir 

olur. Veya akşam yatmadan evvel bir mektup okusa, ilimle meşgul olduğu için İmam-ı 

Âzam Ebû Hanife "rahmetullahi aleyh" hazretleri, sabaha kadar zikir yapmış olur, 

buyuruyor. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Enver Abi'yi 

herkesten daha çok seviyorum. Bizim 

bütün hizmetlerimize O pîşivâ oldu. 

Allah ondan razı olsun. Ona da bize de 

hayırlı ömürler versin. Onun sâyesinde 

biz de rahat ediyoruz kardeşim. O 

çalışıyor, hepiniz çalışıyorsunuz, biz de 

rahat ediyoruz. Enver Abi'nin 

himâyesinde olan, doğru Cennete 

gider. Enver abi herkesin duasını 

7 Nisan 2018 Cumartesi 

 

8 Nisan 2018 Pazar 
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alıyor, evvelâ benim duamı alıyor. Gece gündüz dua ediyoruz Ona. Allah yardımcısı 

olsun. Çok büyük iş yapıyor. Hem siyasi, hem dînî, hem ticari bir teşkilat bu. Onları 

idare etmek kolay mı? Her neye elimi atsam muvaffak oluyoruz, diyor. Cenab-ı Allah 

bize çok yardım ediyor, diyor. Çok dualı. Allah muhafaza etsin, Allah muvaffak 

eylesin. Bizim kitapları okuyan, kazanıyor. Enver Abi'den Allah razı olsun, bizim 

kitapları neşrediyor. Enver Abi'nin hizmeti çok büyük. Allahü teâlâya şükürler olsun, 

çok şükür bize bu günleri gösterdi. Çok bahtiyarız kardeşim. Seyyidlerle tanıştık, 

seyyidlere hizmet ediyoruz. Enver abiye, seyyid denildi mi akan sular duruyor. İş 

isterse iş, ev isterse ev, hemen baş üstüne! diyor. 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün Cebrail aleyhisselam iki 

rekât namaz kılmış, dört bin 

senede bitirmiş. Cenab-ı Hakka, 

Ya Rabbi, böyle bir namaz kılan 

kulun oldu mu başka demiş. 

Allahü teala da bildirmiş ki, bu 

nedir ki? Ahir zamanda gelecek 

olan ümmetim o halleriyle, o 

düşünceleriyle kılacakları iki rekât 

namaz, senin bu dört bin senede 

kıldığın iki rekât namazdan çok 

daha makbul olacak. Peki, Ya 

Rabbi neden acaba? Allahü teala; 

çünkü onlar, üç düşmanımı aşarak 

huzuruma gelecekler. Senin önünde hiçbir düşman yok. Dünya muhabbetinden 

çıkacaklar, nefsin şerrinden çıkacaklar, şeytanın vesvesesinden çıkacaklar, sonra da 

gelip Allahü Ekber diyecekler. İşte namaz bu, buyurmuş. 

 

Birgün Hocamızın gelini, Allah selamet versin, Hocamıza; beybabacığım, acaba bizim 

namazlarımız namaz oluyor mu, diye sordu. Niye kızım buyurdular. Ben namaza 

durduğumda seksen tane işimi hallediyorum, sonra kaç rekât kıldım diye 

düşünüyorum. Bunu Allah kabul eder mi? Mübarekler; bana bir bardak su getir 

buyurdular. Gitti, bir bardak su getirdi. Bir dakika, orada dur, buyurdular. Peki, sen bu 

suyu bana getirirken, ayağın halıya takıldı, bardak bir tarafa sen bir tarafa. Bardak 

kırıldı, sular döküldü. Peki, ben sana kızar mıyım yavrum. Sen bana su getiriyordun, 

acırım hatta, buyurdular. Sen kıl, nasıl kılarsan kıl, ama kıl sen, yeter ki kıl. Bardak 

kırılabilir ama bana su getirirken bardağı kırdın diye ben sana kızar mıyım, 

buyurdular. 

 

 

 

 

9 Nisan 2018 Pazartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Allah 

rahmet eylesin. Cenab-ı Hak 

şefaatlerine nail eylesin. 

Kardeşim, benim ömrüm kitap 

okumakla geçti ve bir kanaate 

vardım ki, çok kitap okuyan 

sapıtır, yoldan çıkar, buyurdular. 

Ama bir mürşidi kâmil görmüşse, 

o, kendini korur. Peki, ben niye 

çok kitap okudum? Bir şey 

öğrenmek için değil. Sırf Efendi 

hazretlerinin söylediklerinin 

vesikasını bulmak için. Yoksa ben Efendi hazretlerinden her şeyi öğrendim, 

buyurdular. Onun için, Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; bizi dinleyen başkasından 

yeni bir şey öğrenemez. 

 

Dolayısıyla, Mübarekler bir gün buyurdular ki; Âlim, çok kitap okuyan değil, Hakkı 

batıldan ayırandır. Yani, bu eğri bu doğru diyebilendir ya da bu sevilir bu sevilmez 

diyebilendir. Yoksa, çok kitap okuyan büyük âlim olur diye bir şey yoktur. Böyle bir 

kaide yok, buyurdular. Onun için Efendi hazretleri öyle buyurmuşlar; bizi dinleyen 

yeni bir şey öğrenemez. Ne varsa sohbetlerde vardır. Ne bahtiyarız ki biz kör iken 

Allah gözlerimizi açtı. Onları tanımak, onlara inanmak, âmâ bir insanın gözlerinin 

açılması gibidir. En tehlikelisi de gördükten sonra kör olmaktır. Bu da Allahü teâlâ'nın 

verdiği nimetin kıymetini bilmemektir. Çünki, cenab-ı Hak Kur'an-ı kerimde buyuruyor 

ki; "Verdiğim nimetin kıymetini bilmezseniz, alırım ve sonra size çok acı azap 

yaparım."  

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki;  

Biz çok kârlıyız. Neden kârlıyız. Çok 

şeyden. Birincisi; bu ümmetten olmak. 

Çok büyük rüçhan hakkı var, çok. Sonra, 

bu büyükleri tanımak. En zor işlerden biri 

de o. Çünki, bir şey ne kadar kıymetli ise, 

onu sevenler ne kadar azsa, düşman o 

kadar çoktur. Mübarek Hocamız "kuddise 

sirruh" buyurdular ki; Düşmanı en çok 

olan Allahtır. Sonra Kuran-ı kerimdir, 

çünki hak kitap, buyurdular. 

10 Nisan 2018 Salı 

 

11 Nisan 2018 Çarşamba 
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Huyu ıslah etmek, nefsi ıslah etmekten zordur. Ölümü çok hatırlayanın huyu değişir. 

 

İnsanın nefsi kesinlikle Allahü tealadan bahsetmeyi istemez. Allahü tealanın dinini 

anlatmak ve yaymak ona çok sıkıntı verir. 

 
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Kabre giren herkesi toprak 

sıkacaktır. Peygamberleri, 

evliya zatları dahi toprak 

sıkacaktır. İki türlü sıkma 

vardır. Birisinde, sıkıp canını 

çıkarmak, diğerinde ise 

annenin babanın evladına 

sarılıp şefkatle sıkması. 

 

Bu teknoloji, zaman yiyen 

kemirgen kurttur. Buna biraz 

daha uyarsanız Allah demeye 

vakit bulamazsınız. Sonu 

hayaldir. Hayaller içinde, yanına yanaşılamayan bir insan olur çıkarsınız. 

 

İyiliğin çok çeşitleri vardır. Azı var, çoğu var, daha çoğu var, en çoğu var. İyiliklerin 

en çoğu, insanları ateşte yanmaktan kurtarmaktır. 

 

 
 

 

 

 

"Mîrac; aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir" 
"Mîrac gecesi, ızdırab ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir" 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem üyelerinin, Cum'a gününü ve 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. 

12 Nisan 2018 Perşembe 

 

13 Nisan 2018 Cuma 
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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 abiler, 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...! 

  

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. 
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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... 

  

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... 
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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; "İki 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. 

  

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. 
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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 

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 
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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. Îsar, 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... 

Fî emanillah 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki;  

Mübarekler, mıknatısı bir yere koyduğunuz vakit 

saman çöpünü çekmez, buyurdular. Mıknatıs 

metal parçalarını, cevheri çeker. Onun için 

mübarekler buyurdular ki, bu kitapları bol bol 

dağıtın, her tarafa verin. Zannetmeyin ki bu 

kitapları her alan kurtulacak. Bazıları 

yırtacaklar, bazıları da okuyacaklardır. Bu 

kitaplar sanki bir mıknatıstır. Cevheri olanlar 

buna yapışır. Biz kimlerin kurtulacağını 

bilemeyiz. Bu mıknatıs, kurtulacak olanları 

seçer. 

 

Bir müminin niyeti ahiretse ve yaşaması da ona 

uygunsa onun bütün dünyası ahiret olur. 

Mübarekler buna bir de misal vermişlerdi. 

 

Mesela, bir talebe tıbbiyeye gitse, ben doktor 

olacağım diye niyet etse, para kazanırım, ailemi 

muhafaza ederim, iyi giyinirim, kazandığım 

parayla dinime hizmet ederim, fakir fukaraya yardım ederim dese, üniversite 

bitinceye kadar her hareketi, nefes alış verişi zikir olur, buyurdular. Hatta bir 

Müslüman yatarken; ya Rabbi, sabah namazına zamanında kalkayım diye niyet 

etse, sabaha kadar aldığı verdiği nefes zikir olur, buyurdular. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün hastanede Mübareklerin 

yanına gittim. Arkadaşlarımız 

odadan çıktılar. Biz baş başa yalnız 

kaldık. Kardeşim, otur biraz 

konuşalım, dediler. Tabii, kriz 

patlamış, her taraf toz duman. 

Herkes ümitsiz ve herkes kendi 

hâline ağlıyor. Hakiki manada 

İslamiyet'e hizmet eden varsa, 

bunların hepsinin başından bu tür 

sıkıntılar geçmiştir. En başta 

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" büyük sıkıntı çekmiştir. Onun çektiği sıkıntıyı 

hiç kimse çekmedi. Niçin? Çünkü, cenab-ı Hakkın dinine hizmet etmiştir. Efendim, asıl 

burada başka bir iş var. Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. Ve bizi imtihan edenleri de 

imtihan ediyor, buyurdular. 

 

Mübarek Hocamız buyurdular ki; Bize er lazım. Çünki er, peki der. Ama onbaşı, emir 

vermek ister. Hatta bir de misal verdiler. Birisi helaya girecek, orada bir görevli ve 

yanında da içinde su dolu beş-on ibrik. Adam herhangi birini alıp acele içeri girmek 

isterken, ibrikçi başı, dur, onu değil şu ibriği alacaksın, demiş. Adam sıkışık olduğu 

için o ibriği alıp acele içeri girmiş ve çıkınca da, merak ettim, o ibrikle bu ibrik 

arasında ne fark vardı da, bu ibriği almamı istedin, demiş. İbrikçi başı, müsaade et de 

burada da benim dediğim olsun, demiş. 

 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir gün Mübarekler Hakikat 
Kitapevine geldiler. Müsafeha 

ederken o aklıma geldi. Bütün 

arkadaşlarımızın ellerini sıkarak, 

müsafeha ederek buyurdular ki; 
Kardeşim, her birinizin elini 

sıkarken, ya Rabbi, şu mücahid 

kulunun hatırına hürmetine beni afv 

et diye dua ettim. Melekler 
şereflenmek için, Allahü tealanın 

dinine inanan, Onun dinini yayan, 

Onun dinini yaşayanların 
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ayaklarının altına kanatlarını döşermiş, buyurdular. 

 

Mübarekler bir hadis-i şerif meali olarak anlatıyorlar; Birkaç müslüman, birkaç nefes 
dinden, Allahtan ve Peygamberden bahsetmek için bir araya gelse, gökteki bütün 

melekler.. Yani, efendim gökte ne var? Cennet var. Cennettekilerin hepsi o yere gıpta 

ederler, yani dua ederler. Ya Rabbi, sen bunları muhafaza et, afv et bunları, derler. 

 

Siz kendinizi aşamazsanız, yenemezseniz, kendinizin din kardeşinizin duasına muhtaç 

olduğunuzu nasıl akıl edebilirsiniz? Siz onu sevemezseniz, o sizi niçin sevsin ki. O 

halde, dinin tamamı muhabbettir. 
 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 
Tam İlmihâli anlatırken Mübarekler 

buyuruyorlar ki; Ben baştan sona 

yirmi defa okudum, okumaya devam 

ediyorum. Kardeşim, bu İlmihâl, Ehl-i 
sünnet âlimlerinin sözleridir. Onların 

yazılarıdır. Çok az dahi olsa okuyup 

anlayabilen, âlim olur. Âlim olur ne 

demektir? Bu doğru, bu yanlış; bu iyi, 

bu kötü diyebilendir. Yoksa, odada 
bütün raflarda kitaplar dolu olsa, 

hepsini okumuş olsa, bu doğru bu 

yanlış diyemedikten sonra, hakkı 

batıldan ayıramadıktan sonra, buna 
âlim denmez. Bu da kitap okumakla 

olmaz efendim, buyurdular. 

 

Birgün eve Hocamızın akrabalarından bir misafir geldi. Hilmi, sen hep hocam hocam 
diyorsun. Ne öğrendin hocandan da, bu kadar çok bahsediyorsun, dedi. Ben, tamam 

bu iş. Artık kaç saat sürer, dedim. Çünki, ömürleri boyunca hep hocalarından 

bahsettikleri için, bu şahsa nasıl cevap verecekler? Tek kelime: Efendim, hocam bana 

bu sevilir bu sevilmez; bunu öğretti ve bu da bana yetti, buyurdular. 
 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Annenizin babanızın çok duasını alın, onların hakkı ödenmez. Onlarla münakaşa 

etmeyin. Onlar ne derse haklıdır, münakaşa ederseniz ipler kopar. Peygamber 

efendimize "aleyhissalatü vesselam" birisi geldi, dua istedi; Peygamber efendimiz de; 

annenden iste, buyurdular. Annem öldü deyince, babandan iste, buyurdular. Babam 

da öldü deyince, teyzenden iste, buyurdular. İşte bu kadar önemli. 
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Musa aleyhisselam Allahü tealaya 

dua ediyor; "Ya Rabbi, bu Firavun 

bize çok eziyet ediyor, onun canını 

al". Allahü teâlâ da buyuruyor ki; "O, 

fakir kullarıma yardım ediyor, ben 

onun canını almam". Sonra kıtlık 

oluyor Firavunun adamları gelip 

diyorlar ki; yeterli erzakımız 

kalmadı, şu fakirlere yardımı 

keselim. O da kestim diyor ve ertesi 

gün geberip gidiyor. Enver abi de 

akıllı, hiç yardımı keser mi, O kadar 

borçlu olduğumuz dönemlerde bile 

fakirlere yardımı kesmedik. Şu suyu görüyorsunuz, suyu sevmeyen yoktur. Herkes 

kullanır ve sever, müslüman, kâfir, hayvanlar dahi. Müslüman da su gibi olmalı, 

herkes tarafından sevilen ve aranan... 

 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün ne oldu biliyor musunuz. 

Beylerbeyinde otururken … Camiye 

namaz kılmaya gittim. Baktım 

Mübarekler geldiler. Tabii onlar öyle 

cemaat arasına, kalabalığa 

karışmazlar. Kenara çekilirler. Ben 

de ihtiyar adamların, cemaatin 

arasından Mübareklerin yanına 

gittim. Kabristana doğru yürüdük 

biraz. Orada Mübarekler buyurdular 

ki, "Kardeşim, Efendi 

hazretlerinden duyduklarımı hiç 

unutmuyorum. Ama kitaplardan okuduğumu hep unutuyorum. Mesela, size Efendi 

hazretlerinden duyduğum bir hadis-i şerifi söyleyeceğim, kitaplardan okursam 

unutuyorum ama, o mübarek zatın mübarek sohbetlerinde, konuşmasında rabbani 

tesiri olduğu için unutmuyorum efendim", buyurdular. "Ben Efendi hazretlerinden 

duydum, Efendi hazretleri bana şu hadisi şerifi öğretti. 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 nimetidir", buyurdular. İman 

nimetinin izhar edilmesi lazım. Ya Rabbi, senin ihsan ettiğin imana kavuştum. Bu da 

tatlı dil güler yüzle olur. -Asla, asla, asla-, asık surat münafıklık alametidir, güler yüz 

iman alametidir ve bir hadis-i şerif var, buyuruyor ki Peygamber efendimiz 

"aleyhissalatü vesselam"; "Müminin neşesi yüzündedir". 
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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

 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

  

2012 senesi, Kurban bayramında 

(Kasım'ın 27 si), ikindi namazından 

sonra Enver abiler buyurdular ki; 

 

Kaç türlü bayram var. Bugün 

Mücahid'e söyledim. Bir başka 

bayramı da, insan hapishaneden 

çıktığı gün yaşar. Düşünün ki, 

müebbet bir hapis; fakat kendisine 

bir evrak geliyor, bugün afv 

oldunuz, buyurun dışarıya, 

diyorlar. O adamın sevincini 

düşünün. Asıl bayram odur. 

Efendim, cenab-ı Peygamber 

'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor 

ki; Dünya mü'minin 

hapishanesidir. Hapishanede 

olan ne bekler? Afv olacağı veya 

hapishaneden çıkacağı günü 

bekler. Derler ki, ferman geldi, ruhunuzu almaya geldik. Şimdi bu zâtın ölümü bayram 

değil de nedir? Çünki, o ruh çıktığı zaman, ahirete girdiği zaman, Cennet nimetlerine 

kavuşacaktır. Mübarekler orada hoş geldiniz diyeceklerdir. Peki, buna bayram denmez 

de ne denir? 

  

Bizim bayramımız, tabii evvela sıhhatli olmamız sebebiyle, iyi bir bayramdır. Hamd 

olsun, kurbanımızı kestik, elimizden geldiği kadar dağıttık. İnşallah cenab-ı Hak kabul 

eder. Kitaplarımızın dağılması ayrı bir bayramdır. Arkadaşlarımızın arasındaki sevgi ve 

muhabbet, birlik beraberlik, apayrı bir bayramdır. Çünki fitne, adam öldürmekten 

büyük günahtır. Allahü teala sizi ve hepimizi böyle bir fitneye müptela olmaktan 

muhafaza eylesin. Ahir zamana yakın fitneler çoğalacaktır. O kadar çoğalacaktır ki, 

Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; Bir mü'min 
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sabahleyin kalktığı zaman, yola çıktığı zaman, mü'minken, akşam kâfir 

olmuş. O günün fitnelerinden. Akşama müslüman olarak kavuşmuş; ama 

sabahleyin kalktığı zaman kâfir olmuş. Ne büyük felaket ya Rabbi. Onun için, 

Resulullah efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; Ahir zamanda 

gelecek müslümanlar, emr olunanlardan onda birini yapsalar, kurtulurlar. 

Ama siz ey Eshabım, onda birini terk ederseniz, helak olursunuz. Bu onda bir 

nedir ya Resulullah, dediler. Mübarek buyurdu ki; Ahir zamanda din âlimi 

kalmayacak. Onlar çok nadir yerlerde, nadir zamanlarda bulunacaklar. 

İkincisi, dinlerini öğrenmek için müracaat ettikleri kişiler, din cahili olacaklar 

ve onlardan hep yanlış şey öğrenecekler. Tabii ki felakete gidecekler. Onun 

için, ahir zamanda gelecek insanların, dinlerini, imanlarını korumak için çok hassas ve 

çok dikkatli davranması lazımdır. Dinden bahsedenlerden çok korkmak, çok ürkmek 

lazımdır. Doksandokuzu doğru olabilir; ama bir yerde öyle bir şey söyler ki, insanın 

imanını götürür. En iyisi, hiç dinlememektir. Kitaplarımız varken başka şeylerle, başka 

işlerle uğraşmak, hiç doğru değildir. Hakiki kitaplarımız dururken, okusunlar, istifade 

etsinler. Gaye, kitaplarımızdır. Hakiki bal, ortadadır. Top ortada, kapan erler nerede? 

 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allahü teala bir kuluna bir nimet 

verdi mi, o nimetin de izhar 

edilmesini sever. Yani, 

sabahleyin evde de konuştuk. 

Çünki, sabah çok rahatsızdım. 

Tam o sırada bir telefon geldi. 

Telefonda konuşan Enver abi, 

az evvelki Enver abi değil. 

Neşeli, gayet güler yüzlü. 

Hanımanne baktı, hanım baktı. 

Telefon bitti. Dediler, sen nasıl 

bir insansın. Deminki hasta 

adam, şimdiki bu neşeli adam !! 

Ne bu dediler. Dedim ki, 

müminin neşesi yüzündedir. 

Benim ne hakkım var onu üzmeğe. Adamcağız garib, telefon etmiş bir yerden. Enver 

abi neşeli olmak zorunda. Mahkûm ve mecbur. Ona üzüntü yakışmaz, olmaz. Ne 

yapacak Enver abi de, mecburen böyle. 

 

Üç şey üç zümreye yakışmaz: Âmirlere sertlik, âlimlere mal sevgisi, zenginlere 

cimrilik. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir gün Mübarek Hocamız, ben ve bizim hanım kahvaltı 

ediyorduk, Bizim hanım Hocamıza sordular: 

"Babacığım, herkes, ben Allah ı tanıyorum diyorlar, 

bu yeterli mi ? Hocamız da buyurdular ki, Allahü 

teâlâyı tanımak, onu sevmek, ona itaat etmektir. 

İnsan tanıdığından korkar, çekinir, tanıdığını sever. 

Enver abi yolda yürüse, tanımayanlar yanından 

geçer gider. Ancak bizim arkadaşlarımız Enver abiyi 

görünce sevinir, heyecanlanır. İşte insan, tanıdığına 

karşı tedbirli olur. 

 

Yine bir gün Hocamız, bizim hanım ve ben kahvaltı 

yapıyorduk. Hocamız buyurdu ki; " Allah'ı, Peygamberi 

ve evliyayı seven, sonunda Cennete girecek, kurtulacak ". 

Bizim hanım dedi ki; herkes Allah'ı seviyorum diyor, Eyüp 

Sultan'a gidip dua ediyorlar. Bunlar hep kurtulacak mı? dedi. Hocamız; "Kızım, sen 

bana mühim bir şeyi hatırlattın. Seviyorum diyen, şartlarına uyar. Şartlarına 

uymamışsa, o, sevgi değildir. O kurtarmaz, şartlarına uyulan sevgi kurtarır. Sevginin 

şartı; itaattir. Allah'ı, Peygamberi seviyorum diyen, emirlerine uyar, yasaklarından 

sakınır. Evliyayı seviyorum diyen, onun yaşadığı gibi yaşar. Hocasını seven, hocasının 

yaşayışına uyar. Hocası gibi yaşamıyorsa onu sevmiş olmaz. Nefse uymak küfre 

götürür. Küfrün sonu şirktir. 

 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

En çok korktuğum şey; Allahü 

teala Kur'an-ı kerimde buyuruyor 

ki; "Eğer verdiğim nimetin 

kıymetini bilmezseniz 

elinizden alırım." Bu iman 

nimetinin kıymetini -Allah 

korusun, gaflete düşüp de- iyi 

anlayamazsak, iyi takdir 

edemezsek, onun hakkını 

veremezsek cenâb-ı Hak alır. 

Çünki, cenab-ı Hak Kur'an-ı 

kerimde buyuruyor ki; "Ben size 
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bir nimet vereceğim, -verdim- siz eğer değerini bilmezseniz vallahi 

alırım." Sure-i İbrahim'de geçiyor bu. Mübarekler sohbetlerinde buyuruyor ki; "Bu 

iman nimetinin şükrü nasıl yapılacak? Onu da cenab-ı Hak Kur'an-ı kerim'de 

bildiriyor", buyuruyorlar. Ne buyuruyor orada cenab-ı Hak, -bu iman nimetinin kıymeti 

için-; "Birbirinizi sevin" buyuruyor. Para yok, pul yok. Gözünü kapatıp saatlerce 

zikir yok. Beleş. Gidin bir arkadaşımıza, sarılın. Gel bu akşam beraber yemek yiyelim 

deyin. İşte, iman nimetinin şükrü. O çağırmazsa sen dersin, karnım acıktı gelebilir 

miyim, diye. Maksat beraber olmak. Dolayısıyla, kaynaşmak, bu nimetin şükrünü eda 

etmek... Allah muhafaza etsin. Allah sonsuz kere muhafaza etsin, bir din kardeşine 

dargın olmak, küs olmak, kavgalı olmak -mazallah mazallah- o ancak senin nefsini 

tatmin eder. Ama öbür tarafta büyük bir devlet elden gider. 

  

 
 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

  

Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam" bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar 

ki; Cemaatte rahmet vardır, ayrılıkda azab-ı ilahi vardır. Bugün dünyada bile bir 

yere giderken bir vasıtaya ihtiyaç var. Vasıtasız bir yere gitmenin imkanı yok, 

gidemezsin. İşte, Allahü tealaya giden öyle bir vasıta verildi ki elhamdülillah. Seni 

Peygamber efendimize "aleyhissalatü vesselam" kavuşturacak olan, seni Cennete 

kavuşturacak olan bir 

vasıtaya bindin ya, 

elhamdülillah. Vallahi 

billahi tallahi, biz 

dünyanın en şanslı 

insanlarıyız. Çünki, 

Allahü teala bizi öyle 

bir gemiye bindirdi ki, 

öyle bir gemide 

bulundurdu ki, bu 

gemi karaya çıktığı 

zaman yalnız kaptanı 

değil, kim varsa 

içinde hepsi beraber 

kurtulacak. Necip 

Fazıl Kısakürek, 

Efendi hazretlerine sormuş; yarın ne olur benim halim, demiş. Efendi hazretleri de, 

korkma, Büyükler sonradan gemiden atacaklarını gemiye almazlar. Sen de gemidesin, 

hâlâ ne korkuyorsun, buyurmuşlar. 

 

 

 

 
 

 

24 Nisan 2018 Salı 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız; Kitab 

dağıtın, buyurdular. Çünki, 

onun içindeki bir sünneti 

ihya edene yüz şehid sevabı 

var. Kitaplarda farz var, 

vacib var... Tek gaye, ehl-i 

sünneti yaymak. 

Hindistan'da Mazhâr-ı Cân-ı 

Canân hazretlerinin halifesi 

ve damadı Abdullâh-ı 

Dehlevî hazretleri İslam 

Hukuku kitabında, 

"Dünyada en büyük zalim, 

Allah'a teşekkür 

etmeyendir" buyuruyor. Bu dört maddeyi yapan teşekkür etmiş olur: O'nu Allah 

olarak tanımak. (İman etmek). Ehl-i sünnet itikadında olmak. Güzel ahlak sahibi 

olmak. Herkese kitap dağıtın, en güzel hizmet bu. Mühim olan, ehl-i sünnet itikadında 

olmak. Mübarekler, Türkiye'de ve dünyada kaybolmaya yüz tutan bu itikadı ortaya 

çıkardılar, bu irşad ile dünyaya yaydılar. Elhamdülillah, Ramazan ayında Türkiye'ye 

124 bin ve dünyaya onbinbeşyüz kitap gönderildi. Bu nimet, devlet kuşudur, ürkerse 

gider. Giderse bir daha geri gelmez. Allahü teala buyuruyor ki; 'Nimetime 

şükrederseniz artırırım, şükretmezseniz nimetimi elinizden alır, çok acı azab 

yaparım'. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

  

Kalbin şifası ilimdir. Mübarekler 

buyurdular ki; "Benim en yakın dostum 

kitaplarımdır." 

  

Mübareklere bir gün bir arkadaş 

götürdüm. Efendim, bu arkadaş 

kabirdekilerin halini görüp, onlarla 

konuşuyor dedim. Mübarekler; Bizim 

yolumuzda görmek, işitmek önemli 

değil, inanmak önemli. Kabirdekilerle 

görüşüp konuşmak, kibre sebebiyet 

verebilir, tehlikeli olabilir, buyurdular. 

25 Nisan 2018 Çarşamba 

 

26 Nisan 2018 Perşembe 
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Bir arkadaşımız hacca gitmek için Hocamızdan izin almağa gelmiş. Buyurmuşlar ki, 

niçin bana geldiniz? Enver abiye söyleyin. O arkadaşımız, efendim kendileri Türkiye'de 

olmadığı için söyleyemedim 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? 

  

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... 

  

2012 senesi, Kurban 

bayramında (Kasım'ın 27 

si), ikindi namazından 

sonra Enver abiler 

buyurdular ki; 

 

Sevgi; birincisi, sevgilinin 

sevdiklerini sevmek, 

sevmediklerini 

sevmemektir. İkincisi, 

sevdiğinin üzüntüsüyle, 

sevinciyle paylaşmak, ona 

her halükârda destek ve 

yardımcı olmaktır. 

Üçüncüsü, onun gıyabında, 

onun haberi yokken bile, 

arkasından ona dua 

etmektir. Çünki, Allahü 

teala birgün Musa 

'aleyhisselam'a buyurdu ki; Bana temiz ağızla dua yap, temiz ağzınla bana dua et. 

Musa 'aleyhisselam' dedi ki; Ya Rabbi, ben bunu yapamam. Benim ağzımın temizliğini 

ben nasıl garanti verebilirim ki, biz bütün gün laf ediyoruz, her şeyi konuşuyoruz. O 

zaman cenab-ı Hak buyurdu ki; Git o zaman başkalarının duasını al. Onların ağzı, 

senin için günah işlememiştir, dualarını kabul ederim. Bunun üzerine Peygamber 

 27 Nisan 2018 Cuma 
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efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; İki kişinin duası red olmaz. Biri, 

mazlumun, zulme uğramış, hakarete uğramış, kalbi kırılmış, üzüntülü bir müslümanın 

yaptığı dua red olmaz, kabul olur. Dolayısıyla, adam üzmekten, adam kırmaktan 

sakınalım, çok dikkat edelim. Çünki Allahü teala kırılıyor. Yani, taşa değil de, taşı 

atana dikkat etmek lazımdır. Mektûbât'ta öyle geçiyor. Başınıza bir taş geldiği zaman, 

başınız yarıldığı zaman, siz taşı elinize alıp da, ey taş, neden başımı yardın, neden 

bana bu zulmü yaptın der misiniz? Denmez ki. O taşı kim atmış, onu düşünürsünüz. 

Düşünün, Allahü teala kulları eliyle, size şu veya bu şekilde üzüntü ve sıkıntı verdiyse, 

taşın ne suçu vardır? Onu size gönderene bakın. Eğer bir itirazda bulunursanız, eğer 

bir tepki gösterirseniz, bu, Allahü tealaya kadar gider. 

 

Bir gün bir müslüman bir kâfirle savaşa tutuşmuşlar. Fakat dakikalar, saatler geçmiş, 

hiç kimse birbirini yenememiş. En sonunda müslüman, bir dakika kardeşim, benim 

namaz vaktim geçecek. Bırak şu silahı, ben de bırakayım. Sen biraz dinlen, ben 

namaz kılayım, demiş. O da hay hay, söz, demiş. Gitmiş abdest almış, namaz kılıp 

gelmiş. Gene cenge başlamışlar, derken bu sefer kâfir, bir dakika. Ben de putuma 

tapacağım. Sen git dinlen, ben kendi ibadetimi yapayım, demiş. O da, doğru, ne 

yapacaksan yap, demiş. Kâfir cebinden putunu çıkarmış, tapmaya, dua etmeye 

başlamış. Tam o sırada müslümanın kalbinden, bu hazır kendi putuna taparken, çek 

bıçağı, bitir şu adamın işini, diye geçmiş. Düşünürken, ayağa kalkarken, hemen bir 

âyet-i kerime kulağına çarpmış. Allahü teala mealen buyuruyor ki; Ahdinden dönenler 

için bir ikaz var. Nasıl sen ahdini bozarsın? O bile bozmadıktan sonra sen nasıl 

bozarsın, gibi. Eyvah, şimdi yandım, demiş. Neyse, kâfir putunu bıraktıktan sonra 

gelmiş bakmış ki, müslümanın eli ayağı titriyor, rengi bembeyaz. Kardeş, ne oldu 

sana böyle, demiş. Sorma. Senin yüzünden Rabbimden azar işittim, demiş. Ne oldu, 

demiş. Şeytan kalbime bir vesvese verdi, hazır sen puta taparken, seni öldürmek 

içimden geçti. O sırada âyet-i kerime meali işte; Ahdinizden dönmeyin diye. Cenab-ı 

Hakkın bu ikazından sonra elim ayağım titredi, mahvoldum, perişanım, demiş. Adam, 

yani cenab-ı Hak seni, benim için mi azarladı, demiş. Vallahi senin için azarladı, 

demiş. Elindeki kılıcı bir fırlatmış, ben de müslüman olurum biter bu iş, demiş. 

Müslüman olmuş, bu sefer iki kardeş sarmaşmışlar. Yine gitmiş kılıcını almış, gel bu 

sefer kâfirlere karşı beraber savaşalım, demiş. Biraz evvel onlar aralarında savaşırken, 

şimdi kâfirlere karşı o müslümanla beraber savaş yapmışlar ve orada şehit düşmüş. 

Düşünün, bir saat evvel müslüman oldu, bir saat sonra da şehit oldu. O bakımdan, 

herkes sonunu düşünmelidir. Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam', 

buyuruyor; Hayatımızda son muteberdir, en son muteberdir. Bazı insanlar 

ölümüne yakın çok hayır hasenat yaparlar, arttırırlar. Hizmetleri arttırırlar, hasenatı 

arttırırlar, arttırırlar da arttırırlar. Bu, hayra alamettir. Bazıları da ölümlerine yakın, 

dünyalıklarını arttırmaya çalışırlar. Onu arttırır bunu arttırır, öleceğini bildiği halde, 

devamlı surette onun derdi paradır. Buna hırs-ı piri derler, bu tehlikelidir efendim, 

buyurdular. Bu, iyiye alamet değildir. Çünki Allahü teala her şeyi zıddıyla yaratmıştır. 

Ahiretin zıddı, dünyadır. Ahiret sevgisiyle dünya sevgisi tamamen zıttır. Birini 

seversen, birini sevindirirsen, diğerini gücendirmiş olursun. 

 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 
 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Talebenin biri yolda gelirken 

hocasıyla karşılaşır. Hocası sorar, 

nereden geliyorsun? Efendim, 

filancanın cenazesinden geliyorum, 

ölmüş. Haber verdiler, cenaze 

kaldırılırken yardımcı oldum, der. 

Hocası; eyvah, ölü diriyi ziyaret 

etmiş, buyurur. Asıl ölü olan bizleriz, 

ruhlar ölmez. İlimlerinden, 

evliyalıklarından bir şey eksilmez, 

Hatta vefatlarından sonra, 

tasarrufları daha da artar, kılıç 

kınından çıkmış gibi olur. O 

bakımdan, evliyanın kabrini ziyaret 

eden, sağlığında ziyaret ediyormuş gibi edebli olmalıdır. Çıkan ay, yani Ramazan 

ayının bereketiyle, 126.000 kitap Türkçe, 10.500 kitap yabancı dilde, toplam 136.500 

kitap dağıtılmış. Dün Mübareklerin kabirlerinin başına gittim, kitap raporunu arz ettim, 

çok hoş oldu. Mübareklerin ne kadar çok sevindiklerini, gaflet olmasa görecektik. 

Efendim, yarın Bölge temsilcisi arkadaşlarımızla toplantımız var dedim. Çok memnun 

olmuşlardır. İşte, ölü diriye rapor verdi. Mübarekler hayattayken 30-35 bin kitap 

dağılırdı. Mübarekler ahirete göçünce kitap satışları 3'e - 4'e katladı. Niye böyle oldu, 

çünkü ölünce evliyanın himmeti artar, bu sebeple hizmetler misliyle artıyor. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Halimize çok şükredelim, Allahü tealaya 

çok yalvaralım, iman ve hizmet nimetini 

üzerimizden almasın. Allah muhafaza 

etsin, eğer bu nimet elimizden alınırsa 

sokaktaki insanlarla aramızda ne fark 

kalır. Bu hizmetler kıyamete kadar 

devam edecek. Allahü tealanın dinine 

hizmet etmek, Allahü tealanın seçtiği 

sevdiği kimselere hususi bir ihsanıdır. 

Dolayısıyla Allahü tealaya çok 

yalvaralım, çok şükredelim. Yaptığımız 

bu hizmetleri kendimizden bilmeyelim. 

28 Nisan 2018 Cumartesi 

 

29 Nisan 2018 Pazar 
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Bir insan başarıyı kendine mal etmeye kalkarsa Allah onu mahveder. 

 

Bugün inanmayanlar Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam" 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 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

Kader, cebr-i mütehakkim değildir, ilm-i mütekaddimdir. 

Allahü teala insanları yaratmadan evvel, hür iradeleriyle 

inanıp inanmadıklarını ruhlarına sordu. 

 

Bazıları inandı, bazıları inanmadı... 

 

Mübarekler buyurdular ki; hayatta ruh ile ceset yüzde yüz 

bağlılık halindedir. Ruh, cesedi desteklediği için 

konuşuyoruz. İnsan vefat edince, ruhun desteği yüzde elli 

azalır. Hayat devam eder ama kabir hayatı. Yani, his var 

hareket yok. Kabir hayatı ahıret hayatına dahildir. Hadis-i 

şerif var. Kabir azabı, üzerine idrar sıçratanlara ve laf 

taşıyanlara, nemîme yapanlaradır. Asıl imtihan ölünce 

başlıyor. 

 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Asıl imtihan ölünce başlıyor. 
Peygamber efendimiz "aleyhissalatü 

vesselam" buyurdular ki; "Nasıl 

yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl 

ölürseniz öyle haşredilirsiniz". Son 
nefes çok mühim. Çünki, Peygamber 

efendimiz; Hayatın sonu önemlidir. 

Mûteber olan sondur, buyurdular. 

Kabir, şaka değil. Mutlaka var. Hesap 
günü var. Mahşer var. Mahşer yerinde 

50 bin ahıret senesi beklenecek. 

Ahıretin bir günü bin dünya senesi. 

30 Nisan 2018 Pazartesi 

 

1 Mayıs 2018 Salı 
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Güneş bir mızrak boyu yakın olacak… O dehşet günü, Müslümanlara iki rekat namaz 

kadar olacak. Ve 7 maddeli bir hadis-i şerifte buyuruluyor; arşın altında kimler 

gölgelenecek. Birinci kat gökler, ikinci kat yanında deryada bir damla gibi. İkinci kat, 
üçüncü kata göre öyle... Yedinci kat arşa göre deryada bir damla gibidir. Arş Cennetin 

tavanıdır Biz daha birinci kat gökteki yıldızlara ulaşamıyoruz. Düşünün arş ne kadar 

büyük. Bu arşın altında 7 sınıf insan var. Bir tanesi; mü'minin yüzüne Allah rızası için 

bakanlar. Enver abi de mü'min. Enver abinin yüzüne de bakın, ben de sizin yüzünüze 
bakayım. Arşın altında buyrun... İşte bayram bu. Onun için, mü'min güler yüzlü 

olmalı. Anne ve babasının yüzüne şefkatle bir defa bakana Allahü teala kabul olmuş 

bir hac sevabı verir. Bin kere baksa, bin kere... 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Büyüklerimiz buyuruyorlar 

ki; Ülfet, sevap, külfet-i 

mukabildir. Külfet yoksa, 

ülfet o zaman da olur. 

Mübarek Hocamız 

buyuruyorlar ki; Dünyada 

en zor iş, Allahü tealanın 

dinini anlatmaktır, çünki, 

imandan bahsediliyor. 

Onun çok düşmanı ve 

muhalifleri vardır. Onun en 

büyük düşmanı, insanın 

kendisidir. Şeytan zaten 

vazifesini yapmak 

zorunda. Birisi Efendi 

hazretlerine gelmiş; efendim çok vesvese geliyor, bunun çaresi var mı, demiş. Peki o 

vesveseyi sana kim veriyor, buyurmuşlar. Efendim; şeytan, demiş. Efendi hazretleri 

buyurmuşlar ki; O, vazifesini yapıyor, sen de vazifeni yap. O, kendi işini yapıyor, sen 

de kendi işini yap. Onların en büyük düşmanı, büyükler, evliyalardır. Evliyaların 

olduğu semte uğrayamazlar. Yani, şimdi şeytanı irşad mı edeceğiz? Cenab-ı Hakkı 

dinlememiş, seni mi dinleyecek? 

 

Âb-ı hayata kavuşan ebediyyen ölmez. Ama âb-ı hayata kavuşmak kolay değil. Dağlar 

var, canavarlar var. Çok zor çok. Fakat bizler, mübarekleri sevenler, ağabeyler, 

canavarla karşılaşmadan lutf-i ilahi ile kavuştuk. Âb-ı hayat imandır. Sonsuz 

Cennettir, Cennette yok olmamak, ölmemektir, buyurdular. Bulamayanlar, ölümden 

bin beter Cehenneme gidecekler. 

 
 

 

 

 

2 Mayıs 2018 Çarşamba 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

İlim; konuşmak, dinlemek için değildir. Ya 

nedir? Edinmek içindir. İlaç; içmek için, 

yemek içindir. Maalesef kap ters olunca, 

akan bütün sular akar akar, sen de böyle 

bakar bakar durursun. Bir milim istifade 

edemezsin. Eğer ondan istifade 

edemiyorsan, gereğini yerine 

getirmiyorsan.. Bindörtyüz seneden beri can 

ile, mal ile sana kadar gelen bu emaneti sen 

sandıkta saklarsan, o zaman gör hesabını 

nasıl verebiliyorsun. Mutlaka ama mutlaka, bir mü'minin, elde ettiği bu güzel imanın 

başkası tarafından da elde edilmesi için gayret sarf etmesi lazımdır. Elini kolunu 

bağlasan, durmaz. Allahü tealanın dinine hizmette, Allahü tealaya yapılan ibadette, 

hiçbir engel yoktur. Ancak ve yalnız, bir faydalı iş yapacağız diye, birçok zararlı işe 

sebebiyet vermeyecek şekilde, fitneye sebep olmadan olmalıdır. 

 
 

 

 

 
 

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 yaz ayları idi, Sarıyer'deki evlerine davet etmişlerdi. Buyurdular ki; 

 

Genç bir delikanlı çok ağlıyormuş, hocası niye bu kadar ağladığını sormuş ... 

-Hocam, Allah beni Cehenneme atarsa? demiş, 

-Evladım sen namazını kılıyorsun, dindarsın, neden bu kadar korkuyorsun? 

-Hocam çok korkuyorum, Allah muhafaza etsin, ya beni Cehenneme atarsa... Bir türlü 

çocuk ikna olmuyormuş. En sonunda hocası diyor ki; "bak evladım, biz büyük bir zata 

bağlıyız, o büyük zat bizi bırakmaz, bize sahip çıkar". Genç diyor ki; Peki hocam ya 

unutursa, beni bırakırsa, sen işe yaramazsın derse, benim halim ne olur... Hocası 

diyor ki; "UNUTMAZSAN, UNUTMAZLAR, BIRAKMAZSAN, BIRAKMAZLAR, İŞ SENDE 

3 Mayıs 2018 Perşembe 

 

4 Mayıs 2018 Cuma 
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BİTER. Sen kendine bak, onlara 

bakma" .. Sen dünyada sahip 

çıkarsan onlar da ahiretde sahip 

çıkar.... 

 

Dala sıkı sarılalım, bu iş gevşekliğe 

gelmez. Deniz dalgalı, gemi 

sallanıyor, sağa sola bakınırken dalga 

gelip bizi köpek balığının ağzına 

atabilir. Şimdi sıkı durmanın, sıkı 

tutunmanın, geminin sallanmasına 

karşı tedbirli olmanın zamanıdır. 

Dalga geçecek zaman değil, dalga 

çok büyüktür. Büyüklerin âdetleri 

var, güzel huyları var, kesinlikle 

aldıklarını bırakmazlar; sen 

bırakmazsan bırakmazlar. Onlar 

verdiklerini geri almazlar. 

 

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. 

 

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 hayvan... Fakat ayrı yapıda. 

İkisi de farklı,.. tarafını belli ediyor.. 

 

Allahü teala kullarını seçiyor, ona göre iş veriyor. Kimisini hayırlı işlerde istihdam 

ediyor, kimisini kötü işlerde.. Ne mutlu hayırlı işlerde istihdam edilenlere... 

 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 

 

 
 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir hikâye anlatayım mı? Şimdi bir köle, bir çölde, günlerce susuz kalmış. Nasıl böyle, 

saldıracak yer arıyor su diye. Bir pınar buluyor, o pınardan kana kana su içiyor. Ama 

nasıl, su şerbet. Diyor ki, bu kadar tatlı su, bu kadar güzel su ancak halifeye lâyık 

olur. Testisini dolduruyor, doğru Bağdat'a gidiyor. Tam o sırada halifelerden bir tanesi, 
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o Emeviye Camisini yapan, 

Abdülmelik bin Mervan da Bağdat'a 

geliyor. Köle, halifenin önüne, 

elindeki testiyle koşa koşa geliyor, 

ama durdurmak mümkün değil. 

Efendim diyor, ben çölde kaldım, 

orada pınardan bir su içtim, ama o 

pınarın suyu şeker gibiydi, bu ancak 

halifeme gider dedim, onun için bir 

testi su aldım sizin için, ne olur, şu 

suyumdan için. Madem sen bu kadar 

zahmet çekmişsin, niye içmeyeyim, 

diyor. Alıyor testiyi elinden… Bakıyor 

ki, yosunlar, yapraklar, testinin 

içinde her şey var. Bismillâhirrahmânirrahîm diyor, burnunu tıkıyor, gözlerini 

kapatıyor suyu içiyor. Köle gittikten sonra yanındakilere, bunu dökün çabuk, diyor. 

Diyorlar ki efendim, su malum, içilecek gibi değil, peki neden içtiniz? Dedi ki, ben 

müslümanım. O kadar hevesle getirmiş, içmezsem kalbi kırılacak. Bu mudur diyor 

müslümanlık! Benim kafam kırılsın, kalbim kırılsın, ama kölenin kalbi kırılmasın. İşte 

din bu! Çünki, o halife biliyor ki, mü'minin kalbi kırılırsa, Allah kırılır, celle celâlüh. 

Ka'beyi muazzamayı yıkmaktan büyük günah olur. Bunu zar zor da olsa içerim, ama o 

kölenin kalbini kırmam, diyor. 

 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mü'minin dünyada bir nefesi, ahiretin yüzmilyon 

senesine bedeldir. Dolayısıyla, bu zaman, bu 

hayat, bu sıhhat yanında, cevher, pırlanta hiç 

kalır. Allahü teala bu kadar kıymetli imanı çöplüğe 

koymaz, sokağa da atmaz. Onu taşıyacak olana 

verir. Mutlak bilelim ki, Allahü teala mü'min 

kullarına âşıktır. 

 

Bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz 'aleyhissalatü 

vesselam' buyuruyorlar ki; Hayrunnas men 

yenfeunnas. Hayrunnas, insanların hayırlısı, 

men, şol kimsedir ki, yenfeunnas, insanlar 

ondan istifade eder. Mübarek Hocamız 

buyuruyorlar ki; Peki, mü'minlerin istifade 

edeceği, mü'minlere faydası dokunacak en büyük 

hizmet hangisidir? Öyle değil mi? Efendim, en 

büyük hizmet şu; Rabbenağfir-li veli valideyye, 

velil-mü'mine vel-mü'minat, vel-müslimine vel-

müslimat, el-ahya-i minhüm vel-emvat. Yani, o 
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mü'minler için istğfar etmektir. Yani, ya Rabbi, afv et bu kullarını, afv et ya Rabbi 

Müslümanları, demektir. Allahü teala bundan o kadar razı olur, o kadar memnun olur 

ki, evvela sen afv olursun. Yine Mübareklerden işittim, Rabbenağfir-li veli valideyye, 

veli üstaziyye, velil-mü'mine vel-mü'minat, vel-müslimine vel-müslimat, el-ahya-i 

minhüm vel-emvat. Hem hayatta olanları, hem vefat etmiş olanları afv et. Ve 

buyurdular ki; Hayatta veya mematta kaç milyon müslüman varsa, derlermiş ki; ya 

Rabbi, bizim için istiğfar eden bu kulunu afv et. Onun için, Allahü tealanın en çok 

sevdiği kul, Onun kullarına faydası dokunandır. En büyük fayda, o kulların afvı için 

dua etmektir. İslamiyet budur. Önce sen, sonra yine sen. Halbuki hayvanlarda 

nasıldır? Önce ben, sonra yine ben. İnsan cinsinde nasıldır? Önce ben, sonra sen. Peki 

müslümanlıkta nasıldır? Önce sen, sonra yine sen! Fark buradadır. Mü'min, din 

kardeşini ne kadar düşünürse, din kardeşine ne kadar faydalı olmaya uğraşırsa, hiç 

unutmasın ki, onun iki katı da ona geri dönecektir. 

 

 

 
 

-+ 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

Halid bin Zeyd Ebû Eyyûb-

el Ensari "radıyallahü anh" 

hazretleri var. İstanbul'un 

güneşi. Bir dünyanın güneşi 

var, bir de orada güneş var. 

Buyuruyor ki; Birgün 

cenab-ı Peygambere 

"aleyhissalatü vesselam" 

dua etmek için Ravza-i 

mutahharaya gittim. 

Baktım, yanımdaki birisi 

dua ediyor, ya Rabbi, 

vallahi bu kulun senin çok 

iyi bir Peygamberin. Onun 

hatırına, bana dörtbin dirhem ver, diyordu. Yakaladım elini, sen cenab-ı Allahla 

pazarlık mı yapıyorsun, dedim. Sana ne! Ben Habibinin hürmetine, Rabbimden 

istiyorum, dedi. İyi de, neden dörtbin, dedim. Bin tane borcum var. Bin tane nafakaya 

lazım. Bin tane ile at alacağım, kuşanacağım, Allah yolunda din uğruna cihada 

gideceğim. Bin? O da bulunsun yanımda, dedi. Ebû Eyyûb-el Ensari hazretleri de; 

hoşuma gitti senin bu saflığın. Al sana dörtbin dirhem. Bak, dua böyle kabul olur. İlla 

bağıra çağıra olmaz ki bu, demiş. Mübarek buyuruyor ki; Allahü ekber dedim, namaza 

durdum, önüme bir kese düştü. Namaz bitti, keseyi açtım. Ben gümüş verdim, dörtbin 

dinar geldi. Yani altın. Ama içinde bir yazı vardı. Biz daha fazlasını veririz. 

İslamiyet budur. Allahü teala hiç bir kulunu muhtaç bırakır mı? Bırakmaz! Sen dörtbin 

dirhem gümüş verdin, al sana dörtbin altın. Onun için, verirken biraz fazla verin. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birgün Harun Reşidin oğlu Meymun, oğlu 

Abbas'ı "rahmetullahi aleyh" halife 

yapacakmış. Abbas veliaht. Mübarek, 

birgün oğlunun evinin önünden 

geçerken, bir ses duymuş. Oğlu 

hizmetçisini çağırmış, yarım kuruş 

vermiş, bir avuç leblebi al da gel, demiş. 

Meymun, çocuğu çağırmış, ben 

ömrümde yarım kuruş nedir bilmem. 

Nereden çıktı bu yarım kuruş, demiş. 

Abbas; Baba, yarım kuruş, yarım 

kuruştur. Para çok kıymetli bu zamanda, 

demiş. Halife de, bak oğlum, seni kendi yerime vekil yapacaktım. Ama seni azl ettim. 

Sen emir değil, halife değil, hiçbir şey olamazsın! Git kendine iş ara, demiş. Abbas, 

niye demiş. Buyurmuş ki; İdareci olacak kişide, üç hususiyet lazımdır. Bu üçünden biri 

olmazsa, hiçbiri yoktur. Sen daha birinci basamakta kaybettin. Birincisi, onun cömert 

olması lazımdır. Ver bir avuç para... İkincisi, merhametli, şefkatli olacaktır. Merhameti 

olmayanın, bu millete ne hayrı olur? Millete acımaz ki.. Zaten cömert olsan, 

merhametin de olur. Hasissin, merhametin de olmaz. Üçüncüsü, mütevazı olması 

lazımdır. Peki, onun mütevazı olup olmadığı nasıl belli olur? Hizmetçisiyle birlikte 

yemek yiyecek. Eğer yiyemiyorsa, kibrinden yemiyordur... Vallahi çok şanslıyız. Ben 

bunu bizim hanıma anlattım da, vallahi biz şanslıyız, dedi. Nereden biliyorsun, dedim. 

Babam şahit. Babam derdi ki; Enver cömerttir, Enver merhametlidir. Annem zaten 

seni yere göğe sığdırmazdı, dedi. 
 

 

 

-+ 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 
Nasihat, insana yön değiştirtirse, 

insanı bir yere döndürebilirse, alan 

da, veren de, mutlu olur. Ama 

sadece üç-beş dakika zevkle 
geçirmek içinse, yanlıştır. Onun 

için, İmam-ı Rabbani hazretleri 

buyuruyor ki; İlim, ibadet etmek 

içindir. Yoksa, bilmek için değildir. 
Yemeğin tarifi çok, yemeğe gelince 

yok. Olmaz! 
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Talebenin biri mektepteyken sordu; Hocam Allah 'celle celalühü' var mıdır? Bizim 

dersten evvel münakaşa olmuş. Tabii biz bu suale nasıl cevap verileceğini önceden 

işitmiştik; Peki dedim, sen var mısın? Dedi ki; Ben varım. Ben de dedim ki; Eğer sen 

varsan, Allah da var. Sen bana bir eşya gösterebilir misin ki, onun bir yapıcısı 

olmasın. Tebeşirin de, tahtanın da, sandalyenin de bir yapıcısı vardır. Ama senin bir 

yapıcın yok, öyle mi? Yani, sen bir tebeşir kadar da değil misin? Bir sandalye kadar da 

olamaz mısın? Olurum efendim dedi. Tamam işte, eğer bir şey varsa, onun mutlaka 

bir ustası, bir yapıcısı vardır. Eğer yapıcısını inkâr ediyorsan, Allah'ı da inkâr et. Ama 

bu mümkün değil. Bu gözlük kendi kendine oldu demek, bu teyp kendi kendine oldu 

demek ne kadar ahmakça bir laf ise, insanın da Rabbini inkâr etmesi o kadar 

ahmakçadır. Çünki, bu fabrikanın da bir yapıcısı vardır, o da Allah 'celle celalühü' dür. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bütün bu hizmetlerimizin 

lokomotifi; gazetedir. 

Kitaplar müstesna, 

başlangıç odur. Ama 

kitaplara destek 

bakımından da olsun, 

Mübareklerin çok büyük 

emekleriyle olsun, kurulan 

ve devam eden, çizgisini 

hiç bozmayan bir 

gazetemiz var. Bu, faydalı 

bir gazetedir. Birgün bir 

dağıtıcı anlattı. Efendim, 

gazetemi aboneme 

götürdüm. Yukarıya çıkma; 

çünki abonen ölmek üzere, dediler. Görmek istiyorum, dedim ve aboneye çıktım. 

Abone, sekerât-ı mevt halindeydi, dedi. Gazeteyi eline almış, adamın gözüne koyup 

koyup indiriyormuş. Adam bir ara dikkatini toplamış, bakmış, La ilahe illallah, 

Muhammedün Resulullah demiş, vefat etmiş. Birisi, ben öldükten sonra gazeteyi 

mezarımın üzerine koyun, diye vasiyet etmiş. Gelen geçen okusun diye. Her derdin bir 

çaresi vardır. Çaresi olmayan, bir ölümdür. Bir arzu var. Elbette herkesin bir arzusu 

olacaktır. Gazetedeki yönetici arkadaşımız diyor ki; Çok emek sarf ediyoruz, çok 

faydalı yazılar neşr ediyoruz, milletin bundan daha çok istifade etmesini istiyoruz, 

arkadaşlarımız himmet ve gayret gösterirlerse ve aboneyi arttırırlarsa, hem dünyaları 

için, hem ahiretleri için cenab-ı Hak onlara misliyle ama çok misliyle ecir ve sevap 

versin, diyor. Ben de; biz de yıllardan beri bu işin içindeyiz. Bu iş çok çileli, çok zor bir 

iştir, dedim. 
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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

 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

  

O hatıraları hatırlamak, Cennet 

hayatı yaşamak gibidir... 

 

Enver abiler, herkese her 

zaman iyilik ederdi. İnsanların 

hem dünyalarına hem 

ahiretlerine faydalı olmağa 

çalışırdı. "İnsanların dünyalarına 

hizmet etmek elbette çok 

kıymetlidir ama ahiretlerine 

hizmet etmek daha kıymetlidir" 

buyururlardı. İnsan 

yetiştirilmesine, insana yatırım 

yapılmasına çok ehemmiyet 

verirlerdi. Herkes dünyada ve 

ahiretde mesut ve rahat olsun, hiç kimse Cehenneme gitmesin diye fevkalade gayret 

ederler, bunun için pekçok 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 

her zaman hazırlıklı olmak lazım olduğunu anlatırlardı. Her sohbetlerinde ölümü 

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

hiç kimseye kötülük yapamayacağını anlatırlardı. Talebelerine ve sevenlerine; 

"mutlaka belli zamanlarda biraraya toplanıp kitap okuyun, büyüklerden bahsedin" 

buyururlardı ve bu şekilde büyüklerin feyzlerinin daha kolay alınabileceğini 

anlatırlardı. Velhasıl birlik ve beraberliğin temini üzerinde ehemmiyetle dururlardı. İyi 

insan yetiştirilmesine çok ehemmiyet verirler ve teşvik ederlerdi. Bu hususda 

başımdan geçen mühim bir hadiseyi anlatmak istiyorum: 

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, 
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toplanan arkadaşlarda rehavet başlamış, bazı dünyevi sebeplerle gecikmeler ve fireler 

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

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

müddet iki haftada bir olacağını 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 

abilerin 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 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. 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 

 
 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir mübarek zâtı talebeleri 

ziyarete gitmişler. Hoca 

efendinin dili tutulmuş, 

kesinlikle konuşamıyormuş. 

Hocam, hayırdır inşallah, ne 

oldu, demişler. İçinizde bir 

yabancı var, ruhum sıkıldı, 

çıksın dışarıya, demiş. Sekiz-

on kişi, zaten herkes birbirini 

tanıyormuş. Yani yabancı 

yok. Ama buyurmuş ki; 

İçinizde bir yabancı var, 

ruhum sıkıldı, çıksın dışarıya. 

En sonunda bir tanesi, 

efendim, benim ceketim 

yoktu. Buraya ceketsiz girmek istemedim, yolda uygun olmayan bir arkadaşın ceketini 

aldım, geldim. Bu olabilir mi, demiş. Çıkar onu çabuk, demiş. Çıkarmış ve mübarek 
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zât bir ferahlamış ve konuşmaya başlamış. Bu kadar etkili! Efendi hazretleri 'kuddise 

sirruh' buyurmuşlar ki; Bir yahudi, imam-ı Gazali hazretlerinin İhya-ul Ulum kitabının 

sayfalarını sevgiyle, muhabbetle çevirse, en sonunda imana gelmek ihtimali vardır. Bir 

mü'min, bir mürtedin, bir kafirin, bir Allah, Peygamber düşmanının kitabının 

sayfalarını muhabbetle çevirse, en sonunda küfre girmek tehlikesi vardır. Çünki, o 

şeyin içindeki habis kokular, kalbi karartır. Kararan kalp, felakete gider. Cenab-ı Hak 

şefaatlerine nail eylesin, mübarek Hocamız buyurdular ki; Efendim, feyz kaynağı, 

menbağı, yani Allahü tealanın sevgisinin kaynağı, cenab-ı Peygamberdir "aleyhissalatü 

vesselam". Peygamberler o deryadan, birer katre alarak, peygamberlik makamına 

eriştiler. Kıyamete kadar gelecek bütün müslümanlar, evliyalar, hep o kaynaktan 

aldıkları ile kurtulabilirler. Peki O nereden aldı? Cenab-ı Hak verdi. O kaynaktan feyz 

almak, istifade etmek için, dört-beş şart vardır. O şartlar oluşmazsa, insan istifade 

edemez. Mesela, cenab-ı Peygamberi gördükleri halde, kâfirler zinhar alamaz. Ebu 

cehil ve Ebu leheb çok gördüler; ama alamadılar. Çünki, muhabbetle aralarında 

muazzam bir duvar vardı. O halde kâfir, cenab-ı Peygamberin feyzinden veyahut da 

müslümanların sevgisinden, duasından, nasibini alamaz. İki, bid'at ehli hiç alamaz. 

Zaten inkar ediyorlar. Şefaat ya Resulallah demek, şirk diyorlar. Bu nasıl cenab-ı 

Peygamberin şefaatine kavuşsun veyahut da feyzini alsın? Bu, imkansızdır. Üç, haram 

işlemeyi âdet haline getirenler. Haram işlemekten zevk alıyor, bir de umursamıyor. 

Bunlar alamaz. Namaz kılmıyor. Olur mu öyle şey! 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Geçenlerde Mahzar Geylani 

amcayı rüyamda gördüm. Başım 

başına değecek kadar yakındı. 

Baş başa vermişiz; ama onun 

ahirette olduğunu, vefat ettiğini 

biliyorum. Niyetim de, onu 

sormak. Mahzar amca, orada 

nasılsın, dedim. İyiyim iyiyim 

elhamdülillah, dedi. Nureddin abi 

nasıl, dedim. İyi iyi, 

elhamdülillah, dedi. Miraçta 

Peygamber efendimiz 'sallallahü 

aleyhi ve sellem' hazret-i Osman'ı "radıyallahü anh" Cennete koşarken gördü. Ama 

hazret-i Osman hayattaydı. Neden? Çünki, ahirette zaman yoktur. Zaman burada 

vardır. Buradaki zamanı bir kaldırırsan, ahiretle dünya birleşir. Nasıl ki, cenab-ı 

Peygamber 'aleyhissalatü vesselam', hazret-i Osman'ı Cennete koşarken gördü, 

aklıma nereden geldi bilemiyorum, Mehmed Said abi nasıl, dedim. Kendisi burada! 

Çok iyi, dedi. Birini daha sordum, iyi değil, dedi. Neden, dedim. Namaz kılmıyor, dedi. 

Ondan sebeple, çok dayak yiyor, çok azap çekiyor, dedi. Namaz kılmayanın ahirette 

cezaya uğradığını, canlı ispat gibi Mahzar amca ahiretten haber verdi. Namaz 

kılmayanlara feyz gelmez. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

Mübarekler; edebe riayet etmeyenlere 

feyz gelmez. Bu, çok mühimdir 

efendim, buyurdular. Edep çok 

mühimdir. Hele hele hayatta olsun, 

vefat etmiş olsun, Allahü tealanın 

sevdiği kuluna karşı, saygı ve edepte 

kusur işleyenler, maazallah, çok sıkıntı 

çekerler. Çünki, dinin tamamı, saygı ve 

edeptir. Edebin tarifi, haddini, sınırını 

bilmektir. Deli dolu, sahipsiz dolaşmak, 

kendini sahipsiz bilmek, felakettir. 

Sahipsizlikten Allah korusun. Çünki, 

ahirette mutlaka birinin bize delil 

olması lazımdır. Üç paralık dünyada  

 

bile, birine sormadan, bir levhaya bakmadan bir yere gidemiyoruz. Ahirette, bu 

mümkün değildir! Onun için, elhamdülillah çok şanslıyız ki, Mübareklerin 

gemisindeyiz. Hangi katta olursan ol, ister kaptan köşkünde, ister paspas ol; ama bu 

gemide ol. Çünki, Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; Eğer gemi sahile çıkarsa, yalnız 

kaptanını değil, içinde kim varsa hepsini çıkaracaktır. 

 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birgün Bursa'da Üftâde hazretleri, 

talebelerini toplamış, sohbet 

ediyormuş. Mevsim kış, kar lapa 

lapa.. Elli-altmış santimetre kar 

varmış. Odun sobası ortada, 

üstünde çaydanlıklar, herkes çay 

içiyor, herkes sohbet dinliyormuş. 

Tam o sırada, Üftâde hazretleri 

buyurmuşlar ki; Canım asmadan 

koparılacak taze üzüm istiyor. Kim 

Çekirge'ye gidip bana üzüm 

getirir? Talebeler, hayırdır inşallah, 

galiba hocamıza bir şeyler oldu. 

Herhalde istigrak haline geldi. Bu 

mevsimde üzüm, hem de asmada, 

14 Mayıs 2018 Pazartesi 
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hem de Çekirge'de.. Geçer bu hal, demişler. Ama Aziz Mahmud Efendi, öyle dememiş, 

sepeti kaptığı gibi Çekirge'ye gitmiş. Bata çıka gitmiş, karların üzerinde asma görmüş 

ve siyahı beyazı bir sepet doldurmuş. Dönerken bir su çukuruna düşmüş ki, 

boğulacak. Ama kimse de yokmuş. Ya Rabbi, benim suçum ne? Vallahi hocama üzüm 

almağa geldim. Nedir benim bu çilem, diye hayıflanır, Allahü tealaya yalvarırken, 

kendisine bir el uzanmış. O Hızır 'aleyhisselam" imiş. Islak vaziyette Üftâde 

hazretlerinin evine gelmiş, hocam buyurun üzümleri, demiş. Öbür talebeler 

şaşırmışlar. Üftâde hazretleri buyurmuşlar ki; Evlatlarım, bu mevsimde bu üzüm 

olmaz. Biliyorum. Canım da hiç üzüm istemedi. Ama ben, talebelerim acaba üzüme 

mi, sözüme mi peki diyecekler, onu merak ettim, demiş. Üftâde hazretleri devam 

ediyor; Unutmayın evlatlarım, insanın dine hizmette, hocasına hizmette, çok çile 

vardır. Çukura düştüğü gibi.. Yani, çukura düşebilirsiniz. Hakarete uğrayabilirsiniz. 

Ama gelmiş ve gelecek insanların en yücesi, cenab-ı Peygamberdir 'aleyhisselatü 

vesselam'. Fakat unutumayın ki, kendisi buyuruyor ki; Gelmiş ve gelecek bütün 

insanların çektiği sıkıntıların, üzüntülerin en çoğunu ben çektim. Dine hizmet zordur, 

çile çoktur. Şüphesiz ki, sevabı da çoktur. Ben biliyorum, gazeteye abone işi zordur. 

Fakat üzüme peki diyenler, hiç abone bulamazlar. Ama söze peki diyenler, hiç 

üzülmesinler, onlar yapsa da kazandılar, yapmasa da kazandılar. 

 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Cenab-ı Hak bu Ramezan-ı şerifin 

hürmetine afv ve mağfiret 

eylesin. Bu Ramazan-ı şerifin, 

hakkımızda hayırlı ve mübarek 

olmasını nasip etsin. Ya Rabbi, 

bizi kendi şerrimizden muhafaza 

eyle. İmam-ı Rabbani hazretleri 

"kuddise sirruh" buyuruyorlar ki; 

Guvalyar kalesinde idim. Bu 

yolun âdeti veçhile, sabah 

namazını kıldıktan sonra, zikre 

dalmıştım. İçimde acayip 

vesveseler, acayip düşünceler 

teşekkül etti. Kendisi, Müceddid-i 

elfi sani. Ya Rabbi, ne oluyor bana, dedim. Sonra, o kara bulutlar dağıldı. Ortalık 

aydınlandı. Cenab-ı Hakka dua ettim, ya Rabbi, başıma gelen bu arıza nedir, dedim. 

Allahü teala dedi ki; İnsanı vesveseye sokan, insanı insan olmaktan çıkaran, iki unsur 

vardır. Biri, şeytan, biri nefstir. Nefsten olan, kalıcı bir hastalıktır. Şeytandan gelen, 

geçici bir hastalıktır. Bu senden gelip giden, geçici bir hastalıktır. İmam-ı Rabbani 

hazretleri buyuruyor ki; Tam onyedi sene sonra, bu bana ihsan edildi. Onyedi sene 

nefsimin bana verdiği zararla, şeytanın verdiği zararı aynı zan ediyordum. 

Ayıramıyordum. Onyedi sene sonra anladım ki, öteki mel'un varken, şeytanın 

aldatması çok zayıfmış. Ne demek o varken? Yani, yirmidört saat, her saniye, seni 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 
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bozmak için eli silahlı bir düşman var içinde. Hem de imanına düşman. Mübarekler 

buyurdular ki; O düşmanın nihai hedefi, seni kâfir yapmaktır. Allahü teala insana öyle 

bir cevher vermiş ki, onun düşmanı da çok kavi olur. En kavisi de içindedir. Onun için, 

hiçbir mü'min, ölünceye kadar kendinden emin olmamalı, daima korku içinde 

yaşamalıdır. Dayılık zamanı değildir. İmdat diye herkesten himmet ve dua 

beklemelidir. Umulur ki, kurtulabilsin. 

 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Ramezan-ı şerîfiniz hayırlı olsun, 

mübârek olsun. Mübârekler "kuddise 

sirruh" her zaman şöyle dua ediyorlardı: 

"Yâ Rabbi! Tuttuğumuz oruçları kabul 

eyle! Sen bizi Ramezan-ı şerîfin 

şefaatine nâil eyle! Ramezan-ı şerîfte 

affettiğin, mağfiret ettiğin kulların 

arasına bizleri de dahil eyle!" İnşâallah 

Allahü teâlâ bizleri de dahil eder. Tabii 

bu gece iftar sahipleri köşeyi döndüler 

diyebiliriz. Bir tanesi aramızda, bir tanesi 

evde. Mücahit Bey'le, bizim hanımın iftarıdır. Başka bir şey söylemeye gerek yok. 

Çünki, hadîs-i şerîf öyle: "Cömerdin ikramını alın, yiyin, şifa olur. Hasisin 

verdiğini almayın, yemeyin, zehir olur." Bizim hanımın ve Mücahit Abi'nin cömert 

olduğuna biz şahidiz. Allah şehadetimizi kabul etsin inşâallah. Siz de şahit misiniz? 

 

Şimdi efendim, madem ki cömertlikten laf açıldı, bir iki şey söyleyeyim. Bir gün Mekki 

Efendi, Allah rahmet eylesin, buyurdu ki: "Cömertlik, Cennette olan bir ağaçtır. Bu 

ağacın dalları Cennette değil, bu ağacın dalları dünyadadır. Bu dallar cömertleri 

kendilerine yapıştırır. Dolayısıyla, dünyada cömert olanlar, bu ağacın dallarına, istese 

de, istemese de yapışır. Çünki, onun iradesinde değildir. Mıknatıs metali çektiği gibi, o 

ağacın dalları da cömertleri kendine çeker. Sonra, ağaç dalları Cennete doğru gidince, 

dallara yapışmış olan milyonlarca, milyonlarca insan, böylelikle Cennete gider." 

buyurdu... 

 
 

 

 

 
 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

17 Mayıs 2018 Perşembe 
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Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 

Ramezan-ı şerifde bir iftar 

sohbetinde Enver abiler 

buyurdular ki; Huzur ayı, 

rahmet ayı, mağfiret ayı olan 

mübarek ramazan-ı şerif ayı 

geldi. Allahü teala hepimizi, 

Ramezan-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 

mektubatta 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. 

  

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 ve idrak ederiz inşallah. Allahü teala bu ümmeti afv etmek 

istemeseydi, Ramezan ayını yaratmazdı. Ramezan-ı şerif ayını Allahü teala bu ümmeti 

afv etmek için yaratmıştır. Bu ay Allahü tealanın bize hususi ihsanıdır. Ramezan 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 Ramezanın her günü bayramdır; çünki her gün binlerce, yüz binlerce 

müslüman afva uğruyor, Cennete gidiyor. Bu, öyle mübarek bir aydır ki, bütün 

senenin pisliğine kefarettir ve mutlaka temizleyicidir. Orucunu tutan mümin, bayram 
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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. 

  

Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam", (Bir hurmayla iftar ettirene de, 

yalnız suyla oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de, bu sevab verilecektir. 

Bu ay öyle bir aydır ki; ilk günleri rahmet, ortası afv ve mağfiret, sonu da 

Cehennemden azat olmaktır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız! Bunun ikisini 

Allahü teâlâ çok sever. Bunlar, bu ayda çok kelime-i şehadet söylemek ve 

istiğfar etmektir. Diğer ikisini de zaten her zaman yapmamız lazımdır. Bunlar 

da, Allahü teâlâdan Cennetini istemek ve Cehenneminden ona 

sığınmaktır) buyurdu. 

 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 

 
 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

  

Büyük bir zat var, 

Necmeddin-i Kübra 

hazretleri "rahmetullahi 

aleyh". Onun zamanında bir 

tüccar oralara gitmiş. 

Ticaretini yapmış, iyi 

kazanmış. Demiş ki, bir 

büyük varsa buralarda, 

sohbetine gideyim. Nihayet, 

Necmeddin-i Kübra 

hazretlerinin "rahmetullahi 

teala aleyh" dergahına 

gelmiş. Dergah tıklım tıklım 

ama kimse konuşmuyor. 

Herkes başını eğmiş, edeble oturuyor. O da en arkalarda bir yer bulmuş ve başını 

eğmiş. Kimse konuşmuyor, bir, bir-buçuk saat sonra Necmeddin-i Kübra hazretleri 

"rahmetullahi aleyh" başını kaldırmış ve buyurmuş ki: Tüccar nerede Adamcağız her 

halde beni çağırıyor deyip, efendim demiş. Hazret, yanıma gel ve bana kağıt kalem 

getirin demiş. Yazmış mübarek: "Bu tüccar, memleketine gidip halkı irşad edecek. Bu, 

bizden kendisine mutlak icazettir. Vesselam". 
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Adam kalkıp gidecek. Onlarca talebe yolunu kesmiş. Allah aşkına söyle, sen ne yaptın. 

Hayatında ilk defa bu zatı görüyorsun. Hiç konuşmadın, sadece bir, bir buçuk saat 

oturdun. Mürşid-i kâmil olarak mutlak icazetle gidiyorsun. Nasıl oldu bu, lütfen bize 

anlat. Bizler senelerdir buralardayız. 

Tüccar diyor ki. Diz çöküp oturdum. Hazret-i şeyh bana bir hortum taktı (manevi), 

içimde ne varsa, damarlarıma kadar, hücrelerime kadar, ne varsa hepsini boşalttı. 

Sonra mübarek göğsünden kalbime akıttı, akıttı, akıttı. Tam ben taşıyordum ki gözler 

açıldı ve icazet yazıldı. Anlayacağınız, tüccar geldim derviş gidiyorum. Tüccarlık, mal 

mülk para artık yok. Talebeler bu sefer gidiyorlar mubarek hocalarına. Hocam bu nasıl 

oldu. Bu ne saadet. Buyuruyor ki; öyle gelen böyle gider. O, kalbinde hiçbir düşünce 

olmadan, sırf istifade etmek için ama tam bir teslimiyet ile gelmişti. Tam bir yetki ile 

de gitti. Öyle gelen böyle gider. 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Cüneyd-i Bağdadi 

"rahmetullahi aleyh" 

hazretleri ömrü boyunca, 

ya Rabbi, şu iblisi bir 

görebilir miyim diye dua 

etmiş. Birgün ihtiyar bir 

adam şeklinde gelmiş. 

Bunun da görünce ruhu 

çok sıkılmış. Sen ne biçim 

adamsın? Sana baktığım 

zaman, ruhum sıkılıyor, 

demiş. Beni görmek için 

yıllarca dua ettin, demiş. 

Sen iblis misin? Peki, 

neden Adem 

'aleyhisselam'a secde 

etmedin, lanetlendin, demiş. Ya Cüneyd, nasıl yapayım? Rabbime âşıkım. Rabbime 

secde etmediğim bir tek yer yok. Rabbime secde etmek varken, neden Onun kuluna 

secde edeyim? Çünki ben, Onun kuluyum, Ona taparım, demiş. Bir ses, yalan 

söylüyor. O benim emrime secde etmedi, demiş. Galiba Efendi hazretlerinin Kırk 

Hadis-i şerif kitabında okudum. Secde etmemesinin sebebi, secdeyi lüzumsuz 

gördüğündendir. Ya Rabbi, bunda yanlış yapıyorsun, dedi, bundan dolayı ebedi 

lanetlendi. Allah korusun, secde etmemek, namaz kılmamak, bir suçtur; ama namazı 

inkar etmek, küfürdür. Allahü tealaya, senin bu emrin yanlıştır, dedi, onun için ebedi 

lanetlendi. Neden? Kâfir olduğu için. Namaz kılmayan kâfir olmaz. Namaz kılmanın 

ehemmiyetine inanmayan, namazı lüzumsuz gören, mürted, kâfir olur. Sonra 

büyükler buyuruyor ki; El emrü fevkal edep. Peki demek, edeplerin en yücesidir. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

El emr-ü fevkal edep. Peki 

demek, en büyük edeptir. Ya 

Rabbi, ne kadar şanslıyız. Bir 

mü'min kalkacak, kendi aklıyla 

yetmişüç tane altından bir tane 

hakikisini bulacak. Ne mümkün? 

Hepsi birbirine benziyor. Bir 

altını yanlış aldın mı, bitti! Bid'at 

ehlisin. 

Şu şansa bak ki, Mübarekler, bu 

altın hakiki, buyuruyorlar. Peki O 

nereden biliyor? Ona da hocası 

göstermiş. Yoksa biz nereden 

bilelim. Mübarekler birgün 

buyurdular ki; Kul, ya Rabbi 

deyince, Allahü teala buyurur ki; 

Ne istiyorsun? Ne kadar hoş! Ya 

Rabbi deyince, Allahü teala o 

kuluna, peki ne istiyorsun, 

dermiş. Ne istenmez ki! O zaman isteyebildiğin kadar iste. Çünki, o isteği veren de, 

O'dur. O istemek arzusunu, düşüncesini vermese, gene isteyemezsin. 

 

Bu dinin aslı, iki şeydir. Birincisi, Allahü tealanın bütün emir ve yasaklarına peki 

demektir. İkincisi, iyisi kötüsü, Onun bütün kullarına iyilik etmektir. Mü'minden zarar 

gelmez. İşte, bu ikisini yapan çok bahtiyardır. 

 
 

 

 

 
 

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 amca, sakallı dede, Mübareklere, 

efendim, sizin mübarek yüzünüzü gören, 

Cennete gider, dedi. Öyle mi efendim? Peki, 

sizin mübarek yüzünüzü gören nereye gider 

efendim, buyurdular. Yani, Mübareklerin 

21 Mayıs 2018 Pazartesi 
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ifadesiyle söylüyorum, bizim arkadaşlar, boğazdaki kütükler gibidir. Saman çöpü bu 

kütüklere yakalanırsa, kurtulur. Dolayısıyla, saman çöpü takılırsa, kendisi kurtulduğu 

gibi, onlar da kurtulurlar. Çünki, bizim arkadaşlar Ehl-i sünnettir, müşrik olmazlar. 

Bid'at ehli olmaz. Günahkar olabilir, Allah hepimizi afv etsin inşallah. Ama tek 

korkumuz, tek endişemiz, zuhur etmesin, Peygamberimizin "aleyhissalatü vesselam" 

buyurduğu hadis-i şeriftir. Mal ve şöhret hırsı, aç iki kurt gibidir. Sürüye 

dalarsa, felakettir. Dolayısıyla, birlik ve beraberliğimize dikkat edelim. Çünki, başka 

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. 
 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız 

buyurdular ki; Mürşidler, 

vefatlarından sonra daha 

çok feyz verirler. Ne gibi? 

Kınından çıkmış kılıç gibi 

olurlar. Fakat, müridler 

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. 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… Bir yere kadar 

gelir, orada kalır. Selman-ı Farisi hazretleri alma eksikliğini 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.  

23 Mayıs 2018 Çarşamba 
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ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

Enver abiler 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. 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. 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 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. 

 
 

 

 

 
 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

24 Mayıs 2018 Perşembe 

 

25 Mayıs 2018 Cuma 
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Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

Ramezan-ı şerifde bir iftar sohbetinde Enver abiler buyurdular ki;  

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 güler yüzle, 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 âliyye büyüklerinin 

yolunu görmesine, tanımasına vesile olurlar. Pekçok müslümanın hakikati görmesine 

sebep olurlar. 

  

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 "radıyallahü 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 âlimlerini 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 
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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. 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

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. Yalnız bu nimet için Cenab-ı Hak'ka yüz kere 

kurban olayım. Onun için, bu nimetinden dolayı Allahü tealaya 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. 

 

 

26 Mayıs 2018 Cumartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 

Allahü teala bu din-i İslamı kime göndermiştir? Peygamberimize "aleyhissalatü 

vesselam". Allahü teala her peygambere bir hususiyetinden dolayı din göndermiştir. 

Peygamber efendimize 'aleyhissalatü vesselam', ya Resulallah, size hangi 

hususiyetinizden dolayı bu din gelmiştir, diye sordular. Mübarek 'aleyhissalatü 

vesselam' buyurdu 

ki; İsâr. İsâr nedir, ya 

Resulallah? İnsanın, ihtiyacı 

olduğu bir şeyi vermesidir. 

Fazlasını değil. İnsanın 

kendisinin muhtaç olduğu, 

ihtiyaç duyduğu şeyi, din 

kardeşine vermesine, isâr 

denir. Onun için, büyükler 

buyuruyor ki; Bari ömründe 

bir kere yap.. En sevdiğin, en 

ihtiyaç duyduğun bir şeyi din 

kardeşine ver de, bu sünnete 

uymuş ol. İşte İslamiyet, 

cenab-ı Peygamber 

'aleyhissalatü vesselam' 

tarafından getirilmiştir. 
 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allahü teala bu din-i mübini 

iki maksatla göndermiştir. 

Bir, Onu tanımak için. İki, 

Ona nasıl ibadet edileceğini 

bildirmek için. Allahü teala 

iki şekilde tanınır. Birincisi, 

âlimler yönüyle. İkincisi, 

evliyalar yönüyle. Âlimler; 

öğretir, anlatır, bildirir. 

Evliyalar; al, buyur ye, der. 

Âlimler baklavayı tarif eder. 

Evliyalar, yedirir. İlimle 

öğrenilen İslamiyet, 

27 Mayıs 2018 Pazar 

 

28 Mayıs 2018 Pazartesi 
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kaybolabilir, unutulabilir. Şeytan vesvese verebilir. Çünki, nefsimiz asla hizaya 

gelmemiştir, aynı şekilde baş kaldırmaya devam edecektir. Ama tatlıyı yerse, şeytan 

ne kadar vesvese verirse versin, bu ne olursa olsun, ağzımda baklava var der, imanla 

gider. Dolayısıyla, bizim en büyük şansımız, Zülcenaheyn denilen, hem ilim 

tarafından, hem de tatlıyı yedirmek bakımından, mübarek Hocamıza rastlamamızdır. 

Vallahi, billahi, çok şanslıyız. Böyle bir nimeti bedava vermezler. Bunun bedeli vardır. 

Nasıl bedeli vardır? Yerde yürüyen düşerse, bir şey olmaz. Damdan düşerse, biraz 

daha tehlikeli olur. Bu kadar büyük nimetlere kavuştuktan sonra, bu nimetin kıymetini 

bilmemek, onun hakkını ödememek.. Maazallah. Bir düşerse, parçası kalmaz. Allahü 

teala muhafaza eylesin. Bu imanın, bu itikadın, bu devletin korunması, ancak ve 

yalnız, arkadaşların birbirini sevmesi, kaynaşması ile mümkündür. 

 

 
 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

  

Birgün Mübarekler 

buyurdular ki; Melekler bize 

şaşar efendim. Çünki biz, üç 

senelik, beş senelik, belki de 

on senelik planlar, projeler 

yapıyoruz. Melekler Levh-ül 

Mahfuzu gördükleri için, 

bakarlar bakarlar, ah zavallı 

kul, adım adım 

yaklaşıyorsun, tûl-i emelin o 

kadar büyük ki, Allah 

yardımcın olsun, derler. 

Birgün cenab-ı Peygamber 

'aleyhissalatü vesselam' 

kuma, toprağa bir çizgi 

çizmiş. Yanına bir çizgi daha 

çizmiş. Onun yanına bir çizgi daha çizmiş. Mübarek tefsiren buyurmuş, tefsiren 

anlatıyorum. Birinci çizgi, insandır. İkinci çizgi, ölümdür. Üçüncü çizgi de, tûl-i 

emeldir. İnsanlar eceli hiç hesaba katmaksızın, tûl-i eleme kavuşmak için koşarlar; 

ama ecel de onlarla beraberdir. Çünki ecel ortada, arkadadır. Tam yakaladım derken, 

ecel, bir dakika, sıra bende, der. Dolayısıyla, akıllı olmak lazımdır. Göz, görmek için 

nasıl ışığa muhtaçsa, hem dünyada hem ahirette kurtulmak için, akla ihtiyaç vardır. 

Akıl, ışık gibidir. Göz, ışık olmazsa işe yaramadığı gibi, eğer akıl yoksa, dinden de hiç 

fayda elde edilemez. Peki akıllı kimdir? Onun ölçüsünü de gene Peygamberimiz 

'sallallahü aleyhi ve sellem' koymuşlardır. İçinizde en akıllı, Ebu Bekr-i 

Sıddıktır 'radıyallahü anh', buyurmuşlardır. Çünki o, yürüyen bir ölü gibidir. Her 

şeyini hazırlamıştır, hiçbir telaşı yoktur. Ahiretten gelmiş gibidir. Onu sevenler, tenkid 

edenler, hiç umurunda değildir. Çünki o, istikametini belli etmiştir. 
 

 

29 Mayıs 2018 Salı 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 

Efendi hazretlerinin Seferi Ahiret diye bir risalesi var. Orada buyuruyorlar ki; İmanı 

olan mü'min, neşeli, güler yüzlü olur. Ölümü hatırlayan mü'min, neş'eli, güler yüzlü 

olur. İmanı olmayanların, ölüme hazırlanmayanların, kaşları çatık, suratları asık olur. 

Dolayısıyla, imanı olan, daima güler 

yüzlü, tatlı dillidir. Çünki, Allah rahmet 

eylesin, mübarek Hocamız 'kuddise 

sirruh' buyuruyorlar ki; Herkese karşı 

güler yüzlü, tatlı dilli olun. Mü'min 

olsun, kafir olsun, fasık olsun, facir 

olsun, herkese karşı güler yüzlü, tatlı 

dilli olun; ancak, bid'at ehline karşı 

değil. Çünki, diğerleri kendine zulm 

ediyorlar. Ama bid'at ehli, dine zulm 

ediyor, dini değiştiriyor. Ötekinin 

küfrü, günahı, şahsıyla ilgilidir. Ama 

bid'at ehlinin dine zararı olduğu için, 

onun yüzüne asla gülünmez, asla ona iltifat edilmez. Yine Mübarekler buyuruyorlar ki; 

Siz, insanların nasıl olduklarını araştırmayın. Siz sadece, kimlerle beraber, ne yazıyor, 

ne okuyor, ona bakın. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir adam varmış. Hastalanınca 

oğlunu çağırmış, benim hayatım 

boyunca sakladığım, kıymet 

verdiğim şu çorabım var. Ben 

ölünce bu çorapları ayağıma 

giydirin, benimle beraber 

gömün. Eğer itiraz ederlerse, bu 

mektubu açın, demiş. Vefat 

etmiş, çorapları hoca efendiye 

götürmüşler, efendim, 

ayaklarıma giydirin, beni 

çoraplarımla gömün diye 

babamın vasiyeti vardı, demiş. 

Hoca efendi, olmaz, demiş. 

Mektubu açmış, mektup 

şöyleymiş; Oğlum, görüyorsun, 

30 Mayıs 2018 Çarşamba 

 

31 Mayıs 2018 Perşembe 
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ben dünyanın en büyüklerine kavuştum; fakat şimdi eski bir çoraplarımı bile 

götüremiyorum. Eski çoraplarımı dahi olsa, yanıma vermiyorlar. Unutma ki, çok 

zengin olabilirsin; ama benim akıbetim seni bekliyor. Sakın ola ki, gönlünü verme! 

Peki, servet niyedir? Namaz, ibadettir, çalışmak ibadettir. Helalden kazanmak, 

sevaptır. Ama Allah yolunda harcamak kaydıyladır. 

 

Nasihat, yönümüzü değiştirebilirse, insanı bir yere döndürebilirse, alan da, veren de, 

mutlu olur. Ama sadece üç-beş dakika zevkle geçirmek içinse, yanlıştır. Onun için, 

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; İlim, ibadet etmek içindir. Yoksa, bilmek için 

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... 

 

1980 senesi, Ramezân-ı şerif ayı... 

Hocamız, Enver abiler, Abdülhakim 

abim, hanımannemlerle birlikte bizim 

evi iftar için teşrif ettiler. 

  

Akşam ezanı vaktine kadar sohbet 

oldu. O gün hocamız, üç ecnebinin 

Peygamber efendimizin 

"aleyhissalatü vesselam" mübarek 

kabrlerinin altına tünel kazarak 

kaçırmak istediklerini, bunun üzerine 

kabr-i şeriflerinin etrafına yerin 

altında kurşun duvar yapıldığını, üstünde de kapısız ve penceresiz iki duvar 

yapıldığını, onun dışında settare denilen örtünün bulunduğunu anlattılar. Duvarların 

kapısı olmayıp, sadece yukarıda küçük bir delik olduğunu anlattılar. Bu konuyu 

anlatmalarına vesile olan hadise şu idi; o günlerde (Peygamber efendimizin kabr-i 

şerifleri diyerek) bir resim satılıyordu, babam bu resimden alıp, çerçeve yaptırdı. Bu 

çerçeveyi de oda kapısının girişinin üstüne asmıştık. Mübarek hocamız, henüz odaya 

girerlerken duvardaki iki levhayı görüp, sarı levha, yeşil levha,… bunlar bu yola bağlı 

1 Haziran 2018 Cuma 

 



121  | S a y f a  
 

olmanın alametidir buyurdular. Sarı levhadan maksad, İmam-ı Rabbani hazretlerinin 

ism-i şeriflerinin bulunduğu levhadır. Odaya girdiklerinde ise, henüz kapıdan içeriye 

girerken yukarıya bakıp bahsi geçen levhayı gördüler. Bunun üzerine sohbet konusu 

bu oldu. Peygamber efendimizin kabrlerinin içini görmek mümkün olmadığını, bu 

resmin Bursa'da Osmanlı sultanlarından birine ait olduğunu anlatmışlardı. 

Namaz vakti gelince, iftarı açmadan evvel, "Evvela nemazı kılalım, kimin dişi sağlam, 

kim imam olacak" buyurdular. Enver abiler, bana bakıp, burada Ali var, namazı Ali 

kıldırsın, buyurdu. 

Orada en küçük ben vardım. Heyecanlı, şaşkın ve tedirgin vaziyetde bakınca, 

Hocamız; "Cebr ederiz, Efendi hazretleri beni imam yapınca, ben Efendiye imam 

olurdum " buyurdular. Nemazda giymek için cübbe ve sarık getirilince, tam islam 

kıyafeti, buyurdular. Nemazdan sonra, duadan evvel, hocamız bana kendi tesbihlerini 

vermişlerdi. Duadan sonra, hocamızın tesbihini geri vermek isteyince, "Biz, verdiğimizi 

geri almayız, o tesbihi imâm efendiye hediyye ettik" buyurdular. Sonra "İmâmlık çok 

kıymetli, çok sevabdır. Kitaplar, imâm olun yazıyor. Büyükler, imâmlık tehlükelidir 

buyuruyorlar" buyurdular. Sonra iftar yemeğinde hizmeti ben yapmıştım. "Siz bugün 

çok kazandınız" buyurdular. 

Fî emanillah 

 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Behlül Dânâ hazretleri 

"rahmetullahi aleyh" bir 

yerden geçiyormuş. Bakmış 

ki, insanlar harıl harıl bir 

şeylerle uğraşıyorlar. Ne 

yapıyorsunuz, diye sormuş. 

Cami yapıyoruz, demişler. Ne 

camisi, demiş. Halife, Allah 

rızası için camii yaptırıyor. 

Bize öyle söyledi, biz de 

çalışıyoruz, demişler. Gece 

olunca eline fırçayı almış, 

bütün taşlara, her tarafa, bu 

cami Behlül Dânâ camisidir, 

bu camiyi Behlül Dânâ 

yaptırmaktadır, diye yazmış. Sabahleyin bakmışlar, doğru halife Harun Reşide gidip, 

efendim vaziyet bu. Her tarafa kendi ismini yazdı, demişler. Halife, nasıl iş bu? Çağırın 

onu buraya, demiş. Gelince, sen deli misin, veli misin anlamadım. Allah rızası için 

yaptırdığım camiye niye ismini yazdırdın, demiş. O da, Allah rızası için yaptırdıysan, 

ha Behlül yazmış, ha başka bir şey yazmış, sana ne! Bunu kimin yaptırdığını Allah 

bilmiyor mu? Hâlâ ismim yazsın diyorsun, Allah için yaptırıyorum deme bari, demiş. 
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Hadis-i şerif var. İnsanın ahirette en büyük kaybı, en büyük sıkıntısı, kaybettiği 

sevaplar olacaktır. Bu kadar sevap kazanmak varken, öbür tarafta eli boş kalmak, 

veyahut da bunu fırsata dönüştürmemek, bire yirmi, bire yüz, bire yediyüz kazanmak 

varken... 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Cenab-ı Hak kullarına zulm 

etmez. Fakat kulları maalesef 

kendilerine zulm ediyorlar. 

Allahü teala kullarına iyilik için, 

İslamiyeti göndermiştir. Onun 

sınırını gözetmeyen, Ona riayet 

etmeyen, Ona uymayan, 

mutlaka sıkıntıya düşer. Onun 

için, bu dinin aslı; imandır. 

Ondan sonra, bilmektir, ilimdir. 

İlim olursa, insan sınırını bilir. 

O sınırı aşmazsa, hem dünyada 

hem ahirette rahat eder. O halde, Allahü tealanın emirlerine, yasaklarına uygun 

yaşamak zorundayız. Allahü teala bu dini, iki maksatla göndermiştir. Biri, kendini 

tanıtmak istedi. Ben Allahım, beni şöyle şöyle tanıyın, dedi. Onun için de cenab-ı 

Peygamberi "aleyhissalatü vesselam" vazifelendirdi. Allahü tealanın bildirdiğini, 

tanıttığını, O da Eshab-ı kirama "aleyhimürrıdvan" anlattı. Eshab-ı kiramdan da, 

müteselsilen bize kadar geldi. İkincisi de, Allahü teala buyuruyor ki; Benim tarif 

ettiğim şekilde bana şükr ederseniz, kabul ederim. Yoksa, sizin arzu ettiğiniz 

şekilde teşekkür ederseniz, şükr ederseniz, kabul etmem. Dolayısıyla, bir de 

Ona nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl teşekkür edeceğimizi, nasıl yalvaracağımızı bildirdi. 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir delikanlı varmış. Bir köye gidecekmiş; 

fakat gideceği köydeki köprü, ha düştü ha 

düşecek. Köprünün başına gelmiş, şarkı 

söyleye söyleye öbür tarafa geçmiş. Bir 

mübarek zât da bu taraftan seyr ediyormuş. 

Aynı anda bir mübarek zât gelmiş, okumuş, 

cenab-ı Hakka yalvarmış. Tam köprünün 

üzerine gelmiş, pat diye nehire düşüp, ölmüş. 
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O mübarek zât elini açmış, ya Rabbi, öteki delikanlı köprüye bakmadı bile. Türkü 

söyleye söyleye karşıya geçti. Bu zavallı çok yalvardı, yakardı; ama nehre gitti. Ya 

Rabbi, nedir bunun hikmeti, demiş. Allahü teala buyurmuş ki; O genç, her zaman, 

gece gündüz hep beni andı. Köprünün başına gelinceye kadar beni andı. O köprüye 

gelince, ben de onu andım. O beni hiç unutmadı, ben de onu köprüde unutmadım. 

Karşıya onun için rahat geçti. Öteki, ölümü görünce zikr etmeye, dua etmeye başladı. 

Halbuki, köprüyü görünce değil, çok eskiden beri benimle beraber olsaydı, beni 

ansaydı, ben de köprüde beraber olurdum. 

 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İmam-ı Gazali hazretleri Eyyühel Veled kitabında, nefsiyle nasıl hesaplaştığını yazıyor. 

Öldükten sonra nasılsa hesaba çekileceksin, gel şimdiden seninle hesaplaşalım diye, 

nefsini kaç defa hesaba çekiyor. Elhamdülillah, kitaplarda her şey var. Hastalık belli, 

ilaç belli. Ama o ilaçlar kullanılmazsa, insanın akibeti bellidir. Mektubatta; ilim, 

edinmek içindir, buyuruluyor. İlim, öğrenmek için değildir. Hatta, amel edilmeyen çok 

bilgi, insanı tehlikeye götürebilir. Çünki ahirette, bildiğin halde neden bunu yaptın, 

diyecekler. Allahü teala hepimizi afv ve mağfiret eylesin. 

 

Dua edin, gece gündüz çalışıyoruz. 

Birgün Mübareklere, efendim, çok 

yoruluyorsunuz, biraz dinlenseniz, 

dedik. Buyurdular ki; Biz, musalla 

taşında dinleniriz. Efendim, çok 

yoruluyorsunuz, artık biraz 

dinlenseniz, dedim. Buyurdular ki; 

Efendim, biz oturursak, millet yatar. 

Dolayısıyla, mesuliyet altındaki 

insanların, herkesten çok çalışması 

lazımdır. Bazıları, Enver abiye gece 

saat birde bir şey soruyoruz, cevabını 

alıyoruz. Siz neden uyumuyorsunuz, 

diyorlar. Eğer uykun gelirse, gel sen 

uyu! Enver abiye hepimiz dua edelim. Allah Onun gücünü, kuvvetini artırsın. 

 

  

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir mübarek zât buyuruyor ki; Bir mü'minin başlangıcı yoktur. Yani, yüz sene evvel 

burada hiç kimse yoktu. Yüz sene sonra, gene yok. İki yokluk arasında bir varlık. Eğer 
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bir mü'min kamil imana erişebilirse, imanın zevkine varabilirse, bu aradakini de yok 

kabul eder. İşte o, kemale erdiğinin alametidir. Çünki başı yok, sonu yoksa, ortası da 

yok demektir. Cebrail 'aleyhisselam' cenab-ı Peygambere "aleyhissalatü vesselam",  

ya Resulallah, buradan ahiret ne kadar mesafedir, diye sordu. Göz açıp kapayıncaya 

kadar, buyurdu. Hiçbirimizin, geleceği hakkında bilgisi yok. Ama, bugün var; biraz 

sonra olmayabilir.. En iyi dost, insana ahireti hatırlatandır. En kötü insan, din 

kardeşini dünyaya bağlayandır. Marifetnamede dünyayı anlatan yirmi-yirmibeş tane 

hadis-i şerifler var. Mesela bir tanesinde, mal ve şöhret hırsı, aç iki kurttan daha 

tehlikelidir, buyuruluyor. Kurt sürüye girerse, bütün koyunları boğazlar. Bir tane ya 

yer, ya yemez. İnsanın da mala 

düşkünlük, şöhrete düşkünlük her 

tarafını sararsa, oradan kaçın. O, 

menfaati için, insanı diri diri mezara 

götürür. Elhamdülillah ki, bunları 

duymak, bunlara inanmak, bir nasip 

meselesidir. Mübarek Hocamız öyle 

buyurmuşlardı; Bunları söyleyen de 

kalmadı, dinleyen de kalmadı. Hele 

inanan, hiç kalmadı. Bunlara 

inanmak, keramettir efendim, 

buyurdular. Hepimiz o bakımdan çok 

şanslıyız. Sahipsiz, yalnız değiliz. 

Sahibimiz var, yolumuz belli. Aydınlık 

bir yol. Düşman, çok. Onlarla beraber olmaktan Allah korusun. Biraz evvel söylediğim 

gibi, en kötü düşman, bizi dünyaya bağlayan, ahiretten soğutan insanlardır. İnşallah 

sevgi ve muhabbetle, birbirimizin kıymetini bilmek suretiyle, bu şerlerden korunuruz. 

Ama dışarısı çok fırtınalı... 

 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

Mü'mini koruyan iki nesne vardır. Biri 

ihlası, birisi de aldığı dualardır. 

Mübarekler dua ederken şöyle ediyorlar; 

Ya Rabbi, amellerimize değil, ihlasımıza 

ve niyetimize bağışla. Hatta buyurdular 

ki; İki mü'min aynı ibadeti yapar, biri çok 

sevap kazanır, biri az.. Neden? 

Niyetlerinden, ihlaslarından dolayı. 

Cenab-ı Peygamber de 'aleyhissalatü 

vesselam' buyuruyor ki; Allah sizin 

suretlerinize, kıyafetlerinize, 

mevkiinize, hatta hatta amelinize değil, kalbinize ve niyetinize bakar. Her 

mü'minin niyeti, Rabbimizin rızası olmalıdır. Hepimizin ihlası, başkasının hakkını, 

başkasının kıymetini, kendinden daha üstün görmektir. Kendini üstün gördüğü anda, 
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ihlası yok demektir. İhlas, Allah için yapılan ibadettir. Allahü teala için yapılan ibadet 

de, din kardeşlerine çok yararlı, faydalı olmaktır. Kendisi için çalışan, kendi 

menfaatlerini düşünenler, çok tehlikededir. 

 

Bir gün Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' anlatıyorlar. Her peygamber, bir 

ahlakı, bir ameli yüzünden, peygamber seçilmiştir. Ya Resulallah, siz hangi 

amelinizle, hangi ahlakınızla Peygamber oldunuz, dediler. İsâr, buyurdu. İsâr demek, 

kendisinin ihtiyacı olan, kendisine lazım olan nesneyi, din kardeşine verebilmektir. Bu 

da çok zordur. Ama hiç olmazsa, insan ömründe bir defa, kendinde çok lüzumlu his 

ettiği bir şeyi versin ki, bu sünnete uysun. 

 

 

 
 

 

 

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... 

 

1988 senesi idi. 

Enver abiler bize Ramezan-ı şerifte iftar için 

teşrif etmişlerdi. Akşam vaktinden biraz 

evvel, diğer misafirler gelmeden, ilk gelen 

Enver abilerdi ve günün yorgunluğundan 

başka baş ağrısı da varmış. Misafir odasında 

Enver abilerin yanında ben ve o zaman 6 

yaşında bulunan büyük kızım vardı. Enver 

abiler, çocukları çok severdi, bunlar 

günahsız, duaları kabul olur, buyururdu. Çocuklara dava arkadaşım derdi. O gün kızım 

Halenur'a; "Gel bakalım, elini başıma koy, bana Fatiha'yı oku" buyurdular. Fatiha'yı 

okuduktan sonra, Silsile-i âliyyenin de tamamını okudu. Yanılmadan, şaşırmadan 

hepsini okuyunca Enver abiler çok sevindi, dua etdi ve başımın ağrısı hiç kalmadı, 

buyurdu. 

Biraz sonra diğer misafirler de geldiler ve iftar sonrası sohbetde Enver abiler 

buyurdular ki; En büyük günah, Allahü tealayı unutarak iş yapmaktır. Kaldı ki, biz 

namazda bile unutuyoruz. Fakat büyükler bunun çaresini bulmuşlar. Büyükler 

buyuruyorlar ki; Beş vakit namazı kılan, hükmen yirmidört saat hatırlamış kabul edilir. 
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Bir de, imanımızı, hidayetimizi, her şeyimizi borçlu olduğumuz büyükleri hiç 

unutmamak, her saniye hatırlayabilmek lazım. Feyz gelmesinin sebebi bu sevgidir. 

Bunun için iki yol vardır. Birincisi; her an, her yaptığı işte, her attığı adımda, o büyük 

zâtı hatırlamaktır. Hocam bu işi, bunu nasıl yapardı diye düşünüp, ona göre 

yapmaktır. Yani, O zatı kendi kalbine koymaktır. Bu kişi her saniye hocasını 

düşünmeğe, her an rabıta halinde olmağa mecburdur. 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 istifade eder. Demek ki, feyz 

alabilmek için, büyük zâtı ya kendi kalbine koymak, ya da onun kalbine girmek 

lazımdır. Feyz alabilmek için, ba'zı şartlar vardır. Müslimân olması, bid'at ehli 

olmaması, harâmlardan sakınması lâzımdır. Harâm ile feyz bir arada olmaz. Farzları 

yapması lâzımdır. Allahü teâlânın emrlerine uymıyan, feyz alamaz. Boğazından bir 

lokma, bir zerre harâm gıda vücûde girmemesi lâzımdır. Haram yiyen insan, kitâb 

okumakdan ve dinlemekden istifâde edemez. Tesavvuf, temâmen helâl lokmadır. 

Bâkî-billah hazretleri buyuruyor ki; "Domuz eti, içki gibi harâm şeyler yiyenler, 

büyüklerden feyz alamaz. Yidiği harâm şeylerin çıkardığı gazlar, vücûddaki feyz 

yollarını tıkar. Büyüklerin feyzi, o bedene gelemez, harâm yiyenler büyüklerin 

feyzlerinden mahrûm kalırlar ve feyz alamazlar." Kim söylüyor bunu? Bâkî-billah 

hazretleri söylüyor. Bizim sözümüz değil. Bâkî-billah hazretleri, İmâm-ı Rabbânî 

hazretlerinin hocasıdır. Feyz yolunun üstâdıdır. Hepimiz o büyükleri seviyoruz. O 

büyükleri seven, harâm da yemezse feyz alır. Feyz, büyüklere olan muhabbetle gelir, 

fakat gelen feyzden istifade edebilmek için haramdan sakınmak lazımdır. Yani bardağı 

suyun altına koymak, büyükleri sevmekdir. Fakat bardağın ağzı kapalıdır, su bardağa 

girememektedir. Bardağın kapağını açıp, suyun bardağa dolması da, haramdan 

sakınmakladır. 

Fî emanillah 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

Evlilik, kul hakkıyla başlar. Birgün Mübareklere bir 

arkadaş geldi, evlenmek istediğini söyledi. Buyurun 

efendim buyurdular, İbni Âbidin'i getirdiler. İbni 

Âbidin'de evlenme bahsini okudular. O bahiste İbni 

Âbidin hazretleri buyuruyor ki; Evlenenler, hanımlarının 

kul haklarına riayet etmelidirler. Eğer kul hakkına riayet 

edemeyecekse, evlenmesinler. Büyük mesuliyettir. 

Çünki o da, Allahın kuludur. O senin kölen, hizmetçin 

değildir. Sen nasıl cenab-ı Hakka karşı mümtaz bir 

insansan, o da öyledir. Fakat maalesef, anlayış farkı 

olarak, onları evde hizmet eden bir kişi olarak görüyorlar. Bu, kökten yanlıştır. 

İlmihalde yazılı, her yerde var. O, cenab-ı Hakkın bir kuludur, onun hakkına riayet 

etmek şarttır. Efendim bu başarılabilir mi? Başarılmasaydı, Enver abi zaten burada 

olamazdı. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

Dineveri diye Türkistan 

taraflarında bir mübarek 

zât var. Onun talebeleri 

varmış. Talebelerinden 

bir tanesi de tüccarmış. 

Fakat o mübarek zât 

bakmış ki, o tüccar son 

zamanlarda az gelmeye, 

hatta en sonunda 

gelmemeye başlamış. 

Üç-beş gün sonra, 

burada bir arkadaşımız 

vardı, tüccardı, şimdi 

kendisi nerede, diye 

sormuş. Efendim, ticareti 

arttı, gelmeye vakti yok, 

demişler. Allah Allah, buyurmuş, çok üzülmüş. Kış, kıyamet, fırtına, kar, merkebine 

binmiş, o kurtulsun diye, kalkmış onun bulunduğu yere gitmiş. Tabii kapıya gelince, 

tüccar kapıyı açmış, acaba biz ne yaptık diye hem korkmuş, hem sevinmiş. Hocam 

buyurun, demiş. Selam vermiş, zaten ondan sonra hiç konuşmamış. Odaya almış, 

odada da ocak, büyük büyük odunlar yanıyormuş. Efendim, mutfağa gideyim, size bir 

şeyler hazırlayayım, demiş. Sen bilirsin, demiş. Bir şeyler hazırlayıp getirmiş, hocası 

onları yemiş, duasını yapmış. Mübarek, maşayla bir odun parçası almış; ama 

kıpkırmızı ateş, kor olmuş. Odun parçasını almış, ocağın önündeki mermere koymuş. 

O da, hocam neden böyle yaptı diye, merak etmiş. Biraz sonra odun soğumuş, biraz 

sonra renk değiştirmiş, biraz sonra da, simsiyah, kömür olmuş. Sonra, ben gidiyorum, 

demiş. Talebe anlamış. Hemen siyahlaşmış odunu almış, tekrar ateşin içine atıp, 

efendim, dersimi aldım demiş. Sonra dergahın kapısına gelip, efendim, artık kovsanız 

da gitmem; çünki dersimi aldım, demiş. Şimdi, O hoca efendi demek istiyor ki; Eğer 

siz sohbetten uzak kalırsanız, soğumaya mahkumsunuz. Sohbetten ayrılırsanız, 

cemaatten ayrılırsanız, yaşayamazsınız. Önce soğursunuz. Soğumak, uzaklaşmakla 

başlar. Veyahut da uzaklaşmak, soğumayı meydana getirir. Sonra, 

kömürleşirleşirsiniz, simsiyah olursunuz. Allah korusun, bir de bundan sonrası var. Bu 

sefer, muhalefet edersiniz. Daha da ileri gider, düşmanlık meydana gelir, düşman 

olursunuz. Çünki bunu biz gördük. Bunları yaşadık! Onun için, ne olur, bu ateş 

sönmeden, bu ocağın içinde olmaya dikkat edelim. Bu ocak, iyi bir ocaktır. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Emevi halifelerinden Harun 

Reşid "rahmetullahi aleyh" 

vezirine diyor ki; Ey vezir! 

Bıktım şu şaşalı hayattan, 

ruhum sıkıldı. Ne olur beni 

bir Allah dostuna götür ki 

ferahlayayım. Fudayl Bin 

İyad "rahmetullahi aleyh" 

hazretlerinin kapısına 

geldiler, o da o sırada 

Kur'an-ı kerim okuyordu. 

O sırada okuduğu âyet-i 

kerime şu 

idi: Günahkârlar, kendilerini takva ehliyle beraber tutacağımı mı 

zannediyorlar. Harun Reşid hazretleri, hadi gidelim, alacağımızı aldık diyor. Bir 

zaman sonra Harun Reşid hazretleri, ruhum sıkıldı, o mübarek zata yine gidelim, 

diyor. Kapıyı çaldılar. Sultan geldi, Harun Reşid geldi, girebilir miyim, dedi. 

Giremezsin, benim sultanlarla, padişahlarla alakam yok, kiminle alakan varsa oraya 

git, dedi. Bir daha çaldı. Kim o, denince; Halife-i müslimin, emir-ül müminin geldi, 

ziyaret etmek istiyorum, dedi. Tam kovacaktı, annesi fırladı, git, duymuyor musun 

emir-ül müminin, aç dedi. Annemin hatırını kıramam. Emrin başım üstüne, dedi ve 

kapıyı açtı, hemen lambayı söndürdü. Dedi ki; Benim bu gözlerim dünya muhabbeti 

olan insanları görmesin, kalbim kararmasın dedi. Harun Reşid, bir nasihat ver, dedi. 

Ellerini uzattı; Ya Rabbi, yumuşak desen yumuşak değil, sert desen sert değil, yine 

senin mümin kulundur, bunu ateşe atma dedi. 

 

 

 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

 

Arkadaşlara akşam anlattım. İran 

fetholunduğu zaman, askerler neşe 

içerisinde, sevinç içinde Medine-i 

Münevvere'ye döndüler ama Hazret-i 

Ömer "radıyallahü anh" hiçbirinin 

yüzüne bakmadı. Sadece önüne 

bakarak "La havle vela kuvvete illa 

billah" diyordu, üzüntüsünden. Ya 

Rabbi, İran'ı aldık, bu halifenin hali 
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ne, dediler. Hemen oğlu Abdullah'a gittiler. Dediler ki; Ya Mübarek. Nedir bu babanın 

hali. Biz İran'ı, koca imparatorluğu yıktık geldik, sevinçle karşılanmak istedik, ama şu 

hale bak. Neden acaba? Mübarek; Babamın huzuruna bu elbiselerle mi gittiniz? Eğer 

halifeyi memnun etmek istiyorsanız, bu elbiselerinizi atın, kendi elbiselerinizi giyin. 

Hemen gittiler, kendi elbiselerini giydiler. Onlar dünya malına dönüp bakmazlar. 

Geldiler, bu sefer hoş sohbet, güler yüz, tatlı söz. Birisi çıkmış; Ya emir-ül müminin, 

bir elbiseyle bu kadar insan ne olur? Buyurdu ki; Bugün elbise değiştiren yarın kalbini 

değiştirir. Çünki, elbiseye muhabbet dünyaya muhabbettir. Allah sevgisi aradan 

kalkar. Yarın öbür gün ben öldüğüm zaman cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü 

vesselam"; Eshabım elbiselerini değiştirdi, kalpleri de değişti, dünya muhabbeti 

kendilerine geldi, niye mani olmadın diye sorarsa ben ne cevap vereceğim? Allahü 

teala Kur'an-ı kerim'de mealen; Eğer siz kendinizi değiştirmezseniz, Allah size 

verdiği nimeti değiştirmez. Eğer siz kendinizi değiştirirseniz, ki bu parayla olur 

meslekle olur, Allahü teala o zaman size verdiği nimeti değiştirir. Bu, âyet-i 

kerimedir. Hazret-i Ömer de bunu anlatmak istiyor. Siz bugün elbiselerinizi 

değiştirirsiniz, yarın evlerinizi değiştirirsiniz, sizi dünya sevgisine boğar, nefes alamaz 

hale gelirsiniz. 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir Müslüman, büyüklerden 

gelen zemzem suyuna bir parça 

kir ilave ederse, o su zemzem 

olmaktan, şifalı su olmaktan 

çıkar, zehirli su olur. 

Mektubat'ta buyuruyor ki; 

İnsanın aciz olması, bir 

felakettir, çünkü 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, hem de büyükler gücenir. Sana bu 

kadar büyük nimet vermiş, sen kalkmışsın, camım kırıldı diye hüngür hüngür 

ağlıyorsun. Olur mu? 

 

Netice; Kad-ı İyad hazretleri buyuruyor ki; Sevincimden uçuyorum. Ayaklarım 
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bulutların üstünde, elimi uzatsam yıldızları tutacağım. Diyorlar ki; Hayırdır, sebep ne? 

Diyor ki; Nasıl sevinmeyeyim, yerleri gökleri yaratan, her şeyi yoktan var edip varlıkta 

durduran Rabbim, bana kulum diyor, bana bir iş veriyor. Beni muhatap kabul ediyor 

ve diyor ki; namazını kıl, orucunu tut, yani insanın sevdiği bir kimse, bir iş verse, 

onun rızasını almak için, o işi yapmak için çıldırmaz mı? Bu, Allah'dır, o bana; 

namazını kıl, diyor. İş veriyor. Elbette yerine getirmek lazım. İki; Bir peygamber 

düşünün ki; cenab-ı Hak O'nun hürmetine kainatı yarattı, O beni bağrına basmış, 

ümmetim diyor. Herkes hocasıyla iftihar eder, benim hocam cenab-ı Peygamberdir 

"aleyhissalatü vesselam", ben nasıl sevinmeyeyim, bundan büyük nimet, bundan 

büyük devlet olur mu? Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed " aleyhisselam", 

yetmez mi bu bundan sonra sana? 

 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

Hayrünnas men teallemel-Kur'âne ve allemehu. Hu 

kelimesi yoksa hepsi boş. Ne demek? İnsanların 

en hayırlısı, Kur'ân-ı kerim'i öğrenen ve 

öğretendir. Bu birincisi. İkincisi; İnsanların en 

hayırlısı Kur'ân-ı kerim'i ehlinden öğrenen ve 

aynen nakledendir. Hu kelimesi; onlar ne söylerse 

aynısını söylerim demektir. 

Arkadaşların kıymetini bilmek lazımdır. 

Arkadaşlara karşı saygılı, edepli olmak lazımdır. 

Allahü teala 3 şeyi 3 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 lazım. Üçüncüsü; sevgili 

kullarını kullarının arasına gizlemiştir. Onu kimse 

bilemez. Ayağına bir basarsa yanar gider. 

Dolayısıyla, herkesi Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Bilmezsin neyin ne olduğunu. 

 
 

 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

 

Abdülvehhab-ı Şarani hazretleri "rahmetullahi aleyh", 7 yaşında hafız olmuş. 8 

yaşında teheccüd namazına başlamış. Kahire'de asrının en büyük evliyası. Her 

gidişimizde kabr-i şerifini ziyaret ediyoruz. Birisi anlatıyor; Biz Kahire'de akşamları bir 

eve gidiyoruz, orada kitaplar okunuyor, sohbetler yapılıyor. Bir gün bir eve gittim, 

baktım ki herkes sanki ağız birliği yapmışçasına Abdülvehhab- Şarani hazretlerinin 

aleyhine konuşuyorlar. Çıldırdım ama dinledikçe hak verdim onlara. Benim de 
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Abdülvehhab-ı Şarani hazretlerine karşı 

kalbim soğudu. Kötü arkadaş adamı 

perişan eder, dikkat edin. 

O gece yattım. Rüyamda Kahire 

karmakarışık, terör, anarşi zirveye çıkmış. 

Korumak, kurtarmak için bir ordu gelmiş, 

Kahire'nin etrafını sarmış ama içeri 

giremiyor. Diyorlar ki; Bu şehrin sahibi, 

gelsin kapıyı açsın, yoksa anahtarı 

göndersin biz açalım. Anahtar onda. Bu 

şehrin sahibi izin vermedikçe biz buradan 

giremeyiz. Bu şehrin sahibi kim? 

Abdülvehhab-ı Şarani hazretleri. Anahtarı 

götürüyorlar, açıyorlar ve giriyorlar içeri. 

Sabah uyanıyor, ben ne halt ettim diyor. 

Ertesi gün koşa koşa huzuruna gidiyor, özür diliyor. Beni affedin efendim, diyor. 

Abdülvehhab Hazretleri; İlla anahtar mı lazım, buyuruyor. 

 

İmam-ı Rabbani hazretleri "kuddise sirruh" hakkında, Serhend Cahili diye bir kitap 

yazılmış. Hemen hemen bütün büyüklerin lehinde olanlar çok olduğu gibi aleyhinde 

olanlar da vardı. Mübarekler hayattayken çok daha fazlaydı. Peki niye? Hocamız 

buyurdular ki; Allahü teala bir kulunu severse, onun için birçok kulunu feda eder… 

Aleyhinde konuşurlar, dedikoduda bulunurlar, günahlarını alırlar... 
 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki;  

Valide Cami'sini yapan Valide 

Sultan'ı öldükten sonra 

Cennette görmüşler. Köşkler 

içerisinde. Valide Sultan'a, 

Allahü teala hangi amelinle 

sana bu Cenneti nasip etti, 

demişler. Ne amelimle, ne 

ibadetimle bu nimetleri Allahü 

teala nasip etti. Benim asıl bu 

dereceye kavuşmam; bir şey 

söylemek oldu. O hareketim 

sebebiyle Allahü teala bu 

nimetleri nasip etti. Hayırdır 

inşallah, o ne, demişler. 

Anlatmaya başlamış; Bir gün 

faytonla bir hasta ziyaretine 

gidiyorduk, hava yağmurlu, yollarda su birikintisi var. Biz de temiz giyinmişiz. Yolda 

giderken bir kedi yavrusu gördüm. Suda çırpınıyor. Dadıya dedim ki; İn, kurtar şu 
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kediyi. Dadı; Efendim, üstümüzü başımızı görüyorsunuz, hava da yağmurlu, derken, 

sen dur dedim, ben indim aşağıya. Aldım o kediyi, sevdim, okşadım, besledim, 

büyüttüm, hiç bırakmadım. Cenab-ı Hak'kın hoşuna gitti. Elbisemi, her şeyimi o 

yavrucak için feda ettim. O da Allahü teala'nın bir mâhlukudur. İşte cenab-ı Hak 

bundan çok razı oldu. Meğerse rızası orada gizliymiş. 

 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Doksan yaşında bir mübarek 

zât varmış; ama çok 

gençmiş. Nasıl bu kadar genç 

kaldınız, demişler. Bana akıl 

vermeyen talebelerim olduğu 

için. Ben ne dersem peki 

diyenlerle rahat ettim, 

buyurmuş. Bir kelime ama, 

insanı ya mü'min, ya kâfir 

yapar. Hazret-i Ömer 

'radıyallahü anh' peki dedi, 

ikinci halife oldu. Eğer 

peygamberlik devam etseydi, 

peygamber olacaktı. Ebu cehil hayır dedi, Cehennemin dibine gitti. Şimdi ne oldu? Bir 

kelime! Onun için Allah rahmet eylesin, Allah şefaatlerine nail eylesin, mübarek 

Hocamız; dünyada en zor iş, karar vermektir, buyurdular. Yani, peki mi, hayır mı 

diyeceksin. Bundan daha zoru yoktur. Çünki o bir kelime ya Cennete, ya Cehenneme 

götürür. Onun için, Allahü teala karar verme noktasında kullarını başı boş 

bırakmamıştır. Kur'an-ı kerimde, Veşavirhüm fi'l emr, buyuruyor. Karar vermeden 

evvel, güvendiğiniz, itimad ettiğiniz insanlarla, ben böyle böyle yapmak istiyorum, ne 

dersiniz diye, bir istişare edin, sorun. Hatta Efendi hazretleri Necip Fazıl Kısakürek'e 

buyurmuş ki; Eğer mutlaka soracak kimse bulamıyorsan, git bir ağaca sor; ama bir 

şey sor! Çünki insanın nefsi, ben yaptım, oldu, der. Halbuki olmadı. Çünki mübarek 

Hocamız buyurdular ki; Sorarak yapan, kazansa da kazandı, kaybetse de, kazandı. 

Sormadan yapan, kazansa da kaybetti; kaybetse de, kaybetti. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurmuşlar ki; Bu hizmetlerin zerresini şahsımdan 

bilsem, yanarım. Peki biz ne olacağız? Buhar. Dolayısıyla, papağan olmak, başarılı 

olmaktır. Karga olmak iyi değildir. Papağan ne yapar? Karga, gak gak der, peyniri 

düşürür, her şey elinden gider. Onun için, papağan olmaya, nakl etmeye devam; ama 
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akıl etmek yasak. Çünki, akıl edenlerden 

çok çektik. Bu dine en büyük zarar, akıl 

edenlerden olmuştur. 

Nakl edenlerden bir şey olmaz. Ben 

bilmem, büyükler ne buyurdularsa, onu 

yazıyorum, der. Mübareklerin eseri onun 

için çok kıymetlidir. Hocamız, Bana ait 

bir kelime yok. Büyükler ne 

buyurdularsa, onu tercüme ettim, tasnif 

ettim, oraya koydum, buyurdular. O 

halde, itiraz Mübareklere değil, 

Mübareklerin kaynaklarına olduğu için, 

çok tehlikelidir. Çarparlar! 

 

 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

Allahü teala cevheri çöplüğe 

atmaz. İman ve hocamıza 

muhabbet, büyük cevherdir. Bu 

sevginin olduğu kalb çok 

kıymetlidir. Böyle bir kalb sahibini 

sakın üzmeyin, sevin, saygılı olun. 

Her geceyi Kadir, her gördüğünü 

Hızır bil sözünü de unutmayın. 

Hocamızı seveni seveceğiz. 

Sevmeyeni de sevmeyeceğiz. 

Kalb kırmamak lazım. Allah 

korusun, üzeceğimiz insan Allah 

dostu olabilir. 

  

Bu nimete kavuştuktan sonra, bu nimetten mahrum kalanlar kadar talihsiz bir şey 

olmaz. Mübarekler buyuruyorlar ki; Bir yola çıkacağınız zaman, mesela Azerbaycan 

olabilir, yola çıkarken, bu duayı okuyun. Karada, havada, denizde, hiçbir şey zarar 

vermez. Peki, zarar verirse? Şehid olursunuz. Çünki, islamiyete, dinimize uygun yola 

çıktınız. O dua şudur; Bismillâhillezi lâ yedurru ma'âsmihi şey'ün fil erdı velâ 

fissemâi ve hüves-semî'ul âlîm. O kadar mübarek bir kelimedir ki; karada, 

havada, denizde, tayyarede, gemide, arabada, hiçbir şey size zarar vermez. O halde, 

yola çıkarken, hatta evden çıkarken, bunu okuyalım ki, Allahü teala muhafaza etsin. 

Bunu okuduğu halde, olur da bir şey çıkarsa, dine uygun yola çıktığı için, onun için 

mutlaka hayırdır, sevaptır, kârdır. Ölürse, şehiddir. Zaten herkes bunu istemiyor mu? 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Arkadaşlarımız sordular, ben de 

Mübareklere arz ettim. Efendim, 

ağabeyler sizin sohbetlerinizde 

temizleniyorlar, dünyayı, her şeyi 

unutuyoruz diyorlar. Dışarı çıkınca 

bir süre sonra tekrar eski halimize 

dönüyoruz. Yani, bari bir hafta sürse 

o güzel haller, diyorlar. Bu niye 

böyle diye Mübareklere sordum. 

Hocamız buyurdular ki; aynı suali 

Eshab-ı kiram efendilerimiz de 

(aleyhimürrıdvan) Resulullah 

efendimize "sallallahü aleyhi ve 

sellem" sordular. Resul aleyhisselam 

onlara buyurdu ki, eğer yanımdan 

ayrıldıktan sonra eski halinize dönmezseniz melek olursunuz. O zaman kim 

cihad edecek, kim ekecek, kim biçecek. Eski halinize dönün, dönmeniz lazım. 

Mübarekler devamla buyurdu ki, efendim, eskiden helal haram yolları ayrıydı, iyi kötü 

ayrıydı. Şimdi hepsini birbirine karıştırdılar. Ortalık çevre kirlendi, ciğerlere çekecek 

temiz hava kalmadı ki... 

 
 

 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Berat 

gecesi, mutlak gecedir. Diğer 

geceler, ileride veya geride olabilir. 

Mevlid Kandilinde öyle, Receb-i 

şerifte öyle, Ramezan-ı şerif zaten 

öyle; ama Berat Kandilinde şüphe 

yoktur. Çünki, ayın onbeşidir. 

Nitekim, bir bakıyorsun aya, 

maşallah. Tam bedir halinde. Allah 

rahmet eylesin, birgün mübarek 

Hocamız buyurdular ki; Büyüklerin 

nazar ettiği, büyüklerin elinin 

değdiği yerden feyz, bin sene gitmez. Kardeşim, ben aya bakarken, hep oraya cenab-ı 

Peygamberin 'aleyhissalatü vesselam' nazar ettiği yer olarak bakıyorum ve oradan 
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feyz alıyorum, buyurdular. Çünki, kimler o aya bakmadı? O ay, kimlere bakmadı? 

Onun için efendim, aya o nazarla bakmak lazım, buyurdular. İşte Berat Gecesinde 

defterler kapandı, yeni defterler açıldı. Kiminin yaprakları düştü, kiminin yeniden 

oluştu. Birgün İmam-ı Rabbani hazretleri hanımıyla beraber böyle konuşurken, peki 

ya Berat Kandilinde olanları, Levh-ül Mahfuzda olanları gören ne yapsın, buyurmuşlar. 

Üç ay sonra vefat etmişler. Meğer kendisinin vefat edeceğini görmüş. 

 

 
 

 

 

 

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 abilerin kalbinde, insanlara karşı öyle bir sevgi muhabbet vardı ki,.. insanlar 

ahiretde yanmasın diye ömrü boyunca uğraştı. Her yaptığı işte mutlaka insanların 

ahiretde kurtulmasına ait bir yönü vardı. Birisi bir sual sorduğunda mutlaka onun 

ahiretini düşünerek cevab verirlerdi. O, insanları çok sevdiğinden insanlar da Onu çok 

severdi. 22 Şubat'ta Eyüp 

Sultan'da cenaze namazı buna 

delildir. Eyüp Sultan'daki o 

mahşerî kalabalığın bir ikincisini 

gördüm diyen hiçbir insan 

bulunamaz herhalde. 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. Hava gibi, ekmek, 

su gibi her zaman ihtiyaç duyulan 

bir insandı. 

Hocamız; "Kalbden kalbe bir yol vardır; o yol, muhabbet yoludur. İş, o yolu ele 

geçirmektir. Bu muhabbet yolu ele geçerse, insan sevdiği ile beraberdir. Gece de 

beraberdir, gündüz de beraberdir. Dünyada da, ahiretde de beraberdir. Kabrde de, 

mahşer yerinde de beraberdir. Sevince beraberlik böyle olur" buyuruyorlardı. "İnsan 

seveceği kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli" buyuruyorlardı. Çünki, Peygamber 
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efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem"; Dünyada kimi severseniz ahiretde onun 

yanında olursunuz, buyuruyorlar. Onun için, Enver abiler de sık sık; "Kim olduğunuz 

değil, kiminle olduğunuz önemli" buyururdu. "Ahiretde nerede ve kimlerle beraber 

olmak istiyorsanız bu tercihi dünyada yapın" buyuruyorlardı ve bunun nasıl olacağını 

öğretiyorlardı. Yani, son nefesde imanla ölebilmenin yolunu gösteriyorlardı hep.. Sık 

sık söyledikleri bir söz: "Kurtulmak için kurtulanlarla beraber olmak lazım" 

buyururlardı. 

  

Vefatlarından birkaç ay evvelki son sohbetlerinin birinde, (Miraç kandilinde) 

buyurmuşlardı ki; "Size mutlak olan birşey söylüyorum: Ahiret 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." buyurmuşlardı.. 

  

Gerçi Enver abimiz her zaman ölümden bahsederler, ölümü hatırlatırlardı, fakat son 

zamanlar kendilerini anlatmışlar lakin biz anlayamadık veya sevgimiz anlamamıza 

mani oldu. 

Her zaman anlatırlardı ki; "Son nefesde beyindekiler silinir, fakat kalbdekiler kalıcıdır. 

Beyin, bilgi yeridir, kalb ise sevgi yeridir. Son nefesde iman ile ölmek veya imansız 

ölmek, kalbdeki sevgiye tabidir. Kalbde yüzde ellibir neyin sevgisi önde ise ölüm anı o 

yönde olacaktır" buyururlardı. Ve sevdiklerinin kalblerinde ahiret sevgisinin önde 

olmasını, dünya sevgisini kalbden çıkarmayı tavsiye ederlerdi, bunun ehemmiyetini 

kalblere nakış nakış örerlerdi. Dünyayı kullanmak değil, sevgisinin kötü olduğunu, 

kalblere girmesinin kötü olduğunu her zaman anlatırlardı. Dünyanın bir binek 

olduğunu, vasıta olduğunu, gaye olmadığını, en iyisinden kullanmak fakat kalbe 

koymamak lazım olduğunu anlatırlardı. Dünya sevgisini kalbe koymanın, sarayın içine 

çöp dökmek gibi olacağını anlatırlardı. Bir sözün tesir etmesi için, söyleyenin o 

meseleyi tatbik etmesi, uygulaması lazımdır. Enver abimizin sözleri kalblere tesir 

ederdi. Çünki, kendi menfeatini hiç düşünmez, daima karşısındakinin iyiliği için, ahireti 

için söylerdi.. laf olsun diye değil, hücrelerine kadar inanarak, kalbinden söylerdi. 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Allah hayırlı ömür versin. Şimdi Zeki Celep Abi'nin en çok ettiği duayı edelim de, onun 

da rûhu şâd olsun. Zeki Abi diyor ki, "Yâ Rabbi, Enver Abi'ye çok sıhhat ver, hayırlı 

uzun ömür ver, başımızdan eksik etme, ama hep konuşsun, o, konuşmalıdır diyor. O 

konuşsun, birinin konuşması lâzım diyor. Allah da ona vermiş o işi. Nasıl vermiş, ben 

size söyleyeyim. Bir gün Mübârekler anlattılar, Allah rahmet eylesin, kardeşim 
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buyurdular; birkaç gün çok, çok düşündüm, 

ben dînime kitap yazmak yoluyla mı hizmet 

edeyim, yoksa sohbetlere mi devam edeyim 

diye. Çünki, o zaman daha piyasada kitap 

falan yoktu. Ama çok düşündüm buyurdular, 

kitaplara mı vereyim kendimi, yoksa 

sohbetlere mi vereyim. Çünki, Mübârekler her 

hafta, on beş günde bir devamlı sohbet 

yapıyorlardı. Ve kitaplara karar verdim 

yazmaya başladım. Fakat Allahü teâlâ benim 

bu iki isteğimi de kabul etti, hem kitap 

hizmetimi, hem de sohbet hizmetimi, ikisini 

de bana nasib etti, çünki Allahü teâlâ Enver Ören'i yarattı, buyurdular. Allah deyin. 

Onlar buyurdular, ben demedim... Mübârekler öyle buyurdular. Ben zaten hayatımda, 

Allah korusun, bir gün olsun, hiçbir zaman olsun, Mübârekleri düşünmeden, Onlara 

sığınmadan hiç buraya oturmadım, laf etmedim. Dolayısıyla teybi dinler gibi dinle, 

gramofon dinler gibi dinle, ama Mübârekleri dinle. Onun için tatlı olur ha! Ne kadar saf 

olursa, o kadar tatlı ve kıymetli olur. 
 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Size bir av hikayesi anlatayım. Sahte 

şeyhler; yaralı kuş ve ve zikreden şeyh. 

Birkaç adam ava gider. Bir kuş vururlar 

ama tam da vuramazlar, yaralanır, 

tutamazlar. Kuş kaçar, onlar kovalar. 

Küçücük, bir parça kuş eti yemek için 

kovalar dururlar ama kuş da onlara 

yem olmak istemez. Derken kuş, 

kendilerinden geçmiş ve sesli zikreden 

bir topluluk bulur. Bu adamlara 

sığınayım, beni avcılardan kurtarsınlar, 

der. Son bir gayretle kendini zikir 

topluluğunun ortasına atar. Ama yaralı, dermanı da kalmamış. Şeyh ve müridler zikir 

ile kendilerinden geçmişler. Kuştan haberleri bile olmaz. Derken kuş oracıkta can 

verir. Zikr bitince şeyh gözlerini açar, bir bakar ki, önünde bir ölü kuş, üzülür. Ne 

zaman geldi, niye öldü der. Der amma gece rüya görür şeyh efendi. Terazi kurulmuş, 

şeyh ile kuş hesaplaşıyorlar. Kuşa diyorlar, anlat. Kuş; yaralıydım, avcılardan 

kaçıyordum, bu şeyhin önüne gittim, imdad dedim bana sahip çıkmadı. Şeyhe cevap 

ver diyorlar. Şeyh; efendim, vallahi billahi ben görmedim. Zikirde kendimden 

geçmiştim. Haberim olmadı. Tamam diyorlar sen kendinde değildin. Sana ceza yok. 

Kuşa diyorlar, dava bitti ama son sözün ne? Kuş diyor ki; Bu şeyh benim gibi küçücük 

kuşu kurtaramadı, kendini ve müridlerini mi kurtaracak. Aman ağabeyler, insanlar 

gizli şeylere meraklı; bu bizim işimiz değil 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Unutmayın ki, dağda yetişen armut ile, 

bahçıvanın elindeki armut, aynı olmaz. 

Dağdaki armut yamuk yumuk olur, 

bakımsız olur, böcekli olur. Kalırsa ne 

âlâ, kalmazsa kurtlar, kuşlar yerler. 

Ama bahçıvanın elinde yetişen bir 

armut, budanması, ilaçlanması, her 

şeyiyle tamam olur. Biz bahçıvanın eline 

düşmüşüz. Ne bahtiyarlık. Eğer böyle bir 

mürşid-i kâmil, böyle bir mübarek zât 

olmasaydı, senin burada ne işin vardı, benim burada ne işim vardı? Allah şefaatlerine 

nail eylesin, mübarek Hocamız öyle buyurdular; Efendi hazretlerini gördükten sonra 

insan olduğumu anladım, müslüman olduğumu anladım. Eğer bütün yapılan hizmetler, 

ibadetler, aklınıza her ne geliyorsa, eğer bir zerresini şahsımdan bilsem, bu benim 

kabiliyetimdir desem, yanarım. Onun için, abdiyyet, ademiyyettir. Kul olmak, yok 

olmaktır. 
 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Nasıl bir hamd kelimesi bilsek de, cenâb-ı Hakka 

çok şükretsek... Şu anda berbat, pis yerlerde değil 

de, kendisinin razı olduğu kullarının arasında bir ve 

beraber eyledi. Hem kendisine inandırdı, hem 

sevdiklerini tanıttı, hem sevdiği yolu bildirdi. Ve bu 

yolun neticesinin Cennet olduğunu da bildirdi. 

Allahü teâlâ bizi Cennete giden yolda, otobüste ve 

vasıtada bir araya getirdi. Nasıl şükredeceğimizi 

bilemiyoruz. Öbür tarafdaki o melanet 

yuvalarındaki insânları ise, Cehenneme giden 

vasıtada bir araya getirdi. 

Fakat onların hiçbirşeyden haberi yok. Çünki Kur'an-ı kerim'de Allahü teâlâ buyuruyor 

ki; onların gözleri vardır, görmezler, kulakları vardır, duymazlar. Ezanı işitir fakat 

duymaz, Kur'an-ı kerimi, bakar görmez. Afrika'dan, Amerika'dan nice insanlar, biraz 

Mübâreklerin yüzünü görmek için çırpınırken, karşımızdaki komşunun haberi yok. 

Gözü var, görmüyor. Öbür tarafdan Afrikalı yanıyor, tutuşuyor. Mübarekler; Efendim, 

Bilal-i Habeşi hazretleri Habeşistan'dan gelmiş, Selman-ı Farisi diyar-ı rumdan gelmiş, 

aşık olmuş, yanmış tutuşmuş, öbür tarafdan amcasının haberi yok, bilakis de düşman. 
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Bu bir nasip meselesidir, buyurdular. Peygamber Efendimizin mübarek yüzünü gören, 

mübarek kelâmını işitenler mahrum, öbür tarafdan, diğer memleketlerden gelenler 

âşık. Mübârekler de öyle. Dünyânın öbür tarafından geliyorlar, mektup gönderiyorlar, 

biz size âşıkız diyorlar. İşte seâdetin alâmeti... Eğer Allahü teâlâ, bir kuluna hayır 

murâd ederse, onun kalbine sevdiği kullarının sevgisinin verir. Bir insanın Ehl-i Sünnet 

mi, Ehl-i felaket mi olduğu, buradan belli olur. Eğer kalbinde büyüklere karşı sevgi 

varsa, bilhassa Allah adamlarının muhabbeti varsa, bu bir seâdet alâmetidir. Eğer, 

kalbinde bu kişilere karşı sevgi yoksa, tanımıyorsa, bu bir felakettir. Ya düşmansa!... 

kurtulması imkânsızdır. Çünki, bu Büyükleri inkar eden, her şeyden mahrumdur. Bu 

Büyükleri tasdik eden, tasvip eden, değil kendisine, yedi sülalesine fâidesi olur. Yol 

ayırımındayız. Allahımıza hamdolsun ki, Ehl-i Seâdetiz. 

 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübârekler, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin 

torunu Seyfeddin Hazretlerinin 

Mektûbâtını okuyordu. İmam-ı Seyfeddin 

Hazretleri buyuruyorlar ki; efendim, 

dünyâda iken Allahü teâlânın dinine 

hizmet edenler, dünyâda iken Allahü 

teâlânın kullarının müşküllerini 

halledenler, gerek dünyevi, gerek uhrevi, 

bunlar mahşerde tahtlar üstünde, 

kürsülerde oturacaklardır. Gölgede 

oturacaklar ve Allahü teâlâ da onlarla 

konuşacaktır. Onlar zevkten kendilerinden 

geçecekler. Onlar böyle zevk-i sefada iken, diğer insânlar hesapta, azapta 

uğraşacaklar. Onlar müstesna... Mübarekler akşam buyurdular ve parantez açtılar; 

"İhlas'a hizmet edenler işte bu kürsülerde oturacaktır ". Yeter mi bu müjde... İhlas'da 

çalışanlar işte bu kürsüye oturacaklar. Onlar için ne hesap var, ne azap var. Onun için 

kardeşim, büroları temizleyin, süpürün ama başka yerlerde vakit geçirmeyin. Bu bir 

seâdettir. Bu bir fırsattır. Allahü teâlâ bizi atmosferin dışına çıkartmasın, bu havanın 

dışına çıkanlar, manevi olarak ölür. Burası bir seâdettir. Dışarıda çok para var, çok 

günâh var. Allahü teâlâ günâh işlemeyenlerden, günâh işlenmeyen yerlerden razıdır. 

Biz günâh işlememeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı günâhdan korumak için 

uğraşıyoruz. Bazı insanları kurtarmağa uğraşıyoruz. Gazetesiyle, dergisiyle, kitâblarla, 

şu insanlar yanmasın diye uğraşıyoruz. Onlar farkında değil. Bir okuyucu, bir 

vatandaş, gazeteyi alsa, birine tavsiye etse, o da kürsüye oturacaktır. Çünki fiilen 

İhlâs'ın hizmetine giriyor, ne seâdet ya... Adam farkında değil. Fakat o ki kitabı 

tavsiye etti, o ki gazeteyi, dergiyi tavsiye etti, o da kürsüye oturacaktır. Bu hizmet bir 

devlettir. Arkadaşlara acıyorum, biliyorum ama ne yapayım, kürsüsü büyük olsun. 

Allahü teâlâ ona nasip etmiş. Biz duyduğumuzu söylüyoruz, naklediyoruz. İmam-ı 

Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; Ben bir papağanım, Hocam ne söylerse onu 

söylerim, kendimden bir şey söylemem. Kürsülerde buluşmak üzere... 
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Enver abiler, 1985 senesi 

Ramezan-ı şerif bayramında 

buyurdular ki; 

  

Bayramınız mübarek olsun. 

Mübârekler selam söylediler, 

bayramınızı tebrik ediyorlar. 

Papağanın vazifesi, işittiğini 

söylemesidir. Biz de papağan gibi, 

ne derlerse bulandırmadan onu 

bildirirsek , bu bir seâdettir. 

  

Sabahleyin buyurdular ki; 

neş'eliyiz, elemsiz bir bayram daha geçiriyoruz. Çünki, birçok memleketlerde 

Müslümânlar ızdırap içindeler, kâfir memleketlerinde olanlar ayrı bir felaket içindeler, 

bozuk itikadlı olanların içinde olanlar ayrı bir sıkıntı içindeler. Biz ise hürriyet 

içerisinde, çok neş'eli, birlik ve beraberlik içinde bir bayram kutluyoruz. Bu bayram 

inşallah, ahiretin bir müjdecisi olur. Hakiki bayram; Rabbimizin huzuruna yüz akıyla 

çıkabilirsek, Büyüklerin otobüsüne binerek onlarla birlikte gidebilirsek hakiki bayram o 

olacak. Fakat ahiretin her misali, ahiretin her benzeri dünyâda var. Dünyâda böyle, 

Müslümânların bir araya gelmesi, bayramlaşması, Allah için birbirini sevmesi, cenâb-ı 

Hakkın çok hoşuna gider. Böyle Allah için birbirini seven, birbirinin yüzüne gülerek 

neş'eyle bakan kullar, öbür tarafda beraber olacak diye müjdeler var. Ben hep gülerek 

bakıyorum, affa uğrarız diye. İnşallah böyle hizmetlerin devam ettiği, insânların 

rahata, huzura, imana kavuştuğu günleri gördükçe, bize de cenâb-ı Hak daha da 

kuvvet verir, inşallah daha çok çalışırız. Bu ağabeyleri böyle, neş'eli ve hizmette 

gördükçe, biz de üzüntüsüz, dertsiz Elhamdülillah hizmetlere devam ediyoruz... Ne 

kadar şükretsek azdır, başkasının otobüsüne binmedik. Efendi Hazretlerinin otobüsüne 

bindik. Bu otobüsün şoförü Mübârekler (Ne büyük Seâdet). Engebeli yollarda hiç 

sarsmıyorlar, bundan daha büyük nimet olur mu. Herkes, muhakkak bir yere gitmek 

içini bir vasıtaya binecek. Allahü teâlâ insânların içinde bize böyle bir cemaat, böyle 

bir otobüs yolculuğu nasip etmiştir. Mübârekler, bu dünyâ bir dolmuşa benziyor 

buyurdular, herkes bir yere gitmek için dolmuşa binecektir. Parayı verir ve iner. İşte 

dünyâ yolculuğu bu kadar, buyurdular. Bir yerde binersin, bir yerde inersin. Bütün 

mesele; bindiğin dolmuşa iyi bak da, gideceğin yeri de iyi seç. Yoksa bütün ömrün 

abes aramakla geçer. Peygamber Efendimizden "aleyhissalatü vesselam" beri, artık 

sen bu arabayı kullanabilirsin diye ehliyetini almış ve bu ehliyetleri elinde bulunan, 

böyle şoförler bulmak nimettir. En büyük şansımız Peygâmber Efendimizden beri 

tasdikli, belli, istikameti ve mazisi belli olan, çok iyi bir otobste ve çok iyi bir şoförün 

yanındayız. Allahü teâlâ bizi ayırmasın. Felaket olur sonra. Allah korusun, sonra hangi 

otobüse bineriz. Hepimiz başkalarını bindirmeğe uğraşıyoruz. Gazetenin olsun, 

derginin, kitâbların olsun hizmetlerini işitiyoruz. Okuyanların duâ ettiklerini dinliyoruz. 

Emin olun çok seviniyoruz, bir kişi daha yanmaktan kurtuldu diye, bir kişi daha 

seâdete kavuştu diye seviniyoruz.  
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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

 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

2007 senesi, Haziran ayının 

18 i... Günlerden pazartesi. 

Enver abiler 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 abiler o gün 

buyurdular ki; 

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. Azrail 

aleyhisselam Musa aleyhisselamın ruhunu almaya gelmiş. Musa aleyhisselam Azrail 

aleyhisselama çaat diye bir tokat atmış. "Sen benim ruhumu almaya nasıl gelirsin" 

demiş. Allahü teala Azrail aleyhisselama buyurmuş ki; "Git Musa'ya 'aleyhisselam' 

söyle, bir ineğin üstüne elini koysun. Elinin altında kaç tane kıl varsa, o kadar sene 

ömrünü uzattım." Tekrar geldiğinde Musa aleyhisselam tekrar "niye geldin?" 

buyurmuş. Azrail aleyhisselam da "bu sefer sadece haber vermek için geldim" 

buyurmuş, sonra da durumu anlatmış. Musa aleyhisselam "Peki bu seneler bittikten 

sonra ne olacak?" deyince, Azrail aleyhisselam "tekrar geleceğim" demiş. Musa 
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aleyhisselam da "Ha o zaman, ha şimdi. Öyleyse al götür şimdi, fark etmez" 

buyurmuş. 

 

Bayezid-i Bistâmi Hazretleri vefat edince münker-nekir melekleri sual sormaya 

gelmişler. Bayezid-i Bistâmi hazretleri sual meleklerine; "Sen utanmıyor musun bana 

sual sormaya?" demiş. "Allahü teala: 'İslamiyette saçını sakalını ağartmış 

olanlara hesap sormaya haya ederim' buyuruyor, siz bana sual soruyorsunuz. 

Utanmıyor musunuz?" buyurmuşlar.". 

 

"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. 

 

Muammer Dede'nin bir özelliği var. Hocamız Onu çok seviyordu. Hocamız Muammer 

Dede'yi kendine bir arkadaş kabul etmişti. Onunla dertleşirlerdi. Muammer Dede çok 

temiz ve saftır. Hocamız ona "mücahidler babası" derdi. 

 

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. 

 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 
İnsan demek muhtaç demektir. 

Allahü tealanın yarattığı her şeye 

biraz daha gönlünü bağladıkça, 

Allahü tealanın rızasından biraz 
daha uzaklaşır. Dolayısıyla, Allahü 

tealanın rızası, insanların, muhtaç 

olduğu şeyleri bırakmasına bağlıdır. 

İmam-ı Rabbani "kuddise sirrruh" 
hazretleri buyuruyor ki; Bu kainatta 

yaratılan her şey insana faydalı 

olması için yaratılmış; ama 

insanoğlu ihtiyacı olduğu her şeye 

kalbini bağladığı müddetçe, 
bağladığı miktarca Allahü tealadan 

uzaklaşır. Böylece insan, 

mahlûkatın en kötüsü olur. 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 veya bilmem ne olmak. Halbuki ömrünün geçip 
gittiğinin farkında değil. Üçüncüsü, şöhret. Çok zengin desinler, şöyle desinler, böyle 

desinler. Eğer bir Allah adamı, bir evliya severse, överse, bu iyidir; ama Allahü 

tealanın değer vermediği insanlar, övse ne olur övmese ne olur. 
 

 

 

 
 

 

Enver abiler, 1985 senesi Ramezan-ı şerif 

bayramında buyurdular ki; 

  

İnşallah Allahü teâlâ'nın evinde 

buluştuğumuz gibi, cenâb-ı Hak Cennette de 

buluşturur. Dünyâda Allahü teâlâ'nın evinde, 

mescidlerde buluşanlar, öbür tarafda da 

Cennetde buluşacaklar. Dünyâda meyhanede 

buluşanlar, öbür tarafda azab-ı ilahide 

buluşacaklar. Herkese, nasıl Topkapı 
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garajına gittiği zaman gideceği yeri gayet iyi bilip, ona göre biletini alıp, oradan 

otobüse biniyorsa, dünyâdaki insânlar da gidecekleri yeri şimdiden tayin ediyorlar ve 

o otobüse binip oraya gidiyorlar. Ne bahtiyarız ki, Allahü teâlâ'ya sonsuz hamdolsun, 

biz mescidden geçen, camiden geçen otobüse biniyoruz. Ve bu  otobüse Müslümânlar, 

abdestliler, imanı düzgün olanlar biniyorlar. Bu otobüsün içerisinde biz de varız. 

Otobüs menzile giderken hepsini birden götürür. Sen ehilsin, sen nâehilsin, sen 

Evliyâsın, sen Müslümânsın, sen fâsıksın demezler. Madem ki otobüsün içindesin, hep 

beraber Cennete doğru giderler. İş; otobüsü bulup, o otobüse binebilmekdir. 

 

 

 
 

 

 

Enver abiler, 1985 senesi Ramezan-ı şerif bayramında buyurdular ki; 

Mübârekler geçen gün Seyfeddin Hazretlerinin Mektûbâtından okuyorlardı, Peygamber 

Efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyurmuşlar ki, Allahü teâlâ'nın kullarına 

dünyâdayken yardım edenler, gerek maddi, gerekse manevi hizmet edenler, ahiretde 

kürsülerin üzerinde oturacaklar. Herkes hesapta, herkes azabta iken, onlar gölgede ve 

kürsülerde oturacaklar ve Allahü teala bunlarla konuşacak. Onun için, ömrümüz 

oldukça ve Allahü teâlâ maddi ve manevi imkan verdikçe, yapacağımız iş, kim olursa 

olsun, ona bir iyilik etmektir. Maddi veya manevi sıkıntısı olanlara birşeyler vermeye 

çalışacağız. Zira canlarını, 

mallarını feda ederek, 

İslâmiyet bugüne kadar 

gelmişdir. Eğer bizden 

öncekiler bu fedakarlığı 

göstermeselerdi, biz perişan 

olmuştuk, yoktuk ki zaten. 

Osmanlılar olmasalardı, onlar 

bu fedakarlığı yapmasalardı, 

çekmeselerdi bu cefayı, ne 

olacaktı halimiz. Onlar hep 

bizim için yapmışlar bunları. 

Bu gençler, eğer biz 

çalışmazsak ne 

öğreneceklerdi. Binanaleyh, 

bu bayrak kıyamete kadar elden ele sürecek. Ne mutlu bu bayrağı taşıyanlara. Cenâb-

ı Hak hiçbir kulunu mahrum bırakmasın. Hepimize, cenâb-ı Hak son nefesde iman 

nasip eylesin. Ufak tefek meseleler mühim değil, asıl dert imansızlıkdır. Allah imansız 

etmesin. Çünki, o zaman hem dünyâsı felaket, hem ahireti felaket olur. Bazen o kadar 

sevinmek geliyor ki içimden...! Sokakda bağırsak, ne olur siz de bu neş'eye katılın 

desek diye düşünüyorum. Kavuştuğumuz nimetin büyüklüğüne aklımız ermiyor. Ne 

kadar çok Ehl-i Sünnet kitâblarını yayarsak, o kadar çok Ehl-i Sünnet âlimlerinin 

sözlerini yayarsak, o kadar çok, insanlara fâideli olmuş oluruz. Sıhhat veren ilacı 

dağıtmış oluruz. Allah hepimize iyilik versin. Sıhhat ve afiyette daim eylesin. Çok 

bayramlara kavuşmamızı nasib eylesin... amin. 
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Enver abiler, 21.01.2005 Bayramın ikinci günü 

Yalova'da buyurdular ki; 

 

Horasan'dan bir baba oğul hacca gitmek için yola 

çıkmışlar. Yolda babası ölüyor. Bakmış çocuk, 

babasının kafası olmuş merkeb kafası. Mahvolmuş. 

Hava sıcak. Ben nasıl köylülere haber vereceğim 

cenazeyi kaldırmak için, diye ağlıyor. Derken uyku 

bastırıyor. Yüzü örtülü, heybetli mübarek bir zat 

geliyor. Babasının yüzüne birkaç defa elini sürüyor, 

dua ediyor. Derken babasının yüzüne bakıyor, nurani, 

mübarek çok tatlı bir zat oluyor. Merkeb kafası bu hale 

geliyor. Oğul; Efendim, siz kimsiniz, evliya mısınız, 

erenlerden misiniz. siz kimsiniz? diyor. O mübarek zat; 

ben Muhammed Mustafa'yım "aleyhisselam", diyor. 

Efendim, Allah rızası için size bir şey soracağım, 

babamın kafası neden merkeb kafası oldu, diye 

soruyor. Buyuruyor ki; "Senin baban faizciydi, 

tefeciydi. Faiz ve tefecilikle uğraşanlar, ya dünyada 

merkeb kafası gibi böyle olur. Eğer dünyada olmazsa 

ahirette herkesin gözü önünde hep merkeb kafasıyla 

dolaşır. Ne fena. Yasak. Allahü tealanın yasak ettiğini kimse helal edemez. Peki 

efendim, ne ameli vardı da babamın, teşrif ettiniz, mübarek elinizle onu nurani bir 

hale getirdiniz. Baban çok berbattı ama her gece yatmadan evvel bana muhakkak 

ama muhakkak yüz salevat-ı şerife okurdu. Baban ölünce melekler geldiler, bana 

dediler ki, "Efendim, her akşam size yüz salevat-ı şerife okuyan, öldü ama başı 

merkeb kafası gibi oldu." Acıdım onun haline, gene bize bir bağlantısı vardı, bir irtibatı 

vardı, bir muhabbeti vardı, o melekler haber verince, geldim babanın yüzüne elimi 

sürdüm, diyor. Bu çocuk gitti hacca, hacda her yerde salevat-ı şerife okuyor. Süfyan-ı 

Sevrî hazretleri görüyor. Yavrum diyor, haccın muhtelif yerlerde okunacak başka 

duaları var, mesela lebbeyk allahümme lebbeyk var. Ben o senin dediğin duaların 

hepsini biliyorum. Demiş ki, evladım neden. Bu vak'ayı anlatıyor. Diyor ki, ben 

babamın bir o halini gördüm bir de bu halini gördüm. Arkadaşlar, ne olur salevat-ı 

şerife getirelim... 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

3 Temmuz 2018 Salı 



146  | S a y f a  
 

 

 

 
 

 

Enver abiler, 21.01.2005 Bayramın ikinci günü Yalova'da buyurdular ki; 

  

Bir hadis-i şerif var, Peygamberimiz 

"sallallahü aleyhi ve sellem" 

buyuruyorlar ki; 

"Bir gün bana dört büyük melek 

geldi. Cebrail aleyhisselam, Mikail 

aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve 

Azrail aleyhisselam. Cebrail 

aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah, 

sana günde on defa salevat-ı şerife 

getiren mü'min için, ben onun 

elinden tutarım, sırat köprüsünü 

uçarak geçiririm. Mikail aleyhisselam 

dedi ki, ya Resulallah, sana günde 

on defa salevat-ı şerife getiren biri olsun müminlerden, ben onu alırım havz-ı kevsere 

götürürüm, kana kana, doya doya içirtirim. İsrafil aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah, 

sana bir mümin günde on defa salevat-ı şerife getirsin, başımı secdeye koyarım, ya 

Rabbi bu kulunu affet diye yalvarırım, affolmayınca başımı kaldırmam secdeden. Azrail 

aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah, sana kim günde on defa salevat-ı şerife getirirse, 

ben onun ruhunu, onun canını, nasıl peygamberlerinkini alırsam öyle alırım. Hiç 

anlamaz öldüğünü". 

 

[Enver abiler, bizlere hadi dediler ve sesli olarak on defa salevat-ı şerife okundu] 

Sadaka Resulullah. Resulullah efendimiz "aleyhissalatü vesselam" –haşa- peygamber 

olmadan önce de hiç yalan söylememiştir. O buyuruyor ki "Bana on salevat-ı şerife 

getiren için dört büyük melek geldi." Afiyet olsun, müjde. Ne gam ne keder, boş 

ver. Bayram bu... 

 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir gün bir yahudi yanına iki tane yalancı 

şahit bulup cenab-ı Peygambere 

"aleyhissalatü vesselam" gitti. Dedi ki; Ya 

Muhammed "aleyhissalatü vesselam", 

senin eshabından şu zat bu gece benim 

devemi çaldı. Peygamberimiz Eshab-ı 

kiramdan o zatı çağırdı. Dedi ki; Bak, 

hakkında şikayet var. Ne oldu ya 
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Resulallah? Sen bu gece bir yahudinin devesini çalmışsın. İki tane de şahidi var. Bu 

devenin sana ait olduğuna dair senin şahidin var mı? Dedi, Ya Resulallah, ben daha 

yeni aldım bu deveyi. Bilen yok, eden yok. Peygamberimiz, madem ki onun şahidi 

var, deve yehudiye verilecek, buyurdu. Yalnız deve değil, sen hırsızlık yaptın, elin 

kesilecek. Dediler, şahit getir, şahit yok. Ya Resulallah, bana iki dakika müsaade eder 

misiniz, dedi. Resulullah; Ben izim verdim git, buyurdu. Diğer tarafa gitti, iki rekat 

namaz kıldı. Elini açtı, Dedi, Ya Rabbi! Ben her gece yatağa yatmadan evvel, 

uyumadan evvel, cenab-ı Peygambere "aleyhissalatü vesselam", hiç aksatmadan on 

salevat-ı şerife okurdum. Ya Rabbi, eğer bu senin indinde makbul olduysa, beni bu 

dertten kurtar. Geldi, deve ayağa kalktı. Deve dedi ki, Ya Resulallah, bu yehudi yalan 

söylüyor. Ben bu Müslümanın devesiyim. Yahudi, devenin konuştuğunu görünce zaten 

kaçtı. O şahitler de kaçtı. Cenab-ı Peygamber o Müslümana dedi ki; Gel bakalım 

buraya, sen Allahü teala'ya ne söyledin? Dedi ki; Ya Resulallah, benim bir âdetim var, 

ben her gece yatmadan evvel size on salevat-ı şerife okurum. Allahü teala da bu on 

salevat-ı şerifeyi kabul etti, deveyi dile getirdi. Hazret-i Peygamber "aleyhissalatü 

vesselam" buyurdu ki; Sen ki bana her gece on salevat-ı şerife okuyorsun, 

Allahü teala senin dünyada nasıl elini kesilmekten kurtardıysa, ahirette de 

Cehennem'de yanmaktan kurtaracak. Arkadaşlar, söz verin her gece şunu 

okuyalım. Dünyada elini kesilmekten, diğer tarafta da ateşte yanmaktan kurtarıyor. 

Çünki, Hazret-i Peygamber "aleyhissalatü vesselam", Allah'ın sevgilisidir. Efendi 

hazretleri Hadis-i Erbain'de buyuruyorlar ki; Bütün Peygamberler Allah'a aşıktı ama 

Allahü teala cenab-ı Peygambere aşıktı. Bugün bütün cinayetler, sevgilime dokundun 

diye oluyor, kıyametler kopuyor. Düşün ki Muhammed aleyhisselam Allahü teala'nın 

sevgilisi, Allah korusun, dokunmaya gelmez. Onun için Peygamberimize ne kadar 

muhabbet beslersek, Onlar bize daha çok muhabbet beslerler. 

 
 

 

 

 
 

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... 

1984 senesi tarabya oteli.... 34 sene evvel... 

Türkiye gazetesi çocuk dergisi 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 abiler de namaza çıkacak, onunla çıkarım 

diye düşünüyorum. Enver abiler de, herkes kılıp gelsin, kendileri çıkarken dikkat 
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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 arkadaşımız da 

orada namaza başlamak 

üzereler. Kapıyı bazıları 

tutmuş, kimse girmesin diyor 

ve içeri sokmuyorlardı. Zorla 

dahi olsa girmeyi başardım. Girer girmez, Enver abilerle gözgöze geldik. Ellerini 

kulaklarına kaldırmışlar, iftitah tekbiri almak üzereler ve bana bakıyorlar... Sende mi 

girdin, bu kadar kalabalık var girmeseydin diyecekler zannettim, hemen sütunun 

arkasına saklanmak istedim. Baktım ki Enver abiler 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 abiler 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. 

 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübarekler buyurdular ki; şeytanın aldatması zayıftır. Allahü teala ona, müminin 

kalbine aynı konuda vesvese vermeyi, bir defa hak vermiştir. Aynı konuda ikinci kere 

gelemez. Bir defa gelir, vesvese verir; mü'min de onu yapar ya da yapmaz. Bir daha 

aynı şeyde ısrarcı olamaz, yetkisi yok. Başka konuda gelir. Ama efendim nefs öyle 

değil, buyurdular. Nefs, son nefesi verinceye kadar, seni kâfir yapmaya uğraşır. 

Günahkâr yapmak değil, amacı kâfir yapmak. Kâfir olduktan sonra ister sabaha kadar 

ağla, istersen ne yaparsan yap. Çünki, yolu değiştirmişin. 
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Bir kitapta mübarek bir zat 

buyuruyor ki; cenab-ı Hak 

yarattığı kullarının bin 

tanesinden, bir tanesini rızasına 

uygun yaratmıştır. Diğer 

dokuzyüzdoksandokuzunun ya 

ameli bozuktur ya itikadı 

bozuktur, illa ki bozuktur. Zaten 

cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü 

vesselam' buyuruyor ki; Benim 

ümmetim yetmişüç fırkaya 

ayrılacak, bunların bir tanesi 

doğru olacak. Yani, yetmişüçte 

bir olan Ehl-i sünnet 

itikadındayız, daha ne istiyorsunuz... 

  

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Elhamdülillah, Rabbimize hamd olsun ki bugün yine zahir dünyada beraberiz. İnşallah 

hakiki dünyada da beraber oluruz. Ali Ramiteni Hazretleri var. Şimdi arkadaşlarımızın 

çoğu onları ziyarete Özbekistan'a gittiler. Mübarek olsun. Ali Ramiteni Hazretleri 

buyuruyorlar ki; Ben hocamdan işittim, ben şeyhimden işittim. Said Ebu'l-Hayr 

Hazretleri, benim hocam, yılanlarla konuşurdu. Hatta bir gün gezmeye çıkmıştık, 

dağdan büyük bir engerek yılanı indi. Herkes bir tarafa kaçtı. Mübarek hocamız attan 

indiler, ona doğru yaklaştılar. Ben de ne olacak acaba diye hocamızın arkasına 

saklandım, yavaş yavaş gittim. O 

yılana dedi ki; Niye zahmet 

buyurdun? Niye buraya kadar 

geldiniz? Koca yılan başını 

sürmeye başladı. Allahım, hayırdır 

inşallah, gerçek midir rüya mı 

görüyorum dedim. Hadi yeter bu 

kadar, sen git artık yerine diyor. 

Yılan kalkıp gidiyor. Arkasına 

dönünce Ali Ramiteni Hazretleriyle 

karşılaşıyor. Hocam, bir dakika 

aklım karıştı diyor. Ne oldu diyor? 

Bu bir yılan, siz onunla 

konuşuyorsunuz. Evet. Bu ne 

hikmettir? Nedir bu? Mübarek 

buyuruyor ki; Ben yıllarca dağda, 

mağaralarda yaşadım. Bu da benim o zaman arkadaşımdı. İyi günler, iyi vakitler 

geçirdik. Beraber dertleşirdik. Beni görünce sadakatini, vefasını göstermek için geldi. 

Yani, ben seni unutmadım dedi. İnsanlar vefasız olabilir ama yılan vefasız olmaz. Çok 
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mühim. Onun için, müminin asıl vasıflarından biri de vefakâr olmasıdır. Ne demek 

vefakâr olması. En güzel örnek Mübareklerin hayatı; Kendilerine bir bardak çay vereni 

elli sene unutmadılar. Onun ruhuna Fatiha okudular, İbrahim efendinin... Niye? 

Mübarekler bir gün Bursa'da dağın eteklerini gezerken su deposu varmış, orada 

dinlemişler. Oradaki bekçi de mübareklere bir bardak çay getirmiş vermiş. Ölünceye 

kadar onu anlattılar, hep onu bahsettiler. Veyahutta bir subay Hocamıza sırasını 

vermiş. Efendim, siz öne geçin, maaşınızı alın demiş. O subaya ölünceye kadar dua 

ettiler. Niye? Çünkü Hocamız çok vefalıydı. Yılan bu vefayı gösterdi. Peki hocam diyor, 

yılanın asli görevi insan sokmak, ısırmaktır, siz bununla nasıl anlaşıyorsunuz? Cevap 

şu; Ahlakı güzel olana karşı her şeyin ahlakı güzel olur. Eğer senin ahlakın güzelse 

yılanın da ahlakı güzel olur. O mübarek zat, mesela buyuruyor; İbrahim 

aleyhisselam'ın ahlakı çok güzeldi. Ateşe atıldığı zaman da ateşin de ahlakı güzel oldu 

ve ateş onu yakmadı. Onun için bizim büyüklerimiz evde, barkta, işte, her neyse bir 

aksilik, terslik olunca namaza dururlardı, istiğfar ederlerdi. Ya Rabbi, ben sana karşı 

ne kusur işledim ki böyle bir şeyle karşılaştım. Hatta daha fazlası da var. Eğer kedi 

tabak kırarsa namaza dururlardı. Rabbim ben sana karşı ne isyan ettim ki bu kedi 

benim tabağımı kırdı... 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Cenab-ı Hak; bu kalbi yaratmış 

kendisi için, senin için bütün 

vücudu yaratmış. Ne yaparsan 

yap ama kalp yapamazsın. Bugün 

öğle vakti okuyordum kitaptan. 

Şimdi iki tane güneş var; biri 

maddi güneş, biri manevi güneş. 

Maddi güneş olmasa hiçbir rızık 

olmaz yani yiyecek hiçbir şey 

bulamazsınız. Biz donar kalırız. 

Ancak o güneş doğacak, verdiği 

enerji ile bitkiler canlanacak, 

hayvanlar o bitkileri yiyecekler. 

Biz yiyeceğiz yani hayat devam 

ediyor. Hem enerji bakımından 

hem de ışık bakımından. Böyle bir 

güneş olduğu gibi bir güneş daha 

var. O da Muhammed 

aleyhisselam. Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam; İnsanın bedeni için nasıl 

bu güneş herşeyi hazırlıyorsa cenab-ı Hakkın peygamberi de kalbin temizliği için, 

kalbin iman etmesi için, o her an bilsen de bilmesen de feyz veriyor. O feyz hangi 

kalbe yapışırsa o kalp nurlanır. Nurlanan kalp doğru imana kavuşur. Doğru imana 

kavuşan kalp, doğru amel peşinde koşar. Her türlü kötülüklerden korunur. Dolayısıyla, 

bir müminde eğer bu itikad, bu büyüklere sevgi, bu ameller teşekkül etmişse, Hazret-i 
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Peygamberin o kalbe akıttığı feyzden bir damla düşmüştür. Olmazsa olmaz çünkü o. 

Kalbin İslamiyet'e, Ehl-i Sünnete uygun olabilmesi için o feyzin ona inmesi lazım. 

Başlangıç Cenab-ı Peygamberden geliyor. Eğer gelmemişse onun için bir şey 

yapamazsınız. Önemli olan, o kalbe bir damla feyzin düşmesi lazım. Hatta bu izahta 

değil başka izahta okumuştum. Muhammed Masum hazretleri; her halde bütün 

peygamberler Hazret-i peygamberin kalbindeki o feyzden bir parça aldıkları için 

peygamber yapıldılar. Kıyamete kadar bütün müminlere gelecek olan feyz, onun 

kalbinden zerre kadar düşendir, diyor. Eğer biraz fazla olursa, o, mürşid-i kâmil olur, 

diyor. Bütün mesele, Hazret-i Peygamberin kalbinden yayılan, dağılan o güneş ışınları 

gibi olan o feyze layık olmak, kavuşmaktır. 
 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Cenab-ı Hakkın kullarına verdiği çok 

nimetler vardır. Bu nimetlerin içinde 

öyle büyük bir nimet vardır ki, eğer 

o nimetin şükrü eda edilmez ise yani 

cenab-ı Hakka bu nimetinden dolayı 

onun arzu ettiği şekilde teşekkür 

edilmez ise, bir gün o nimet elden 

gider. İşte Hocamız buyurdular ki; 

Allahü tealanın kullarına verdiği en 

büyük nimet itikattır, imandır. 

Cennete amel ile girilmez. İstediğin 

kadar ibadet yap imanın dürüst 

değilse, iman yoksa istediğin kadar 

ibadet yap; kapıdan dönersin. Çünki, 

anahtarı iman. İşte, iman nimetinin 

şükrü Kur'an-ı kerimde çok yerde 

geçiyor efendim buyurdular. 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 imanlı zanneder kendini ama gitmiştir. Çok 

tehlikelidir. Ameller imanı korumak içindir. İstiğfar edilir. Duası var, dua yapılır. 

Tekrar geri gelir ama uçan bir kuş gibidir. İnsanın omuzunda veya başının üstüne bir 

devlet kuşu konmuştur. Ufak bir sarsıntıyla uçtu mu perişan oluruz Allah korusun. 

Onun için daima güler yüzlü, tatlı dilli olun. Herkes ile iyi geçinmek lazım. Onun için 

Peygamber Efendimiz "aleyhissalatü vesselam" buyurmuşlar ki; İnsanlar iki gruptur. 

Bir grup sıcak kanlı, bir grupta soğuk. Sıcak kanlı olanlar sevilir, sever, herkes ile iyi 

görüşür. Yani, onun için görüşmemek gibi bir endişe yoktur. Çünki, kendi tabiatı 

öyledir. Bazıları vardır ki yanına sokulamazsın. Soğuktur. Ama bu, iyiye alamet değil 

tabii... 
 

 

10 Temmuz 2018 Salı 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün Emir Gilal Hazretleri 

"rahmetullahi aleyh" talebeleriyle 

beraber camiye gidiyor. Camiye 

giderken bir bahçeden geçiyorlar 

ve orada baba-oğul çalışıyorlar. 

Oğul babasına; Baba, kim 

bunlar, diyor. Babası; Emir Gilal 

ve talebeleri, bunların hepsi 

sahtekar, diyor. Bunu da Emir 

Gilal Hazretleri duyuyor. Biraz 

duruyor ve devam ediyor. Ve 

diyor ki talebelerine; Abdülhalık-ı 

Goncdüvani hazretleri buyuruyor ki; Evliyaya kim tahkir ederse, hakaret ederse iflah 

olmaz. Daha cümle bitmeden, bunu söyleyen adamda inanılmaz derecede bir uyuz 

hastalığı başlıyor. Ama nasıl, tepeden tırnağa her tarafı kaşınıyor. Çok feci. İlaç 

diyorlar, hayır diyor. Beni camiye götürün, Emir Gilal hazretlerine götürün, diyor. 

Alıyorlar camiye götürüyorlar. Yalvarıyor yakarıyor, ayaklarına kapanıyor. Efendim, 

ben ettim siz etmeyin, affedin, diyor. Emir Gilal hazretleri diyor ki; o ok öyle bir 

saplandı ki onun ne devası var, ne ilacı. Çünki, o ok bizden çıktı. Bizi aştı, dolayısıyla 

sen git keyfine bak, diyor. Adam kapıdan çıkıyor, üç beş adım gittikten sonra ölüyor. 

Allahın kılıcına dokundu. Allahın kılıcına dokunanlar iflah olmaz. 
 

 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Cenab-ı Hak kullarına zulm etmez. 

Fakat kulları maalesef kendilerine 

zulm ediyorlar. Allahü teala 

kullarına iyilik için, İslamiyeti 

göndermiştir. Onun sınırını 

gözetmeyen, Ona riayet etmeyen, 

Ona uymayan, mutlaka sıkıntıya 

düşer. Onun için, bu dinin aslı, 

imandır. Ondan sonra, bilmektir, 

ilimdir. İlim olursa, insan sınırını 

bilir. O sınırı aşmazsa, hem 

dünyada hem ahirette rahat eder. 

11 Temmuz 2018 Çarşamba 

12 Temmuz 2018 Perşembe 



153  | S a y f a  
 

O halde, Allahü tealanın emirlerine, yasaklarına uygun yaşamak zorundayız. Allahü 

teala bu dini, iki maksatla göndermiştir. Biri, kendini tanıtmak istedi. Ben Allahım, 

beni şöyle şöyle tanıyın, dedi. Onun için de cenab-ı Peygamberi "aleyhissalatü 

vesselam" vazifelendirdi. Allahü tealanın bildirdiğini, tanıttığını, O da Eshab-ı kirama 

"aleyhimürrıdvan" anlattı. Eshab-ı kiramdan da, müteselsilen bize kadar geldi. İkincisi 

de, Allahü teala buyuruyor ki; Benim tarif ettiğim şekilde bana şükr ederseniz, 

kabul ederim. Yoksa, sizin arzu ettiğiniz şekilde teşekkür ederseniz, şükr 

ederseniz, kabul etmem. Dolayısıyla, bir de Ona nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl 

teşekkür edeceğimizi, nasıl yalvaracağımızı bildirdi. 

 
 

 

 

 
 

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... 

18.03.2009 Sarıyer'de, Yatsı namazı sonrası 

Enver abiler buyurdular ki; 

- Ali! 

- Buyrun efendim. 

- İyi dinle beni. 

- Başüstüne efendim. 

Abdülhalık-ı Goncdüvani hazretleri, daha gençlik zamanı diyelim, yatsı namazına 

gitmiş, çıkarken bir dilenci görmüş, herhalde para istiyor. Bu da en sona kalmış. 

Bilerek. Çevresine bakmış, herkes birşeyler veriyor. Versem mi vermesem mi, vermek 

lazım değil ama kalbi kırılır, herkes verdi. İçinden devamlı surette, bu yakışmaz diyor. 

Çalışabilir diyor, ama içinden diyor. Devamlı surette bunları içinden geçiriyor, evine 

geliyor. İbadetini yapıyor, sabah namazına geliyor, bir bakıyor ki dilenci yine orada. 

Ondan sonra çıkıyorlar sabah namazından. O gece rüyasında bir tepsi yemek 

getiriyorlar, Abdülhalık Goncdüvani hazretlerine. Tepsi gelir gelmez bayılma noktasına 

geliyor. Bir koku ki, sağa kaçıyor, sola kaçıyor, Allah aşkına diyor kaldırın o tepsiyi. Bir 

koku ki dayanılacak gibi değil. Tepsiyi getiren diyor ki, Allah Allah, ne oldu diyor. Çok 

fena kokuyor. Ama senin dün girdiğin gıybet günahı bundan daha beter koktu diyor. 

Bu onun yanında çok hafif kalır diyor. Ne? !!! Sabahleyin namaza geliyor. Namaz 

kıldıktan sonra dilenci kulağına eğiliyor. İyi yapmadın. Vallahi diyor ben kimseye 

söylemedim. Ben sadece içimden geçirdim, o da mı gıybet diyor. Avamın dilinden, 

13 Temmuz 2018 Cuma 
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havasın kalbinden ne geçerse gıybet olur diyor. Sen havastan olduğuna göre, iyi bir 

zatsın, yakışır mı kalbinden de olsa diyor ve kayboluyor. Hızır aleyhisselâm imiş o zat. 

Kimin ne olduğu belli olmaz. Onun için, sakın ha birisini gıybet etmeyin. Çok mühim 

bir şey bu. Mektubatta birinci cild ellinci mektub var. Mehmed Ma'sûm hazretlerinin, 

orada mübarek zat buyuruyor ki; Açlık, uzlet, uykusuzluk gibi nefse zulüm olan 

şeyler, insanları bir manevi âleme doğru götürür. Bu insanın imanı varsa, bu insan 

mümin ise, bu hâl ikiye ayrılır. Ya ârif olur, marifet ehli olur veya keramet ehli olur. 

Eğer mümin değilse, bid'at ehli veya dinsiz ise, onların da üstün halleri, cila sürülmüş 

bir tahtanın parlatılması gibidir. Cila sürülmüş tahtaya bakan kendini görür ama ateşe 

atılınca yanar. Çünki iman nurdur, bu cila küfürdür. Müminde ise bu, ayna gibidir. 

Mü'min olmayanda formika gibidir, cilalanmış ama keramet gibi görülen bazı şeylerin 

hepsi zuhur eder. Marifet ehlinin uğraşma sahası, konuşma sahası yalnız ahiretdir, 

Allah'tır. Hiç O'ndan başka birşeyle uğraşmaz. Keramet ehlininki ise hem hâlık, hem 

mahluk. Ama ne olursa olsun yine mahlukla uğraştığı için kibir olabilir. Çünki 

kerametlerini görüyorlar, uçuyor, gidiyor, geliyor. Bunların hepsi, tamamı harikadır 

yani fevkaladelikdir, buyuruyor. Peki, marifet ehli ile, harika ehli arasındaki fark nedir? 

Halık ile mahluk kadardır buyuruyor. Peki nasıl belli olur? Buyuruyor ki; Marifet ehli, 

yalnız ve yalnız, karşısındaki insanın salih olup olmamasıyla ilgilenir, insanlarla sadece 

bu kadar ilgilenir, onun tek derdi Allahü teâlâdır, ahirettir, peygamberdir. Onlar hiç 

insanların halleri ile, paralarıyla ilgilenmezler. O'nlar insanların, ehli nar mı, ehli 

Cennet mi olduklarını firasetleriyle anlarlar. 

Eğer diyor, -burası çok güzel-, bid'at ehli yahut büyüklerin hallerinden anlatırlarsa, 

büyüklerin sözlerinden bahsederlerse bunları marifet ehli zannedersiniz. Çünkü hep 

onlardan bahsediyor, onlardan anlatıyor. Bu, çöpçünün eline düşen elmas gibidir 

diyor. Bu elmas çöpçüye birşey kazandırmaz. Çünki, din zahirdir, mutlaka islamiyete 

uymak şarttır. Dine uymayan tek hareketi varsa, onun dinden bahsetmesi, onun 

hallerden bahsetmesi, tamamen hırsızın, uğursuzun, kumarcının yahut da çöpçünün 

elindeki elması anlatmasına benzer ki, bu elmas ona bir şey kazandırmaz. Çünki 

elmas, müminin elinde elmastır, diyor. Bu bir, ikincisi, eğer diyor bir mü'min, bu çok 

mühim, mübareklerin sohbetinde geçiyor, bir mümin bir harama mübtela olmuşsa, 

haramla uğraşıyorsa, içki içiyor, kumar oynuyor veyahut da ne bileyim şunu yapıyor, 

bunu yapıyor, harama, günaha dikkat etmiyorsa, bu işlediği haram, bu buhar olur 

insan vücudunda. Dağılır her tarafa. Büyüklerden, kitaplardan neyse aldığı feyzi, bir 

miktar kalabilir hemen gider, diyor. Yani o buhar, sidreden içeri, kalbe girmez diyor. 

Dolayısıyla, o kalbe o feyzin girmesi için o buharın, o bulutun olmaması lazım. İşte 

ahir zamanda insanların haramdan sakınması çok ama çok zor olduğu için sohbeti 

dinler, kapıdan çıkınca herşey biter. Burası hazır lokma. Allah Allah! Burda boşuna 

anlatmıyoruz ya. 

- Ali anladın mı? 

- Anladım efendim. 

- devamı haftaya – 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Arkadaşlar, Allahdan korkun. Tövbe... Kalb 

kırmaktan Allaha sığınırız. Çünki, İmâm-ı 

Rabbânî hazretleri Mektûbat'ta buyuruyor ki; 

ister müslüman olsun, ister kâfir olsun, ister 

fâsık olsun, ister evliya olsun, kimsenin kalbini 

kırmayın. Çünki, cârullahdır diyor. Cârullah 

demek; komşu, yani Allahü teâlâya en yakın 

organ, Allahü teâlâya en yakın komşu, insanın 

kalbidir. Kalb kırmaktan sakınalım. Tabii en 

başta anne baba, hanım, komşu hepsi dahil. 

 

Mübarekler buyurdular ki; İçinde cevher 

olmayan bizi sevmez. Mıknatıs gibi, konulduğu 

zaman cevher olanı çeker, cevher parçası 

yoksa, nasıl yapışsın ki o mıknatısa? O 

bakımdan kitaplarım, mıknatıs gibi, 

buyurdular. Saman çöplerini çekmez ama 

kalbinde cevher olan ona mutlaka yapışır. 

 
 

 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir mü'mine karşı, mü'minin tavrı, onun cenâb-ı Hakka karşı olan tavrı gibidir. Çünki, 

hani evlâda yapılan babaya yapılmış demektir. Mü'mine yapılan da Allahü teâlâya 

yapılmış demektir. Hatta bir 

hadîs-i kudsîde Allahü teâlâ 

buyuruyor ki; Evliya kuluma, 

yani mü'min kuluma 

düşmanlık, bana harb ilan 

etmektir. Allah muhafaza etsin. 

Mübârekler öyle buyurdular, 

Allah rahmet eylesin, Kelime-i 

şehâdet getiren Allahın 

evliyasıdır, buyurdular. Ama 

seksen derecesi var, ama yüz 

derecesi var, ayrı mesele. Ama 

ilk basamağı Kelime-i şehâdet. O 

halde bir mü'mine karşı buğzu 

adavet, Allahü teâlâya karşı harb 

14 Temmuz 2018 Cumartesi 
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ilan etmek demektir. Tövbee, tövbee, vallahi tövbe. 

Onun için arkadaşlar, herkes helalleşmeli. Ben kabahatliyim de, işi bitir. Suçluyu 

arama. Çünki, bizim belki o arkadaşa karşı suçumuz yoktur ama, seksen tane 

suçumuz olmasa, niye bize böyle sıkıntı verilsin ki! Büyüklerimizin her zaman 

buyurdukları şey; siz, Allahü teâlânın size nasıl muamele etmesini istiyorsanız, siz de 

O'nun kullarına karşı öyle muamele edin. Affedin, affedici olun. Onlara verin, Allahü 

teâlâ da size versin. Onları sevindirin, Allahü teâlâ da sizi sevindirsin. O halde, Allahü 

teâlâya kavuşmak için, Allahü teâlânın sevgisine kavuşmak için, O'nun mü'min kuluna 

git, sarıl, ne yaparsan yap, cenâb-ı Hakkın sevgili kulu ol. İşte bu kadar... 

 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Hindistana gittik, orada yediyüz 

çeşit din var. Hepsi cenab-ı 

Hakkın rızası için çalışıyor. Fakat 

bozuk! Allahü teala kendini 

tanıtacak. Ona marifet denir. 

Mektûbat'ta imam-ı Rabbani 

hazretleri, o da iki şekilde olur, 

buyuruyor. Birincisi, ilim yoluyla 

olur. İkincisi, hâl yoluyla olur. 

İlim yoluyla olanı, âlimler anlatır, 

tarif eder. Fakat bu, unutulabilir. 

Çünki nefis daima isyandadır, 

gaflettedir. Bu unutulabilir ve 

imanla ölmemek tehlikesi her 

zaman vardır. Ama hâl ile olursa, 

onun imansız ölmek tehlikesi yoktur. Çünki, bir insana baklavayı istediğiniz kadar tarif 

edin, anlatın, öğrenebilir; ama unutabilir. Baklavayı yedirirseniz, ölünceye kadar onun 

tadından vazgeçemez. Yediği için.. İşte bizim en büyük şansımız, zülcenahayn 

denilen, hem ilim yoluyla, hem marifet yoluyla Allahü tealayı tanıtan bir mübarek zâtı 

tanımamızdır. Daha doğrusu, Allahü teala tanıttırdığı için çok şanslıyız, çok bahtiyarız. 

Bu, Mektûbat'ta çok geçiyor. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; Allahü tealanın 

yeryüzünde insanlara verebileceği en büyük nimet, sevdiği bir kulunu ona 

tanıtmasıdır. Bir çarşamba günüydü. Anadoludan üç-beş arkadaş Fatih'teki eve 

ziyarete gelmişti. Mübarekler camı açtılar, bakın efendim, işte bir sürü insan. Ben 

onlara bakıyorum, onlar da bana bakıyor. Ama beni tanımıyorlar, efendim. Eğer siz 

beni tanımasaydınız, Anadolu'nun o ücra yerlerinden buraya gelmezdiniz, buyurdular. 

O halde, tanımak nimeti, bir nasip meselesidir; aileden, çevreden gelmez. Allahü teala 

bazen kalbe o nuru indirir. O nur, o büyükleri tanımaya vesile olur. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mektûbat'ta İmam-ı Rabbani "kuddise 

sirruh" hazretleri, bu dünyanın 

kötülüğünü, nefsin felaketini, şeytanın 

aldatmasını anlatıyorlar. Artık 

neredeyse ben mahv oldum diyeceği 

an, bunun bir kurtuluş çaresi vardır, 

sakın ondan vazgeçmeyin; çünki onun 

başka ilacı yoktur, buyuruyorlar. O 

da; kim kurtulursa, onunla beraber 

olun. İnsanın tek başına olması, hele 

hele yanlış insanlarla beraber olması, mutlaka felakete götürür. Nitekim, çok eski, 

içimizde olan bir arkadaşın ayrılması, kopması neticesinde, ne adı kaldı, ne sanı kaldı. 

Hiçbir şekilde de başı dertten kurtulmadı, kurtulamaz da. Dolayısıyla, birlik ve 

beraberlikte rahmet, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. Peygamberimizin 'aleyhisselam' bir 

hadis-i şerifleri var. Mensubu olduğunuz cemiyetten, mensubu olduğunuz 

kardeşlerinizden bir karış ayrılırsanız, zaman-ı cahiliyedeki gibi ölme tehlikeniz vardır. 

Yani, küfre gidersiniz. Dolayısıyla, siz siz olun, mutlaka bir kardeşinizle, bir 

arkadaşınızla beraber olun. Yabancılarla zaten zinhar! 

 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Unutmayın ki, dağda yetişen armut ile, 

bahçıvanın elindeki armut, aynı olmaz. 

Dağdaki armut yamuk yumuk olur, 

bakımsız olur, böcekli olur. Kalırsa ne 

âlâ, kalmazsa kurtlar, kuşlar yerler. 

Ama bahçıvanın elinde yetişen bir 

armut, budanması, ilaçlanması, her 

şeyiyle tamam olur. Biz bahçıvanın eline 

düşmüşüz. Ne bahtiyarlık. Eğer böyle 

bir mürşid-i kâmil, böyle bir mübarek 

zât olmasaydı, senin burada ne işin vardı, benim burada ne işim vardı? Allah 

şefaatlerine nail eylesin, mübarek Hocamız öyle buyurdular; Efendi hazretlerini 

gördükten sonra insan olduğumu anladım, müslüman olduğumu anladım. Eğer bütün 

yapılan hizmetler, ibadetler, aklınıza her ne geliyorsa, eğer bir zerresini şahsımdan 

bilsem, bu benim kabiliyetimdir desem, yanarım, buyurdular. Onun için, abdiyyet, 

ademiyyettir. Kul olmak, yok olmaktır. 

17 Temmuz 2018 Salı 
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Faruk Koca abi ile beraber Hocamızın kayınpederleri Yusuf Ziya bey amcaya gittik, 

ölümünden iki gün evvel. Allah rahmet eylesin. Ben soramazdım ama Faruk abi bir 

süal sordu. Mübarek Ziya bey amca yatağından biraz doğrulur gibi oldu, kan kanseri 

idi, çok halsizdi. Faruk abi, sen ne diyorsun, ahirete iman ile gideni pehlivan gibi 

karşılıyorlar, dedi. Velhasıl, imanı kurtarmak için imanlılarla beraber olmak şarttır. 
 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Doksan yaşında bir mübarek zât varmış; ama 

çok gençmiş. Nasıl bu kadar genç kaldınız, 

demişler. Bana akıl vermeyen talebelerim 

olduğu için. Ben ne dersem peki diyenlerle 

rahat ettim, buyurmuş. Bir kelime ama insanı 

ya mü'min, ya kâfir yapar. Hazret-i Ömer 

'radıyallahü anh' peki dedi, ikinci halife oldu. 

Eğer peygamberlik devam etseydi, 

peygamber olacaktı. Ebu cehil hayır dedi, 

Cehennemin dibine gitti. Şimdi ne oldu? Bir kelime! Onun için Allah rahmet eylesin, 

Allah şefaatlerine nail eylesin, mübarek Hocamız; dünyada en zor iş, karar vermektir, 

buyurdular. Yani, peki mi, hayır mı diyeceksin. Bundan daha zoru yoktur. Çünki, o bir 

kelime ya Cennete, ya Cehenneme götürür. Onun için, Allahü teala karar verme 

noktasında kullarını başı boş bırakmamıştır. Karar vermeden evvel, güvendiğiniz, 

itimad ettiğiniz insanlarla, ben böyle böyle yapmak istiyorum, ne dersiniz diye, bir 

istişare edin, sorun. Hatta Efendi hazretleri Necip Fazıl Kısakürek'e buyurmuş ki; Eğer 

mutlaka soracak kimse bulamıyorsan, git bir ağaca sor; ama bir şey sor! Çünki, 

insanın nefsi, ben yaptım, oldu, der. Halbuki olmadı. Çünki mübarek Hocamız 

buyurdular ki; Sorarak yapan, kazansa da kazandı, kaybetse de, kazandı. Sormadan 

yapan, kazansa da kaybetti; kaybetse de, kaybetti. 

 
 

 

 

 
 

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... 

19 Temmuz 2018 Perşembe 

20 Temmuz 2018 Cuma 
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18.03.2009 Sarıyer'de, Yatsı namazı sonrası Enver abiler buyurdular ki; 

Havasın kalbinden, avamın dilinden olan herşey gıybettir. Tehlikeli iş. Ama marifet 

ehli yalnız ahiret için konuşur, ahiretten bahseder. Ama harika ehli, harikalarla 

uğraşan, işte böyle üstünlükler, kerametler, uçmalar, kaçmalar bunlar hem iyi hem 

kötü. İyi, Allahü tealaya imanı var. Ama kötü, kibre girebilir. Onun için bizim dinimiz 

görmeyi değil inanmayı şart koşmuştur. İşte soruyorlar; efendim, uçuyor, sinek de 

uçuyor, yahut da bir yere gidiyor. Şeytan daha beterini yaptırıyor. Onun için bunlar, 

özenilecek şey değildir hatta tehlikelidir, buyuruluyor. Ben bir gün mübareklere dedim 

ki; efendim, bir arkadaşla kabirleri ziyaret ettik, fakat Allah ona çok büyük bir lütufta 

bulunmuş, kabirdekilerle konuşuyor, görüyor, soruyor, cevap alıyor. Hocamız 

buyurdular ki; Maşallah çok iyi ama sakın özenmeyin, o tip insanlar tehlikededir 

daima. Kendisinde olup da başkasında olmadığını düşündüğü anda kaybeder. Onun 

için cinlerle uğraşmak insanı kibre götürür. Çok tehlikeli... Velhasıl, Şah-ı Nakşibend 

hazretlerinin bir talebesi, hocasından nefsin kötülüğünü duya duya, gitmiş bir tenha 

odaya, başlamış kafasına vurmaya, nefsim senden çok çekiyorum, başlamış yanağına 

vurmaya, her tarafını dövüyor. Derken bir mübarek zat karşısına geliyor. Ne 

yapıyorsun sen diyor. Bu nefsimden çok çekiyorum diyor. Vurdun mu her tarafına 

diyor. İyi ama diyor, seni nereden aldatıyorsa sen oradan kendini koruman lazım. Sen 

onu, seni nerden vurduğunu, seni nerden alt ettiğini biliyor musun diyor. Allah Allah, 

nereden diyor. Evladım o sana düşman değil ki, o Allaha düşman. Dolayısıyla, dine 

düşman, peygambere düşman. Evvela sen 

düşmanın nerden saldıracağına bak. Ona göre 

tedbirini al. Allah Allah, ne yapacağım diyor. 

Dinini öğreneceksin evvela diyor. Dinini öğren 

ki onun düşmanlığından sakın. Sen zaten onu 

güldürüyorsun, eğlendiriyorsun. Sonra ne 

yapacağım. Sonra öğrendiklerini yapacaksın ve 

Allah için yapacaksın. O zaman nefsin perişan 

olur. Sonra diyor, sonra hiçbir şey 

yapmayacaksın. Mübarekler de buyurmuşlardı, 

nefsi en ziyade tahrip eden şey, sormaktır 

kardeşim, buyurdular. Nefs der ki ben 

biliyorum. Sonra mübarek zat bir anda 

kaybolmuş. Talebe gelmiş Şah-ı Nakşibend 

hazretlerine, huzuruna. Mübarek başlamış 

gülmeye. Ne oldu demiş. Efendim, kendi 

kendimi dövdüm ama bir işe yaramadı demiş. 

Ama biri geldi, bana birşeyler söyledi ve gitti. 

Peki kimdi o diyor. Ben bilmiyorum, bir anda 

kayboldu. Kardeşim Hızır aleyhisselâmdır. Bizi 

çok sevdiği için talebelerimizi de çok sever. 

Sana gelmiş, hakikati sana söylemiş. Sen niye bana sormadan gidip kendini 

dövüyorsun? Sor bakalım, efendim ben kendimi dövebilir miyim diye. Ömer bin 

Abdülaziz "radıyallahü anh" camiden çıkmış yatsı namazından, eve gidecek, bakmış 

bir sarhoş, şarkı mı söylüyor belli değil, bir bakıyor Allah Allah, benim halife olduğum 

yerde dışarıya çıkıyorum, karşıma sarhoş çıkıyor. Hemen zaptiyelere talimat yakalayın 

onu diye. Yakalıyorlar, kelepçe, vuruyorlar, götürüyorlarken, diyor ki Allah 

Muhammed aşkına diyor, beni bir dakika halifenin huzuruna götürün diyor. Bir çift 
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kelam edeceğim diyor. Efendim diyorlar sarhoş böyle böyle. Ne yapalım, gelsin 

söylesin diyor. La ilahe illallah. Sarhoş geliyor, tam halifenin karşısına, Bir tükürük 

atıyor Halifenin yüzüne. Mübarekler buyuruyor ki, mümin nasıl olur? Güler yüz tatlı 

söz. Mübarek o kadar öfkeleniyor, o da insan ya. Diyor ki zaptiyelere affettim bırakın. 

Adama diyor ki, affettim seni. Efendim diyor neden affettiniz. İyi dinle, yarın diyor 

ahirette Allahü teâlâya ameller, iki şekilde arz edilecek. Allah için olanlar, nefs için 

olanlar. Benim öfkem önce Allah içindi fakat sen tükürük atınca nefsim karıştı. Nefsim 

için de ceza verecektim, bunun hesabını ben veremem. Onun yüzünden ahirette 

sıkıntıya düşmem. Ancak Allah için yapanlar kurtulacaktır. Ben biraz evvel Allah için 

ceza verecektim, şimdi nefsim için idare ettim. Niye bu sarhoş yüzünden Rabbimin 

huzurunda sıkıntıya düşeyim, diyor. 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 
 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

Saf, temiz bir mübarek zât varmış. Ya Rabbi diye dua ediyor, bir şeyler istiyormuş. 

Şeytan insan şeklinde gelmiş, bu kadar senedir yalvarıyorsun, sana hiç cevap veren 

olmuyor. Bu işten vazgeç, demiş. O da, doğru söylüyorsun, demiş. İşte saf, mürşidi 

yok. Rüyasında bir mübarek zât, sakın o mel'unun dediğine inanma. Çünki eğer Allahü 

teala vermek istemese, sana ya Rabbi, dedirtmezdi. Eğer seni sevmese, sana vermek 

istemese, sen zaten ya Rabbi, diyemezsin. Senin sesine bundan daha fazla icabet olur 

mu? Senin yalvarman, çok şey kazanman demektir, demiş. 

Mübarekler buyuruyorlar ki; Bir yola çıkacağınız zaman, mesela Azerbaycan olabilir, 

yola çıkarken, bu duayı okuyun. Karada, havada, denizde, hiçbir şey zarar vermez. 

Peki zarar verirse? Şehid olursunuz. Çünki İslamiyyete, dinimize uygun yola çıktınız.  

O dua şudur; "Bismillahillezî lâ 

yedurru ma'asmihî şey'ün fil 

erdı ve lâ fissemâi ve 

hüvessemî'ul alîm" O kadar 

mübarek bir kelimedir ki, karada, 

havada, denizde, tayyarede, 

gemide, arabada, hiçbir şey size 

zarar vermez. O halde, yola 

çıkarken, hatta evden çıkarken, 

bunu okuyalım ki, Allahü teala 

muhafaza etsin. Bunu okuduğu 

halde, olur da bir şey çıkarsa, dine 

uygun yola çıktığı için, onun için 

mutlaka hayırdır, sevaptır, kârdır. 

Ölürse, şehiddir. Zaten herkes 

bunu istemiyor mu? 

21 Temmuz 2018 Cumartesi 

http://www.dinimizislam.com/Download/Resimler/Dualar/012.jpg
http://www.dinimizislam.com/Download/Resimler/Dualar/012.jpg
http://www.dinimizislam.com/Download/Resimler/Dualar/012.jpg
http://www.dinimizislam.com/Download/Resimler/Dualar/012.jpg


161  | S a y f a  
 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allahü teala cevheri çöplüğe atmaz. İman ve Hocamıza 

muhabbet, büyük cevherdir. Bu sevginin olduğu kalb çok 

kıymetlidir. Böyle bir kalb sahibini sakın üzmeyin, sevin, 

saygılı olun. Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil 

sözünü de unutmayın. Hocamızı seveni seveceğiz. 

Sevmeyeni de sevmeyeceğiz. Kalb kırmamak lazım. Allah 

korusun, üzeceğimiz insan Allah dostu olabilir. 

 

Bir hadis-i şerif var. Peygamber efendimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' buyuruyorlar 

ki; Evlenen ve evlendiren, Allahın dostudur. Peygamberimiz "aleyhissalatü 

vesselam" başka bir hadis-i şerifde de; "İyilik edene iyilik et, kötülük edeni 

affet" buyurmuşlar. 

 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Abdülvehhab-ı Şarani "rahmetullahi 

aleyh" hazretleri 7 yaşında hafız 

olmuş. 8 yaşında teheccüd namazına 

başlamış. Kahire'de asrının en büyük 

evliyası. Her gidişimizde  

kabr-i şerifini ziyaret ediyoruz. Birisi 

anlatıyor; Biz Kahire'de akşamları bir 

eve gidiyoruz, orada kitaplar 

okunuyor, sohbetler yapılıyor. Bir gün 

bir eve gittim, baktım ki herkes sanki 

ağız birliği yapmışçasına Abdülvehhab-

ı Şarani hazretlerinin aleyhine konuşuyorlar. Çıldırdım ama dinledikçe hak verdim 

onlara. Benim de Abdülvehhab-ı Şarani hazretlerine karşı kalbim soğudu. Kötü 

arkadaş adamı perişan eder, dikkat edin. O gece yattım. Rüyamda Kahire 

karmakarışık, terör, anarşi zirveye çıkmış. Korumak, kurtarmak için bir ordu gelmiş, 

Kahire'nin etrafını sarmış ama içeri giremiyor. Diyorlar ki; Bu şehrin sahibi, gelsin 

kapıyı açsın, yoksa anahtarı göndersin biz açalım. Anahtar onda. Bu şehrin sahibi izin 

vermedikçe biz buradan giremeyiz. Bu şehrin sahibi kim? Abdülvehhab-ı Şarani 

hazretleri. Anahtarı götürüyorlar açıyorlar ve giriyorlar içeri. Sabah uyanıyor, ben ne 

halt ettim diyor. Ertesi gün koşa koşa huzuruna gidiyor, özür diliyor. Beni affedin 

efendim, diyor. Abdülvehhab Hazretleri; İlla anahtar mı lazım, buyuruyor. 

 

22 Temmuz 2018 Pazar 

23 Temmuz 2018 Pazartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 

Bir Müslüman, büyüklerden gelen 

zemzem suyuna bir parça kir ilave 

ederse o su zemzem olmaktan, şifalı su 

olmaktan çıkar, zehirli su olur. 

Mektubat'ta buyuruluyor ki; İnsanın aciz 

olması, bir felakettir, çünkü felç. Ama 

kötü birine tabi olmak bundan da 

kötüdür. Diğerinde kurtulmak imkânı 

vardır, rastlar birine kurtulur, ama 

bunda kurtulmak 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, hem de büyükler gücenir. Sana bu 

kadar büyük nimet vermiş, sen kalkmışsın, camım kırıldı diye hüngür hüngür 

ağlıyorsun. Olur mu?  

 

Netice; Kad-ı İyad "rahmetullahi aleyh" hazretleri buyuruyor ki; Sevincimden 

uçuyorum. Ayaklarım bulutların üstünde, elimi uzatsam yıldızları tutacağım. Diyorlar 

ki; Hayırdır, sebep ne? Kadı İyad hazretleri buyuruyor ki; Nasıl sevinmeyeyim, yerleri 

gökleri yaratan, her şeyi yoktan var edip varlıkta durduran Rabbim, bana kulum diyor, 

bana bir iş veriyor. Beni muhatap kabul ediyor ve diyor ki; namazını kıl, orucunu tut, 

yani insanın sevdiği bir kimse, bir iş verse, onun rızasını almak için, o işi yapmak için 

çıldırmaz mı? Bu, Allah'dır, o diyor bana; namazını kıl diye. İş veriyor. Elbette yerine 

getirmek lazım. İki; Bir peygamber düşünün ki; Cenab-ı Hak O'nun hürmetine kainatı 

yarattı, O beni bağrına basmış, ümmetim diyor. Herkes hocasıyla iftihar eder, benim 

hocam Cenab-ı Peygamberdir "aleyhissalatü vesselam", ben nasıl sevinmeyeyim, 

bundan büyük nimet, bundan büyük devlet olur mu? Rabbim Allah, Peygamberim 

Muhammed " aleyhisselam", yetmez mi bu bundan sonra sana, buyuruyor. 
 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allah rahmet eylesin, Mübarekler kendileri için buyurdular ki; ben çok yanlış 

yoldaydım; ama Efendi hazretleri beni aldı, bu otobana getirdi. Artık Efendi hazretleri 

beni bu yola getirdikten sonra, herhangi bir ibadeti, herhangi bir hizmeti kendi 

şahsımdan bilsem, yanarım. Çünki ben buradaydım. Her nefesim günahtı, her nefesim 

küfürle bulaşıktı. Hatta küfre gidiyordum. Efendi hazretleri buraya koydu. Şimdi ben 

24 Temmuz 2018 Salı 

25 Temmuz 2018 Çarşamba 
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nasıl iyi iş yapıyorum diyebilirim, 

buyurdular. Dolayısıyla, büyükler 

buyuruyorlar ki; Bu yol, mutlak olarak 

cenab-ı Hakkın rızasına 

kavuşturucudur. Sen kavuşmak 

istesen de, kavuşmak istemesen de, 

kavuşacaksın. Çünki bir kere yola 

girdin, dönüşü yok! Sağa sola dönüşü 

yok, arkadaki de bastırıyor. Mecbur 

devam edeceksin. Yani, birinin peşine 

takılsan da, sürünsen de, devam 

edeceksin. Artık aldığı mesafe, 

herkesin kendi kabiliyetine göredir. 

Ama eninde sonunda kavuşacaktır. 

Efendim dünyada kavuşamadı. 

Kabirde kavuşur. Kabirde kavuşamadı, mahşerde kavuşur. O da olmadı, Cennette 

kavuşur. Çünki yolun sonu Cennettir. Allah muhafaza eylesin, sen değil, yolun kendisi 

kavuşturucudur. Allah muhafaza eylesin, yol çok kıymetli olduğu için, düşmanı çok 

vardır. Şeytan, nefis, insan, neşriyat.. Hepsinin gözü buradadır. 

 

 
 

 

 

 

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. 

26 Temmuz 2018 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 

 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir...  

  

1980 senesinde diş hekimliği 

fakültesinden mezun oldum. 

Fakültede asistan olarak kalmam 

için bazı hocalarımız ısrar 

ediyorlardı. Ayrıca 3-4 alternatif 

daha vardı. Enver abilere 

hangisinin uygun olacağını 

sorduk. Hiçbirisine izin 

vermediler. Muayenehane açmak 

daha uygun olduğunu söylediler. 

Zaten çocukluğumdan beri Enver 

abilerin her emrine (sebep 

araştırmadan) peki derdim. Bu 

emrlerine de baş üstüne efendim 

deyip muayenehane açtık. 

İlk gün sabah, Enver abiler 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 

27 Temmuz 2018 Cuma 
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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. 

 

Bir müddet sonra 1981 senesi ortalarında askerlik için celb evrakları geldi. O gün 

Kandildi. Muayenehane açılalı henüz 7-8 ay olmuştu. 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 İstanbul'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. 

 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah  

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

Son nefes gelinceye kadar, hiç kimse halinden emin olmasın. Hafv ve reca dediğimiz o 

korku ve endişeyle, ümitle yaşamakta fayda vardır. Çünki cenab-ı Peygamber 

'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Öyle haller vardır ki, bir mü'minin Cennete 

gitmesine bir zır'a kalmıştır, yani şu kadar bir yer kalmıştır, onu da hallettikten sonra 

artık Cennete gidecektir. Orada bir nefsinden, huyundan bir kelam eder, küfre girer. 

Bütün ömrü ibadetle geçtiği halde, sonunda Cehenneme gider. Hadis-i şerif bu. Öyle 

insanlar vardır ki, bütün ömrü küfürle, papazlıkla, zulümle geçer. Ölümüne bir zır'a 

kala bir kelime-i şehadet getirir, tam bir dönüş yapar, Allahü teala onu Cennetine kor. 
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Birisi, çok mübarek bir zâta talebe 

olmuş. Aradan bir hayli zaman 

geçtikten sonra, Cuma günü o mübarek 

zât banyoya girmiş. Tabii su dışarıdan 

koyuluyor. Yani, o zamana has bir 

banyo şekli var. Suyunu, her şeyini 

hazırlamış, içeri girmiş, banyosunu 

yapmış, gusül abdestini almış. Talebesi 

de zekiymiş, belki su yetmez diye bir 

kova su ısıtmış. İçeriye, oluğa bir kova 

su dökmüş. Hoca efendi çıkınca, kızdı 

mı acaba, diye kaçmış. Mübarek zât, 

benim banyoma bir kova suyu kim 

döktü, demiş. Falanca döktü diye de söyleyemiyorlar. Döken gelsin, demiş. Gelmiş, 

sen mi döktün o suyu, demiş. Evet, ben döktüm efendim, demiş. Bana icazetnameyi 

getirin, sana öyle bir dua ettim ki, artık sana verecek bir şeyim kalmadı. Her şeyi 

verdim. Çünki suya çok ihtiyacım vardı, demiş. O suyla beraber icazetname almış. 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mü'minler bir araya geldikleri zaman, 

hiç konuşmasalar, hiç laf etmeseler, 

kalpten kalbe akan nuru, kalpten 

kalbe akan sevgiyi, kalpten kalbe 

akan güzelliği zapt edemezler, 

frenleyemezler. Kötü insanlarla bir 

araya gelince, onların habasetini 

frenleyemezsiniz, sizin kalbinize sıkıntı 

verir. Çok sıkıntı verir. 

  

Birgün Şâh-ı Nakşibend hazretleri 

oturuyorlar, bakıyorlar ki, inanılmaz 

bir nur iniyor. Allah Allah, o yere gidiyor bir bakıyor ki, iki talebesi güreş tutuyor. 

Onların arasındaki sevgi ve muhabbetten, üzerlerine nur yağıyor. Neden? İki kardeş, 

aynı hocanın talebesi birbiri sevdiği için. 

 

Mülkün sahibi Allahdır. Gözün sahibi, kulağın sahibi, işin sahibi, her şeyin sahibi O. 

Çünkü O, bir an, bir an bıraksa yok olur kainat, yani mahvolur değil, yok olur yok. 

Böyle bir yüce Allah var. Sonra bir de ben varım. Neredesin sen? Yoksun. İşte yok 

olduğunu anladığın gün var olursun. Çünkü iki şey bir arada olmaz. 

 

Bir araya gelmenin fazileti anlatılacak gibi değildir. Ama unutmayalım ki yol bu yoldur. 

Yani kalbin ilacı, kalbin şifası, bu sevgi ve muhabbettir. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 
İnsana ahirete giden yoldaki en 

büyük tuzak, en büyük dipsiz 

kuyu, doymak bilmeyen nefsine 

tâbi olmaktır. Çünki nefs demek, 
biraz daha ver, daha da ver, ne 

olur biraz daha ver, demektir. 

Onun yeter dediği yoktur. Allahü 

teala onu mealen, helû'â ismindeki 
bir mahluka benzetiyor ki, bu 

mahlûk, ne versen hiç doymayan bir mahluktur. Onun için, çok istekli olmak, çok 

isteyici olmak, iyiye alamet değildir. 

 

İmanın hırsızları çoktur, o hırsızlara karşı çok uyanık ve tedbirli olmak lazımdır. O 
hırsızların başı var, bir de en başı var, o da insanın kendisidir. İman da kendisinde, 

hırsız da kendisinde. O da insanın nefsidir, arzuları, hevesleri, zevkleri, istekleridir. 

  

Birgün Mübarekler ve Mücahid abi ile Fatih'teki evde kahvaltıdayız. Mübarekler 
Mücahid'e sordular, "Baban mı seni daha çok seviyor, yoksa sen mi babanı daha çok 

seviyorsun, buyurdular. Siz bilirsiniz, dedi. Aferin Mücahid, buyurdular. Cevap 

vermedi yani. Buyurdular ki; Efendim, baban seni daha çok seviyor. Çünki baban seni 

sevmese, onu sevemezsin. 
 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız "Allah rahmet 

eylesin" Miftâh-ün necât adlı Arapça bir 

kitap bastırdılar. Oradan bize bazı 

yerlerini tercüme ettiler. O tercüme 

ettikleri yerde şöyle bir ifade geçiyor: 

"Allahü teâlâ sabahleyin meleklere diyor 

ki; 'Şu kullarımı ben sevmiyorum. Onlar 

benim mübârek ismimi ağızlarına hiç 

almasınlar'. Melekler de diyorlar ki, 'Ya 

Rabbi bunlara ne yapalım ki senin ismini anmasınlar?' Allahü teâlâ da buyuruyor ki, 

'Onlara çok para verin, onlara çok sıhhat verin, ona çok neşe verin, ne verirseniz 

verin. Onlar dünyaya dalsınlar, beni hatırlarına bile getirmesinler.' Nihayetinde o 

insanlar azıp kudururlar, akıllarına Allah kelâmı gelmez. Hatta söylemekten de 

çekinirler gerici derler diye kim bilir? 
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Cenab-ı Hak yine buyurur ki: "Ben şu kullarımı çok seviyorum". Melekler derler ki; "Ya 

Rabbi, ne yapalım?". Allahü teâlâ buyurur ki; "Onlara dert verin, elem verin, keder 

verin, üzüntü verin, sıkıntı verin, hastalık verin. Onlar her derde düştükçe Allah der, 

benden yardım ister, kullarıma yalvarır, bana dua edin der. Onların bu inlemesi benim 

hoşuma gider. Onlar benim has ve sevgili kullarımdır. Bugün Bağlum'a gittik ve 

hepinize dua ettik… 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki, aman 

kardeşim, öyle büyük müjdeler, öyle 

büyük nimetler, öyle büyük yerler, o 

kadar güzel şeyler var ki, insan ölümden 

korkar mı efendim, buyurdular. 

Mübarekler böyle güzel sohbet ile 

Cenneti anlatırken, bir arkadaşımız 

parmak kaldırdı. Evde! Alışkın da değiliz 

böyle bir şeye. Buyurun kardeşim, 

buyurdular. Efendim, ben hemen ölmek 

istiyorum, bir dua eder misiniz? Allah 

Allah buyurdular, yani siz bu kadar 

nefsinize düşkün müsünüz, siz bu kadar keyfinize düşkün müsünüz, hemen oradaki 

nimetlere kavuşmak için aceleniz ne, buyurdular. Siz giderseniz, herkes giderse bu 

hizmetleri kim yapacak, buyurdular. 

 

Mübarekler buyurdular ki; İnsanın kendi hocası varken, ona sual sorup cevap alırken, 

bir başkalarına da sorarsa, bu müteferrik olur ve suç olur, buyurdular. İyi değil, uygun 

değil, buyurdular. 

  

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Büyüklerin bizzat huzurunda sohbet esasdır. 

Çünki, orada bütün duygu organlarınla ona 

bağlanıyorsun, göz, kulak, burun neyse. Yok, 

vefat ettiyse, rabıta etmek zorundasın. Hocamız 

buyurdular ki; Rabıtayı kim yapar, rabıtayı 

yapacak adam mı kaldı, seksen türlü vesvese, 

seksen türlü iş, bu da zor buyurdular. Bunun da 

bir kolayı var efendim, buyurdular. Çünki, kalb 

göze tabidir. Göz neyle meşgul olursa kalb oraya doğru yönelir. Kalb, göze tâbidir. İyi 
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ya efendim buyurdular, işte kitap okuruz, büyüklerin eserlerini okuruz, ilmihal okuruz. 

Gözümüz, satırlarla, yazanla, yazdıranla meşgul olduğu için kalb otomatikman feyz 

alır ve bu, rabıtadır efendim, buyurdular. 

 

Mübarekler; sohbet nedir efendim buyurdular? Onu da izah ettiler. Sohbet bir arada 

olmaktır, illa bir şey konuşmak şart değil. Hatta susmak, konuşmaktan daha iyidir, 

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... 

 

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 Seadet-i 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 
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ederlerdi. Hatta zaman zaman kimler geliyor diye sorarlar, bazılarını hususi olarak 

görmek isterlerdi. Birkaç sene sonra abim İhlas 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. 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Her akşam gelip Mübareklere rapor veriyorduk. 

Efendim, filan arkadaş geldi, böyle oldu, filan işler 

böyle gitti, onlar da dinliyorlardı. En mühim 

maddeyi bana söyleyin, buyurdular. Dedik ki, 

Efendim, Enver abinin sıhhati elhamdülillah çok iyi. 

Bana bu lazım, geri kalanı boş ver, buyurdular. 

Buyurdular ki; Ben Enver'e dua ediyorum. Çünki, o 

bir yanlış yaparsa hepimiz burada rahatsız oluruz. 

Burada rahat yemek yiyemeyiz. Onun için o 

herkesle görüşüyor, herkesin de ağzına; suyuna, 

huyuna uygun şerbet veriyor. Ben veremem, 

buyurdular. 

 

Bir gün Mübarekler Hakikat Kitapevine geldiler. Müsafeha ederken o aklıma geldi. 

Bütün arkadaşlarımızın ellerini sıkarak, müsafeha ederek buyurdular ki; Kardeşim, her 

birinizin elini sıkarken, ya Rabbi, şu mücahid kulunun hatırına hürmetine beni afv et 

diye dua ettim. Melekler şereflenmek için, Allahü tealanın dinine inanan, Onun dinini 

yayan, Onun dinini yaşayanların, ayaklarının altına kanatlarını döşermiş. Mübarekler 

bir hadis-i şerif meali olarak anlatıyorlar; Birkaç müslüman, birkaç nefes, dinden, 

Allahtan ve Peygamberden bahs etmek için bir araya gelse, gökteki bütün melekler.. 

Yani, efendim gökte ne var? Cennet var. Cennettekilerin hepsi o yere gıpta ederler, 

yani dua ederler. Ya Rabbi, sen bunları muhafaza et, afv et bunları, derler, 

buyurdular. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bu büyükler hep, zannediyorum ki der. Bu, 

kat'iyet ifade eder. Fakat kibir de 

anlaşılmasın, ben biliyorum olarak 

anlaşılmasın diye, zannediyorum derler. 

Mesela, Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; 

Şurada bir mürişd-i kamil yok, burada mürşid-

i kamil yok, belki Hindistan'da vardır. O belki 

kelimesi, kat'iyet ifade eder. Çünki, o 

zamanda vardı efendim. Bin kitap yazmış bir 

zat varmış, ehl-i sünnet, onu kastediyorlar. 

 

Bu dünyada en zor iş, bu büyükleri tanımaktır. Çünki, Onlar tanıtmazsa, sen 

tanıyamazsın. Onlar bulmazsa, sen bulamazsın. 

 

Yarım saat Mübareklerle sohbet etmek isteyen, hiç olmazsa bir saat kitap okursa, 

kitapla meşgul olursa, fiilen konuşmuş gibi, fiilen görüşmüş gibi ecir alır, feyz alır, 

istifade eder. 

 

 
 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübarekler buyurdular ki; Eğer vücut 

rahat ederse kalp rahat eder, kalp rahat 

ederse, istifade eder. Kalbin istifade 

etmesi için, vücudun rahat etmesi 

lazımdır. 

 

Mübarekler buyurdular k; İnsan öldüğü 

zaman hiç olur. Hayatı bir hiçle geçen 

birinin öldükten sonra da bir hiç olması 

tabiidir. 

 

Hasan Saçan abi Mübareklere sordu, 

dedi ki; efendim, biz nereden bileceğiz, yani kabre gittiğimiz zaman feyz aldığımızı, 

sohbet olduğu zaman feyz aldığımızı, bunu bildiren bir alamet var mı, diye sordu. 

Mübarekler de buyurdular ki, tabii var efendim. Eğer kalbinizde dünya sevgisi 

azalıyorsa, dünya sevgisi çıkıyorsa; Allah sevgisi, ahıret sevgisi, din kardeşi sevgisi 

akıyorsa, geliyorsa, işte feyz, istifade budur efendim, buyurdular. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün Mübarekler buyurdular ki; 

Kardeşim, ben bu gece bir şey düşündüm. 

Yattım, kendimi ölmüş düşündüm. Kendi 

kendime dedim ki, ben öldüm. Ne 

yapacaklar? Teneşir tahtasına koyacaklar. 

Uzandım. Ne yapacaklar? Yıkayacaklar. 

Yıkandım. Kefene saracaklar, kefene 

sarıldım. Tabuta koyacaklar, cenaze 

namazımı kılacaklar. Cenaze namazı 

kılındı. Aldılar beni kabrin içine koydular. 

Aynen kendimi kabrin içinde düşündüm. 

Kardeşim, bir anda etrafımda binlerce 

acayip böcekler, akrepler her şey doldu, etlerimi yemeye başladılar, onu düşündüm. 

Fakat hiç acı duymadım. Çünki efendim, kabre giren kim olursa olsun, ister 

müslüman, ister mürted, ister kâfir, şu iki sebepten dolayı bu acıyı çekmez. Yani, ne 

akrep acısı, ne köstebek acısı. Hiç acı çekmez. Bunun iki sebebi var efendim. Birinci 

sebep şu: Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Mü'minin kabri, 

Cennet bağçelerinden bir bağçedir. Cennet bağçesi olunca, Cennettekiler ortaya 

çıkacaktır. İnsan o büyükleri gördüğü zaman, o anlatılacak gibi olmayan lezzetten, 

doksan tarafını kesseler, doksanbin tane böcek yese kim duyar? O, Cennet nimetleri 

içerisindedir. Kaldı ki, insan vefat ederken Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü 

vesselam' tecessüm etse, edecek inşallah, görülecek; onu gördüğü zaman zaten 

kendini kaybedecek, hiç acı duymayacak. O halde Cennet nimetlerine kavuşan bir 

mü'min hiçbir acı duymaz. Peki, diğerleri? Buyurdular ki; Kardeşim, cenab-ı 

Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Kafirin çukuru, Cehennem 

çukurlarından bir çukurdur. Düşünün ki, bir adamın her tarafı yanıyor. Bin tane böcek 

ısırsa ne olur? O böceklerin acısını kim duyar? İşte bu iki sebepten dolayı, kabirdeki 

bu saldırıları kimse duyamaz. 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübarekler; kitab dağıtın, buyurdular. Çünki, onun içindeki bir sünneti ihya edene yüz 
şehid sevabı var. Kitaplarda farz var, vacib var. Tek gaye, Ehl-i sünneti yaymak. 

Hindistan'da Mazhâr-ı Cân-ı Canân hazretlerinin halifesi ve damadı Abdullâh-ı Dehlevî 

hazretleri İslam Hukuku kitabında, "Dünyada en büyük zalim Allah'a teşekkür 

etmeyendir" buyuruyor. Bu dört maddeyi yapan teşekkür etmiş olur: O'nu Allah 
olarak tanımak. (İman etmek). Ehl-i sünnet itikadında olmak. Güzel ahlak sahibi 

olmak. Herkese kitap dağıtın, en güzel hizmet bu. 
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Mühim olan, Ehl-i sünnet itikadında olmak. 

Mübarekler, Türkiye'de ve dünyada 
kaybolmaya yüz tutan bu itikadı ortaya 

çıkardılar, bu irşad ile dünyaya yaydılar. 

Elhamdülillah, Ramazan ayında Türkiye'ye 124 

bin ve dünyaya onbinbeşyüz kitap gönderildi. 
Bu nimet devlet kuşudur, ürkerse gider. 

Giderse bir daha geri gelmez. Allahü teala 

buyuruyor ki; 'Nimetime şükrederseniz 

artırırım, şükretmezseniz nimetimi 
elinizden alır çok acı azab yaparım'. 

 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Asıl ölü olan bizleriz, ruhlar ölmez. Evliya 

vefat ettiğinde, ilimlerinden, 

evliyalıklarından bir şey eksilmez. Hatta 

vefatlarından sonra, tasarrufları daha da 

artar, kılıç kınından çıkmış gibi olur. O 

bakımdan Evliyanın kabrini ziyaret eden, 

sağlığında ziyaret ediyormuş gibi edebli 

olmalıdır. Ramazan ayının bereketiyle, 

126.000 Türkçe kitap, 10.500 yabancı 

dilde kitap olmak üzere toplam 136.500 

kitap dağıtılmış. Dün Mübareklerin kabirlerinin başına gittim, kitap raporunu arz ettim, 

çok hoş oldu, Mübareklerin ne kadar çok sevindiklerini, gaflet olmasa görecektik. 

Efendim, yarın Bölge temsilcilerimizle toplantımız var dedim, çok memnun oldular, 

işte ölü diriye rapor verdi. Mübarekler hayattayken 30 -35 bin kitap dağılırdı, 

Mübarekler ahirete gidince kitap satışları 3'e - 4'e katladı. Niye böyle oldu, çünki 

ölünce evliyanın himmeti artar, bu sebeple hizmetler misliyle artıyor. 

 
 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

9 Ağustos 2018 Perşembe 

10 Ağustos 2018 Cuma 
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Mübârek Hocamız, Enver 

abiler ile beraber 1997-

1998 senelerinde, çoğu 

zaman Yalova'da 

kalıyorlardı. Oradaki 

bulundukları sitede 15-20 

arkadaşımızın da evi vardı. 

Enver abiler namaza 

mescide gelirler ve 

namazdan sonra, emsalsiz 

sohbetler olurdu. O 

günlerde adeta Cennet 

hayatı yaşanıyordu. O 

günlerde bazan bahçede, 

bazan balkonda, Hocamızı 

sık sık görebilme imkanımız 

olurdu. Ayrıca kandil gibi hususî günlerde Hocamızın sohbetleri ile de şereflenirdik. 

Gene böyle hususî bir kandil gününde, Yalova'da, bir sohbetde mübarek Hocamız 

buyurdular ki; 

"Kalb kendiliğinden Allah demeğe başlayınca Evliyâlık başlamış olur. Evliyâlık da 

derece derecedir. Bunu İlmihal'den 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 
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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 için de 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; 

  

Talebenin biri yolda gelirken hocasıyla 

karşılaşır, hocası sorar, nereden 

geliyorsun? Efendim, filancanın 

cenazesinden geliyorum, ölmüş, haber 

verdiler. Cenaze kaldırılırken yardımcı 

oldum, der. Hocası; eyvah, ölü diriyi 

ziyaret etmiş, buyurur. 

 

Halimize çok şükredelim, Allahü tealaya 

çok yalvaralım, iman ve hizmet nimetini 

üzerimizden almasın. Allah muhafaza etsin, 

eğer bu nimet elimizden alınırsa, sokaktaki insanlarla aramızda ne fark kalır. Bu 

hizmetler kıyamete kadar devam edecek. Allahü tealanın dinine hizmet etmek, Allahü 

tealanın seçtiği, sevdiği kimselere hususi bir ihsanıdır. Dolayısıyla, Allahü tealaya çok 

yalvaralım, çok şükredelim. Yaptığımız bu hizmetleri kendimizden bilmeyelim. Bir 

insan başarıyı kendine mal etmeye kalkarsa, Allah onu mahveder. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dünya hayaldir, yalandır. Allahü teâlâ dünya için, meta-ül-gurur, buyuruyor. Dünya, 

aldatıcı bez parçası gibidir. Sıcak tencereyi tutmaya yarayan beze meta denir. Gurur 

da aldatıcı demektir. İşte, insanların peşinden koştuğu, milyonlarına milyon, 

binalarına binalar kattığı dünya, meta-ül-gururdur, yani insanı aldatıp, Allah yolundan 

alıkoyan, dünya menfaatidir. Herkes bir yolculuğa çıkarken, kendisine yolda ve gittiği 

yerde lazım olan eşyalarını alır; daha fazlasını almak ahmaklıktır. Hepimiz ahiret 

11 Ağustos 2018 Cumartesi 

12 Ağustos 2018 Pazar 
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yolcusuyuz, bunu inkâr mümkün 

değil. Bize, yolda ve gittiğimiz 

yerde lazım olanlar faydalıdır, 

onun dışındakiler zararlıdır. O 

halde, bu dünyada, yolda ve 

gittiğimiz yerde lazım olanları 

tedarik etmek zorundayız. Bunun 

dışında her ne varsa, yola ve 

gittiğimiz yere faydası olmayan 

işlerle uğraşmak ahmaklıktır. Peki, 

bu kadar kazandığımız dünyalıklar 

ne olacak? Eğer ahiret niyetiyle, 

yani Allah rızası için kazanılmışsa ve Allah rızası için sarf edilmişse hepsi mübarektir, 

hepsi yolculuğa aittir. Aksi halde, nefse ait olanların, nefs düşüncesiyle elde 

edilenlerin hepsi zararlıdır, bir kıymeti yoktur. 
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Ahirette hangi iş, hangi eşya işe yarar? 

İşe yarayan iş, amel-i salih olandır. O 

halde, dünyada elde ettiklerimiz veya 

edeceklerimiz, ancak ahirete ait olursa 

faydalıdır. Ahirete faydası olmayacak 

olan her icraat ise dünyalıktır, azab-ı 

ilahidir ve beladır. Dünya hayatında bir 

yolcu olduğumuzu unutmamalı. 

Bavulumuzu ahirette açacağız. Ona ne 

doldurduğumuza dikkat etmeliyiz. 

Lüzumlu ve kıymetli şeyleri, gittiğimiz 

yerde geçerli, işe yarayan şeyleri 

seçmeliyiz. 

 

Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam", (Her şeyin bir kaynağı vardır. 

Haramlardan sakınmanın kaynağı, ariflerin kalbleridir) buyuruyor. Yani, veranın 

kaynağı, Ehl-i sünnet âlimlerini, Silsile-i âliyye büyüklerini tanımaktır. Onları tanıyan 

kurtulur. Büyükleri tanımadan, kitaplarını okumadan yapılan çok ibadet, insanı 

kurtarmaz. Yanlışlıklar yapar. Doğru yapsa bile, kendini beğenir, perişan olur, kibre 

düşer, mahvolur. Allah korusun! Görmekle tanımak da farklı şeylerdir. Bu büyükleri 

tanımanın alameti, verdiğini arttırmaktır. Tanımak arttıkça, vermek, ihsan etmek 

artar. Tanımak azaldıkça, vermek azalır. Peygamber efendimiz yine, (Her şeyin bir 

esası vardır. İmanın esası da veradır) buyuruyor. O zaman, büyükleri tanımanın 

kıymeti, önemi bin kat daha artıyor. Bu büyükleri tanımak, onları tanıtmak, ne büyük 

ibadetse, onları kırmak da o derece kötüdür. Allah korusun! 

 

13 Ağustos 2018 Pazartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bugün inanmayanlar Peygamber 

efendimiz "aleyhissalatü vesselam" 

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 

 

Kader, cebr-i mütehakkim değildir, ilm-i mütekaddimdir. Allahü teala insanları 

yaratmadan evvel, hür iradeleriyle inanıp inanmadıklarını ruhlarına sordu. Bazıları 

inandı, bazıları inanmadı... 
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Benim güleryüzlü olmam sûni değildir. 

İçimden geliyor. Suni, ne zaman, 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 

görmezden geliyorum ve cenab-ı Hakk'ın 

bu kadar büyük nimetleri karşısında 

isyankâr olmaktan korkuyorum. Her ne 

kadar dertlerim, üzüntülerim varsa da 

kavuştuğum nimetler daha büyük olduğu için Allah'ıma şükür olarak güleryüzlü 

oluyorum, bu bir. 

İkincisi, Hazret-i Peygamber "aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki: "Verecek 

birşeyiniz yoksa güleryüz verin, o da bir sadakadır." İnsanları üzmekten 

korkuyorum, çünkü bir hadis-i şerif vardır: "Allah'ın kullarını sevindiren Allah'ı 

sevindirir". İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki: "Küfürden, yani Allah'a 

isyandan sonra en büyük günah, neş'eli bir kalbi kırmaktır". 

 

 

14 Ağustos 2018 Salı 

 

 

 

 

 

15 Ağustos 2018 Çarşamba 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; hayatta ruh ile 

ceset yüzde yüz bağlılık halindedir. Ruh 

cesedi desteklediği için konuşuyoruz. İnsan 

vefat edince, ruhun desteği yüzde elli azalır. 

Hayat devam eder ama kabir hayatı. Yani, his 

var hareket yok, Kabir hayatı ahiret hayatına 

dahildir. Hadis-i şerif var, kabir azabı, üzerine 

idrar sıçratanlara ve laf taşıyanlara, nemîme 

yapanlaradır. Asıl imtihan ölünce başlıyor. 

  

Kalbin şifası ilimdir. Mübarekler buyurdular ki; 

Benim en yakın dostum kitaplarımdır. 

 

Mübareklere bir gün bir arkadaş götürdüm, Efendim, bu arkadaş kabirdekilerin halini 

görüp, onlarla konuşuyor, dedim. Mübarekler; Bizim yolumuzda görmek, işitmek 

önemli değil, inanmak önemli. Kabirdekilerle görüşüp konuşmak, kibre sebebiyet 

verebilir, tehlikeli olabilir, 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... 

 

1997 senesinin 28 Ağustos Perşembe günü idi. Kuzuluk'tan Yalova'ya geldik. 

Arabadan indiğimizde Hocamızın evi biraz ileride karşımızda idi. Mübarek Hocamız 

balkonda salıncakta oturuyorlardı. Hocamız bizi görünce seslendiler, evlerine davet 

ettiler, hemen gelin, buyurdular. Koşarak hepimiz beraber gittik, 5 kişi idik. Hocamız 

bizi balkon kapısında karşıladılar. "Niye gelmiyorsunuz, sizi bekliyoruz, özledik sizi" 

buyurdular. Abim'in (Osman abi) alnından öptüler, çok ağladılar, "Sen bizim ilk göz 

ağrımızsın, sizin sevginizin yeri kalbimde ayrı. Bir Enver abinin, bir de sizin, ikinizin 

sevgisinin kalbimde ayrı yeri var. Başkaları öyle değil, siz ikiniz ilk göz ağrımsınız." 

buyurdular. 

17 Ağustos 2018 Cuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ağustos 2018 Perşembe 
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"Geldiğimden beri 

pencereleriniz kapalı. Osman 

bey gelse de pencereleri açılsa 

diyordum. Bugün geleceğinizi 

dün işittim. Sabahdan beri 

bekliyorum" buyurdular. Bu 

arada hepimiz ile müsafeha 

yaptılar. El öptürmezlerdi. El 

öpmek isteyenlere de, 

eğilmeyin diyerek ikaz ederler 

ve ellerini hemen çekerlerdi. 

Biz, eli öpülecek kişi değiliz, 

eli öpülecekler toprak altında 

kaldı, buyururlardı ve 

üzüldükleri belli olurdu. 

Arkadaşlarımız da, Hocamız 

üzülmesin diye el öpmek için 

uğraşmayıp, sadece arkadaş gibi müsafeha etmekle yetinirlerdi. Mübarek Hocamız o 

kadar mütevazı idiler ki, talebelerine karşı bir üstünlük, büyüklük göstermezlerdi ve 

"hepimiz Efendi hazretlerinin talebesiyiz, aramızda farkımız yok, hepimiz Efendi 

hazretlerinin feyzlerini alıyoruz" buyururlardı. "Efendi hazretleri sağ olsaydı, beni 

burada bulamazdınız, ben Efendi hazretlerinin yanında olurdum, siz de oraya 

gelirdiniz" buyururlardı. 

 

İşte o gün gittiğimizde Hocamız ile müsafeha ettik, müsafeha ederken de Hocamız 

hepimize iltifatlar edip, hepimizin ayrı ayrı hatırını sordular, nerede neler yaptığımızı 

sordular. Benimle müsafeha ederken; Ali bey nasılsınız, buyurdular. Sonra 

sandalyeleri gösterip, geçin şöyle oturun, yanıma da gelin oturun, buyurdular. Osman 

abi; yere şöyle otururuz dedi. Mübarek Hocamız salıncağa otururlarken, yere olmaz, 

bir kısmınız karşıma bir kısmınız yanıma otursun, buyurdular. Sonra abime, 

"Sıhhatiniz nasıl?" buyurdular. Sonra bize dönüp, "Ali bey, sizin sıhhatiniz nasıl?" 

buyurdular. "Elhamdülillah, çok iyiyim efendim" dedim. "Siz muayenehanenizde eskisi 

gibi kitab da veriyor musunuz?" buyurdular. Her hastama kitâb verdiğimi söyledim, 

memnun oldular. "Mühim olan kitâb vermek, bizim işimiz evvela ahiret sonra dünya. 

İnsanlar yanmasın diye uğraşacağız kardeşim" buyurdular. 

 

Herkes oturduktan sonra kısa bir sohbet oldu. Buyurdular ki; 

Allahü teâlânın sevdiği kullarını tanıyoruz ve seviyoruz elhamdülillah. Âhıretde herkes 

sevdiğinin yanında olacak, buyuruluyor. Allahü teâlâ sevdiklerini sevdirtdi bize. Efendi 

hazretleri, bizi çok sevdiğini mektûbda yazardı. Çok sevimli derdi, başına bir de "pek" 

yazardı. "Pek çok sevimli Hilmi ve Sedâd" yazardı. Sedâd'ı da çok severdi. Onun için 

Sedâd'ın kabrine çok duâ gitdi. Binlerce kelime-i tevhid ve hatmler gitdi, Efendi 

hazretlerini çok sevdiği için. Büyükleri seven kazanır. Bugün, "Berekât" kitâbında 

okudum, Bâki billah hazretleri buyuruyor ki; "Domuz eti, içki gibi harâm şeyler 

yiyenler, içenler, büyüklerden feyz alamaz. Yidiği harâm şeylerin çıkardığı gazlar, 

vücutdaki feyz yollarını tıkar. Büyüklerin rûhu, o bedene gelemez, harâm yiyenler 

büyüklerin rûhlarından mahrum kalırlar ve feyz alamazlar". Bunun böyle olduğunu 
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bugün okudum. Kim söylüyor bunu? Bâki billah hazretleri söylüyor. Bizim sözümüz 

değil. Bâki billah hazretlerinin sözüdür. Baki billah hazretleri, İmâm-ı Rabbânî 

hazretlerinin hocasıdır. Feyz yolunun üstadıdır. Bizim kitâblarımız da, hep o büyüklerin 

yazılarıdır. Bizim kitâblarımız ne için çok kıymetlidir? O büyüklerin yazıları olduğu 

için... Bizim yazımız olsa, kıymetli olmazdı. Biz o büyüklerden değiliz ama, o 

büyüklerin sözlerini yayıyoruz. Hepimiz o büyükleri seviyoruz. O büyükleri seven, 

harâm da yemezse feyz alır. Baki billah hazretleri bu mektubu kitabının kapağına 

koymuş. Çok mühimdir bu. Büyük zatların feyzlerinden istifade edebilmek için, 

haramdan uzak durmak şarttır. Feyzin gelmesi için sevgi şarttır, fakat gelen feyzden 

istifade edebilmek için haramdan sakınmak lazımdır. Sevmek, bardağı musluğun 

altına koymak demektir, fakat bardağın ağzı kapalıdır. Bardağın içine su dolması için 

kapağının açılması lazımdır, bardağın kapağını açmak ise haramdan sakınmaktır. 

Velhasıl, büyüklerden feyz gelmesi sevgi, muhabbet iledir, fakat gelen feyzden istifade 

edebilmek, haramdan sakınmakladır. 

 

Ben size ma'nî olmayayım, işiniz vardır kardeşim, emr-i maruf yapacaksınızdır. Ben de 

şimdi kelime-i tevhidlerimi tamamlayacağım. Haftalık cüz'ümü okuyacağım, Efendi 

hazretlerinin hatmi olacak, buyurdular. 

 

Çıkarken Allahaısmarladık dedik, "Güle güle, hepiniz en çok sevdiklerimsiniz" 

buyurdular. 

Fî emanillah 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Asıl imtihan ölünce başlıyor. Peygamber 

efendimiz "aleyhissalatü vesselam" buyurdular 

ki; 'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl 

ölürseniz öyle haşredilirsiniz'. Son nefes çok 

mühim. Çünki Peygamber efendimiz buyurdular 

ki; Hayatın sonu önemlidir. Mûteber olan 

sondur. Kabir, şaka değil. Mutlaka var. Hesap 

günü var. Mahşer var. Mahşer yerinde elli bin ahıret senesi beklenecek. Ahıretin bir 

günü bin dünya senesi. Güneş bir mızrak boyu yakın olacak… O dehşet günü 

Müslümanlara iki rekat namaz kadar olacak. Ve 7 maddeli bir hadis-i şerifte 

buyuruluyor, arşın altında kimler gölgelenecek... Birinci kat gökler, ikinci kat yanında 

deryada bir damla gibi. İkinci kat üçüncü kata göre öyle... Yedinci kat arşa göre 

deryada bir damla gibidir. Arş, Cennetin tavanıdır. Biz daha birinci kat gökteki 

yıldızlara ulaşamıyoruz. Düşünün arş ne kadar büyük. Bu arşın altında 7 sınıf insan 

var. Bir tanesi; mü'minin yüzüne Allah rızası için bakanlar. (Enver abi de mü'min). 

Enver abinin yüzüne de bakın, ben de sizin yüzünüze bakayım. Arşın altında buyrun... 

İşte bayram bu. Onun için, mü'min güler yüzlü olmalı. Anne ve babasının yüzüne 

şefkatle bir defa bakana Allahü teala kabul olmuş bir hac sevabı verir. Bin kere baksa 

bin kere... 

18 Ağustos 2018 Cumartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Cenab-ı Hak; kendisi için bu kalbi yaratmış, 

senin için bütün vücudu yaratmış. Ne 

yaparsan yap ama kalp yapamazsın. Bugün 

öğle vakti okuyordum kitaptan. Şimdi iki 

tane güneş var; biri maddi güneş, biri 

manevi güneş. Maddi güneş olmasa hiçbir 

rızık olmaz yani yiyecek hiçbir şey 

bulamazsınız. Biz donar kalırız. Ancak o 

güneş doğacak, verdiği enerji ile bitkiler 

canlanacak, hayvanlar o bitkileri yiyecekler. 

Biz yiyeceğiz yani hayat devam ediyor. Hem 

enerji bakımından hem de ışık bakımından. 

Böyle bir güneş olduğu gibi bir güneş daha var. O da Muhammed aleyhisselam. 

Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam; İnsanın bedeni için nasıl bu güneş 

herşeyi hazırlıyorsa cenab-ı Hakkın peygamberi de kalbin temizliği için, kalbin iman 

etmesi için, o her an bilsen de bilmesen de feyz veriyor. O feyz hangi kalbe yapışırsa 

o kalp nurlanır. Nurlanan kalp doğru imana kavuşur. Doğru imana kavuşan kalp, 

doğru amel peşinde koşar. Her türlü kötülüklerden korunur. Dolayısıyla, bir müminde 

eğer bu itikad, bu büyüklere sevgi, bu ameller teşekkül etmişse, Hazret-i 

Peygamberin "aleyhissalatü vesselam" o kalbe akıttığı feyzden bir damla düşmüştür. 

Olmazsa olmaz çünkü o. Kalbin İslamiyet'e, Ehl-i Sünnete uygun olabilmesi için o 

feyzin ona inmesi lazım. Başlangıç Cenab-ı Peygamberden geliyor. Eğer gelmemişse 

onun için bir şey yapamazsınız. Önemli olan, o kalbe bir damla feyzin düşmesi lazım. 

Hatta bu izahta değil başka izahta okumuştum. Muhammed Masum hazretleri; her 

halde bütün peygamberler Hazret-i peygamberin kalbindeki o feyzden bir parça 

aldıkları için peygamber yapıldılar. Kıyamete kadar bütün müminlere gelecek olan 

feyz, onun kalbinden zerre kadar düşendir. Eğer biraz fazla olursa, o, mürşidi- kâmil 

olur, diyor. Bütün mesele, Hazret-i Peygamberin kalbinden yayılan, dağılan o güneş 

ışınları gibi olan o feyze layık olmak, kavuşmaktır. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübâreklere kavuşan her şeye kavuşur. Mübâreklere kavuşmayan hiçbirşeye 

kavuşmaz. Dünyâ itibarı da onların bereketi ile, ahıret seâdeti yine onların 

vasıtasıyladır. Yağmur suyunu hiç kimse içemez, safdır. İçilirse zehir tesiri yapar. O 

yağmur suyunun toprağa inmesi lazım, toprakda tuzlarla karışması lazım. O, tuzlarla 

karışıp, içeceğimiz hale gelen su dünyâ yüzüne çıkacak ve eve kadar gelecek, 

 19  Ağustos 2018 Pazar 
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muslukdan akacak. Tasa doldurulup içilecekdir. İşte Kur'an-ı kerim, cenâb-ı Hak 

tarafından inzal olmuştur, safdır. Fakat Peygamber Efendimiz "aleyhissalatü 

vesselam"; kim Kur'an-ı kerim'i kendi aklıyla anlamağa çalışırsa kâfir 

olur, buyuruyor. İçtiğimiz su yağmur suyu fakat içemiyorsun. Kur'an-ı kerim 

kitabımız, fakat anlayamazsın. Onu Peygamber Efendimiz anlar, çünkü ona nazil 

olmuşdur. Peygamber-i zîşan da bizim anlayabileceğimiz bilgileri hadis-i şeriflerle 

Eshabına "aleyhimürrıdvan" anlatmış, 

Eshâb-ı kirâm tedricen Ehl-i sünnet 

âlimlerine, özellikle mezhep 

imamlarımız bizim anlayabileceğimiz 

hale getirmişler ve içilecek su haline 

getirmişler. Rastgele su 

içemiyeceğimiz gibi, rastgele din 

kitabı da okuyamazsınız. İlla 

tescillenmiş, bu su içilir diye damgası 

vurulmuş sudan istifade etmemiz 

lazımdır. Rastgele su içen, mikroplu 

su da içebilir, lağımlı su da içebilir. Bir 

mezhebe tabi olmayan, rastgele su 

içiyor demekdir. 

 

 

 

 

 

1985 senesi, Mehmetağa tesislerimizde, Enver abiler buyurdular ki; 

 

Efendim, bayramınız mübarek olsun, Cenâb-ı Hak çok bayramlara kavuştursun. Hakiki 

bayramlar da inşallah gelsin. Elbette mü'minlerin bayramı; hesapta, mizanda, 

sevapların çok, günâhların yok olduğu gündür. Elbette ki mü'minin en güzel bayramı, 

günâh işlemediği gündür. Elbette ki 

mü'minin en güzel bayramı, günâhlarının 

afv olduğu gündür. Elbette ki mü'minin 

bayramı, son nefeste iman ile öldüğü 

gündür. Elbette ki mü'minin bayramı, 

sırat köprüsünü geçtiği gündür. Elbette ki 

mü'minin bayramı, Cennette 

Peygamberimizi "sallallahü aleyhi ve 

sellem" görmek ve ondan sonra da 

rahmet-i ilahiye mahzâr olmakdır. Yani, 

görmeden inandığımız, vallahi de, billahi 

de varlığına kesin olarak inandığımız 

Rabbimizi göreceğiz. Bundan hiç 

şüpheniz olmasın. Fakat o görme ânı kaç 

bin sene sürer, kaç yüz sene sürer, işte o 

bilinmez. 

 

21 Ağustos 2018 Salı 
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1985 senesi, Mehmetağa tesislerimizde, Enver abiler buyurdular ki; 

 

Efendim, bayramınız mübarek olsun, 

Cenâb-ı Hak çok bayramlara 

kavuştursun. Günâhın kelime manası 

ateş. Haramlardan vazgeçin. Elini 

günâha uzatan, ateşe elini uzatır, 

ayağıyla harama giden, ateşe gider. 

Haram yiyen, ateşi yer. Harama 

bakan, ateşe bakar. Ateş onu yakar. 

Değer mi? Bir parça sabır. Peki 

efendim, biz sabırsızız, içimiz çok 

bozuk. Ne yapacağız peki. İyilerle 

beraber ol. Sen tek başına kalırsan, 

kötülerle beraber olursan elbette 

bozulacaksın. İyiler nerede? Burada var elhamdülillah. Amerika'dakilere sorun, adam 

bir arkadaşımızı bulmak için 300 km yol katediyor. Bir arkadaşımızı, mümini görmek 

için. Onun için birbirinizin kıymetini iyi bilin, beraber olmaya çalışın. Bir araya gelince 

kitab okuyun, bir araya gelince laf edin, bir araya gelince yatın, yemek yiyin. Ayrılık 

çok fena. Yalnız olmak yok. Çünki, o zaman nefs kuduruyor, çılgına dönüyor, din iman 

gidiyor maazallah. Allahü teâlâ böyle bir felaketten, böyle bir musibetten bizi 

muhafaza eylesin. Allah "celle celalühü" ayırmasın. On dakika değil, on sene otursam 

sizler bana doymazsınız. Ben de size doymam. Kalabalık mühim değil, yeter ki 

mü'minler bir araya gelsinler. 
 

 

 

 

 

1985 senesi, Mehmetağa tesislerimizde, Enver abiler buyurdular ki; 

 

Efendim, bayramınız mübarek olsun, 

Cenâb-ı Hak çok bayramlara 

kavuştursun. Mübârekler geçen gün 

bayram müjdesi verdiler. Evvela selam 

söylediler. Mübârekler buyurdular ki; 

efendim, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin 

torunu, Şah-ı Evliyâ, Muhammed Masum 

Hazretlerinin oğlu (Allah şefaatlerine nail 

eylesin, onların isimleri anılınca ruhları 

gelirmiş) bu mübarek, kitabında bir 

hadis-i şerif yazmış. 

22 Ağustos 2018 Çarşamba 
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Bu hadis-i şerifi naklediyor. İlk defa bu hadis-i şerifi duydum. Peygamber Efendimiz 

"sallallahü aleyhi ve sellem " buyuruyorlar ki; hayatında hiç yalan söylememiş, Resûl-i 

Zişan buyuruyor. O Büyüklerin ruhları arasındayız, çok bahtiyarız. Peygamberimiz 

"aleyhisselam" buyuruyor; "dünyâda iken Allahü teâlâ'nın kullarına iyilik 

edenler, gerek maddi iyilik, gerekse manevi iyilik edenler, mahşerde 

kürsülerin üzerinde oturacak. Herkes hesabın başında, azabın başında. 

Herkes mahşerde korku ve endişede iken, bunlar o kürsülerin üzerinde 

oturacaklardır. Allahü teâlâ diyecek ki; kullarıma dinlerini öğrettiniz, onların 

borçları vardı yardımlarına koştunuz". Bunun için İhlâs Vakfının hizmetinde 

bulunanlara helal olsun. Helal olsun Vakfın çalışmalarında yararlı olanlara, helal olsun 

hiçbirşey yapmadığı halde Vakfa duâ edenlere. Hiç kimse kendisini bu hizmetlerden 

ayrı tutamaz. Efendim benim vaktim yoktu, benim işim vardı, ben yardım 

edemedim... Zekatım vardı dersin. O da olmadı. Ya Rabbi, muvaffak et şu gençleri 

dersin, bana da nasib et dersin; aynı sevabı kazanırsın. Nerde kaldı bahane. İki tane 

paket yapsan, üç tane kitabı taşısan, beş kişiyi abone yapsn, iki kişiye bir şey 

söylesen ne kaybedersin? Cenâb-ı Hak bütün bunları bize fırsat olarak yaratmış. İyice 

kurtulsunlar, hiçbirisi azap çekmesin... 
 

 

 

 

 

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... 

1972 senesinde Osman abimin 

muayenehanesi ve evi Kadıköy 

Altıyol'da idi. Hocamız ve Enver 

abiler dişleri için sık sık bu 

muayenehaneyi teşrif ederlerdi. Bir 

gün muayenehaneyi teşriflerinde, o 

sene bayramda memleketimiz 

Manisa'ya gitmek için, bir hafta 

evvelden Hocamızdan izin istedik. 

Hocamız gözlerini kapayıp birkaç 

dakika sessiz kaldıktan sonra; kar 

yolları kapatır efendim, buyurdular. 

Fekat sonra; siz yine gidin, dua 

24 Ağustos 2018 Cuma 
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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 Muharremi 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 

 

 

 

 

1985 senesi, Mehmetağa tesislerimizde, 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

Hangi baba evladını ateşe atar. Mümkün mü? 

Hangi baba doğrar evladını, parça parça eder. 

Halbuki cenâb-ı Hak bize analarımızdan, 

babalarımızdan, milyar kere daha 

merhametlidir. Senin yapmadığını Allah yapar 

mı? "celle celalühü". Senin kıyamadığını Allah 

yapar mı? Ama Cehennemi yaratmış. Yaratmış 

ama Cehenneme girmemek için herşeyi ortaya koymuş. Bir; İman edin demiş. Allah 

var, Muhammed "aleyhisselam" hak, ahıret var deyin, onu istiyor. Bunu lisanen 

söylemeye de mecbur değilsin. Ama o küfrederse cenâb-ı Hakka, cezaya müstehak 

olur kendi kendine. Doktor diyor ki, hasta olmayın, şu ilacı için, perhiz yapın. Eğer 

bozarsanız perhizi, terli terli dondurma yerseniz, buz gibi su içerseniz, hasta 

olursunuz. Şimdi sana da doktor mu içirdi bu suyu. Gittin kendin içtin kardeşim. 

25 Ağustos 2018 Cumartesi 
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Binanaleyh, Cennete gitmek için bütün yollar açık. Cennet çok geniş yer. İstediğin 

kadar yer var. Gelin buyurun. Peki nasıl kurtulacağız. Onun için ilmihal kitâbları 

okuyun, Evliyâların hayatlarını okuyun, istiğfar edin. Kabahati kendinizde arayın, 

başkasında kabahat aramayın. Kusurlu insan dünyâda varsa o da benim deyin. 

Kendinizi bir an kötüleyin. Herkes kendini meth etmeğe uğraşıyor. Koskoca İmam-ı Ali 

"radıyallahü anh" Resulullah efendimizin "aleyhisselam" damadı, ilk Müslüman olan 

genç, Allah'ın aslanı; "Ah nefsim. Nedir senden çektiğim" deyip de sakalından bir 

çekmiş, bir tutam sakal elinde kalmış. Ey nefsim, beni mahvettin demiş. Bakıyorum 

insanlara, hiçbirisinin nefsine böyle dediği yok. Hatta biz bile söylesek kırılıyorlar. Olur 

mu öyle şey? 

  

 

 

 

 

1985 senesi, Mehmetağa tesislerimizde, 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Habercinin vazifesi haber vermekdir 

diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. 

Haberimiz şu; "Cenâb-ı Hakkın büyük 

ihsanına kavuştuk, büyük lütuflarına 

kavuştuk. Milyarda, milyonda kişilere 

verilmeyen büyük seâdet verilmişdir. O 

da, elhamdülillah iman etmek. Biz 

Müslümanız. 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, güleryüzlü olmalıyız. 

İslam ahlâkıyla ahlâklanmalıyız. Böyle olursak anlatmağa lüzum yok. İnsanlar gayet 

akıllıdır, herkes iyilik gördüğünü fark eder ve müslümânlara 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 müslümân olmağa, 

müslümânları sevmeye ve sevilmeğe çalışalım. Nefsimize zorluk veren kimselere de 

duâ edelim. Ya Rabbi, bu ne mübarek adam diyelim. Efendim, bana hakaret etti, 

aleyhimde konuşdu. Git ona hediye ver, günâhlarını almış çünkü. Birkaç kişi İmam-ı 

Azâm Hazretlerinin "rahmetullahi aleyh" huzuruna geldi. Falan kişi senin aleyhinde 

konuşdu dediler. Aman, bana bundan daha fazla iyilik eden olmamışdır dedi. Bir kese 

altın gönderdi, benden bir hediyedir, günâhlarımı almış, teşekkür ederim dedi. Çok 

güzel bir bayram geçiriyoruz. Cenâb-ı Hak çok bayramlara kavuşmamızı nasib eylesin, 

güzel vakitler, uzun zamanlar nasib etsin. Allahü teâlâ diğer bayramlara da birlik ve 

beraberlik içinde kavuşmamızı nasib etsin. 
 

26 Ağustos 2018 Pazar 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bizim kalplerimiz ölü ama biz diri 

kalplerin, büyüklerin sözlerini 

nakledince Allahü teâlâ bundan feyz 

ve bereket verir. Allahü teâlâ 

birbirimizin kıymetini anlamak nasip 

etsin. Öyle bir müvezziyiz ki, öyle bir 

dağıtıcıyız ki, Ehl-i sünnet âlimlerinin 

Mektûblarını dağıtıyoruz. Bundan daha 

büyük nimet, bundan daha büyük 

paye, rütbe olamaz. En büyük şerefe 

Büyüklerin bereketiyle kavuştuk. 

Mutlaka bir yerde istihdam olacaktık. 

Allahü teâlâ bizi bu kafilenin içerisinde 

yaratmıştır ki, bu otobüsün şoförü Mübâreklerdir. Bu tayyarenin pilotu onlardır. Onun 

için içinde olanlar, ister ehil, ister nâehil hepsi beraber gidecektir. Onun için 

çocuklarınıza, bizden sonraki kuşaklara çok ihtimam gösterin. Zira biz Mübârekleri 

gördük fakat bunlar ne görecekler? Allah uzun ömür versin, bunlara çok ehemmiyet 

vermeliyiz. Yani, çocuklarımızın Kur'an-ı kerim okumalarına, İlmihal okumalarına, 

Büyükleri tanımalarına ve Büyükleri sevmelerine çok ehemmiyet vermeliyiz. Çünki 

İhlâs şirketi, İhlâs Vakfı bunlara kalacakdır. Allah hepinize selamet versin. Cenâb-ı 

Hak hepinize iyilik versin.  
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübârekler buyurdular ki, Ehl-i 

sünnet âlimlerinin en büyük 

hususiyeti; gelen saf suyu 

muhafaza altına almışlar, ona bir 

pislik ve bid'at bulaştırmamışlar, 

zayi etmemişler. Çok muhkem 

borularla bize kadar getirmişler. 

Suyun kaçağını öğrenmişler, suyu 

korumuşlar, içine pislik bulaşmasın 

diye de muhafaza altına almışlar. 

Onun için Mübârekler buyurdular 

ki; " En iyi insan, en iyi alim, en iyi 

mürşid, en iyi Evliyâ, nakledendir, 

27 Ağustos 2018 Pazartesi 

28 Ağustos 2018 Salı 
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vasıta olandır. Kendinden söyliyen veya kendine bağlayan değildir. Bütün 

arkadaşlarımızın asli görevi, posta müvezzii, dağıtıcısı olmakdır. Posta müvezziinin 

vazifesi de mektubu alır, adrese bakar, götürür. Yazı ile, kitâb vermekle posta 

müvezziliği yaptığımız gibi, konuşarak da yapabiliriz. Yani naklederiz. Eğer mektup 

açıkdan gönderilmek istenirse, o, mektup olmaz. Bizim de gazetemizin orta sayfası 

Mektûbâtdır. Spor sayfası, diğer sayfalar gibi birçok zarfların içine koyup insanlara 

anlatmağa çalışıyoruz. Ve bu mektupları okuyanlar dinlerini kolay öğrenirler. 

Hocamızın dışındaki, şimdiki insânların yaptığı şey; kendilerine gelen zarfı açıyorlar, 

okuyorlar, bu olmamış deyip tekrar yazıyor ve etrafına dağıtıyorlar. O zaman o şahsın 

Mektûbâtı oluyor ki, makbul değil. Biz Peygamber Efendimiz'den itibaren gelen, 

emanet olarak elden ele nakledilen ve İmam-ı Azâm Hazretleri tarafından da 

çoğaltılan, fotokopi yapılarak çoğalatılan bu mektûbları dağıtıyoruz. Onun için biz, ne 

kanunlar bakımından sıkıntı çekeriz, ne Allahü teâlâ'nın indinde sıkıntı çekeriz. Çünkü 

kendimizden bir şey koymuyoruz. Ve burada da üstünlük yok. Kim çok Mektûbât 

dağıtırsa o makbuldür. Peki senin işin ne burada? Kırk tane müvezzi varsa bir tane de 

başmüvezzi var. Bu, müvezzi olmak dışında bir şey değil ki. Bu işin süratlenmesi 

bakımından, işin suhuletle yapılması bakımından. Getiriyor postacı mesela çanta 

dolusu mektûbları, Enver Abi de alıyor onları, tek tek ayırıyor, bu buraya, bu buraya 

diye. Yoksa Enver Abi'nin ne içindekinden haberi var, ne dışındakinden. Hocamızdan 

duyduğumuzu neşrediyoruz. Çünkü Mübârekler de öyle yapmış. Bütün mezhep 

âlimlerinin kitâblarını aldılar, onu aynen muhafaza altına alarak Tam İlmihal'i 

hazırladılar. Sakın ola ki hepinize söylüyorum, kendinizden bir şey söylememeye 

çalışın. Naklederseniz aziz olursunuz. Anlatırsanız rezil olursunuz. Bugün bütün 

Türkiye'deki camilerin vaizleri, imamları, müftüleri, yeminle söylüyorum, vallahi 

nakletseler, hiç bizim konuşmamıza gerek kalmaz. 

 

 

 

 

 

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. Bütün 

peygamberler "aleyhimüsselam", 

29 Ağustos 2018 Çarşamba 
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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. 

 

Başarılı olmak için mutlaka namaz kılacağız. Bir de kendimizi aradan çekeceğiz. 

Kişilerle değil işimiz ile uğraşacağız. 
 

 

 

 

 

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, (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. 

 

Ağacın suya, insanın sohbete ihtiyacı vardır. Bunlara dikkat eden, bire on başarılı 

olmuştur. 

 
 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

31 Ağustos 2018 Cuma 

30 Ağustos 2018 Perşembe 
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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 yaz ayları idi. Enver abiler; 

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 abiler 

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 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 doğru Cennete gider.  
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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 abiler, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

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 "radıyallahü anh" sormuşlar: "Neden senin zamanında karışıklıklar, 

bozulmalar oldu?" Demiş ki: "Onların danışmanı bizdik, bizim danışmanımız 

sizlersiniz." 

 

Başarılı olmak için: 1-Mutlu, 2- Huzurlu, 3- Sıhhatli olacaksınız. 
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İmam-ı Rabbani "kuddise sirruh" hazretleri; 

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. 

Mektûbat'ta, nefs ademden yaratılmıştır. 

1 Eylül 2018  Cumartesi 

2 Eylül 2018 Pazar 
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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 öldüğü zaman, 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 sürünenlerle 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 sürünmüş olur. Güzel kokudan da hem kendisi istifade eder 

hem de millet istifade eder. Ama bu kitapları bırakıp da, ister din kitabı olsun, habis 

insanların yazdığı kitaplar okunursa, yine kalpte, insan vücudunda o kokular birikir. 

  

 

 

 

 

Enver abiler bir bayram günü buyurdular ki; 

  

Mübarekler selam söylediler. Bayramınızı 

tebrik ettiler. İnşallah hakiki bayramı, 

ahırette 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 

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. 

 

Yardımı Allah'tan bekliyenlere Allah yardım eder. Başkasından bekliyeni ona bırakır. 

Her işimizde Allah'ın yardımını kalbden geçirirsek % 50 iş tamam. O'nun sevgisini ve 

yardımını önde tutarsak başarılı oluruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Eylül 2018 Pazartesi 
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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. Çünkü sen 

müslümanlar için lazımsın. Yani, 

Enver ağabeye şahsında dua 

etmek, insanın kendine dua 

etmesi demektir. Dinine dua 

etmesi demektir. Bir arkadaşımız 

rüyasında Şah-ı Nakşibend 

hazretlerini görmüş. Mübarek 

buyurmuş ki, "Enver'e selam 

söyle, sıkılmasın. O bizim yüzümüzden sıkıldı, biz onun sıkıntısını alırız." Mahzar 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: Bir arkadaşımızla 5 dakika 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, ahıret birleştiricidir. 

Arkadaşlar görüşmelerinde, konuşmalarında, hallerinde, ahırete müteallik işler 

yapsınlar. Mutlaka sonunda birbirlerine dua ederler. Aksi halde çok kırılırlar. 

 

 

 

 

 

Enver abiler bir bayram günü 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. 

Bir mübarek zat abdest almak için çeşmeye gitmiş. Eline bir parça çamur gelmiş. 

Çamuru almış, mis gibi kokuyor. Sen nasıl çamursun böyle, mis gibi kokuyorsun, 

demiş. Ben çamurum, pis ve habisim. Ama bir gül ağacının dibinde idim, o gül 

ağacındaki güllerden bana biraz koku sindi. İşte o koku gülün kokusu. Enver abinin 

4 Eylül 2018 Salı 

 

5 Eylül 2018 Çarşamba 
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kokusu ne. Gülün kokusu. İşte bir miktar gül ağacı ile birlikte bulunan çamur mis gibi 

kokmuş. İşte dinin esası bu. İnsan ahırete taşıdığı koku ile gider. Allahü teala Kur'ân-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; 

  

Dünyada 6-6,5 milyar insan var. Herhalde bu kadar 

insan içinde bizden daha bahtiyar, daha rahat, daha 

şanslı kimse yok. Mübarekler, bütün dünyadan 

mektublar geliyor, görüyorum, islamiyetin 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 

Peygamber efendimizi "aleyhissalatü vesselam" gördü, 

tanıdı ama ebu cehil 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. 

 

Bir hadis-i şerif var; Peygamber efendimiz "sallalahü aleyhi ve sellem" buyuruyorlar 

ki; ''Muteber olan işin sonudur.'' İşin sonu ölümdür. Mübarekler buyuruyorlar ki; 

Bir iş muhakkaksa siz onu olmuş bilin. Birgün gelecek ve herkes birer birer öbür 

tarafa gidecek. Cenab-ı Hak güzel gitmeler nasib etsin. Mübarekle, arkadaşlarımızın 

bir tanesi bine bedel buyurdular. Hatta en ednası diğerlerinin en âlâsından daha âlâdır 

buyurdular. İki şeyin kıymetini iyi bilin. Bir, ilmihal, 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 mümin bir mümine Allah için buğzederse imanı gider. Dargınlıklar, 

küskünlükler o zaman nefsani oluyor. Nefse düşman olmamız zaten emrediliyor. Hiç 

insan din kardeşini nefsi için kırar mı ? 
 

6 Eylül 2018 Perşembe 
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Huzur Pınarı 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... 

 

1998 senesinde, Enver abiler, 

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 abiler 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 arkadaşımızın evine teşrif ederler, mescidde kimler varsa hepsi oraya 

davetli olurdu. Yemek bahane, maksat Enver abilerin sohbeti idi. Öyle neş'eli ve öyle 

tatlı sohbetler olurdu ki, dünyada bir benzerini bulmak mümkün değildi. Bu bakımdan 

biz çok şanslı insanlardık. Hepimiz hergün evimize 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 abiler buyurdular ki; Resulullah efendimiz "aleyhissalatü vesselam" 

buyurdular ki; "Dünya, uykudaki bir kimsenin rüyasıdır. İnsanlar uykudadır, ölünce 

uyanırlar. Ahıret 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, 

ahıreti unutana verilir, oradan ebediyen ayrılamaz. Bu bir tercih meselesidir. Ahıreti 

7 Eylül 2018 Cuma 
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tercih edene Allahü teala Cenneti verecektir, dünyayı tercih edene Cehennemi 

verecektir. Resulullah "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". 

  

Ahırete giden herkes bir pişmanlık duyacaktır. Dünya için kanaat olur, ahıret için 

kanaat olmaz. Dünya için tevekkül olur, ahıret için tevekkül olmaz. Dünyada pişmanlık 

nimettir, fakat ahıretde 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 

bahçesi 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. Allahü teala, 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. Biz de bizden sonrakilere 

temiz bir şekilde ulaştırmalıyız, üzerimizdeki emanet çok büyüktür. 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün bir arkadaşımız, Hocamızı çok 

özlüyoruz, göremiyoruz, bu hasret nasıl 

devam edecek dedi. Ben de 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. 

8 Eylül 2018 Cumartesi 

 



197  | S a y f a  
 

İnşallah ahırette zaten beraber olacağız. Bu dünyada beş dakika beraber olsak da 

ayrılık var. Ama ayrılık olmayan yerde inşallah buluşuruz. 

 

Bir gün hanımanne hasta, Fatih'teki evde, 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 söyleyeyim, dedim. 

Cevap; Dinimize bir zararı yok ki. Nefsimize zor geliyor ama dinimize bir zarar yok. 

Dokunmayalım adama, kalbi kırılır sonra, buyurdular. 
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allahü teala Ramezan-ı 

şerifde 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 ahırette 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. Enver abi niye bu kadar gülüyor diyorlar. 

Ne yapsın, kul hakkından çok korkuyor da ondan. Siz hiç Enver ağabeyi birisine nefsi 

için hakaret ettiğini, bağırdığını biliyor musunuz. Hiçbir doktor hastasının düşmanı 

değildir. Ama kesip biçiyor. Ama düşmanca değil. Bu rahatsızlıktan kurtulmak için 

yapıyor. Daha henüz gün bitmedi, henüz ömür bitmedi. Mübarekler, zararın 

neresinden dönülse kârdır, buyurdular. 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 Eylül 2018 Pazar 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 

Üniversitede öğrenci iken Hocamızın 

evine geldim. Abdülhakim çıktı ve 

babam hasta dedi. Biz de böyle bir 

kelimeyi duymadığımız gib 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. Çünkü 

Onda Efendi hazretlerinin kokusu 

var. O kokuyu bulduğum anda bende bir şey kalmaz, buyurdular. 

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. Bekli 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; 

 

İnsanın sağlığı kadar dünyada mühim bir 

şey yoktur. Dünya ve ahıret 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 

10 Eylül 2018 Pazartesi 
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etti. Demek ki bir yerde dua bekleyen birisi vardı. Emin Garbi abi diyor ki; burada 

çalışmak, burada bulunmak ne seadet. Niçin. İş bulmak var, aş bulmak var, bundan 

sonra inşallah Cennet de var. Çünkü Allahü tealanın dinine hizmet mahallidir burası. 

Yeryüzünde böyle lokanta olamaz. Çünkü 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. Çünkü 

Allahü tealanın rızasına ve sevgisine kavuşturan çok yollar var. Ama en kestirme yol; 

Allahü tealanın kullarının rızasını almaktır. Onların sevgisini kazanarak Allahın 

sevgisini kazanmaktır. İhlâs'ın yolu bu. Onun için bizim yolumuz kestirmedir. 

Rabbimizin sevgisine, kavuşmak ancak İhlâs ile mümkündür. İhlâs'ın dışındaki yollar 

biraz dolambaçlıdır. 

 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dünyada en iyi nasihat veren, papağandır. Neden; kendinden söylemiyor çünkü. Ne 

deniyorsa onu söylüyor. İşte hakiki vaiz odur. Dinimize en büyük zarar; nakletmeyip 

de kendinden söyleyenlerden olur. Kim kendisinden söylemişse muhakkak zehirdir. 

İmam-ı Rabbani "kuddise sirruh" hazretleri gibi büyük bir zat buyuruyor ki; "Ben bir 

papağanım,ezeli üstad ne söylerse onu söylerim." 

 

Mübarekler buyurdular ki; 

Allahü teala dünyayı 

üzüntü, sıkıntı ve bölücü 

olarak yaratmıştır. Allahü 

teala ahıreti, huzur, 

seadet ve birleştirici, 

kaynaştırıcı olarak 

yaratmıştır. Bakınız ehl-i 

dünya, evde bile bir arada 

duramıyor. Evlerde bile 

bölük pörçük yaşıyorlar. 

Geçimsiz yaşıyorlar, niye, 

çünkü dinden 

bahsetmedikleri için. Ama 

İhlas'a bakın, her şirkette, 

her yerde bir kaynaşma, 

bir muhabbet var, bir 

dostluk var. Neden ? Ahıret işi olduğu için. Ehl-i dünyada hiç rahat, huzur yok, zengini 

de, fakiri de sıkıntıda. Ama ehl-i ahıretin yani İhlas'ın her yeri huzurlu. 

 

 

 

 

 

12 Eylül 2018 Çarşamba 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

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 Mektûbat. Bu büyüklerin 

yazılardır. Biz de bunları okuyarak kurtulmak istiyoruz. Bu iki kitaba kavuşan her şeye 

kavuşur, buyurdular. 

  

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. 

 
s 

 

 

 

Huzur Pınarı 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. 

  

14 Eylül 2018 Cuma 
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O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

1998 senesinde, Enver abiler, 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 

abiler 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 arkadaşımızın evine teşrif 

ederler, mescidde kimler varsa hepsi oraya davetli olurdu. Yemek bahane, maksat 

Enver abilerin sohbeti idi. Öyle neş'eli ve öyle tatlı sohbetler olurdu ki, dünyada bir 

benzerini bulmak mümkün değildi. Bu bakımdan biz çok şanslı insanlardık. Hepimiz 

hergün evimize 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 abiler 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". 

 

Müslüman güler yüzlü tatlı sözlü olur... Güler yüz ve tatlı sözün, islamiyetin- dinimizin 

yayılmasında mühim yeri vardır. Böyle olmayan insanlar dînimize fazla faydalı 

olamazlar. Daima tatlı sözlü ve güler yüzlü olmak 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 
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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 ahlâkı ile ahlâklanmamız lazımdır. 

 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 
 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

İki türlü hamal vardır. Biri 

Allah için taşır, ölünce 

Cennete gider, ecrini 

Allahü teala verir. Bir de 

nefsi için taşıyanlar vardır. 

Hem dünyaları kahr-ı 

perişan içerisindediler hem 

de ölünce Cehenneme 

gidecektir. Hocamız, ne 

talihsizliktir buyurdular. O 

da yük taşıyor, bu da yük 

taşıyor. Biri Allah için 

taşıyor, dünya ve ahiret 

seadeti içerisinde, biri 

nefsi için taşıyor. Dünyaya 

düşkün olanların ne dünyaları rahat ne ahıretleri. Mübarekler buyurdular ki; onların en 

büyük huzursuzluğu ölüm korkusudur. Halbuki biz, hani o gün diyoruz. Mevlana'nın 

dediği gibi, şeb-i aruz. Nerede o gün. Mübarekler öyle buyurdular, Efendi hazretlerine, 

Peygamber efendimize "aleyhissalatü vesselam", Allaha kavuşmak, bundan daha 

güzel şey olur mu? Bundan daha güzel gün olur mu.? 

 

Mübarekler buyurdular ki; Öğretmenlik hayatımızda her derste dinden bahsettik. 

Neden; yarın ahırette Allahü teala bana sorarsa, Bu kadar kullarımı sana teslim ettim, 

önüne getirdim. Benden ne bahsettin, derse ne cevap veririm diye korktuğumdan, her 

derste Ondan bahsettim. 

 

 
 

15 Eylül 2018 Cumartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Müminin kalbi nazargâh-ı ilahidir. Önünden edeble geçmek lazım. Değil ki ona laf 

söylemek... Aman ağabeyler dikkat edin, on paralık şey için kimsenin kalbini 

kırmayın; dinli, dinsiz kim olursa olsun. Nefsimiz için kalb kırılmaz, Allah için her şey 

yapılır. Bir mümin bir mümine nefsi için laf söylemez. 

İslamiyete daima münafıklardan 

zarar gelmiştir. Mübarek 

Hocamızın nasihatlerini 

dinleyen, her iki cihanda aziz 

olur. 

 

Peygamber efendimiz 

"aleyhissalatü vesselam", 

''Çocukları sevindirenin, şirk 

hariç bütün günahlarını 

Allahü teala 

affeder'' buyuruyor. Onun için 

çocuklar bize büyük nimet. 

 
 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Dünyada en büyük hastalık; 

imansızlıktır. Tedavisi yok, telafisi 

yok. İmansız olmaktan korkmayan 

imansız gider. Her müminin en başta 

korkacağı şeydir bu. 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 semavî gerek arazî büyük 

felaketler meydana gelmeye başladı 

ve gelecektir de. Hastalık nedir. 
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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. 
 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; cihad 

ilimle olur. Bağırarak, çağırarak değil. 

Cihad, fitneye sebeb olmamakla olur. 

Siz müslümanlığa uyduktan sonra 

korkmayın. Ama nefsimiz araya 

girerse, arzunuz araya girerse, her 

hareketiniz fitne olur. İmam-ı 

Rabbani hazretleri bir talebesine 

diyor ki; gittiğin yerden benim 

haberim olmadan ayrılmayacaksın. 

Fakat o talebe de haber vermeden o 

yeri terk etmiş. Bu durum İmam-ı 

Rabbani hazretlerinin kalbine geliyor, üzülüyor. Ondan sonra o talebesinin her 

konuşması fitneye sebeb oluyor. Sonunda, bunun hocası kim diyorlar, Şeyh Ahmed 

diyorlar ve İmam-ı Rabbani hazretlerini hapse atıyorlar. Onun bir söz dinlememesi 

neticesinde, 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. Bunun için İslamiyet, mütabeat 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 tâbi olmak da, ancak 

insanın Hocasına tâbi olmasına ve verilen nasihatlere uyması ile mümkündür. 

 s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 
Mevlana Celaleddin-i Rumi "kuddise sirruh" hazretlerinin en güzel sözlerinden birisi, 

''aklımı attım ve kurtuldum'' dur. Hocama kavuştum, aklımı bıraktım ve kurtuldum. 

18 Eylül 2018 Salı 

 

19 Eylül 2018 Çarşamba 

 



205  | S a y f a  
 

İnsan hocasına kavuştuktan sonra, bu kitaplara kavuştuktan sonra hâlâ aklına uyarsa, 

o akılsızdır. 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. Maazallah yoldan 

saptırırdı, buyurdular. Çünkü 

her kitap çok güzel, ayrı ayrı 

yazılmış ama insanın mürşidi 
olmadan, bu kitapların 

arasından doğrulması zor, 

buyurdular. Onun için 

Hocamızın kıymetini bilelim. 
 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; 

Ankara'da yüzbaşı idim, Bir 

def'asında Milli Müdafaa 

Vekâletinde nemâz kıldık. Orada 

20 sayfalık bir din kitâbı gördüm, 

askeriyeye dağıtdılar. Kitâbın ismi 

"Benim Dinim". Şi'r halinde 

âmentünün açıklaması idi. Manzûm 

olarak yazılmış, yeşil kaplı, küçük 

bir kitâb. Biraz baktım, çok 

hoşuma gitdi. İstanbul'a gelirken o 

kitâbı Efendi hazretleri'ne getirdim. 

Çünki sormadan okuyamazdım. Kitabı getirince, Efendi hazretleri'ne gösterdim, bunu 

okuyabilirmiyim dedim. 20-30 sahife kadar bir kitâbdı. Oku dinleyeyim, buyurdular. 

Bir sayfa okudum biraz durdum, acaba sıkılır, yeter der mi, devam etdirir mi diye. 

Oku buyurdular, bir sayfa daha okuyup durdum. Baktım gözleri kapalı. Sıkılır mı diye 

durdum. Oku buyurdular... Her sayfayı okudukdan sonra biraz bekledim. Belki sıkılır, 

yeter der diye. Böylece kitâbın hepsini sonuna kadar okutup dinlediler. Kim yazmış 

bunu buyurdular. Efendi hazretleri sonra buyurdu ki; "Bu kitâbın içindekiler hepsi 
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doğrudur, hiç yanlış yok, fekat okuyana zarar verir, zehrdir. Çünki yazan iyi birisi 

değil, okuyana zarar verir. Yazarının habis ruhu satırlara tesir etmiş. Bilgilerin doğru 

olması kâfi değil. Esâs olan yazarıdır. Yazarının rûhâniyyeti satırların arasında dolaşır. 

İhlâslı birisi ise, okuyan istifâde eder. İhlâslı biri değilse, fâsıksa, habis rûhu kitâba 

akseder. Okuyan zarar görür de haberi bile olmaz. İşte temiz müslimânlar böyle 

kitâbları okuyunca kalblerinde bir kontr-reaksiyon meydâna gelir. Mescid-i dırâr 

gibidir" buyurdular. Temiz su temiz borudan geçerse temiz olur. Temiz su pis borudan 

geçerse temiz olur mu. Pis borudan akan sudan şifa olmaz. 

 

s 

 

 

 

Huzur Pınarı 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... 

1998 senesinde, Enver abiler, 

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 abiler 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 

arkadaşımızın evine teşrif ederler, mescidde kimler varsa hepsi oraya davetli olurdu. 

Yemek bahane, maksat Enver abilerin sohbeti idi. Öyle neş'eli ve öyle tatlı sohbetler 

olurdu ki, dünyada bir benzerini bulmak mümkün değildi. Bu bakımdan biz çok şanslı 

insanlardık. Hepimiz hergün evimize Enver abileri davet etmek için sıraya girerdik. 

Enver abiler de davet eden hiçkimseyi kırmayıp, kabul ederlerdi. Her akşam bir 
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arkadaşımızın evinde olurduk. Sonra hep beraber yatsı namazına gidilirdi. O sene çok 

bereketli özel zamanlar yaşadık. 

 

Birgün akşam namazını kıldıktan sonra, Enver abiler; Ali'nin evine çay içmeğe gitmek 

için söz vermiştik, buyurdular. Bizim evde, yatsıya kadar sohbet ettiler. 

O gün Enver abiler buyurdular ki; İhlas elde etmenin, ihlası düzeltmenin bir tek yolu 

vardır; o da sohbettir. Sohbet demek, illa bir şeyler dinlemek, bir şeyler öğrenmek 

demek değildir. Sohbet; beraber olmak demektir. Sohbetin esası kalb ilmidir, beyin 

ilmi değildir. Bilgi akıtmak değil, feyz akıtmaktır. Feyz, kalpten kalbe intikal eder. 

Konuşmakla değil, sevgi ve muhabbetle akar. Büyüklerin, Allah adamlarının isimleri 

anıldığı için hem rahmet yağar, hem de kalpten kalbe feyz akar. İki müslüman bir 

araya gelse, muhakkak kalpten kalbe feyz akar. Dolayısıyla, ihlasın kaynağı, 

ihlaslılarla beraber olmaktadır. İhlaslı olmak demek; konuşmasında, oturmasında, 

yemesinde, içmesinde, herhangi bir dünyevi menfaati olmamak demektir. Her işi 

Allahü tealanın rızası için yapmaktır. Ufak bir dünya menfaati varsa, ufak bir egoizm 

varsa, zemzeme necaset damlatmak gibi olur. 

Yine o günlerde bir arkadaşımızın evinde buyurmuşlardı ki; Eğer bir mümin bir 

harama müptela olmuşsa, haramla uğraşıyorsa, içki içiyor, kumar oynuyor veya 

uygun olmayan birşey yapıyorsa, bey ve şirada haram ve helale dikkat etmiyorsa…, 

bu kişinin vücuduna giren haram buhar olur, her tarafa dağılır. Büyük zatlardan aldığı 

feyz, bir miktar kalabilir fakat hemen gider. O feyzin o kalbe girebilmesi için, o 

buharın, o bulutun olmaması lazımdır. Ahır zamanda insanların haramdan sakınması 

çok zor olduğu için, çok güzel dinleyebilir, fakat kapıdan çıkınca herşey biter. Büyük 

zatların feyzlerinden istifade edebilmek için, haramdan uzak durmak şarttır. Feyzin 

gelmesi için sevgi şarttır, fakat gelen feyzden istifade edebilmek için haramdan 

sakınmak lazımdır. Sevmek, bardağı musluğun altına koymak demektir, fakat 

bardağın ağzı kapalıdır. Bardağın içine su dolması için kapağının açılması lazımdır, 

bardağın kapağını açmak ise haramdan sakınmaktır. Velhasıl, büyüklerden feyz 

gelmesi sevgi, muhabbet iledir, fakat gelen feyzden istifade edebilmek haramdan 

sakınmakladır. Evliyanın halleri ve sözleri ile hemhâl olan mutlaka kârlı çıkar. 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Allahü tealanın şefkati, anne babanın şefkatinden çok daha fazladır. Allahü teala 

kullarım yanmasın diye, çok fırsatlar veriyor. Bir mübarek zâta, Allahü tealanın çok 

şefkatli olduğunu bildiren âyet-i kerimeler hangileridir, diye sormuşlar. Azap 

âyetleridir, buyurmuş. Neden, demişler. Böyle yaparsanız böyle yaparım demek 

suretiyle ikaz ediyor, demiş. Öyle bir imtihan ki, sorular burada, cevaplar burada. 

Bunun adı imtihan. Allahü teala önceden bildiriyor, bunu soracağım diyor, cevabı da 
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bu. Buna rağmen imtihan verilmezse, ne acıdır. Allahü teala akıl versin. Dünyada 

bizden şanslı, bizden bahtiyar kimse yok. 

Peygamber efendimiz 'sallallahü 

aleyhi ve sellem' birgün sünneti 

kıldı, farzı kılmak için kamet 

getiriyorlardı, eve gitti. Bir müddet 

sonra geldi, kametlediler, farzı 

kıldılar. Daha sonra Eshab-ı kiram, 

ya Resulallah, bugün hiç böyle vaki 

olmayan bir hal oldu. Siz sünnetle 

farz arasında konuşmazsınız bile. 

Ama siz eve gittiniz, bir müddet 

geciktiniz. Bunun hikmetini 

anlayamadık, demişler. Mübareğin 

verdiği cevap; Evde üç tane altın 

vardı, kalbimi meşgul ediyordu, 

namazımı meşgul ediyordu. Namazımı meşgul etmesin diye gittim, fakir fukaraya 

dağıttım ve geldim, buyurdular. 

 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Efendi 

hazretlerinden "kuddise sirruh" 

tuttuğum notları okumağa vakit 

bulamadım. Hep dinlediklerim 

aklımda kaldı. 

 

Allahü tealanın emri ile, İbrahim 

'aleyhisselam' oğlu İsmail 

'aleyhisselamı' kesmeye 

götürüyormuş. Sıkıntıdan sakalına 

ak düşmüş. Hacer annemiz, 

İbrahim 'aleyhisselam' eve gidince, 

bunu fark edip, ne oldu, demiş? 

İbrahim 'aleyhisselam', herhalde 

sıkıntıdan sakalıma ak düştü 

deyince, siyahların arasında beyazlık kalmasın, onları keselim demiş. Cebrail 

'aleyhisselam' gelmiş, Allahü teala buyurmuş ki; O saç ve sakaldaki beyazlık, 

benim nûrumdur, nûrumu nâra atmam. Nûrumu nârda yakmam. Cenab-ı 

Peygamberin 'aleyhissalatü vesselam' sakalında onyedi tane ak vardı. 
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s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Nasılsa yaşıyoruz, nasılsa ekmek yiyoruz, 

bunu Allah için yapsan ne olur? Yani, 

öven ve söven senin istikametini 

değiştiriyorsa, bu dünyada ne için 

yaşıyorsun? Öl gitsin. Eğer ben takdiri 

insanlardan bekliyorsam, eğer tenkit 

edildiğimde ağlıyorsam; o kim ki? Yeter 

ki, Allahın dostları bana bir şey demesin, 

Rabbim benden gücenmesin. Onun için, 

lütfen yüzümüzü Kâbe'den başka bir yere 

çevirmeyelim. Kıble bir, kitap bir. Eğer böyle olursa, tek nokta olursa, bakın görün 

neler oluyor. Zafer, yani muzaffer olmak, kazanmak, yek vücut, yek kalp, yek cihetle 

mümkündür. Aynı vücut gibi olacağız, aynı cihete döneceğiz, aynı kalbi taşıyacağız. 

Farklı kalp, farklı düşünce olmaz. Çünki, büyüklere kavuştuktan sonra, insanın 

yapacağı yegâne şey, kendini koyuvermesidir, bırakmasıdır. Sen dündün, bugün artık 

değilsin. Dün başkaydın, bugün artık başkası oldun. Eshâb-ı kiram o asırda, o 

zamanda, insanlar en vahşi, en gaddar; diri diri gömüyorlar, temizlik yok, yani 

iyilikten başka, ne ararsan var. Onun için, hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' buyuruyor 

ki; "Biz çok adi bir kavimdik, çok zelil insanlardık; ama Rabbim bize Peygamber 

'aleyhissalatü vesselam' gönderdi, müslüman olduk. Öyle bir olduk ki, yeryüzünde 

yaşayan insanların en zirvesine Rabbim bizi çıkardı, en yüce makamlar verdi. Neyin 

sayesinde? Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' sayesinde." Biz de değişik 

memleketlerden, değişik havalardan, değişik insanlardan bir araya geldik. Ne 

sayesinde? Yine, dinimiz sayesinde. Mübareklerin sayesinde bir araya geldik. 

 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Vallahi çok şanslıyız ama çok 

korkuyorum. Yani, bu yüce 

iman, bir gafletle, Allah korusun 

bir öfkeyle, Rabbimizin gücüne 

gidecek bir hareketle elimizden 

kaçar diye korkuyorum. Çünki, 

insan tanıdıkça korkusu artıyor. 

Nitekim Kur'ân-ı kerimde de 

mealen; En çok Allahtan 

korkanlar, en çok Onu 
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tanıyanlardır, âlimlerdir, buyuruluyor. Mübarek Hocamız 'kuddise sirruh' 

buyurdular ki; O kadar korkarlar ki, efendim, kendilerini arslanın ağzındaki yem gibi 

görürler. Arslan ısırsa, öldüm derler. Allahü tealadan o kadar korkarlar. Çünki 

tanıyorlar, biliyorlar. Mübarek Hocamızı bir arkadaşımızın tanıması başka, Çarşamba 

caddesindeki bir manavın veyahut da bir kasabın görmesi başka. O sadece görüyor. 

Ama tanıyan, bir kenardan Hocamızı görsem diye köşe bucak bakıyor. Arada bir fark 

var. İşte tanımak, anlamak, izinde gitmekle, takip etmekle mümkündür. Mübarekler 

Seadet-i Ebediyyenin iki veya üçüncü sayfasında buyuruyor ki; Mütabeat gibi hiçbir 

üstünlük yoktur ve olamaz. Bu büyükleri tanımanın, Onları taklit etmenin kıymeti, 

bütün dünya nimetlerinden, bütün ahiret devletlerinden daha iyidir. Çünki kapı, 

anahtar odur. Cennetin kapısı, anahtarı, âlimlerin kalbidir. Onlar razı oldu mu, Allah 

razı olur. Berbat dahi olsan, onlar bir kere Allah razı olsun derler, Rabbim de razı olur. 
 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Büyüklerden istifade etmenin iki yolu vardır. Ya 

onların kalbine girersin yahut da onları kendi 

kalbine koyarsın. O zor, onlar kirli yerde 

oturmazlar. Nasıl gelsinler ki? Misafir gelse bile, 

insanın evini düzeltmesi lazım. Neresini 

düzeltecek, oturacak yer yok. Onun için en iyisi, 

bir hareketle onların kalbine girmek, onların 

sevgisini, ilgisini kapmaktır. Çünki, onların kalbine 

devamlı feyz geldiği için, o kalpte olanlar da o 

feyze kavuşurlar, o feyzi alırlar. Ve uyurken, 

gezerken, yerken, içerken, bakarsın ki, Allahü 

teala sana müthiş sevaplar ihsan etmiş, müthiş 

dereceler vermiş, günahlarını afv etmiş, senin 

haberin yok. Neden? O mübarek zât sayesinde. 

Peki, Mübarekler onların kalbine girmek için ne 

buyuruyorlar? Üç şey söylüyorlar. Kim bu üç şeyi 

yerine getirirse, benim kalbimde yeri var, 

buyuruyorlar. Nedir onlar? Kitaplarımı okuyun. Bunlar benim kitaplarım değil, Ehl-i 

sünnet âlimlerinin kitaplarıdır. Bu kitapları anlatın, yayın. Çünki, eğer cihad 

etmezseniz, başınıza felaket gelir. Biz cihad edecek ne âlimiz, ne cengâveriz? Neyiz ki 

biz? Ama kitap verebiliriz veyahut da birisi veriyorsa, ona birkaç lira verir, yine 

yaparız. Yeter ki, içeride ateş olsun. O halde, İslamiyete hizmet etmemek için 

herhangi bir bahane yoktur. Senden ne ulemalık istiyorlar, ne silah, ne cephane. Ya 

bizzat kendin, ya da ne yaparsan yap, bu meseleye iştirak et. Çünki, ahirette iştirak 

edenlerin listesine girmezsen, seni kim kurtarır? Herkes orada birileriyle beraber 

olacak, sen kiminle beraber olacaksın? Onlarla beraber olacağım! Nasıl olursun? Eğer 

okumazsan, okutmazsan, din kardeşini Mübareklerin talebesi diye, Mübarekleri 

tanıyor, Mübarekleri seviyor diye sevmezsen, Mübarekler seni nasıl yanına alsın? 

Ayaklarının altında ez nefsini, din kardeşinin yanına git. 

26 Eylül 2018 Çarşamba 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Düşünebiliyor musunuz? Ehl-i sünnet 

itikadına kavuşmuş olmak ne büyük 

şeref, ne büyük nimettir. Hocanın 

hakkı nasıl ödenir? Bütün 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. 

 

s 

 

 

 

Huzur Pınarı 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... 

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, 

27 Eylül 2018 Perşembe 
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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 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 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Bir kabrin 

başına gittiğiniz zaman, birleşik 

kaplar usulü eğer gelenin derecesi 

yüksekse, kabirdekine feyz verir. 

Eğer kabirdekinin derecesi yüksekse, 

gelene feyz verir. Mutlaka akım olur, 

kanun böyledir. Mesela şimdi, burada 

hep beraberiz. Kesin arkadaşlarımızın 

arasında anlaşılamayacak, 

anlatılamayacak derecede bir feyz 

akımı vardır. Çünki birleşik kaplar 

usulü olarak, herkesin kalbindeki ihlas, yanındakinden fazlaysa ona, öbürkünden ona, 

sohbetin neticesinde her ne kadar nasibi varsa, mutlaka bir alışveriş olur. İnkar 

edenler, imtihan edenler hariçtir. Yani, imtihan kastıyla oturanlar veyahut da inkar 

kastıyla dinleyenler, bundan mahrum kalırlar. Çünki kapı kapalıdır. 

 

Mübarekler buyurdular ki; İnsan su içerken, içki içenleri taklit etse, düşünse, şarap 

olur, içki olur. Kim kime benzerse, ondan olur. 
 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir kimse Allah, Allah dese, ferahlar. Aspirinin 

kendisinde ilaç özelliği olduğu gibi, bu, kelimenin 

kendisinde vardır. Mevtalarımız, denize düşmüş, 

boğulmak üzere olan bir vatandaşa benzer. 

Boğulmak üzere olan insana ne yapılır? Ekmek, 

su verilmez. Kurtarın beni diyor, bir Fatiha ile 

kurtarılır. Onun için, şimdi inşallah sevdiklerimize 

hatm-i şerif hediye edeceğiz. 

  

Misafir, bir nimettir. Dünyada duası red olmayan; bir, anne babadır, bir de misafirdir. 

Misafir geldi mi, onu elinle besleyeceksin. Velhasıl, bu dünya imtihan yeridir. Bu 

dünya, ahıretin tarlasıdır. Bu dünyada ahırete ait, cenab-ı Hakkın rızasına uygun 

yapılan bütün hizmetler ve ibadetler, misliyle karşılık bulacaktır. Ama Allahü tealayı 

unutarak, böyle gelmiş böyle gider diyerek, cenab-ı Hakkın verdiği sıhhat, ilim 

nimetini, her türlü fırsatları, kendisi için zan ederek harcarsa, israf ederse, Allahü 

teala da bu nimeti alır. 

29 Eylül 2018 Cumartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Son nefesinize kadar sakın ola ki, 

kendinize güvenmeyin. İbadetinize, 

hizmetinize güvenmeyin. Korku içinde 

yaşayalım ve o imtihandan geçmek 

için uğraşalım. Çünki, hiçbir talebe 

yoktur ki, diplomasını alıncaya kadar 

korku ve heyecan duymamış olsun. 

Hepimiz o yerlerden geçtik. O imtihan 

verilmedikten, diploma almadıktan 

sonra, insanın içi rahat etmez. Ölüm 

haktır. Velhasıl, Allahü tealaya sonsuz 

kere hamd olsun ki, biz şu anda 

burada olacağımıza çok başka yerlerde 

olabilir, başka işlerle uğraşabilirdik. 

Elhamdülillah ki, cenab-ı Hakka hamd olsun, bizi müslüman, aklı başında, eli kolu 

düzgün yarattı. Mektûbât'ta İmam-ı Rabbani hazretleri "kuddise sirruh" buyuruyor ki; 

Allahü teala eğer bir dostunu tanıttıysa, ona her şeyi vermiş demektir. Çünki, 

Peygambere kavuşan Eshab-ı kiram oldu. Eshab-ı kiram ne kadar şanslıysa, onların 

vârisleri olan Ehl-i sünnet âlimlerine kavuşan da, o kadar şanslıdır. Çünki, itikadı 

düzgün olan ancak ahırette rahat edecektir. İtikadı bozuk olanlar, çok sıkıntı 

çekecektir. 
 
 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Uçaklarda olsun, gemilerde olsun, nasıl pusulasız bir yere 

gidilemezse, insanoğlu da kalp pusulası nereyi gösterirse, 

oraya gider. Yanlış istikamet verilirse, neticesi yanlış olur. 

Düzgün rota verilirse, eninde sonunda düzgün olan yere 

iner. Bütün mesele, bineceğimiz gemi ve uyacağımız kaptan 

önemlidir. Allah rahmet eylesin, bir gün Necip Fazıl 

Kısakürek, Efendi hazretlerine; Efendim, sizin vefatınızdan 

sonra benim halim ne olur? Ben tekrar eski halime dönerim. 

Buna bir çare var mı, diye sormuş.  

 

Efendi hazretleri de buyurmuşlar ki; Sen gemidesin, eğer 

1 Ekim 2018 Pazartesi 
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ileride gemiden atılacaksan, seni baştan gemiye almazlar. Sen madem ki gemidesin, 

bundan sonra korkma. Belki birkaç kat aşağıya inebilirsin, yukarıya çıkabilirsin; ama 

gemiden dışarı çıkmazsın. Gemi büyük! Allaha şükür gemideyiz. Birinci kaptan belli. 

Yardımcı da fena değil yani. Mübareklerin gemisine bindik. Allahın izniyle Onların 

gittiği yere hep beraber gideriz. Efendi hazretleri Mübareklere öyle buyurmuşlar; Gemi 

sahile çıkarsa, yalnız kaptanı değil, gemide kim varsa kurtulur. 
 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

Nefsimizden vazgeçersek, Rabbimizin dostu 

oluruz, Allahü tealanın evliya kulu oluruz. Ama 

nefsimizin peşinde koşarsak, her şeyden 

mahrum kalırız. Zira Allahü teala hadis-i kudside 

buyuruyor ki; Nefsine düşman ol; çünki 

nefsin bana düşmandır. Ben yarattım onu, 

ama yarattığım mahluklar içinde bir tane 

de kendime düşman yarattım. O da senin 

içindedir. Cenab-ı Hakkın en büyük düşmanı 

insanın nefsidir. Neden? Her zerresi Allahı 

inkârdır. Tehlikeli! Onun için, nefsin tehlikesi, 

haram işledikten sonra yavaş yavaş seni küfre 

sürüklemesidir. Yani, en sonunda kâfir yapmak ister. Nihai gayesi, Allah korusun, 

odur. Onun için, biz kendi kendimizle baş başa kalmayalım, birileri ile beraber olalım. 

Bir vesile ile yemek yiyin, bir vesile ile çay için, ne olursa olsun bir araya gelip sohbet 

etmeye, bir araya gelip dertleşmeye çalışalım. Mutlaka kalpten kalbe yol vardır. 

İnsanlar birbirlerinden istifade eder, etmemesi mümkün değildir. Çünki zapt 

edemezsin. Mesela, ilk zamanlarda cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' kabir 

ziyaretini yasak etmişti. Hiç kimse kabirlere gitmesin, buyurdu. Vefat edenler, 

akrabalar hep kâfirdi. Sonradan, müslümanlar da ölünce, bunları ziyarete müsaade 

olundu. 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Efendim, bir gün mübarekler Kur'ân-ı kerim okurken bir hususu anlattılar. İnşaallah 

eksik kalmamıştır, yanlış anlatmaya korkarım. Sûre-i Tevbe'deki bir âyet-i kerîmede 

mealen buyuruluyor ki; Mübareklerin anlattığı gibi anlatıyorum, anlatmaya 

uğraşıyorum daha doğrusu. Mübarekler buyurdular ki; bir müminin etrafında kendisi 

ile ilgili en yakın sekiz şey vardır: Anne ve babası bir. Hanımı iki, çocukları üç, 

kardeşleri dört, akrabaları beş, evi altı, malı mülkü, tarla bağ bostan yedi, bir de 

ticareti yani mesleği vardır, oldu mu sekiz. Orada cenab-ı Hak buyuruyor ki ; 

3 Ekim 2018 Çarşamba 
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Huneyn'de savaşa gitmekten 

çekinenler oldu. Gitmeyenler 

oldu daha doğrusu. Eğer diyor 

cenab-ı Hak, bu sekiz şeyi 

sayıyor. Eğer bu sekiz şey, 

size Allaha olan sevgiden, 

peygambere olan 

muhabbetten ve Allahü 

tealanın dinine olan 

hizmetten daha makbul, 

daha sevgili, daha kıymetli 

ise, çok yakında başınıza 

gelecek olan belaya 

hazırlanın, buyuruyor. Mutlaka 

belaya uğrarsınız, Allah 

muhafaza etsin. Aman 

arkadaşlar, ne olur, bu bir kumar işi değil, bir oyun işi değil. Hiç yoktan yaratılan şu 

insanlar, hepimiz, bir sorumluluk taşıyoruz. O da Kur'an-ı kerimdir. Allahü teala 

Kur'ân-ı kerimde bunu açık, net ve seçik olarak söylüyor. 

 

s 

 

 

 

Huzur Pınarı 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... 

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) 

5 Ekim 2018 Cuma 
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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 abiler şeker ikram 

ederken, Enver abilerin ayağı halıya takılıp şekerler yere dökülmüştü. Enver abiler 

dökülen şekerleri toplamak isteyince, Mübarek hocamız bunun üzerine, durun bir 

dakika, buyurdular, kabr hayatını anlattılar ve Enver abilerin şeker toplamasını, 

kabrde inci toplamağa benzettiler. Enver abiler 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." 

"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 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Büyüklerden birisine sormuşlar; 

"Efendim, bu yolu nasıl öğrendiniz?" 

"Duvarcı ustasından" buyurmuş. 

Herkes şaşkın bakarken "Evet 

demiş, duvarcı ustası… Bir gün bir 

sokaktan geçiyordum, bir usta ve 

çırağı duvar örüyorlardı. Usta elini 

uzatıyor, çırak tuğlayı eline veriyor, 

usta dönüyor ve duvarı yükseltiyor. 

Eli boşalıyor ve çırak eline bir tuğla 

daha bırakıyor. Demem şu ki, elini 

boşaltır ve talep edersen 

doldururlar! Mesele, elini boş tutabilmek …" 
 

Israrla zenginlik istenmez. Hayırlısı istenir. Peygamber Efendimiz'in "aleyhissalatü 

vesselam" bedduası var, "Ya Rabbi! Sevdiğin kullarına hayırlı mal ver, sevmediklerine 

çok mal ver" buyuruyor. 
 

Unutursan unuturlar. Unutmayacağız ki, onlar da bizi unutmasınlar. Gaflet bizde. Bir 

talebe, ben Cehenneme gideceğim, ben çok günahkârım, demiş. Hocası, böyle yapma, 

sen sahipsiz değilsin, demiş. Talebe, ya unuturlarsa, ya ben kaybolursam deyince, 
hocası; sen unutursan onlar da seni unutur. Ne diyorsun şimdi demiş. Unutmam 

hocam, unutmam hocam! demiş talebe. 

 

s 

 

 

 

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 attı, can 

değil ki verelim, para verilir 

mi, dedi. 

6 Ekim 2018 Cumartesi 

 

 

7 Ekim 2018 Pazar 
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Sadi Şirazi "rahmetullahi aleyh" hazretleri Hindistan'da maymunları nasıl avladıklarını 

anlatırken buyuruyor ki; Maymunun elinin sığacağı bir kavanoza muz koyarlar, 

maymun muzu almak için eli açıkken kavanoza elini sokar, muzu eline alınca yumruk 

yapar. Elini kapatınca kavanozdan çıkaramaz, muzu bırakmamak için elini de açmaz 

ve yakalanır diyor. Elini açan kurtulur, elini açmayan, elindekini bırakmayan 

kurtulamaz. İnsanın başına felaketler, eline aldığını bırakamayışından gelir. Eline 

aldığını bırakabilen, seadete kavuşur; bırakamayan, felakete gider. Hiç kimse 

verdiğinden sıkıntı çekmez, ama aldığından sıkıntı çeker. Cömert olan, vermesini 

bilen, elini açan her zaman rahat eder. Eli sıkı olan, eli kapalı olan, veremeyen, her 

zaman sıkıntı çeker. 

  

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bütün bu hizmetlerimizin 

lokomotifi, gazetedir. Kitaplar 

müstesna, başlangıç odur. Ama 

kitaplara destek bakımından da 

olsun, Mübareklerin çok büyük 

emekleriyle olsun, kurulan ve 

devam eden, çizgisini hiç bozmayan 

bir gazetemiz var. Bu, faydalı bir 

gazetedir. Birgün bir dağıtıcı 

anlattı. Efendim, gazetemi 

aboneme götürdüm. Yukarıya çıkma; çünki abonen ölmek üzere, dediler. Görmek 

istiyorum, dedim ve aboneye çıktım. Abone, sekerât-ı mevt halindeydi, dedi. Gazeteyi 

eline almış, adamın gözüne koyup koyup indiriyormuş. Adam bir ara dikkatini 

toplamış, bakmış, La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah demiş, vefat etmiş. Birisi, 

ben öldükten sonra gazeteyi mezarımın üzerine koyun, diye vasiyet etmiş. Gelen 

geçen okusun diye. Her derdin bir çaresi vardır. Çaresi olmayan, bir ölümdür. Bir arzu 

var. Elbette herkesin bir arzusu olacaktır. Ben de, biz de yıllardan beri bu işin 

içindeyiz. Bu iş çok çileli, çok zor bir iştir, dedim. 

 

Yaptığınız ibâdetleri, hizmetleri Allah rızâsı için yapın. Başkası görsün diye yaparsanız, 

gider. Aferin için, gösteriş için, öğünmek için ansiklopedi satan, takvim satan, siparişi 

alan, dünyada alacağını almıştır. Sırf Allah rızâsı için birisini gazeteye abone eden, 

birisine takvim satan, kurtarır, kazanır. 

 

Dünyada en büyük başarısızlık insanın kendisine güvenmesidir. Çünkü cenab-ı Hak 

kendisinden başkasına güvenilmesini sevmiyor. Mübarekler; ''insan aciz demektir'' 

buyurdular. Nesi var ki nesine güvenip kibir etsin. 

 

 

 

8 Ekim 2018 Pazartesi 
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s 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hocamızın hayatındaki 

hususiyeti, kitap yaymaktır. 

Çantasına kitapları doldurur, her 

tarafa o kitapları verirdi. Tabii 

bazen üzüntülü durumlarla da 

karşılaşıyorlardı. Kendileri 

anlatmışlardı. Bir gün bir 

kabristana gittim. Orada bir genç 

vardı. Görünüşte ihlasla 

yalvarıyordu. O gence bir İman 

ve İslam kitabı hediye etmek 

istedim, beni azarladı. Sen git 

onu başkasına ver. Zaten ben onları biliyorum, dedi. Kalbim çok kırıldı. Sonra eve 

döndüğümde kitap satış listesi gelince ferahladım, buyurdular. 

 

Mübareklerin diğer bir hususiyeti, sevgidir. Sohbetlerinde daima şunları söylerlerdi. 

Birbirinizle iyi geçinin, aranıza fitne girmesin. Tarih boyunca cemiyetler, devletler, hep 

içeriden yıkılmıştır. Fitne içeriden olur, dışarıdan olmaz. Birisi fitneye sebep olacak bir 

söz söylerse, kim ona sus derse, yüz şehit sevabı alır. Birçok iyi yapmış ondan bahs 

etmiyorsun, bir hata yapmış onu söylüyorsun deyip, onu susturmalıdır. 

 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bugün hastaneye İmam-ı Rabbani 

hazretlerinin "kuddise sirruh" 

torunlarından iki kardeş geldi. 

Onlardan Zübeyr ismindeki olana, 

sen 1972 senesinde kaç yaşındaydın, 

diye sordum. Efendim, ben beş 

yaşındaydım, dedi. Baban o zaman 

senin kadardı. Sonra ihtiyarladı. 

Hatta hastanemizde onu tedavi 

ettirmiştik. Biz orayı ziyaret ederken 

baban; buraya ilk gelen Türk, 

Hüseyin Hilmi Işıktır. O bu kapıyı 

açtı, ondan sonra buraya gelenler 

çoğaldı. Onun kitapları yayıldıkça burası doldu taştı, dedi. 

9 Ekim 2018 Salı 

 

10 Ekim 2018 Çarşamba 

 



221  | S a y f a  
 

Mübarekler sohbet esnasında hiç yüzümüze bakmazlardı, daima kalbe bakardı. Kalb 

temizlensin diye hep kalbe bakarak konuşurlardı. 

 

Mübarekler bir sohbetlerinde, "müteferrik olmak çok tehlikelidir" buyuruyor. Yani, 

hocası varken dini bir suali bir başkasına sormak, hocasına karşı itimatsızlıktır. Bu, 

felakettir. 
 

s 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İnsan sevdiğinden niçin korkar? O 

kırılmasın, üzülmesin diye. 

Mübarekler, "kusura bakmayın 

kardeşim, ahbaplığımız buraya 

kadardır" dese her şey bitti 

demektir. Mübarekler, "Efendi 

hazretlerinin yüzüne, artık 

gelmeyin diyecekler korkusuyla 

bakamazdım" buyuruyorlardı. 

Çünkü, bu kovulmak korkusu bana 

ölümden yüz bin kere beter gelirdi, 

buyuruyorlardı. 

  

Mübarekler buyuruyorlar ki, Allahü teala şefaatlerini nasib etsin, farzlardan sonra 

Allahü teala en çok sevabı, iyilik yapanlara verecektir. Dolayısıyla, burada bizim rahat 

yemek yememizi sağlayan, bu imkanı bize ikram eden bütün arkadaşlara dua 

ediyoruz. 

  

Mübarekler buyurdular ki, İmam-ı Rabbani "kuddise sirruh" hazretleri o zamanlar 

bid'at karanlığının her tarafı sarmış olduğunu buyuruyor, şimdi buraya gelseler ne 

kadar şaşırırlar. 

  

s 

 

 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

11 Ekim 2018 Perşembe 

 

12 Ekim 2018 Cuma 
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Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

2011 senesi temmuz ayının 15'i 

Berat kandilinde, Güzelşehir'de 

Enver abiler 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. 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 
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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 

abiler, 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. 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübarekler kaç defa buyurdular; İnsan eğer Cennet ve Cehennemin sonsuz olduğunu 

düşünse, başka bir şey söylemesine gerek kalmaz. Cehennem ateşini düşünse 

yemekten içmekten kesilir. 

Mübarekler bir gün buyurdular ki, "Kardeşim, 

Efendi hazretlerinin elinin değdiği yerden bin 

sene feyz gitmez. Elhamdülillah efendim, bu el 

Efendi hazretlerinin eline değdi ve onun elini 

öptü. Bu elde feyz vardır" buyurdular. Mesela, 

hanımanne Efendi hazretlerinin elini çok 

öpmüştür, çok sohbette bulunmuştur". 

Hanımanne küçük çocukken efendi hazretleri onu 

yanına çağırmış. Yanına oturtmuş ve not 

defterine bir not yazmış eline vermiş. Hanımanne 

de bu notu babası Ziya beye getirmiş. Ziya bey 

bu notu okuyunca "bu çok kıymetli bunu cüzdan 

içine koyayım da zayi olmasın" demiş. Efendi 

hazretleri orada buyurmuşlar ki: Nefise-i Sîret, 

hasene-i sûret, rü'yet-i aliyyesiyle müşerref olan 

zevât-ı kiram bahtiyardır. Yani, Nefise Siret'in 

mübarek güzel yüzüne bakmakla şereflenen mübarek zatlar ne bahtiyardır. Enver abi 

hanımannenin yüzüne de baktı, elini de öptü. 

 

 

 

 
 

13 Ekim 2018 Cumartesi 

 



224  | S a y f a  
 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübarekler "kuddise sirruh" bir gün 

buyurdular ki, 

 

"İnsanın göğsüne şiddetli bir yumruk inse, 

o hiç bir şeyi hatırlamaz. Ancak kalbinde 

aşk ve muhabbet olan, büyükleri hatırlar". 

"Dünya hayatı bir rüyadır". Bunu 

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" 

buyuruyor. "İnsanlar uykudadır, ölünce 

uyanırlar". 

 

Mübarekler buyurdular ki, hiç kimse kimsenin rızkını yiyemez. Hiç kimse de rızkını 

yemeden ölmez. 

 

Bir gün Mübarekler buyurdular ki, "Kardeşim, Allahü tealanın izniyle bu 

arkadaşlarımıza hanımları bir bardak su verdikleri zaman, mücahide bir bardak su 

veren o hanımlar arşın altında gölgeleneceklerdir. Onlara hiç sıkıntı yoktur." Enver abi 

Mübareklere sordu, "peki efendim hanımlar arşın altındalar, ya arkadaşlarımız ne 

olacak?" "Kardeşim onlar zaten Cennetteler" buyurdular. 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız, Allahü teala 

şefaatlerini nasib etsin, 

buyurdular ki, "Kardeşim, bu iman 

bir cevherdir. Allahü teala bu 

cevheri çöplüğe koymaz. Bu 

imana sahip olanlar Allah katında 

çok kıymetli ve makbuldür. Eğer o 

imana sahip olanlar makbul 

olmasa Allahü teala bu kadar 

kıymetli bir imanı nasib etmezdi" 

buyurdular. 

 

Mübarekler buyurdular ki, evliyalar bir taşa ellerini sürseler, o elini koyduğu yerden 

bin sene feyz gitmez. Onun için hepimiz çok şanslıyız, çok bahtiyarız. Cevherin 

kıymetini bilelim, onu bir cam parçasıyla değiştirmeyelim. 

14 Ekim 2018 Pazar 

 

15 Ekim 2018 Pazartesi 
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Müslümanların bir araya gelmesi, ne seadettir. Mutlak bir şey var, kesin. Çünki 

Mübarekler 'kuddise sirruh' mutlak olan şeyi söylerler, tereddütlü olan şeyi 

buyurmazlar idi. Hocamız buyurdular ki; Efendim, müslümanlar bir araya gelince, aynı 

bileşik kaplar usulü, kalpten kalbe feyiz akar. Kimin ihlâsı çoksa diğerlerine.. 
 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Resulullah Efendimiz "aleyhissalatü vesselam" 

buyuruyor ki, "Ey Eshabım, Allahü tealanın 

emir ve yasaklarından siz onda birini terk 

ederseniz helâk olursunuz. Ahir zamanda 

gelecek ümmetim onda birini yaparsa 

hepsi kurtulacaktır". İmam-ı Rabbani 

"kudise sirruh" hazretleri Mektubat'ta dört yüz 

sene önce buyuruyor ki, "o onda bir zaman, 

şimdidir". Yani, ahir zaman ümmeti olmak 

İmam-ı Rabbani hazretleri zamanında 

başlamıştır. Bu onda birin ölçüsünün ne 

olduğunu anlamak için bunu Mübareklere 

sormuştum. Yani hangi ibadetin onda biri? 

Cevap olarak buyurdular ki, bu onda bir, imandır kardeşim. Yani, imanı kurtaran 

kurtuldu. 

Mübarek Hocamız buyurdular ki: Ahirete gittiğimiz vakit, bizi amellerimiz karşılayacak. 

İyi amel sahiplerini güzel surette insanlar karşılayacak. Hoş geldin diyecekler. Eğer 

ameller iyi değilse işte o zaman eyvah. Durum çok korkunç olacaktır. 
 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; İnsanın 

amelini diğer insanlar anlayabilir mi? 

Hayır efendim, o amelleri değil diğerleri, 

insanın kendisi dahi anlayamaz. 

Doğrusu, diğer insanlar anlar, kendisi de 

anlar. Ağzından ne kelam dökülüyorsa, o 

onların amelinin tercümanıdır. (El kelam 

sıfat-ı mütekellim). Yani, herkes dilinin 

altına gizlenmiştir, herkesin kelamı 

kendisinin sıfatıdır, kendi amelidir. Dil 

tercümandır. Dil neye tâbidir, kalbe tâbidir. Peki, kalb neye tabidir? Eğer bir müminin 

16 Ekim 2018 Salı 

 

17 Ekim 2018 Çarşamba 
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kalbi Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle, büyüklerin sevgisiyle dolu ise, onun elini 

kolunu bağlasanız başka şeylerden bahsetmesi ona ağır gelir. Dolayısıyla o, Allah'tan 

bahseder, peygamberden bahseder, büyüklerden bahseder. Ömrümüz boyunca 

mübarek Hocamızdan en çok Efendi hazretlerini, İmam-ı Rabbani hazretlerini işittik. 

Başka şey duymadık. İşte, onların bu sadakatları dolayısıyla Allahü teala onların 

derecesini çok âli eylesin. 
 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler bir defasında buyurmuşlardı ki; bir mü'min 

bir mü'mine bir şey sorsa ve bu sorduğunda zerre kadar 

dünya menfaati düşünse, o cevaptan hayır gelmez. 

 

Mübarekler buyurdular ki, bize bir adım yaklaşana biz bin 

adım yaklaşırız. Onlar kerimdir. Allahü teala bir hadis-i 

kudside, benim kerem olan evliya kullarımı kıran, 

bana harb ilan etmiş olur. İster hayatta olsunlar, ister 

mematta olsunlar bu böyledir, buyuruluyor. Bunları 

Efendi hazretlerinden naklediyorum, buyurdular. Çünkü 

Allahü tealanın evliya kulları kınından çıkmış kılıç 

gibidirler. Onları üzen başını bu çok keskin kılıca vurmuş 

olur. Allah muhafaza etsin. 

 

Mübarekler buyurdular ki, mal ya hayırlıdır veya hayırsızdır. Malın hayırlı mı hayırsız 

mı olduğu nereden anlaşılır? Tabiî ki gittiği yerden belli olur. Hayırlı mal hayırlı işlerde, 

Allah yolunda kullanılır. Hayırsız mal, nefsin yolunda, şeytanın yolunda, yani cenab-ı 

Hakkın emirlerinden başka yerlerde kullanılır. Bu mal helalden dahi olsa hesabı vardır. 
 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı 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. 

18 Ekim 2018 Perşembe 

 

19 Ekim 2018 Cuma 

 



227  | S a y f a  
 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

Hususi bir günde 2007 senesi, Nisan ayının 5'inde Holding'te Enver abiler Kadı İyad 

hazretlerini anlatırken buyurdular ki; 

Efendim, Kadi İyad hazretleri var, 

Şifa kitabı basıldı kitabevimizde. 

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. Abiler, 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. 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 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 kerim'de 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 

tabi, biz nasıl diyelim. Ümmetim dedi. Biz de peki dedik, hâşâ biz kimiz. Biz değil, o 

bizi kabul etti. O halde abiler, 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. Diyorlar ki; sakın 

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 

lirası 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 
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bizim hakkımızdır. Allah nasip etti çünki. Bizi kulu kabul etti ve Hazret-i Peygambere 

"aleyhissalatü vesselam" ümmet yaptı. 

Enver abiler 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, Huzur Pınarı hizmetleri ile ilgili raporu 

gönderirken bu şiiri de göndermiştim. 

 

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, 

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. 

Fî emanillah 

 

 



229  | S a y f a  
 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız namazdan sonra bir 

defasında buyurmuşlardı ki, yapılan şu 

hizmetlerle, şu arkadaşlarla ilgili bir zerre 

kadar muvaffakiyeti şahsımdan bilsem 

yanarım. Bunların hepsi Efendi 

hazretlerine aittir. Biz yanlış yoldaydık. 

Onlar bizi yanlış yoldan alıp doğru yola 

koydular. Bana ne kaldı? Büyükleri 

tanıdıktan sonra geriye şahsımızla ilgi ne kalmıştır. Ancak bu nimet bize ihsan edildiği 

için, Rabbimiz bu görevi bize verdiği için, elimizden kaçmasın diye korkarız ve hamd 

ederiz, buyurdular. 

 

Yine Mübarekler buyuruyorlar ki; Ben Allahımı seviyorum. Ya Rabbi, sen beni sev, ya 

Rabbi, ben seni seviyorum, sen de beni sev... Böyle sevgi olmaz. Bu olmaz efendim. 

Allah sevgisi şarta bağlıdır. O konuşmakla olmaz. Yaşamakla olur. 
 

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Allahü teala insanların hepsini 

dört sınıfa ayırmıştır. Birinci sınıfın, birinci grubun, yani 

başlangıçtaki insan diyelim, derecesi daha bir olanın hali 

şudur: Nimet geldiği zaman sevinir. Dert-bela geldiği 

zaman da üzülür. İkincisi, nimet geldiği zaman sevinir. 

Dert-bela geldiği zaman da üzülmez ve sevinmez. Ne 

yapalım, takdir-i ilahi der. Birincisinde üzülüyordu, 

ikincisinde üzüntü kalktı. Nimet geldiği zaman sevindi, 

sıkıntı geldiği zaman sabr etti. Üçüncüsü, nimet geldiği 

zaman sevinir, dert-bela, üzüntü geldiği zaman da 

sevinir. Neden? Allahü tealanın ikramı, hediyesi. Derd-ü 

bela geldiğinde ona da sevindi. Nimet geldi, ona da 

sevindi. Dördüncüsü, nimet geldiği zaman sevinir, derd-ü bela geldiği zaman daha çok 

sevinir ve bundan lezzet ve haz duyar. Neden ? Çünki dördüncüsünde derd-ü bela 

geldiği zaman nefsi inler. Halbuki dinimizin aslı, nefsine karşı olmasıdır, nefsini 

kırmasıdır. 

Mübarekler buyuruyorlar ki; Hastalıkta şifa vardır. Çünki bu kalp tedavi olmazsa, öbür 

tarafta tedavi olacaktır. 

 

20 Ekim 2018 Cumartesi 

 

21 Ekim 2018 Pazar 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Efendi 

hazretleri buyururlardı ki; Hâzır olsak 

hesaba katılmayız, gâip olsak 

aranmayız. Efendim, bunu ilk söyleyen 

Mevlana Hâlid-i Bağdadi hazretleri 

olmuş. Mevlana Hâlid-i Bağdadi 

hazretleri buyurmuşlar ki; Biz kim 

oluyoruz ki, hâzır olsak hesaba 

katılmayız, gâip olsak aranmayız. 

Çünki, hep birbirine aynı zincirle bağlı, 

aynı kaynaktan alıyorlar, aynı şeyi 

söylüyorlar. 

 

Mübarekler bir sohbetlerinde buyurdular ki; Bir kumaş bir boyaya batırılırsa, o 

kumaştan o boya çıkmaz. Elbiselerimizin hepsi zamanında bir kumaştı. Batırdılar 

çıkardılar, rengarenk elbiseler teşekkül etti. Buyurdular ki; Efendim, Eshab-ı kiramın 

'aleyhimürrıdvan' hazreti Peygamberin 'aleyhissalatü vesselam' bir an dahi olsa 

sohbetinde bulunmakla kumaşları boyanmıştır. 
 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; iyilik 

etmenin azı var çoğu var, ama 

bir de en çoğu vardır. O nedir? 

Ateşe düşmekte olanı 

kurtarmaktır. İşte bu da kitap 

vermektir. Arkadaşlarımız, bu 

kitap hizmetlerini yaparken 

cenab-ı Peygamberin 

"aleyhissalatü vesselam" bu 

vazifesine ortaktırlar. 

Gazaya çok sevap var; ama 

gazaya verilen sevap, Allahü 

tealanın dinini anlatmaya verilen sevabın yanında, okyanusta bir damla gibidir. Bu 

kadar büyük sevap! Bütün arkadaşlar şu veya bu vesileyle bu hizmetin içindeler. 

22 Ekim 2018 Pazartesi 

 

23 Ekim 2018 Salı 
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İmam-ı Rabbani hazretleri 'kuddise sirruh' öyle buyuruyorlar; Topla tüfekle yapılan 

hizmetten, kalemle defterle yapılan, şu anda çok daha iyidir. 

  

Mübarekler buyuruyorlar ki; Halis, sadık bir talebenin iki özelliği vardır. Birincisi; çok 

saygılı, edeplidir. Hakiki bir talebe, Hocasına karşı mutlak bir şekilde edepli olmalıdır. 

Bu edep nedir? Onun sözünü dinlemek ve onu üzmemektir. Talebede bulunması 

gereken ikinci özellik; mütevazı olmak, alçak gönüllü olmaktır. 
 

 

 
 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Bu Ehl-i sünnet 

itikadı bir cevherdir, cenab-ı Hak bu cevheri 

çöplüğe koymaz. Netice: Mübareklerin 

hayattayken en çok tekrarladığı cümle; 

Kardeşim, biz çok bahtiyarız. Çünki, Allahü 

teala hem Ehl-i sünnet itikadını nasip etti, 

hem de dinine hizmet etmemizi bize nasip 

etti. 

  

Mübarekler buyurdular ki; Bu yönde kalbim çok rahattır ve elhamdülillah ki, Enver'in 

de kalbi öyledir. Onun bu işlerden bir milim menfaati olsa, hiçbir arkadaşımız onu 

sevmez. 

 

Mübarek Hocamız birgün buyurdular ki; Afv etmeseydim, yutkunmasaydım, şimdi 

burada hiç kimse olmazdı. Hocamıza karşı bir kusur işlememek için, düşünerek 

hareket etmekten ötürü, Enver abinin saçları ağardı. Allahü teala hepinize din ve 

dünya seadeti ihsan etsin. 
 

 

 

 
 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hiçbir şey konuşulmasa dahi 

birlikte bulunmanın kaç yüz bin 

faydası vardır. Çünkü mübarekler 

buyurdular ki: Allahü teâlânın 

rızasına kavuşturan iki ana yol 

vardır. Biri zikir, biri rabıtadır. 

 

Mübarekler buyurdular ki, bir yol 

da mevlid okumaktır. Mevlid 

24 Ekim 2018 Çarşamba 

 

25 Ekim 2018 Perşembe 
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okumak, muhakkak bunu bir kaside olarak okumak veya dinlemek demek değildir. 

Cenab-ı Peygamberden "aleyhissalatü vesselam" bir hadis-i şerif okumak veya 

dinlemek de mevlittir. Mühim olan, cenab-ı Peygamberi "aleyhissalatü vesselam" 

hatırlamaktır. Bir hadis-i şerif söylendiği vakit, evliyanın ruhları hazır olduktan sonra 

Peygamberimizin "aleyhissalatü vesselam" ruhu elbette burada olur. Bu gençler 

benden bahsediyorlar, bunlar kimdir demesi yeter. 

  

Mübarekler buyuruyorlar ki, insan demek muhtaç demektir. Allahü teâlânın yarattığı 

her şeye gönlü biraz bağladıkça Allahü teâlâdan o kadar uzaklaşır. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı 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 ki; 

 

Bugün yapılacak en mühim iş; 

büyüklerimizden aldığımız bu 

emâneti, bu Ehl-i sünnet 

îtikâdını, bu doğru îmânı, bizden 

sonrakilere aktarmakdır. Eğer bu 

emânet aktarılmazsa, çok kötü 

olur. Nankörlük olur, ni'mete 

ihânet edilmiş olur. Hem 

bulunduğu yola, hem kavuşduğu 

bu ni'mete ihânet olur. Neden?.. 

Çünki bu ni'metin şükrü, onu 

yaymakla olur. Başkalarına 

öğretmekle olur. Bir insan, bir 

ni'mete kavuşursa ve bunun kıymetini bilirse, mutlaka başkasının da bilmesini ister ve 

bunun için çalışır. Eshâb-ı kirâm Efendilerimiz böyleydiler. Kendileri îmân eder etmez, 

hemen arkadaşlarına koşdular, onların da îmân etmesini sağladılar. 

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. 

26 Ekim 2018 Cuma 
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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. 

Fi emanillah 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler 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. [İmam-ı Gazali hazretlerinin Kimya-i 

Seadet kitabını örnek verdiler]. Kimya-i Seadet mübarek bir kitaptır, ancak o günkü 

insanlara göre yazılmıştır. Bugüne ait olan bilgiler, Tam İlmihale 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. 

 

27 Ekim 2018 Cumartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 

Mübarekler buyurdular 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. 

 

Allahümmerzukna kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve şakıyyen. 

Velhamdülillahi Rabbil alemin. Mübarek Hocamız buyurdular ki; Efendi hazretlerinin 

yemek duasının arkasına bu duayı biz ilave ettik. 

 

 

 

 
 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamızın sohbetlerinde en çok 

bahsettiği hususlardan bir tanesi de; bizim 

hizmetlerimizin, yani kitap okumanın, 

kitap dağıtmanın, çok kıymetli olduğudur. 

Bu hizmetler o kadar kıymetlidir ki, 

Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü 

vesselam'; bir sünnetimi ihya edene, 

yüz şehid sevabı vardır, buyuruyor. 

Mübarek Hocamız buyuruyorlar ki; Bu, bir 

sünnet için verilen sevaptır. Efendim, kaç 

sünnet, kaç vacip var. Hele hele iman var. 

 

Mübarek Hocamız buyurdular ki; Bir kumaş ki, bir boyaya batırılınca nasıl o kumaş 

artık boyanmıştır ve bu boya bu kumaştan çıkmaz, işte bunun gibi Eshab-ı kiram da 

Peygamberimizi 'aleyhissalatü vesselam' gördükleri için, Eshab olmuşlardır, ne 

yaparlarsa yapsınlar, inkar hariç, artık onlar Eshab-ı kiram olmaktan çıkmazlar. 
 

28 Ekim 2018 Pazar 

 

29 Ekim 2018 Pazartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler; 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. 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. Dört, bir büyük zâta talebe 

yaptı, buyurdular. 

 

Mübarekler buyurmuşlardı ki; Beni arayanlar, kitaplarımın satırları arasında bulur. 

 

Mübarekler buyuruyorlar ki; Allah nefse düşmandır. Allah nefsi kendisine düşman 

olarak yaratmıştır. Nefs de namaza düşmandır. 

 
 

 

 
 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Allah şefaatlerini nasip etsin, Mübarekler 

buyurdular ki; Bir kalpde iman varsa ve ne 

kadar güçlüyse, onun cihad ruhu o kadar 

güçlüdür. 

 

Mübarekler bir bayram sohbetinde 

buyurdular ki; Kardeşim, sizi bu şekilde 

gece gündüz istirahatinizden fedakârlık 

yaparak cihada, kitapların satışına sevk 

eden nedir? İçinizdeki imandır. 

 

Mübarek Hocamız buyurdular ki; Herkes tabii ki imanının güçlü olduğunu söyler. 

İmanın gücü, kuvveti şöyle anlaşılır. Bunu insanın kendisi daha iyi anlar. Her an 

herkes bir teklifle karşı karşıyadır. Bu teklif karşısında, iman kuvvetliyse, teklif edilen 

şeyde helal olanı, yani ahiret tarafını, Allahü tealanın rızasını tercih eder. Eğer dünya 

menfaati tercih edilirse, onun zafiyeti vardır. 

 

30 Ekim 2018 Salı

  

 

31 Ekim 2018 Çarşamba
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Enver abiler 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 buyurdular ki; Ülfet külfet mukabilidir. Yani takdir, iltifat, sevap, ne kadar 

zorluk çekilirse, o kadar fazla olur. Onun için, zor demeyin, siz zora talip olun. 

Mübarekler buyurdular ki; Eğer bir iş hayırlıysa, onun sıkıntısı çok olur. 

 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı 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 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. 

1 Kasım 2018 Perşembe

  

 

2 Kasım 2018 Cuma 
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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! ...demiş. 

  

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. 

Fi emanillah 

 

 

 
 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Bütün 

arkadaşlarımız benim evlatlarımdır. 

Arkadaşlarımızın kıymetini bilelim. 

Onların hangisi olursa olsun, onlara 

can simidi gibi sarılalım. Mübarek 

Hocamız buyurdular ki; 

Arkadaşlarımızdan herhangi birini 

kıran, benim muhatabım olamaz. 

 

Mübarekler buyurdular ki, insan ne 

görürse onu hatırlar. Mesela İmam-ı Rabbani "kuddise sirruh" hazretlerinin ismi 

bulunan levha duvara asılırsa bakan daima o mübarekleri hatırlar ve ona feyz gelir. 

Bütün büyüklerin söylediği ortak bir söz vardır. Kalbi en iyi rahatlatan; Müslümanların 

bir arada bulunmasıdır. 

 

Ruhlar ölmez. Ruhun vefat ettikten sonra da cesetle bağlantısı vardır. Mübarekler 

buyurdular ki, ruhun cesetle yüzde elli oranında bağlantısı vardır. Yani, hareket 

edemeyecek kadar vardır. Çünkü yüzde yüz bağlantısı olsa ayağa kalkması lazımdır. 

Demek ki hareket edemeyecek kadar bağlantı vardır. 

 

 

3 Kasım 2018 Cumartesi  
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki, akıllı olan, menfaatini düşünür. 

En büyük menfaat ise ahireti kazanmaktır. İnsanın 

mutlaka öğrenmesi ve öğretmesi lazımdır. Öğrenmek 

neyse de öğretmek hassastır. Öğretirken az söylese dine 

zarar verir, çok söylese fitne olur. En iyisi kitap verin 

çekilin kenara, buyurdular. Siz aradan çekilin, işi 

büyüklere havale edin. Çünkü, biz araya girdiğimiz vakit 

ya kendimizi veya karşımızdakini yakarız. Bu hususta 

Hocamız, Peygamber Efendimizin "aleyhissalatü 

vesselam" Ebu Hüreyre hazretlerine "radyallahü anh" 

verdiği bir nasihatten bahsettiler. (Ya Eba Hüreyre, sen 

eğer bir yere İslamiyet'i anlatmak üzere gidersen 

oraya melekler kanatlarını döşerler. Karadaki 

hayvanlar, havadaki kuşlar, denizlerdeki balıklar 

ona dua derler.) Bütün bu mahlûkat; bu kulun ya dini öğrenmek veya dini öğretmek 

için gidiyor, bunun günahlarını affet diye dua ederler. 

 

 

 

 
 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; ilim çok 

kıymetlidir, mal ile desteklenirse. Bunu kitaba 

da yazmışlar. Kitap basılır, fakat ya 

dağılmazsa ne olur? İş yarım kalır. 

Mübarekler hastanede yatıyorlar, ben de 

yanındayken; Efendim, şimdi bu karyolanın 

üzerine ne kadar sevap yağıyordur, dedim. 

Bunu nereden biliyorsunuz, buyurdular. 

Efendim, on binlerce insanın imanına, ihlâsına 

siz sebep oldunuz. Onların işledikleri 

sevapların bir misli de size geliyor, dedim. 

Buyurdular ki; Öyle değil. Evet kitapları ben yazdım ama arkadaşlarımız bu kitapları 

dağıtmasalardı bu sevapların hiç biri gelmezdi. Onun için, bu sevaplar hem bize hem 

de arkadaşlarımızın hepsine yayılıyor, buyurdular. Yeter ki iştirak edilsin, destek 

olunsun. 

 

Mübarekler kaç defa buyurdular ki; Kardeşim, Peygamberimiz "aleyhissalatü 

vesselam" buyuruyorlar ki, Sabredenin gideceği yer Cennettir. Yine tekraren, 

Kardeşim, sabredenin gideceği yer Cennettir, buyurdular. 

4 Kasım 2018 Pazar 

 

5 Kasım 2018 Pazartesi 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 

İnsanın aklı arttıkça kefene hasreti artar, 

ahiret derdi artar. Ahirete aklı ermeyenlere 

akıllı denmez. 

 

Size mutlak olan birşey söylüyorum: 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. 

 

İmanın hırsızları çoktur, o hırsızlara karşı çok uyanık ve tedbirli olmak lazımdır. O 

hırsızların başı var, bir de en başı var, o da insanın kendisidir. İman da kendisinde, 

hırsız da kendisinde. O da insanın nefsidir, arzuları, hevesleri, zevkleri, istekleridir. 

 
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  
Amel; imanı korumak için, imanı muhafaza 

etmek için, imanla ölmek için birer sebebtir. 

 
Yanlış bir ilaç, adamı canından eder. Ama 

yanlış bir inanç, insanı dininden eder. 

 

Sormaktan hiç çekinmeyin. İnsanın nefsini en 

dehşet şekilde tahrip eden bir şey, sormaktır. 
Dünya sevgisi her cins günahın başıdır. 
 

Bizim işimiz insanlar kurtulsun diye uğraşmak, ahiretde yanmasınlar diye 

uğraşmaktır. Dinimizin yayılması için çalışanlar, Peygamber efendimizin "sallallahü 

aleyhi ve sellem" vârisleridir. En zor iş, dîne hizmet etmektir. Allahü teala sevdiği işi 

sevdiklerine yaptırır, sevmediği işi sevmediklerine yaptırır. Allahü tealanın en sevdiği 

iş, dinimize hizmet etmektir. Kim dîne hizmet ederse, din ona sahip çıkar. Dîne hizmet 

eden aziz olur. Ölürken şehid olarak ölür. Emr-i maruf sevabı, harp meydanında 

gazaya verilen sevabdan daha fazladır. Bu zamanda fitne çıkarmadan hizmet 

edebilmek çok mühimdir. 

 

6 Kasım 2018 Salı 

 

7 Kasım 2018 Çarşamba 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hocamız buyurdular ki; Se'âdet-i 

Ebediyye kitâbı, genç 

müslimânların câhil kalmaması, bir 

yere kapanıp hurâfe kitâbları 

okumakla, nâfile ibâdetlerle 

ömrünü çürütüp, farz olan 

çalışmakdan kaçanları gaflet 

uykusundan uyandırmak için 

yazılmışdır. Bu kitâb yalnız okumak 

için değil, anlayıp ona göre 

çalışmak, fen bilgilerinde 

kâfirlerden ileri geçmek için yazıldı. 

Dinimiz hiçbir zemân idâme-i 

hayâtı te'min edecek faaliyyeti aksatan bir ibâdet emretmiyor. Allahü teâlâ; sizleri 

müşkil duruma sokacak bir ibâdet emretmedim, buyuruyor. Dinî vecîbelerin îfâsında 

herşeyi kolaylaşdırmış, sâdeleşdirmişdir. Müslimânlık, dünyâ ile alâkasını kesip, 

herkesi, herşeyi kötü gören, üzülen, hayatı kendine zehir eden, yaşayan ölü gibi 

olmak değildir. Her müslimânın, gelecekte ekmek parası sâhibi olmak, İslâmiyyete, ve 

müslimânlara fâideli olmak için düşündüğü gâyeye varması için çalışması, birinci 

vazifesidir. 
 

 

 

 

 

 

Huzur Pınarı 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; 

Fakirullah hazretleri var, Tillo'da, Marifetname kitabının yazarı İbrahim Hakkı Efendi 

hazretlerinin mürşidi. İsmail Fakirullah hazretleri "rahmetullahi aleyh" birgün bir 

8 Kasım 2018 Perşembe 

 

9 Kasım 2018 Cuma 
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talebesini suya göndermiş. Git şu ibriği 

şu çeşmeden doldur gel, demiş. 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. 

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 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 kupkuru. 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. 
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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. 

Fî emanillah 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hocamız buyurdular ki; Evliyâlık, 

dünyâdan vazgeçip, bir yere 

kapanmak, başkalarını kötü bilmek 

değil, herkesin arasına karışıp, zekânın 

her ilminde yükselip, insanlığa, doğru 

yolda rehber olmakdır. Kilometrelerce 

uzaktaki tanımadığı kimselerin 

yaptıklarını, düşündüklerini, bulunduğu 

yerden anlamak, evliyâlık değildir. 

Bunu Hind kâfirleri, hıristiyan papazları 

da yapar. Asıl evliyâlık, Muhammed aleyhisselâmın yolunu, ahlâkını, çalışmasını göz 

önünde tutup, O'na benzeyebilmekdir. Bunlar Se'âdet-i Ebediyye'de yazılıdır. Se'âdet-i 

Ebediyye kitâbını ve Mektûbâtı çok çok okuyunuz. Se'âdet-i Ebediyye kitâbını ve 

Mektûbât kitâbını okumak Allahü teâlânın büyük bir ni'metidir. Bu ni'mete maalesef 

pek az kimseler kavuşmakdadır. Bu ni'metin kıymetini bilelim. Çok şükür edelim de 

Rabbimiz bu kitâbları anlamamızı ve o ma'rifetlerin kalblerimize yerleşmesini nasîb 

eylesin. Âlem-i İslâmda Mektûbât değerinde bir kitâb te'lif olunmamışdır. Bizim ilm ve 

ilham kaynağımız Mektûbâttır. Mektûbât kitâbını dikkatle ve tekrar tekrar okuyunuz. 

Hak ile bâtılı tefrîk etmekde en büyük yardımcı Mektûbât kitâbıdır. Her kitâbı 

okumayınız. Ehl-i sünnet âlimlerinin Allah rızâsı için yazdıkları kitâbları okumak 

lâzımdır. Se'âdet-i Ebediyye kitâbını okuyub anlamak, Cenâb-ı Hakkın büyük bir 

ni'metidir. Bu kitâb Allahü teâlânın sevdiği mübârek zâtların yazıları ile doludur. 

 

 
 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki, İmam-ı Gazali "rahmetullahi aleyh" hazretlerinin yazdığı 

kitapların sayfa sayısını beşikten mezara kadar olan ömrüne böldüler, gününe 18 

sayfa düştü. Vefat ederken en sonunda lider talebeleri geldiler ve son bir nasihat 

istediler. Mübarek, "El ihlas, el ihlas, el ihlas" buyurup kelime-i şehadet getirip vefat 

ettiler. Arkadaşlar Meşhed'deki kabrinin resmini getirdiler. Maalesef kabr dört beş 

10 Kasım 2018 Cumartesi 

 

11 Kasım 2018 Pazar 
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taştan ibaretti. Fakat şimdi bir iş 

adamı İmam-ı Gazali hazretlerine 

muazzam bir türbe yaptırıyor. 

 

Allahü teala hayırlı eylesin, mübarek 

eylesin. Mübarekler şöyle dua 

ediyorlardı; Ya Rabbi, tuttuğumuz 

oruçları kabul eyle. Sen bizi 

Ramezân-ı şerifin şefaatine nail 

eyle. Ramezân-ı şerifte afv ettiğin, 

mağfiret ettiğin kullarının meyanına 

bizi de dahil eyle. Âmin. Dua buydu. 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler kaç defa buyurdular ki; 

Dünyanın en bahtiyar insanlarıyız. 

 

Bu dünyada insan neye kıymet veriyorsa, 

yaşayışında, gayesinde, işlerinde neye 

kıymet veriyorsa, Allahü teala da o kuluna o 

kıymeti veriyor. Şüphesiz, elbette ki bu 

kitaplarımızın satışları için, hizmetlerimizin 

en ücra köşelere kadar ulaşması için 

uğraşanların, koşanların aldığı duayı size anlatamam. Her namazda Mübarekler onlara 

dua ediyorlardı. Ve buyuruyorlardı ki; Bunlar Peygamber efendimizin "sallallahü aleyhi 

ve sellem" vârisleridir. Ve mûris, vârisini yarı yolda bırakmaz. Çünki cenab-ı 

Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' hayatları boyunca yalnız İslamiyeti anlattı. Başka 

bir şey öğretmedi. Dünyayı siz benden daha iyi bilirsiniz, dedi. 

 

 

 
 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir yaz günü Fatih'teki evde, balkonda 

akşamdan sonra mübareklerle birlikte 

oturuyorduk. Bir bak bakalım gökyüzünde 

neler görüyorsun, buyurdular. Efendim, 

yıldızları görüyorum dedim. Yıldızlar nasıl 

görülüyor, buyurdular. Efendim, bazısı beş 

tane, bazısı daha fazla, grup grup olanlar 

yıldızlar var, dedim. Mübarekler buyurdular 

12 Kasım 2018 Pazartesi 
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ki; Ya Efendim, işte birbirini sevenlerin kalblerindeki o iman nuru gökteki yıldızlar 

gibidir. Üçü beşi bir araya gelir, daha kalabalık olanlar bir araya gelir. Biz şu anda 

nasıl ki gökyüzünü siyah görüyor ve yıldızları gruplar halinde pırıl pırıl görüyorsak, 

melekler de şimdi dünyayı zifiri karanlık görüyorlar, imanı olan kardeşlerimizi aynı 

şekilde pırıl pırıl görüyorlar. Tabii tek olanlar var, çok olanlar var, daha çok olanlar var 

ama, mutlak bir şey var ki, o da; bu itikad, ehl-i sünnet itikadı çok kıymetlidir. 

 

Mübarekler buyurdular ki; Yirminci asrın mürşid-i kâmili, Tam İlmihâl Seâdet-i 

Ebediyyedir. Çünki içinde hepsi var. 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün mübarek Hocamızla 

oturuyorduk. Dışarıda 

rahmet yağıyordu. 

Kardeşim, biz bunu 

duyuyorduk, ama 

göremiyorduk. Bakın 

efendim, rahmet yağıyor. 

Cenab-ı Peygamber 

"aleyhissalatü vesselam" 

buyuruyor ki, inde 

zikrisalihin 

tenzilürrahme. Eğer 

büyüklerin ismi bir 

yerde anılırsa oraya 

rahmet yağar. Kardeşim, 

şu anda rahmet yağıyor, buyurdular. Buraya da rahmet yağıyor. İlla görmek şart mı? 

Netice şu ki, dünyanın en şanslı insanları biziz. Eğer büyüklerimiz bizim elimizden 

tutup çekmeselerdi, bizim bu nimetleri bulmamız mümkün değildi. Hangi ilimle 

bulacaktık? İşte bunun için her şeyin hakkı ödenebilir ama hocanın hakkı ödenemez. 

Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki, Men lem 

yeşkürünnase lem yeşkürullah, yani, size iyilik eden birisine teşekkür etmezseniz, 

mesela anne, baba, arkadaş, başta hoca gibi..., istediğiniz kadar cenab-ı Hakka 

yalvarın, O'na şükretmiş olamazsınız. En evvela sana iyilik yapan ilk mürşidin olan 

annene, babana teşekkür etmelisin. Çünki, seni kiliseye götürüp vaftiz yaptırmadılar, 

senin kulağına ezan okudular. Anne baba senin dünyaya gelmene sebep oldular. 

Hâlbuki Ehl-i sünnet âlimleri bize dinimizi öğrettiler. Hangimiz annemizden 

babamızdan tam olarak Ehl-i sünnet itikadını öğrendik? 

 

 

 

 

 

14 Kasım 2018 Çarşamba 
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ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün Kuleli'de iken Mübarekler laboratuvarda, 

fayans bembeyaz, ellerine anahtarları aldılar, 

buyurdular ki; Efendim, cenab-ı Hakkın kayyum 

sıfatı var. Yani, Onun varlığı ile her şey kıyamda, 

her şey ayakta, her şey var. Bir bıraksa, her şey 

yok olur. Bakın efendim, şimdi anahtarlar elimde. 

Bir şey olduğu yok. Çünki benim elimle kaim. Bir 

bıraksam, - nitekim bıraktılar, bütün anahtarlar 

fayansın üzerine düştü -, işte böyle kainat yok olur, 

efendim. 

 

Beylerbeyi'nde bir bakkal vardı. Namazını kılan 

birisiydi. Bir gün vapurdan inince o da dükkânın 

dışındaymış. Selam verdim. Beni durdurdu, bir 

dakika Enver bey, sana bir şey soracağım dedi. Seni görünce hep Hilmi Bey aklıma 

geliyor. Ben de doğru Hocamıza gittim. Hocamıza haber verdim. Çok iyi buyurdular. 

Bu hem sizin için, hem de bizim için iyidir, buyurdular. İsim müsemmayı 

hatırlatmalıdır. İnsanlar hayatta neye düşkünlerse onunla anılırlar. Onun için, düşkün 

olduğunuz şeye çok dikkat edin. Paraya düşkün olanlar parayla anılırlar. Dünyaya 

düşkün olanlar çok kaybedecekler. 

 

  

 

 

 
 

Huzur Pınarı 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 

Pınarı'na hizmet eden arkadaşları davet 

etmişlerdi. Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. 

 

15 Kasım 2018 Perşembe 
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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 muvaffak-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. 

Fî emanillah 
 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün Mübarek Hocamız buyurdular ki; 

Kardeşim ben bir hususta çok 

pişmanım, çok üzüntülüyüm. Benim bu 

üzüntümü siz çekmeyin. Biz Fatih'teki 

evin tamir işlerini bir taşerona verdik. 

Yapılacak işleri tek tek söyledim. 

Pazarlık yaptık. O da işini tek tek yaptı. 

17 Kasım 2018 Cumartesi 
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Parasını verdik, helalleştik ve gitti. Aradan üç beş gün geçti. Bir işçi geldi. Albayım, 

paramı isterim. Sizin taşeron diye tuttuğunuz kişi benim iki günlük hakkımı vermedi. 

20 liramı vermedi, dedi. Sizin hakkınızı taşerona verdim, oradan alın dedim. O da; 

ben sizin evde çalıştım, benim hakkım bu eve geçti, paramı isterim, dedi. Hayır 

dedim. Aradan otuz sene geçti, neden vermedim diye hâlâ üzgünüm. Haklı olmasa da 

ihsanım olsaydı, adam da buradan sevinerek gitseydi diyorum. Aman kardeşim, 

baştan verin, sonra pişman olmayın. Sakın arkanızdan laf söyletmeyin. Ahirette niçin 

bu iyiliği yaptın demezler ki. Neden yapmadın diyebilirler. Netice; lütfen adaletle iş 

yapmayalım, ihsanla yapalım. Düşünün ki hepimiz buraya ihsan-ı ilahiyle geldik. 

 
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki, akıllı olan 

menfaatini düşünür. En büyük 

menfaat ise ahireti kazanmaktır. 

Mübarekler yine buyurdular ki; 

Mektûbat'ın özeti iki cümledir. 

Birincisi, Allahü teâlânın dinine 

bağlanmaktır. Yani, cenab-ı 

Peygamberin "aleyhissalatü 

vesselam" bildirdiği İslamiyet'i 

öğrenmek ve yapmaktır. Yani, 

kısaca şeriat-i 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 görevini yerine getirmiyor demektir. 

 

Mübarekler kaç defa buyurdular ki; Dünyanın en bahtiyar insanlarıyız. 

 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler; bu büyükler kalb casusudur, buyurdular. Bunlar üç şekilde avını yakalar: 

1.Evine çağırır veya birine çağırttırır. Nitekim İsmail Silleli adında bir abi vardı, Allah 

rahmet eylesin. Mübarekler Kuleli Askeri Lisesindeyken İsmail Silleli abiye, şu sınıftan 

Enver, şu sınıftan Zeki'yi al eve getir buyurmuşlar. Bir gün Hocamıza; Efendim, bu 

kadar kalabalık talebe içinden bizi nasıl seçip de evinize çağırdınız dedim. Kardeşim, 

bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki, "Siz 

müminlerin basiret gözünden, kalb gözünden sakının. Onlar Allah'ın nuruyla 

18 Kasım 2018 Pazar 
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bakar, sizin kalbinizi okurlar". Ya 

efendim, buna basiret derler, sizi 

tebrik ederim, dediler. Ne büyük 

nimet, mübarekler sevdi mi, Efendi 

hazretleri de seviyor, Seyyid Fehim 

hazretleri de seviyor, ta 

Peygamberimize "aleyhissalatü 

vesselam" kadar bu ulaşıyor 

demektir. Biz de sizi sevdik. 2.Kalb 

casusları kitap verirler. 3.Ona kitap 

verdirirler. İşte bütün arkadaşların 

bunu yapması lazımdır. Yapamıyorsa 

başkasına destek vererek iştirak 

edecektir. Neticede kalbinde Allahü 

tealanın yoluna hizmet aşkı varsa 

hizmet etmeye mutlaka bir yol 

bulunur. 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün bir arkadaş evlenmek için 

sual sormaya gelmişti. Mübarekler 

bu arkadaşı eve aldılar ve İbni 

Abidin'den evlenme bahsini açtılar 

ve bakın kardeşim, burada "Ehl-i 

sünnet âlimleri buyuruyor ki, kul 

hakkına riayet etmeyecek olan 

evlenmesin". Evlenecekse, bilsin ki 

bu hanım Allahü tealanın kuludur. 

Kul hakkı geçmemesi için, 

karşısındakinden fedakârlık 

beklemek yerine kendisinden fedakârlık etmelidir. Böyle olursa sevabın çoğunu 

kazanmış olur. Kendisinden vermedikten sonra başkasından bir şey beklemek uygun 

değildir. İşte, evlenen arkadaşlara vasiyettir. Kurtulmak veya felakete düşmek buna 

bağlıdır. Emriniz altındakiler köle değildir. Hele o başını örtüyor, namazını kılıyorsa 

Cennetten inen bir nimetidir. Saliha hanıma laf söylenmez. Bu mümkün mü? 

 

Muhammed Baki Billah "kuddise sirruh" hazretlerinin camisinin duvarında bir hadis-i 

şerif yazılı. Mübarekler okudular ve izah ettiler. Arabî olarak yazılmış tabi. Orada 

cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Allahü tealanın 

yeryüzünde en çok sevdiği mekanlar, mescitlerdir. Şimdi cenab-ı Hakkın en çok 

sevdiği mekana gidiyoruz. Allahü teala şimdiden bugünkü ibadetlerimizi kabul etsin 

inşallah. 

 

20 Kasım 2018 Salı 
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ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Peygamberimizi "aleyhissalatü 

vesselam" sevmek, tabii ki onun 

vârislerini sevmekle başlar. Çünkü, 

vekil asıl gibidir. Vekili sevmek asılı 

sevmektir. Mübarekler doksan yaşında 

olmalarına rağmen niçin bu kadar 

gayret ettiler? Hatta geçenlerde bir 

rüya gördüm. Mübarekler bir forma 

yazı hazırlamışlar. Bunu İlmihale ilave 

ediniz, buyurdular. Ahiretten bir 

forma... Yine bir gün rüya gördüm. O gün bir tehlike atlattım. Mübarekler üzülmesin 

diye eve girmedim, yandaki eve gittim. Baktım mübarekler oradalar. Ellerinde kalem 

ve tashih edilmiş kâğıtlar vardı. Tabii içeri girince selam verdim. Onlar da; "kardeşim 

biz vazifemizi yaptık, yani sizi beladan koruduk, sıra sizde şimdi, bu tashihleri temize 

çekin bakalım" buyurdular. Uçarak tashihleri temize çektik. Bazı musibetler peşimizi 

bırakmaz, ama unutmayalım ki sevdiklerimiz de bizi bırakmaz. 

 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bir gün Hindistan'dan bir kitap 

geldi. Bu, Tefsir-i Mazheri 

kitabıydı. Bunu, Kâdı olan ve 

Mazhar-ı Cân-ı Cânân "kuddise 

sirruh" hazretlerinin halifesi, 

Senâullah-ı Pani-püti hazretleri 

yazmış. Senâullah-ı Pani-Püti 

hazretleri o kadar büyük bir zâttır 

ki, Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretleri 

bu zât için; Rabbim ahirette 

buraya ne getirdin dese, 

damadımı, yani Senâullah'ı 

getirdim derim, buyuruyorlar. Onu o kadar çok seviyor. Mübareklerle işte bu zâtın 

kabrini ziyaret ettik, kabir otlar içinde, duvarı yıkılmış vaziyetteydi. Hemen orada 

bulunan vazifeliye beşyüz dolar verdiler ve bu kabri tamir ettirir misin, dediler. Daha 

sonra tekrar gittiğimizde, kabir çok güzel yapılmıştı. Baş tarafında da Mahzar-ı Cân-ı 

Cânân hazretlerinin hanımının kabri vardı. Bu tefsir gelince, Efendim, hayat boyu bir 

Nakşibendi büyüğünün yazdığı tefsir olsa da okusam diyordum, Allahü teala gönderdi, 

21 Kasım 2018 Çarşamba 
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buyurdular. Onaltı cilt tefsiri okumaya başladılar. Yemek yok, içmek yok, devamlı 

okuyorlar. Bir ay veya iki ayda tefsirin tamamını okudular. İşte Mübareklerin 

hususiyetlerinden biri, böyle kitap okumaktı. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

Huzur Pınarı 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 Pınarı'na 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 

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, 

23 Kasım 2018 Cuma 
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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... 

 

Dünyada en zor şey emir olmaktır. Birgün peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve 

sellem", bir odada sohbet ediyordu. 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 

 

 
 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

Bir mübarek zâta, Allahü tealanın çok şefkatli olduğunu bildiren âyet-i kerimeler 

hangileridir, diye sormuşlar. Azap âyetleridir, buyurmuş. Neden, demişler. Böyle 

yaparsanız böyle yaparım demek suretiyle ikaz ediyor, demiş. Öyle bir imtihan ki, 
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sorular burada, cevaplar burada. Bunun adı imtihan. Allahü teala önceden bildiriyor, 

bunu soracağım diyor, cevabı da bu. Buna rağmen imtihan verilmezse, ne acıdır. 

 

Bir kabrin başına gittiğiniz zaman, birleşik kaplar 

usulü eğer gelenin derecesi yüksekse, kabirdekine 

feyz verir. Eğer kabirdekinin derecesi yüksekse, 

gelene feyz verir. Mutlaka akım olur, kanun 

böyledir. Birleşik kaplar usulü olarak, herkesin 

kalbindeki ihlas, yanındakinden fazlaysa ona, 

öbürkünden ona, sohbetin neticesinde her ne kadar 

nasibi varsa, mutlaka bir alışveriş olur. İnkar 

edenler, imtihan edenler hariçtir. Yani, imtihan 

kastıyla oturanlar veyahut da inkar kastıyla 

dinleyenler, bundan mahrum kalırlar. Çünki kapı 

kapalıdır. 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Allahü teala hidayeti iki 

şekilde verir. Ya adalet ile 

veya ihsan olarak verir. Bir 

kişi ellerini açıp da, yâ 

Rabbî, bana hidayet ver 

diye yalvarsa, yâ Rabbi 

ben dinimi doğru olarak 

öğrenmek istiyorum, beni 

bozulmaktan koru diye dua 

etse, Allahü teala böyle 

dua eden kulunu kesinlikle 

kurtarır. Allahü teala o 

kulunu kurtarmak için 

onun karşısına sevdiği bir 

kulunu çıkarır, böylece onu 

kurtarır. Bir kişinin kurtulması için mutlaka bir rehbere ihtiyacı vardır. Başka türlü 

kurtulmak olmaz, kurtuldum demekle de kurtulunmaz.. Adalet ile kurtulmak budur. 

Bazıları da vardır ki, hiç böyle dua etmek bile aklına gelmediği halde, yiyip içip, yatıp 

kalkdığı halde, Allahü teala onu seçiyor ve hidayet veriyor. Allahü teala onu, ya 

cömertliğinden veya güzel bir huyundan dolayı seçer, ya da bir mü'minin duasını 

almıştır da seçilmiştir. Mutlaka bir sebebi vardır, ki Allahü teala onu seçmiştir. Allahü 

tealanın seçtiğini, insanların ayrıca seçmesine lüzum yoktur. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız buyurdular ki; 

Kardeşim, Allahü teala bu 

hizmetlerimizden dolayı, Efendi 

hazretlerine duyduğumuz 

muhabbetten dolayı Cenneti nasip 

ederse, bir adım atar, diğer adımı 

yanına koymam. Ya Rabbi, benim 

dünyada arkadaşlarım vardı derim, 

mahşere dönerim, bütün 

arkadaşlarımızı alır, tekrar Cennete 

geri dönerim, buyurdular. Bu arada 

Mübareklere; Efendim, yolunu 

bulamayan arkadaşlarımız olursa 

onların hali ne olacak, dedim. Kardeşim, insanların işi karışık olur; ama Allahü 

tealanın işi karışık olmaz, buyurdular. Dünyada kim kimi sevmişse, aynı mıknatıs gibi, 

hepsi birden haşr olur, hepsi bir araya toplanır. Siz kendinize, kalbinizin tercihine 

bakın. Kimi sevmişsiniz, kime itaat ediyorsunuz, kimin kitaplarını okuyorsunuz, bunlar 

mühimdir. Onun için, hiç şüpheniz olmasın, Allahü tealanın izniyle öbür tarafta 

Mübareklerin yanında oluruz. 

 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bu büyüklerin talebelerine olan sevgisi, en 

yakınlarına olan sevgiden fazladır. Kesin 

bunu böyle bilelim. Hanımanne bana 

anlatmıştı. Amerika'da ameliyat olduğun 

gün, Hocanız yatsı namazını kıldıktan 

sonra sabah namazına kadar uyumadan 

devamlı sana dua etti. Efendi hazretlerini 

çağırdı, hem gözyaşı akıttı, hem de dua 

etti, ama hiç uyumadı, dedi. Onun için, 

bilin ki, biz çok şanslıyız; çünki koruma 

alanı içerisindeyiz. Birbirimizle iyi 

geçinmeliyiz. Kendi menfaatimizden evvel, 

din kardeşimizin menfaatini her şeyin 

üzerinde tutmalıyız. Çünki yapılan doğrudan doğruya Mübareklere kadar gider. Evlada 

yapılan, babaya yapılmış demektir. 
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Mübareklerin namazlardan sonra okuduğu dua vardı. Ya Rabbi, amelimize değil, bizi 

niyetimize ve ihlasımıza bağışla. Hani tövbelerimiz tövbeye muhtaçtır buyurdukları 

gibi. Niyet ve ihlas çok faydalıdır. Bir gün vaaz verirken Efendi hazretleri buyurmuşlar 

ki, ben bir şey söylemek isterken, manayı düşünürken, ağzımdan başka bir kelime 

çıkabilir. Beni o zaman ikaz edin. Mübarekler buyurdular ki, Efendi hazretlerinin 

ağzından hiçbir zaman yanlış kelime çıkmadı. Ama tevazuundan böyle söylerlerdi. 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler bir sohbetinde 

buyurmuşlardı ki: Eğer bir mümin bir 

mümini sevindirirse, ona yapılacak en 

kıymetli sevindirmek onu ateşten 

kurtarmaktır, bundan Allahü teâlâ razı 

olur. Eğer Allahü teâlâ bu zatı gökten 

inen bir ampul şeklinde tecessüm 

ettirmiş olsaydı, onun parlaklığından 

güneşin parlaklığı soluk kalırdı. İşte 

Allahü teâlâ o kulundan o kadar hoşnut 

olur. Onun için işimiz bu. Allahü teâlânın 

rızasını kazanmak için onu dinine hizmet 

etmek, Onun kullarına iyilik etmektir. Yol bu. Bunu yapabilmesi için insanın evvela 

kendi engelini aşması lazımdır. İnsanın kendisinden çıkıp kurtulması oldukça zordur. 

 

Mübarekler kaç defa buyurdular; Beni arayan, kitaplarımın satırları arasında bulur. 

Onun için, okununca Mübareklerin ruhaniyeti kalplere tesir edecektir. Kalbe tesir 

edince de, bu bir rabıta olacaktır. Bizim düşünmemiz çok iyi olur ama esas, Onların 

düşünmesi lazımdır. 

 
 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hindistan'dan döndüğümüz zaman kapıyı Mübarekler açtılar. İçeri girdim, selam 

verdim, daha ayakkabılarımı çıkarmadan; durun kıpırdamayın, size bir sual 

soracağım, o sualin cevabını verebilirseniz içeri girebilirsiniz. Kardeşim, Hindistan'da 

gök ne renkti, buyurdular. Efendim, mavi idi, dedim. Şimdi oldu, buyurun içeri. 

Burada da gök mavi, buyurdular. Bir de beyt okudular ve devam ettiler. Nereye 

giderseniz gidin, sevgi dairesinin dışına çıkamazsınız. Muhabbet mesafe istemez, 

buyurdular. Hatta bir de misal verdiler. Televizyonu açın, Enver abi Ankara'da 

konuşuyor. Burada olsun, Frankfurt'ta olsun, dünyanın her yerinde Enver abiyi 

görürsünüz. Bu görüntünün gelip gitmesi yoktur. İşte bu büyüklerin ruhları daha 
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hızlıdır. Onlardan istifade etmemek mümkün değildir. Yeter ki, o büyük zâtı sevsin, o 

zâtın büyüklüğüne inansın, yalnız ismini söylemesi yeter. Çünki, isimlerinin anıldığı 

yerde ruhları hâzır olur, buyurdular. 

Televizyonun düğmesi çevrilmeden 

görüntü olmayacağı gibi, isimleri 

anılmadan ruhlar hâzır olmazlar. Bazen 

büyük zâta sevgimiz var, ismini de 

anıyoruz; fakat istifade hasıl olmuyor, 

deniliyor. Bu nedir? Televizyon 

düğmesini çevirdiğimiz halde, görüntü 

karlı çıkıyor. Bu durumda kabahat 

vericide değil, televizyonun 

kendisindedir. İstifade yoksa, kabahat 

kendimizdedir. Eğer kalp tedavi 

edilmişse, istifade çok olur. 

 

 

 

 
 

 

Huzur Pınarı 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 abim İhlas Holding'de Kendilerinin de namaz kıldıkları (odalarının bulunduğu 

kattaki) mescidde ikindi namazına, Huzur Pınarı'na hizmet eden arkadaşları davet 

etmişlerdi. Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. 

 

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. 

30 Kasım 2018 Cuma 

 



256  | S a y f a  
 

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. 

 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 
 

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Geçen Ramezân-ı şerifte mübarek 

Hocamızı rüyada görmüştüm. Bu 

Ramezân kaç adet kitap dağıldı, 

buyurdular. Bakın, vefat etmiş oldukları 

halde oradan kitapları soruyorlar. 

Kitaplar dağıldıkça, Mübarekler sıhhat 

buluyorlardı. Efendim, beşyüzbin kitap 

dağıtıldı, dedim. Sonra Osman 

Karabıyık'a sordum, çok şükür doğru 

söylemiş olduğumu anladım. O 

satışlarda bulunan arkadaşların listesini 

bana getirin, buyurdular. Hemen 

Darende abiye koştum. Kaç kitap sattın abi, dedim. O da ikiyüzyetmişsekizbin adet 

dedi. Sen bu kadar kitapları ahirette kime satıyorsun, dedim. Önüme gelene 

satıyorum, dedi. Bu Miraç gecesi arkadaşlar yüzellibin kitap dağıtmışlar. Orada hizmet 

eden arkadaşlarımızı ve onlara yardımcı olanların hepsini tebrik ederim. İnsan nasıl 

yaşarsa, öyle ölür, nasıl ölürse, öyle haşr olur. Onlar hayatlarında daima kitaplarla 

meşgul oldular, arkadaşlarımız da kitaplarla haşır-neşir oldukları için, kitaplar onların 

rızkı olmuştur. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız buyurdular ki, insanın 

mutlaka öğrenmesi ve öğretmesi lazımdır. 

Öğrenmek neyse de öğretmek hassastır. 

Öğretirken az söylese dine zarar verir, çok 

söylese fitne olur. En iyisi kitap verin çekilin 

kenara, buyurdular. Siz aradan çekilin, işi 

büyüklere havale edin. Çünkü, biz araya 

girdiğimiz vakit ya kendimizi veya 

karşımızdakini yakarız. Bu hususta Hocamızdan naklen, Peygamberimizin 

"aleyhissalatü vesselam" Ebu Hüreyre'ye "radyallahü anh" verdiği bir nasihatten 

bahsediyorlardı; Ya Eba Hüreyre, sen eğer bir yere İslamiyet'i anlatmak üzere 

gidersen oraya melekler kanatlarını döşerler, karadaki hayvanlar, havadaki 

kuşlar, denizlerdeki balıklar ona dua derler. Bütün bu mahlûkat, bu kulun ya 

dini öğrenmek veya dini öğretmek için gidiyor, bunun günahlarını affet diye 

dua ederler, buyuruluyor. 

 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; 

mutlak olarak söylüyorum, 

müminin ahireti dünyadan 

iyidir. Hadis-i şerifte cenab-ı 

Peygamber "aleyhissalatü 

vesselam"; Müminin kabri 

Cennet bahçelerinden bir 

bahçedir, buyuruyorlar.  

Cennetin bahçesinde her türlü 

güzellikler vardır. Efendi 

hazretlerinin kabri şerifine ben 

girdiğime göre Cennete girdim 

efendim buyurdular. 

Dolayısıyla, müminin kabri Cennet bahçelerinden bir bahçe olduğuna göre hiç dünya 

Cennete tercih edilir mi? Mübarekler bunları anlatırken arkadaşımızın biri hemen 

ölmek istiyorum, bir dua buyurun deyince, Hocamız, hizmetleri kim yapacak 

buyurmuşlardı. Hadis-i şerifte, Müminler sohbetten dağılırken bütün günahları 

dökülür, buyuruluyor. Biz de buradan dağılırken Rabbim bütün günahlarımızı affetsin. 
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ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hocamızın bir sohbetinde 

buyurduğu, fakat benim hiç 

duymadığım, birileri 

tarafından not edilmiş bir 

not elime geçti. Bunun gibi 

olan Hocamızın sözleri 

"buyurdular ki" başlığı 

altında toplanmaya devam 

etmekte ve şimdiden bu 

notlar ikibini geçmiştir. 

Mübarekler şek ve şüphesiz, 

bir hakiki mürşittir. Onun 

için, onların buyurdukları 

çok mühimdir. Şimdi onu 

okuyalım. 

 

Burada Mübareklerin söylediği beş husus var: Bir; Seadet-i Ebediyyeyi okuyan âlim 

olur. Hele hele içindekileri yaparsa evliya, olur. Başka ne lazımdır ki? O halde âlim 

olmak isteyene İlmihâl yeter. Evliya olmak isteyene, yine İlmihâl yeter. İki; insan 

eğer üstadını hakikaten seviyorsa, evlatlarını, torunlarını, kendi evlatlarından üstün 

tutar. Çünki sevgilinin sevgilileridir. Bu sevgi çok hassas bir noktadır. Elhamdülillah ki, 

evlenirken Mübarekler bize uzun bir mektup yazıp vermişlerdi. Mektup, çok kıymetli 

oğlum Enver, diye başlıyordu. Mamafih, sevgi yukardan aşağı doğru yayılır. Üç; 

Mübarekler buyuruyorlar ki; İnsan acıdığına verir. O halde, büyüklerin yanında 

kendimizi acındırmalıyız. O zaman büyükler ona gerekli ilacı verir. Ben iyiyim diyene 

ne verilir ki? Dört; Mübarekler buyuruyorlar ki; Altın Halka büyüklerinin çok üstün bir 

âdetleri vardır. Bu özellik yalnız bu yolda vardır. Diğer yollarla bu yoldaki ana fark 

budur. Diğer yollarda talebeyi alırlar ana caddeye çıkarırlar ve bu yolun sonu 

Cennettir. Tarif edildiği gibi çalışın ve yola devam edin, derler. Talebeler çalışırlar, 

kavuşan kavuşur, kavuşamayan yarı yolda kalır. Fakat bu yolun büyükleri böyle 

değildir. Bu silsilenin büyükleri talebelerini alırlar, yolda yürütürler, Cennete sokarlar, 

bizden bu kadar derler. Bu ne seadettir. Bir gün bir yazı yazmıştım. Mübarekler 

baktılar, bir hata buldular. Şu lastiği, silgiyi alıp, silin ve yeniden şöyle yazın 

kardeşim, dediler. Çünki onlar silgiye lastik derlerdi. O yanlış yeri sildikten sonra 

lastiği geri vermek için uzattığımda, efendim biz verdiğimizi geri almayız, buyurdular. 

Onlar bir tuttu mu bırakmazlar. Yeter ki biz bırakmayalım. Beş; Mübarekler 

buyuruyorlar ki; Efendi hazretleri bizi küfürden kurtardı. Zilletten zirveye çıkardı. 

Bundan büyük keramet olur mu? Düşünün insan ateşten kurtuluyor. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki, Efendi 

hazretlerinden ne istifade ettiysem 

Efendi hazretlerine olan edebimden 

dolayı kazandım. Efendi 

hazretlerinden artık gelme diyecek 

diye korkardım. Karlı buzlu bir günde 

Efendi hazretlerine Ankara'dan 

gelmiştim. Her taraf o kadar soğuk 

idi ki, sohbetin zevkini düşündükçe 

soğuk hiç aklıma bile gelmiyordu. 

Kaşgari dergâhına soluk soluğa 

çıktım, kapıdan içeri girdim. Efendi 

hazretleri hoş geldin dediler. Sohbet 

devam etti, akşam oldu. Efendi 

hazretleri nerede kalacaksın deyince, 

bilmiyorum efendim dedim. Burada kal, buyurdular. O gece aynı evde salondaki 

Efendi hazretlerinin kaylule için kullandığı yatağında yattım. 

 

Bir gün bir arkadaş evlenmek için sual sormaya gelmişti. Mübarekler bu arkadaşı eve 

aldılar ve İbni Abidin'den evlenme bahsini açtılar ve bakın kardeşim burada Ehl-i 

sünnet âlimleri buyuruyor ki, kul hakkına riayet etmeyecek olan evlenmesin. 

Evlenecekse, bilsin ki bu hanım Allahü tealanın kuludur. Kul hakkı geçmemesi için, 

karşısındakinden fedakârlık beklemek yerine kendisinden fedakârlık etmelidir. Böyle 

olursa sevabın çoğunu kazanmış olur. Kendisinden vermedikten sonra başkasından bir 

şey beklemek uygun değildir. İşte evlenen arkadaşlara vasiyettir. Kurtulmak veya 

felakete düşmek buna bağlıdır. Emriniz altındakiler köle değildir. Hele o başını 

örtüyor, namazını kılıyorsa Cennetten inen bir nimetidir. Saliha hanıma laf söylenmez. 

Bu mümkün mü? 

 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İnsanın aklı arttıkça kefene hasreti artar, ahiret 

derdi artar. Ahirete aklı ermeyenlere akıllı denmez. 

 

Size mutlak olan birşey söylüyorum: Sakın ola ki 

ölümden korkmayın. Ölüm; evin bir odasından 

diğer odasına geçmek gibidir. Müslümanlar son 

5 Aralık 2018 Çarşamba 
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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. 

 

İmanın hırsızları çoktur, o hırsızlara karşı çok uyanık ve tedbirli olmak lazımdır. O 

hırsızların başı var, bir de en başı var, o da insanın kendisidir. İman da kendisinde, 

hırsız da kendisinde. O da insanın nefsidir, arzuları, hevesleri, zevkıleri, istekleridir. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

2004 senesi, Ekim ayının 1'i cum'a 

günü, Enver abilerden 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 abilerle bizim ev arasında 

sadece bir ev vardı. Yakın komşu 

olmakdan dolayı, abim ile beraber 

bazan yatsı namazlarına Enver 

abilere giderdik. Namaz 

kıldırmakla vazifeli abi orada bulunmadığı zamanlarda sık sık Enver abiler beni imam 

yaparlardı). O gün de, misafir gelen 10-15 abi ile birlikte namazdan evvel sohbet 

oluyordu. Enver abiler, 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 abiler güldüler ve "Ben de kabul ettim, senden çok ben 

sevindim" buyurdular. 

  

O gün Enver abiler buyurdular 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. 

7 Aralık 2018 Cuma 
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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 abilere danıştım, danışmadan hiçbir iş yapmadım. 

Enver abiler 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. Hiç kimse 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 kavuşmaları için yaratmış. Enver abileri 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. Allahü teala rahmeti ile 

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mü'mine hizmet ibâdetdir, üzmek ise felâketdir. Herkesin yapdığı işden, ne olduğu, 

kim olduğu ve tarafı belli olur. 
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Amel; imanı korumak için, imanı 

muhafaza etmek için, imanla 

ölmek için birer sebebtir. 

 

Allahü teâlânın sevgili kullarına 

kim kavuşursa îmânını kurtarır. 

Çünki bu Büyükler, gökdeki 

yıldızlar gibidir. 

 

Yanlış bir ilaç, adamı canından 

eder. Ama yanlış bir inanç, insanı 

dininden eder. 

 

Sormaktan hiç çekinmeyin. İnsanın nefsini en dehşet şekilde tahrip eden bir şey, 

sormaktır. 

 

Dünya sevgisi her cins günahın başıdır.  
 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bizim işimiz insanlar 

kurtulsun diye uğraşmak, 

ahiretde yanmasınlar diye 

uğraşmaktır. Dinimizin 

yayılması için çalışanlar, 

Peygamber efendimizin 

"sallallahü aleyhi ve 

sellem" vârisleridir. En zor 

iş, dîne hizmet etmektir. 

Allahü teala sevdiği işi 

sevdiklerine yaptırır, 

sevmediği işi 

sevmediklerine yaptırır. 

Allahü tealanın en sevdiği 

iş, dinimize hizmet etmektir. Kim dîne hizmet ederse, din ona sahip çıkar. Dîne hizmet 

eden aziz olur. Ölürken şehid olarak ölür. Emr-i maruf sevabı, harp meydanında 

gazaya verilen sevabdan daha fazladır. Bu zamanda fitne çıkarmadan hizmet 

edebilmek çok mühimdir. 

 

Büyüklerden istifâde etmenin iki şartı vardır; Biri edeb, diğeri teslimiyyetdir. 

Teslimiyyet öyle olmalıdır ki, ölünün ölü yıkayıcıya teslîm olduğu gibi olmalıdır. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

İyilerin düşmanı çok olur. Hased 

edenler de çok olur, bazı şeylere 

kulağınızı kapayın. Bu dinin iki tane 

ayağı vardır. Birincisi öğrenmektir, 

ikincisi de öğretmektir. Eğer bize 

ecdadımız dinimizi öğretmeselerdi, biz 

şimdi kim bilir ne olurduk! Eğer onlar 

canlarıyla, mallarıyla, kanlarıyla, bol 

fedakârlıklar göstermeselerdi, hiç 

birimiz İslamiyyeti bilemezdik. Peki 

bizden sonra gelecek olan nesiller, ecdadımız bir sürü fedakârlık yapıp size bunları 

öğrettiler, peki sizler bize bunları niçin öğretmediniz derlerse halimiz ne olur? Onun 

için az da olsa bir şeyler yapmalıyız. Hiçbir hasenâtı geri çevirmemeliyiz. 

 

Evliya, kalbini temizleyince ayna gibi olur, kâfirlerin kalbi ise, aslı simsiyahdır fakat 

riyazet ile parlak gibi görülür. 

 

 

 

 
 

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 "kuddise sirruh" 

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. İnsanlar yanmasın diye 

uğraşmamız lazım. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Hocamız buyuruyordu ki; "Kalbden kalbe 

bir yol vardır; o yol, muhabbet yoludur. İş, 

o yolu ele geçirmektir. Bu muhabbet yolu 

ele geçerse, insan sevdiği ile beraberdir. 

Gece de beraberdir, gündüz de beraberdir. 

Dünyada da, ahiretde de beraberdir. 

Kabrde de, mahşer yerinde de beraberdir. 

Sevince beraberlik böyle olur" 

buyuruyorlardı. 

 

Mübarekler; "İnsan seveceği kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli" buyuruyorlardı. 

Çünki Peygamber efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem", dünyada kimi severseniz 

ahiretde onun yanında olursunuz, buyuruyorlar. Onun için, Kim olduğunuz değil, 

kiminle olduğunuz önemli. Ahiretde nerede ve kimlerle beraber olmak istiyorsak bu 

tercihi dünyada yapmalıyız. Kurtulmak için kurtulanlarla beraber olmak lazım. Son 

nefesde beyindekiler silinir, fakat kalbdekiler kalıcıdır. Beyin, bilgi yeridir, kalb ise 

sevgi yeridir. Son nefesde iman ile ölmek veya imansız ölmek, kalbdeki sevgiye 

tabidir. 

  

 

 
 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız bir gün 

buyurdular ki, bizim bu yol çok 

hassas ve ince bir yoldur. Bu yolda 

en büyük dikkat edilecek unsur, 

yüksek mevki sahipleriyle ve 

zenginlerle fazla dostluk 

kurmamak lazım. İnsanın kalbi 

meyleder. Aslını kaybeder. Önce 

kalbi meyleder sonra da aslını 

kaybeder. Onun için, talebenin asıl 

vasfı, herkese karşı, Allahü tealaya 

karşı, Peygamberimize karşı, Hocasına karşı, komşusuna karşı, ailesine karşı, 

kardeşine karşı, arkadaşına karşı... edebli olmasıdır. Çünki Şâh-ı Nakşibend hazretleri 

'kuddise sirruh'; bizim yolumuzun başı edeptir, ortası edeptir, sonu yine edeptir, 

buyurmuşlar. Yine buyurmuşlar ki; Hiçbir bîedep Allah dostu olamaz. Peki, mübarekler 

ne buyuruyorlar? Edep nedir efendim, buyurdular. Edep haddini bilmektir, buyurdular. 

12 Aralık 2018 Çarşamba 
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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 

 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir............... 

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 
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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. 

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. 

Fî emanillah. 

 
 

-+ 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bu yola baş koyanlar mal ve candan 

fedakarlık yapmazlarsa, bu fedakarlığı en 

azından kalplerinde hissetmezlerse, çok 

zor onların işi. Bir gün mübarekler "Allah 

rahmet eylesin" buyurdular ki; Efendim, 

insanlar iki şey için çalışırlar. Ya ecir için 

ya ücret için çalışırlar. Allahü teala da 

bunun öncülüğüne, önde olana bakar. 

Yani, kalbindeki niyetin birincisi hangisi, 

ona bakar. Eğer bir mümin ecir için 

çalışırsa yani Allah rızası için çalışırsa, 

sevap kazanmak için çalışırsa, hangi iş 

için olursa olsun Allahü tealanın rızası için 

çalışırsa, o mutlak sevap kazanır. 

Arkasından da ücretini alır. O aldığı 

ücretten de çok hayır görür, buyurdular. Sevap kazandığı gibi, rahat eder, bereketini 

bulur. Eğer; ecir hiç aklına gelmezse yalnız ücreti düşünürse, ücretini alır fakat hiç 

sevap kazanamaz. O zaman sadece onun kıymeti, yediği içtiği kadar olur, buyurdular. 

Dolayısıyla, hepimiz bir yola girdik. Bu yolun sonu da belli. Yani, bir tabut gözüküyor 

yahutta bir musalla taşı gözüküyor hepimizin önünde. Buna doğru gidiyoruz hep 

beraber. Bari niyetimizi düzeltelim. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; bir talebe 

üniversiteye giderken dese ki, ben bu 

fakülteyi dinime hizmet için, setr-i 

avret için, çoluk çocuğuma helal rızık 

için bu fakülteye girdim, bu 

üniversiteye girdim. İnşallah bu 

niyetle, üniversiteyi bitirene kadar 

gece ve gündüz her nefesi zikir yazılır. 

Ben söylemiyorum vallahi, mübarekler 

buyurdular "kuddise sirruh". O halde 

müminin niyeti amelinden bin kat 

daha iyi. Niye ? Çünkü cenab-ı Hak insanın kalbine ve niyetine bakar. Ne verdiğine ne 

de aldığına bakmaz. Kulum bunu niçin yapıyor? Onun için arkadaşlar, İmam-ı Rabbani 

Hazretleri "kuddise sirruh"; niyeti düzeltmek için eğer zorlanırsanız, ağlayarak 

niyetinizi düzeltin, buyuruyor. Ağlayın. Niyetiniz düzgün oluncaya kadar ağlayın. 

Gözyaşı dökün ki Allah iyi niyet nasip etsin. Şimdi bu evlenen arkadaşlar da islamiyete 

uygun olarak evleniyorlar. Mübarek olsun. İslamiyete uygun olarak yaşayacaklar. 

İnşallah hep böyle olsun. Her nefesleri zikir olacak. Neden? Çünkü dine uygun olarak 

evlendikleri için. Netice şu; Buhari-yi şerif dahil bütün hadis-i şerif kitaplarında birinci 

hadis-i şerif; İnnemel a'malü binniyat. Bütün ameller niyete bağlıdır. Niyetsiz ne 

evlilik olur, ne düğün olur, ne yemek olur, ne konuşmak olur, ne dinlemek olur, ne 

çalışmak olur. 

  

 

 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mümin demek niyet demektir. Çünkü Allahü teala 

niyetine göre onun ecrini ve ücretini verecektir. O 

bakımdan Allahü teala hepimizin evvela niyetlerimizi 

ıslah eylesin. Neyi alıp neyi verdiğimize dikkat edelim. 

Allahü teala bu dünyaya ilk yarattığı günden beri bir gün 

rahmetle hiç nazar etmemiş. Hiç... Neden? Nefsi 

azdırdığı için, şeytanın azmasını, kudurmasını artırdığı 

için. Çünkü dünya varlıkları insanın nefsini azdıran 

vasattır. Çünkü o vasata karşı Allahü teala hiç rahmetle 

bakmamış. Sadece ve sadece onu Cennete götürmek 

için Allahü teala kullarını dünyaya göndermiş. Burada 

bırakmak için değil. Dünyaya gelmeyen Cennete 
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giremez. Nasıl anne karnına düşmeyen çocuk dünyaya gelemez, ahirete gitmek için 

de mutlaka dünyaya gelmemiz lazım. Ama dünyaya gelince de, Allahü teala Kur'ân-ı 

kerimde çok buyuruyor. Sizi ibadet için yarattım. Yoksa orada temelli kalmanız 

için yaratmadım. İnsanları ve cinleri ibadet için yarattım. İbadet de iki şey; 

Allah'a kulluk ve O'nun kullarına iyilik. Başka bir şey değil. Allah'a kulluk, O'nun 

kullarına iyilik etmek. Efendim, Allahü tealaya kulluk tamam da, iyilik etmek içimden 

gelmiyor, dersen. Yanarsın vallahi, Allah korusun. Çok tehlikeli. 
 

 

 

 
 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

 

Peygamber efendimize 

"aleyhissalatü vesselam" 

geldi birisi; Ya Resulallah, 

dini tarif eder misiniz? Ben 

de Müslüman olabilirim 

dedi. Peygamber 

Efendimiz, "Etta'zimi li 

emrillah veşşefakati li 

halkillah" Allahü 

tealanın emirlerine 

hürmet etmek, saygı 

duymak, saygılı olmak, 

iman etmek ve her 

canlıya iyilik 

etmek, buyurdular. Allah! 

Hatta bir hadis-i şerifinde 

Peygamber Efendimiz 

"aleyhissalatü vesselam" buyurdular ki; ister Müslüman olsun ister kafir olsun, 

iyilik eden karşılığını bulacaktır. Eshab-ı Kiram dediler ki; Ya Resulallah, kâfir 

bunu nasıl görecektir. Ateşi hafifler, buyurmuş. İyilik iyiliktir. Onun için mümin 

müminin duasıyla kurtulacaktır. Kendi amelimiz inşallah indi ilahide makbuldür. Ama 

zor. Fakat müminin duası çok kıymetlidir. Çünkü, biz kendi ağzımızla günah işleriz 

ama müminin ağzı bizim için günah işlemez. O halde, onun ağzı temizdir. Onun 

ağzıyla yapılan dua elbette ki makbuldür. O halde dua almaya, dua istemeye 

çalışalım. Ve ihtiyar genç kim olursa olsun herkesin duasını isteyelim. 

 

Bu iman, bu muhabbet, bu sevgi ancak ve yalnız Allahü tealanın sevdiği kullarına 

nasip olur. Dolayısıyla, muhabbet ince bir yoldur. Öyle gözü kapalı gidilecek bir yer 

değildir. Çünkü o muhabbetin sonu Cennettir. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

 

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" 

buyuruyorlar ki; Kâmil mü'min, verdiği 

zaman alandan çok sevinendir. Bir şey 

veriyorsunuz, o tabii seviniyor. Siz daha 

çok sevinirseniz hakiki mü'min sınıfına 

giriyorsunuz. 

  

Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki; 

"aleyhissalatü vesselam", İyiler, iyilerle 

beraber olduğu zaman mutlu olur. 

Habisler, kötüler, kötülerle beraber 

olur, onlar da mutlu olur. Dolayısıyla, 

daima dünyada iyilerle beraber olmalı. 

Çünkü, iyilerin içinde bir tanesini cenab-ı Hak seçer, sever, ayırırsa, onunla beraber 

olanların hepsi onun hürmetine Cennetine giriyorlar. Öbür türlü kurtulacağımız yok 

çünkü. Ya Rabbi, ne şanslıyız vallahi billahi tallahi çok şanslıyız. Cenab-ı Hak bizi 

iyilerin arasında halk etti. Ya habislerin arasında olsaydık, onlar nereye giderse biz de 

oraya giderdik. Onun için daima dinimizi imanımızı korumak için hep iyi insanlarla 

beraber olalım. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki; "aleyhissalatü 

vesselam", Dînül mer-i Dînül ahîhi. İnsanın dini arkadaşının dini 

gibidir. Arkadaşımız iyiyse biz de iyiyiz. Arkadaşımız kötüyse maalesef o kötülük bizi 

yakar. Çünkü daima kötülük iyiliğe hâkimdir. Daha çabuk yayılır. 

 

  

 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mevlana Celaleddin-i Rumi 

"kuddise sirruh" hazretleri, Allah 

rahmet eylesin, buyuruyor ki; 

Allah bir kulunun felaketini 

murad ederse, onun kalbine bir 

Allah adamını yermek, onu 

tenkit etmek, onu beğenmemek 

hissi doğar, diyor. Allah korusun 

daha bir şey söylemiyor. Sadece 

kalbine geliyor ki, iş yok 

bunda... Eğer Allah "celle 

celalühü" bir kulunun bütün 
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kusurlarını bağışlamak, affetmek, örtmek, yok etmek dilerse o kul başka kulların 

ayıplarını görmez, kusurlarını görmez ve anlatmaz, örter yani. Eğer Allahü teala bir 

kulunun saadetini murad ederse, ona Cennetini murad ederse, onun kurtulmasını 

murad ederse, zar zar onu ağlatır, dua ettirir, diyor. Çünkü Allahü tealanın en sevdiği 

ibadet; gözyaşıyla ona yalvarmaktır. Onu zar zar ağlatır, çünkü ona bir şey vermek 

istemektedir. Bir şey vermek için de ona istek vermektedir. O isteğin de 

yalvartılmasını istemektedir. O halde kulun yalvarması, ibadettir. Hatta ibadetin tarifi 

zillettir. Zilletin tarifi yerlere düşmektir. Allahü tealanın büyüklüğü karşısında secdeye 

varmaktır. Onun karşısında eğilmektir. Ona aczini ifade etmektir. Kulun Allahü tealaya 

karşı acziyetini ifade etmesi, ibadettir. 

  

 

 
 

 

 

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 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 buyurdular 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. 
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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 Ehl-i 

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, abilerimizin, 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 Pnarında, 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, 

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." 

Fî emanillah 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Bu tarlaya faydalı 

tohumlar ekenler öbür dünyada bire yüz bire 

yediyüz karşılığını alacaklardır. Bu tarlaya 

faydalı tohum değil de gerçek tohumlar değil de 

zararlı tohumlar ekenler, o zararlı tohumların 

sonucu olarak da zararlı yere gidecekler. Bütün 

bunların neticesinde, insanın hem iyi huylu 

olabilmesi, insanın hem tarlaya faydalı tohum 

ekebilmesinin en büyük yine şartı; iyi arkadaş 

bulmaktır. Kötü arkadaşla beraber olan ne 

kadar iyi olursa olsun bir gün bozulabilir. İyi 

arkadaşla beraber olan, kendisi bozuk bile olsa 

yine bir gün kurtulabilir. 

 

Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki; 

"aleyhissalatü vesselam", Ben bu dünyada iki 

insana gıpta ederim, imrenirim, Biri, ilim 

sahibidir cehaletle savaşır. İkincisi, çok 

zengindir fukaralıkla, fakirlikle savaşır. İkisi de çok faydalı hizmetler yapar. İlim 

erbabı, ilim sahipleri bir nurdur, bir ışıktır. Cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü 

vesselam", ilmi çok methetmiştir. Âlimler çok meth etdilmiştir. Rütbetü'l-ilmi ale'r-

ruteb buyurmuşlardır. Yani, ilmin insana verdiği rütbe rütbelerin en yücesidir. Fakirlik 

çok sıkıntılıdır. Çok üzüntülüdür ama hali vakti yerinde olup da Allahü tealanın verdiği 

imkanları fakir fukaraya dağıtan, yediren, içiren, besleyen, onlara iyilik eden, Allah 

indinde çok makbul bir insandır. Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam"; bu iki 

insana ben imrenirim, buyurmuşlardır. 
 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

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. 

 

Kim Allah içinse Allah da onun içindir. Allahü tealanın rızasını düşünerek hareket 

edenleri, insanlar ne der diyerek Allahü tealanın rızasından vazgeçmeyenleri, 
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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. 

 

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". 

 

 
 

 

 

 
Enver abiler buyurdular ki; 

 

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. 

 
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. 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki;  

Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, "Bir dava ne 

kadar çok üzüntü ve sıkıntılı olursa, o kadar 

da uzun sürer"... Peygamber efendimiz 

"aleyhissalatü vesselam"; "En çok sıkıntıyı 

ben çektim" buyuruyor. O halde islam dîni 

kıyamete kadar sürecektir. 

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. 
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Enver abiler buyurdular ki; 

  

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. 

 

Tevbe ve istiğfar; hem hastalıktan, hem 

beladan, hem de dertten kurtulmak için iyidir. 

 

Müminin kalbini kırmak Kâbe'yi yetmiş defa 

yıkmaktan beter olduğu için bu dünyada Allah'tan korkan ahirette korkmasın, ama 

herkese tepeden bakan, insanları kıran, o tarafta korksun. 

 

 
 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

İnsanlar ne kadar kendilerini suçlu ve 

kabahatli görürse, din kardeşini o kadar 

haklı görür, o zaman da din kardeşi onun 

gözünde o kadar kıymetli ve aziz olur. 

 

Talebenin, maksadına kavuşması için çok 

çalışması, nefsini terbiye etmek için çok 

uğraşması lâzımdır. Fakat bir yol vardır ki, 

nefsi itmînâna kavuşturup, rûhu kısa 

zamanda yüksek derecelere ulaştırır. O 

da; Allahü teâlânın sevgili kullarından 

birinin gönlünü kazanmaktır. Zîrâ, onların 

kalbi, Allahü teâlânın nazar ettiği yerdir. 

 

Müslüman güler yüzlü tatlı sözlü olur... 

Güler yüz ve tatlı sözün, islamiyetin- 

dinimizin yayılmasında mühim yeri vardır. Böyle olmayan insanlar dînimize fazla 

faydalı olamazlar. Daima tatlı sözlü ve güler yüzlü olmak müslüman olmanın birinci 

alametidir. 

26 Aralık 2018 Çarşamba 

 

27 Aralık 2018 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 

 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 Enver abiler buyurdular 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. 

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 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 

28 Aralık 2018 Cuma 
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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 

Seadet-i 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. 

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. 

Fî emanillah 

 

 

 

 
 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Bugün mübarek Hocamızın bir 

arkadaşımıza yazdığı mektubu 

okudum. Orada aynen şu 

ifade geçiyor. Kardeşim, eğer 

siz bu kadar nimete 

kavuştuktan sonra, hâlâ 

dünya için üzülürseniz, 

Büyükler size incinir, Allah 

size gücenir. Tabir bu... 

Mektub bu, hem de Enver abi 

yazdı. Mübarekler 

buyurmuşlar, ben yazmışım. 

Sonra onun fotokopisini 

gönderdiler. Bugün tekrar 

mektuba baktım. Bir cümlesi 

şöyle: Hocamız buyuruyorlar ki; Sakın üzülmeyin, siz o kadar büyük bir nimete 

kavuştunuz ki; bu büyük nimete kavuştuktan sonra, hâlâ siz dünya için üzülürseniz, 

bu Büyükler size incinir, Allah da gücenir. Tövbe deyin, vallahi tövbe... Hele hele ufak 

bir şikayette bulunursanız, ne diyeyim yani. Bir milyar lira servete kavuşmuş bir 

vatandaş, kaybettiği on lira için gözyaşı döküyor gibi düşünürüm. Çok fena. O halde, 

bu sağlık nimeti, bu iman nimeti, bu şerefli ümmet olmak devleti yanında, ıvır zıvır 

işlerle sakın vakit kaybetmeyelim veya üzülmeyelim. Neş'elenmek bizim hakkımızıdır. 

Allah nasib etti çünkü. 

29 Aralık 2018 Cumartesi 
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Enver abiler buyurdular ki;  

Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; Bir İlmihalden rastgele 

okuduklarını yapanın, kurtulmak ihtimali vardır. Bir büyüğe 

bağlı olanın, kurtulmamak ihtimali yoktur. İmam-ı Rabbani 

hazretleri buyuruyorlar ki; Bu büyüklere tâbi olanlar, ne 

halt etseler de azizdirler, kıymetlidirler. Allahü teala hem 

ziyade eylesin, hem muhafaza eylesin. 

Birgün Fatih'te sabah namazını kıldıktan sonra Mübarekler 

buyurdular ki; Şu kavuştuğumuz nimetlerin tamamı, ister 

maddi ister manevi ne varsa, kitapların yayılması, bu 

arkadaşlarımızın varlığı, eğer zerresini kendi şahsımdan 

bilsem, yanarım kardeşim. Ama elhamdülillah ki, bütün 

bunların hepsi, Efendi hazretlerine aittir. Bu, gurur değildir. 

Çünki biz, başka bir yoldaydık, cenab-ı Hak Efendi hazretlerini vesile kıldı, bizi başka 

bir yola aldı. Biz bundan önceki yolda ne olduğumuzu biliyoruz. Hepimiz değişik 

otobanlardaydık; ama cenab-ı Hak bize kendi rızasına, kendi sevgisine kavuşturacak, 

Cennetine kavuşturacak otobana girmeği nasip etti. Gel de sevinme! Üç-beş günlük 

dünyada, dert ve sıkıntıyı sakın kendine dert etme. Çünki, bu çok zengin bir insanın, 

üç-beş kuruş kaybedip de feryat etmesi gibi olur, değmez. Kavuştuğumuz şu nimetin 

yanında, üç-beş kuruş sıkıntı ve üzüntünün bahsi dahi olmaz. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

Enver abiler buyurdular ki; 

  

Mübarekler kaç sohbetlerinde buyurdular ki; Feyz 

alanın kalbinden dünya sevgisi çıkar. 

 

Mübarekler, arkadaşlarımızdan çok memnun olarak 

ahirete gittiler. Hocamız; Efendi hazretleri ahirette 

bana dünyadan ne getirdin Hilmi derse, çok iyi, çok 

temiz bir Ehl-i sünnet cemaat getirdim diyeceğim, 

buyurdular. Çünkü cihad; ilmi yaymaktır. Cihad; adam 

öldürmek değildir. Herkesin bilgiye, ilme ihtiyacı vardır. İlim olmazsa din olmaz. Din 

olmazsa da hiçbir şey olmaz. Onun için mutlaka ya bir araya gelerek veya kitapları 

yaymakla, her ne surette olursa olsun dini öğrenmek ve yaymak lazımdır. Ama 

Mübarekler buyuruyorlar ki, bir kötüye rastlamak bin iyiye kavuşmaktan daha 

tehlikelidir. Çünkü kötünün verdiği tahribat çok çabuk tesirini gösterir. Onu düzeltmek 

30 Aralık 2018 Pazar 

 

31 Aralık 2018 Pazartesi 
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için yıllarca uğraşmak gerekir. Harab olmuş bir evi düzeltmek yeniden yapmaktan çok 

daha zordur. 


