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Enver abim buyurdular ki; -30- 

Allahü teala iki tane kanun yaratmıştır. Birisi, 
Allahü tealanın gönderdiği kanundur, ona din 
denir. Bunda hem dünya rahatlığı vardır, hem 
ahiret rahatlığı vardır. Hatta o kadar ki, hiçbir 
şeye inanmasa, ateist olsa, sadece Allahü 
tealanın gönderdiği kanun-u ilahiden dünyada 
istifade etse, çok rahat eder... Ahiretde 
cehenneme gider ama dünyada çok rahat eder. 
Çünki cenab-ı Hak kullarının tamamını 

ilgilendiren kaideler göndermiştir. Abdülhakim efendi hazretleri buyuruyorlar ki; 
"Kendi hukukunuzu kendiniz kurmaya uğraştığınız müddetçe, rahat ve huzur 
bulamazsınız"… Peki demekten başka çare yoktur. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, Cum'a gününü tebrik ederiz, 
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 abimin 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 şubatta Eyüp Sultan'da 
cenaze namazı buna delildir. Eyüp Sultan'daki o 
mahşerî kalabalığın bir ikincisini gördüm diyen 
hiçbir insan bulunamaz herhalde. Enver abimizi 
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her insan elinde olmadan, farkında olmadan severdi. Tabii bu sevgi, Onun kalbinden 
gelen sevginin yansımasıdır. Enver abimin 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 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 vesellem, dünyada kimi severseniz ahiretde onun yanında 
olursunuz buyuruyorlar. Onun için, Enver abim 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.  
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 
vesellem 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 herzaman 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. 
........ devamı haftaya inşallah. 
Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah. 

2 | S a y f a  
 



 
 

 

Enver abim buyurdular ki; -31- 

Hocamız buyurdular ki; "Üç tane nasihatim var. Bir; benim 
ömrüm kitap okumakla geçti. Bütün ömrümü, bütün 
bilgilerimi, bütün bildiklerimi bu kitapların içine 
yerleştirdim. O halde, bu kitapları okuyun. Bu kitablar 
varken, başkasına ihtiyaç duymazsınız. Bilginiz artabilir; 
ama amel bakımından zaman kaybedersiniz. İki; ben 
çantamda ömrüm boyunca hep kitapların dağılması için, 
dağıtılması için gayret gösterdim. Hep arkadaşlara böyle 
dua ettim. Dolayısıyla, kitaplarımızı dağıtın. Benim 
kitaplarım değil, İslam âlimlerinin kitaplarıdır bunlar. Onları 
okuyun, okutun. Üç; daima bulunduğunuz memleketin 
müesses nizamından yana olun. Bu, yüz meselesidir. Bizim 
yüzümüz ahirete dönüktür. Ahirete dönük olunca, hiç kimse 
ile hiçbir problemimiz kalmaz" 

 -devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki;-32-  

Değerli insanların kıymetini, değerli insanlar bilir. 
Değersiz insanlar, değersiz insanları bulur. Allahü 
teala bazı insanları seçerek, Ehl-i sünnet itikadını 
nasip etmiş, o halde bunlar çok değerli 
insanlardır. Çok değerli insanları, ancak değeri 
olan insanlar bilir. Dine hizmetin devam etmesi 
için, hizmet edenlerin birbirlerinin kıymetini 
bilmesi ve sevmesi lazımdır. 

 -devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -33-  

Allahü teala cenab-ı Peygamberin kalbine kendi sevgisini verdi, bütün evliyalara, 
bütün mü'minlere hep aynı sevgiyi dağıtıyor. Âlem-i misal, bir aynadır. O aynaya bir 
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varlık görüntü vermezse, hayali olmaz. 
Televizyonu açıyorsun, Afrika'daki adamı 
karşında görüyorsun. Peki o adam o mu? Ne 
alakası var? Adam Afrika'da. Buradaki 
görüntü... Ama görüntünün olabilmesi için, bir 
gerçeğinin olması lazımdır. İşte ahirette 
cennetlik olan müslümanların, dünyadaki 
görüntüsü Allahü tealanın sevdiği hallerdir. 
Rabbimizin sevdiği her nesnenin şimdi 
görüntüsünü yaşıyoruz. Ama bunun zevkini 

anlayabilmek için, gerçeğinin olması lazım. Onun için, mü'min namaza durduğu 
zaman, cennet kapıları açılır ve oradakiler hoş geldin derler, karşılarlar. Namaz 
bitinceye kadar gözünün içine bakarlar. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; -34-  

Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam 
buyuruyor ki; İnsanlar uykudadır, ölünce 
uyanırlar. Yani rüya alemindeyiz, hayal 
dünyasındayız. Ha var imiş, ha yok imiş. O halde, 
ne yapmak lazım imiş? Allah rızası için çalışmak, 
Onun yolunda can feda etmek lazım imiş. 

Bu dünya fanidir. Eğer Allah için yapılırsa, bütün 
dünya ahiret olur. Eğer Allah için yapılmadıysa, 
bütün ahiret dünya olur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 
 
 

 
 
Enver abim buyurdular ki; -35-  

Herkes ahirette, dünyada iken sevdiği ile beraber olacaktır. Akıllı insan, iyi arkadaş 
seçer. İnsanın bulunduğu topluluğun bir başı vardır. Ahirette herkes tek tek değil, 
topluluklar halinde haşr olacaktır. Dünyada iken kimlerle berabersek, onlarla haşr 
olacağız. O topluluklar, daha evvelki başka bir topluluğa intikal edecektir. Mesela, 
İmam-ı azam hazretleri, kendi mezhebine tabi olanların hepsini toplayacaktır. Tabii, 
Cenab-ı Hakk'ın şefkati, merhameti, anne-babanın evladına olandan çok daha fazladır. 
Mahşerde insanlar topluluklar halinde bulunur. Topluluğun başında Allahü tealanın 
sevdiği bir kulu varsa, içlerindeki günahkar kullar da, O zatın hatırına hepsi afv 
edilecek, cennete girecek. Yeter ki, hardal tanesi kadar ayrı düşünmesin. Bu çok 
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önemli. Çünki, kalıbın beraber olması ile kalbin 
beraber olması ayrı şeylerdir. Cenab-ı Hak, 
insanın kalıbına değil, kalbine ve niyetine 
bakar. Kalbinde ve niyetinde neyin sevgisi 
varsa, neyi hedeflemişse, bunu Allahü teala bilir 
tabii, herkes bunu dışarıdan ölçemez. Allahü 
tealanın en çok sevmediği iki şey, servet ve 
şöhret düşkünlüğüdür. Servet ve şöhret, 
dünyaya giden yoldur. İhlassız amel de, kalp 
paraya benzer. Bizim gibi düşünenler uzakta 
olsa da bizimle beraberdir, bizim gibi 
düşünmeyenler yanımızda da olsa bizimle 
beraber değildir. İnsanların takdirine ve 
tenkidine aldırış etmemeliyiz. Allahü tealanın 
dostları bir kere Allah razı olsun dese, Cenab-ı 
Hak razı olur. Eskiden yirmi sene, otuz sene çile 
çekiyorlardı, okuyorlardı, her şeyi yapıyorlardı, 
bu müjdeye kavuşmak için. Ehl-i sünnet 
âlimlerinin kitaplarını çok dağıtmalıdır ki, 
dağıtılan kitaplar, içinde cevher olanları çeker. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -36-  

Karınca, Kâbe'ye gitmeye karar vermiş. Nasıl gideceksin 
demişler. Bir güvercin gider, ben de onun ayağına takılır 
giderim demiş. Kaptan sağlamsa, gemi gider. Buzdağlarının 
arasından rahatca geçer. Düşmanın elinde hangi silah 
varsa, ona o silahla cevap vermek lazım ki, etkili olsun. 
Dinimize hizmet ederken en çok dikkat edeceğimiz mesele 
kibirdir. Kibir on kısımdır, dokuzu ben biliyorum 
diyenlerdedir. Kibir girdi mi, hançer girdi demektir. İlim çok 
kıymetlidir, âlim peygamber vârisidir, ama bir mürşid-i 

kamilin elinde olmak kaydıyla. Mürşid-i kamile teslim olan kibirlenmez, kalbine kanca 
vurulmuştur, Hocasının sevgisinde yok olmuştur. Hocasının büyüklüğü karşısında 
kendi acizliğini, küçüklüğünü görür, haddini bilir, kibir yok olur. Allahü tealanın sevgili 
kulu olur. Bir büyük tanımayan, ona teslim olmayan, kendini büyük sanır. Kibir başlar. 
Allahü tealanın nazarında küçülür, sevimsizleşir. Kibir her iyiliğe engeldir. Kibirli olanı 
hiçkimse sevmez, mütevazi olanı herkes sever. Teslim olmaktan başka çare yoktur, 
bir mürşid-i kamile teslim olan sultan olur. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, Cum'a 
gününü tebrik ederiz, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Enver abim, 1990 senesinde Kasım ayında böbrek 
ameliyatı için Amerika'ya gideceklerdi. Türkiye Gazetesi 
abonelerinden bir hanım telefon etmiş, o an için evde 

başka kimse bulunmayıp, telefona hocamız bakmışlar. Telefondaki hanım demiş ki; 
"Ben de böbrek nakli ameliyatı oldum, 40 gün Nureddin Cerrahi hazretlerinin kabrine 
gittim, 41 er defa lev enzelna okudum, çok iyi oldum, Enver bey de böyle yapsın" 
demiş. Hocamız da bu konuşmayı, akşam evde söyleyip, buyurmuşlar ki; "Nureddin 
Cerrahi hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Enver abinin vakti olmaz, bu vazife için 
bir abi, Enver abiye vekil olarak gidebilir. Ali'ye söyleyin, Enver abisine vekil olarak 40 
gün gidip 41 er tane lev enzelna okusun" buyurmuşlar. Bizim haberimiz olunca hemen 
ehemmiyetle, birinci vazife olarak başlamıştık. Muayenehaneden hergün belirli vakitler 
ayrılıp, hiç aksatmadan muntazam olarak bu vazifeyi yaptım. Amerika'ya 
gideceklerinden birkaç gün evvel, bir cumartesi gün Enver abim beni aradılar; "Yarın 
giderken beni de al, Nureddin Cerrahi hazretlerine beraber gidelim" buyurdular. 
Türbede o sıralar tadilat yapılıyordu, zaman zaman içerisi kapalı olup, hacet penceresi 
önünde okurduk. O gün türbedara rica edip belirli saatler için açtırdık. Öğleye yakın 
saatlerde Enver abimden haber gelince, hemen evlerine gittim. Enver abim kapıda 
buyurdu ki; "Hocamız buyurdu ki; Nureddin Cerrahi hazretleri çok büyük evliyadır, 
orada dua etmeniz iyi olur". Gittiğimizde, türbe de açıktı, içeriye girdik; "Oku bakalım" 
buyurdular. Efendim bendeniz zât-ı âlînize amin demek için geldim, diğer okunacaklar 
uzun sürüyor, ayrıca tekrar geleceğim efendim dedim. Enver abim orada Nureddin 
Cerrahi hazretlerinin sandukası başında dua ettiler, sonra türbe içindeki diğer kabrleri 
ziyaret ettiler. Dışarıya çıktıkdan sonra, Eyüb sultan hazretlerine, Mehmed Emin 
Tokadi hazretlerine ve bazı kabr ziyaretine daha gittik. Akşama yakın evlerine 
bıraktım. (2006 senesinde de Enver abimin bir rahatsızlığında kendilerinden izin 
alarak bunu tekrarlamıştık. Bu konudaki bir vesikayı altta hatıra olarak ilave ettim.) 
Böyle mübarek bir insana hizmet etmek, bir insanın hayatındaki en kıymetli 
zamanlarını teşkil eder. Enver abime hizmet ettiğim, sohbetinde bulunduğum 
zamanlar ömrümün en kıymetli zamanları olup, ahiretim için en kıymetli sermayem 
olarak biliyorum. Bu hatıraların hayali bile insanı mutlu etmektedir. 

Enver abim öyle farklı bir insandı ki, hiç kimse üzülmesin, herkes dünyada ve ahiretde 
mutlu olsun isterdi. "Yaratılanı severim, yaradandan ötürü" sözünü herkes bilir. İşte 
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bu sözde tarif edilen insanın tam karşılığı, bu sözü tam olarak canlı yaşayan misal 
Enver abimizdir. Kalbindeki insan sevgisi zirvede idi. Herkesin derdine çare bulurdu, 
fakat kendi derdini hiçkimseye belli etmezdi. Pek çok hastalığı olduğu halde, herkesin 
yanında hep neşeli olurdu. İçi kan ağlasa da yüzü hep gülerdi. Abdülhakim efendi 
hazretlerinin kıymetli oğlu, Ahmed Mekki efendi hazretleri Ona zeynül mecalis 
buyurmuş, toplulukların zineti… Mübareğin iki tane oğlu vefat etmiş, tabii çok 
üzüntülü.. Enver abim ona ziyarete gittiğinde, Mekki efendi hazretleri, bir nebze olsun 
üzüntüsünü unutup gülebilmiş. "Seni görünce üzüntümü unutuyorum, neşeleniyorum, 
gülüyorum. Senin bulunduğun mecliste, toplulukta herkes neşeli olsun, sen zeynül 
mecalissin" buyurmuş. 

Hakikaten de Enver abimin bulunduğu bir yerde, herkes derdini, üzüntüsünü unutur, 
başka bir aleme giderdi sanki... Dünya aklımıza bile gelmez, ahiret hayatı yaşar gibi 
olurduk yanında. Birkaç saatlik zaman, birkaç saniye gibi bir anda geçerdi. Dışarıya 
çıktıktan sonra ancak dünyanın var olduğu anlaşılırdı... Enver Abi'mizin yanında 
üzüntüsü sıkıntısı geçmeyen insan olamazdı... Biliyorum bazı şeylerin anlaşılması 
zordur, zaten bazı şeyler anlatmakla değil yaşamakla anlaşılır. Hani şimdi çekim gücü 
diyorlar, manyetik alan diyorlar ya… Enver abimin kalbinde öyle bir çekim gücü vardı 
ki, kalbinden yayılan öyle bir manyetik alan vardı ki,.. kalbini muhabbet bağı ile 
bağlamış olanlar sanki koparılamaz halatlarla, zincirlerle bağlanmış gibidirler. 
Dinimizde bunun adına feyz deniyor. Zaten Onun yanına gelen herkes kendi 
kalbindeki bu değişikliği hemen hissederdi. 

Kalbden kalbe yol vardır. Kalbleri birbirine bağlayan yol sevgidir, muhabbettir. Bu 
sevgi yukarıdan aşağıya akar. Biz Onu bu kadar seviyorsak O bizi daha çok 
seviyordur. Bu da ahirette beraber bulunmanın alametidir, müjdecisidir inşallah. 
Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. 

Enver abimden aldığım bir mailden, hâtıra olarak bir parçasını, numune olarak altta 
ilave ettim. 
----- Original Message ----- 
From: Enver Ören 
To: alizeki@ihlas.net.tr 
Sent: 11 Ocak 2006 Çarşamba 11:58:05 
Subject: Re: 

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

----- Original Message -----, 
From: alizeki 
To: Enver Abim 
Sent: 11.Oca.2006, at 06:25  
Subject:  
Kiymetli Abicigim 
1990 senesinde, Enver abim böbrek ameliyatina gidecegi zaman,  hocamiz bendenize 
bir vazife vermişlerdi, 40 gün Nureddin Cerrahi hazretlerinin kabrine gidip 41 er tane 
levenzelna.. okumayi emretmişlerdi, hatta birgün Enver abim beraber gidelim 
buyurdular, beraber de gitmistik. 
-Eğer Enver abimin böyle bir emrleri olursa severek, halis niyetle bu vazifeyi yapmaya 
talib olduğumuzu arz ederim efendim. Enver abime her……………………….      
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 ........ devamı haftaya inşallah. 
Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah.

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki;-37- 

Cenab-ı Hakkın en çok razı olduğu şey, Allahü tealaya 
güvenmektir. Tevekkül, imandandır, ben sana 
güveniyorum demektir, tevekkül yoksa, ben sana 
güvenmiyorum demektir. İnsan bunu lisanen söylemez 
ama fiiliyle söylüyorsa tehlikelidir. Kim Allah'a güvenirse, 
Allah ona kafidir. Eshab-ı kiramdan Osman bin Mahzun 
radıyallahü anh hazretleri vefat etmiş. Peygamber 
Efendimiz buna çok üzülmüşler. Kabrinin başına gelmiş, 
teçhiz ve tekfinden sonra, hanımı da gelmiş. Osman! Sana 
Cennet mübarek olsun! demiş. Cenab-ı Peygamber başını 
kaldırmış, "Nerden biliyorsun" demiş. Hanımı demiş ki, Ya 
Resulallah, efendim hergün oruç tutardı, hiçbir gece yoktu 
ki, kalkıp da namaz kılmasın, ağlamasın. Peygamber 

Efendimiz buyurdu ki; Doğru karar verdin, fakat sadece (O Allahı ve Peygamberi çok 
seviyordu) deseydin de, cennete gitmesine kafi idi. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
 

 
 

Enver abim buyurdular ki;-38-  
Cenab-ı Peygambere dediler ki; Ya 
Resulallah, Allahü tealayı çok seviyoruz. 
Peygamber efendimiz; Dert ve belaya 
hazırlanın buyurdular. Dediler ki; Ya 
Resulallah, sizi çok seviyoruz. Fakirliğe 
hazırlanın buyurdular. Fakat bütün bunlar 
insanın nefsini kırmak içindir. Yol, nefsi 
kırmak içindir. O her tökezledikçe, Cenab-ı 
Hakka daha çok yaklaşır. Çünki, insanın biraz 
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acı çekmesiyle, çok fazla sevab kazanılır. Allahü teala buyuruyor ki; Beni mi 
arıyorsunuz! Ben, kalbi kırıkların, fakir fukaranın, dertlinin yanındayım!. Öyle, bir elin 
yağda, bir elin balda olmaz... Teslim olan sultan olur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki;-39-  

Abdülhakim efendi hazretleri 
buyurdular ki; Asuman secde künet. 
Behri zemîni ki deru. yek dü kes, yek 
dü nefes. Behri Hüda binişinent. 
Asuman demek, gökler demektir. 
Gökler secde eder, yâni imrenir. 
Gökler'den maksat, gökdekiler 
demektir. Göklerdeki melekler 
imrenir, gıpta eder. Cennet, altıncı kat 
göktedir. Gökler deyince, cennetteki 
melekler de dahildir. Behri zemini ki 
deru; Öyle bir yere imrenirler ki,.. 
(yek dü kes, yek dü nefes) bir iki kişi, 
bir iki nefes, yani kısa bir zaman. 
(Behri Hüda binişinent). Allah rızası 
için toplanmışlar, sohbet ediyorlar. 
Dinden, Allah'dan bahsediyorlar. 
Gökteki bütün melekler oraya hayran 
hayran bakarlar. (Birkaç kişi, kısa bir 
zaman, Allah rızası için bir araya gelip 
de, Allah'dan bahsettikleri yere, 
göklerdeki bütün melekler imrenir, 
gıpta eder). Dünyada ve ahirette 
mekanların en şereflisi, Allahü 
tealadan bahs edenlerin bulunduğu 
yerdir. Ya oradakiler dine hizmet 

ediyorsa? Bu öyle bir nimettir ki, dünyada ve ahirette bundan daha büyük bir nimet 
olamaz. Velhasıl; insan olarak yaratıldığımıza hamd edelim. Eli ayağı düzgün olarak 
yaratıldığımıza hamd edelim. Cenab-ı Hakkın bize akıl verdiğine şükr edelim. Akıl, 
insanı hayvandan ayıran farktır. Duygu organları olmasa, ne işe yarardık... Bir de 
iman nimeti var. Dolayısıyla, bu kadar nimetin de mutlaka şükrü icap eder. Çünki eğer 
buna şükr edilmezse, gene Allahü teala buyuruyor ki; Elinizden alırım... Peki ne 
yapmak lazım? Ne emr ettiyse, onu yapmak lazımdır.  

-devamı var- 
ali zeki Osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;-40- 

Eshab-ı kiramdan bir zât buyuruyor ki; 
Hazret-i Ömerin yanında oturuyordum. 
Medine-i münevverede dehşet bir salgın 
hastalığı oldu. Bir cenaze geçti. Cenaze 
geçerken Eshab-ı kiramdan beraber 
olduklarımız, ya Emirel mü'minin, şöyle 
iyi huyları vardı, böyle iyi huyu vardı, 
dediler. O hiçbir şey söylemedi, sadece 
başını önüne eğdi, kesinleşti dedi. Biraz 
sonra başka bir cenaze daha geldi. 
Efendim, şöyle iyi ahlaklıydı, şöyle 

cömertti, dediler. Gene bir şey demedi, başını önüne eğdi, kesinleşti buyurdu. Bir 
cenaze daha geçti, Allah afv etsin, şöyle hasisti, zalimdi, şunu yaptı bunu yaptı, 
dediler. Kesinleşti buyurdu. Ya Emirel Mü'minin, kesinleşti- kesinleşti, dediniz, ne 
kesinleşti? dediler. Buyurdu ki; Ben cenab-ı Peygamberin aleyhissalatü vesselam 
yanındaydım. Mübarek buyurdu ki; Dört mü'min, bir mü'min hakkında iyi bir 
müslümandır dese, kesinleşti, o cennetliktir. Peki ya Resulallah, bunlar üç kişiyse, 
dedim; kesinleşti, buyurdular. Peki ya Resulallah, iki kişi şahit olsa?.. Buyurdular ki; 
gene kesinleşti. Bir kişi olsa diyemedim, utandım, buyurdu. Dolayısıyla, ölen bir 
insan için arkasından söylenilenler çok mühimdir. Allahü teala onu 
Müslümanların nasıl bildiğine, nasıl şahitlik yaptığına önem veriyor.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;-41- 
Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu 
ki; Ben, güzel ahlakı anlatmak ve tamamlamak için 
gönderildim. Din, güzel ahlak demektir. Kimde bu 
güzel ahlak varsa, imanla gitmesi muhtemeldir. Bu 
güzel ahlak sahibi insanlara, vefatlarına yakın cenab-ı 
Peygamber aleyhissalatü vesselam görünür; "Çok 
iyiliklerin vardı. Ben Muhammed'im, Ben 
Peygamberim. Kelime-i şehadet getir" der. O da sesli 
bir şekilde kelime-i şehadeti getirir, oradakiler de 
duyar ve ondan sonra iman ile ölür. Günahsız olarak 
ölmüş olur. Çünki güzel ahlak sahibiydi. 
Bir elma ağacı veya bir armut ağacı düşünün.. Bazısı 
bahçede, bazısı dağda büyür. Bahçede büyüyen elma 
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ağacı bahçıvanın elinde bakılır, budanır, sulanır, ilaçlanır.. Ağaç çabuk olgunlaşır, 
meyvası da tatlı olur. Dağdaki yabani olanı ise, korumasızdır, hamdır, geç olgunlaşır. 
Böcekler yer, keçiler yer, ne olacağı belli değildir. Hocası olan talebe, bahçıvanın 
elindeki elma gibidir. Hocası olmayan ise, dağdaki yamuk yumuk armut gibidir. 
Bahçıvanın elindeki ağacın aslı cennette olduğu için, o da cennete gider. 
Şâh-ı Nakşibend hazretleri; "Bir talebe, kıyamete kadar ömrü olup hocasına dua 
etse, hakkını ödeyemez" buyuruyor. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;-42-  

Şâh-ı Nakşibend hazretlerine birgün bazı insanlar gelmiş; hocam, bize bir keramet 
gösterin demişler. Buyurmuş ki; Ne kerameti? Benim kerametim, her an 
meydandadır. Bir insan, bu kadar günahı omuzlarında taşıyıp, hala yürüyorsa, 
konuşuyorsa, başka ne istiyorsunuz, buyurmuşlar. Soranlar demişler ki; efendim, 
gene de bazan kerametiniz görülüyor.. Şâh-ı Nakşibend hazretleri; "Onlar bana aid 
değildir, hepsi hocama aiddir" buyurmuş. Şâh-ı Nakşibend hazretleri yine buyurmuşlar 
ki; "Sizden fevkalade haller zuhur etse, bütün ağaçların yaprakları dile gelse, 
taşlar konuşsa, ey mübarek zât, sen artık mübarek oldun deseler, sakın 
inanmayın. Biz bununla emr olunmadık, bunun için gönderilmedik. Bizim 
dünyaya geliş gayemiz, Onun dinine uymak ve Onun dinini anlatmaktır". 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin, Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir...
 

Enver abim, mübarek Hocamızın vefatından bir müddet sonra bize bir vazife 
vermişlerdi. "Hocamızdan ne duydunsa hepsini yaz, bana ver. Ama yalnız bana ver. 
Tek nüsha olsun" buyurdular. 1969-2001 arası Hocamızdan işittiklerimi zaten günü 
gününe yazmıştım. Bazı insanlar hani günlük tutar ya,... ben de, sadece Hocamızdan 
ve Enver abimden işittiklerimi günlük olarak yazmıştım. Hocamızın bir sohbetinde 
bulunup da onu aynı gün yazmadığım olmamıştı hiç... Enver abim de bunu biliyordu. 
Hatta bazan latife yollu takılırlardı; "Bugün gene her kelimeyi hiç kaçırmadan yuttun, 
bunları yaz, sonra lazım olur" buyururlardı. Hocamızın vefatından birkaç sene sonra 
Enver abim bu vazifeyi verince, daha evvel yazılan defterleri bilgisayara aktardım. 
Zaman zaman Enver abim bu çalışmanın ne durumda olduğunu sorarlar ve 
Sarıyer'deki evlerine davet edip kontrol ederlerdi. (altta bu konudaki bir hatıra 
vesikayı koydum). Gece- gündüz gayret ederek iki tane kitap meydana geldi. Emrleri 
üzere tek nüsha yapıldı. Bitirdiğimi arz ettiğimde, bir cuma günü Sarıyer'de cuma 
namazı için davet ettiler. Her cuma olduğu gibi kalabalık misafirler vardı. Hatta 
Abdülhakim efendi hazretlerinin talebelerinden de birkaç zât vardı. O gün Enver abim, 
getirdin mi diye sordular. Getirdiğimi arz edip teslim edince buyurdular ki; "Ali bir 
kitap yazmış, fakat basılsın diye değil, sadece Enver abisine vermek için yazmış. Ali 
bize danışmadan, izin almadan hiçbirşey yapmaz. Biz Ali'den ve hizmetlerinden 
memnunuz" buyurdular. Enver abim, bir vazife verince neyi nasıl yapacağımızı da 
kendileri öğretirler, işin sonuna kadar da ilgilenirlerdi. Herkesle nasıl ilgilenebildikleri, 
dünyanın her yerinden dertlerine çare arayanların imdadlarına nasıl yetiştikleri, akıl ile 
anlaşılabilecek birşey değildi. Zaten hayatı incelenirse, sıradan normal bir insanın 
kapasitesi dışında olduğu, anlaşılamaz olduğu belli olur. Nâçar kalan herkese çare 
bulurlardı. Kapıları ümitsizlik kapısı değildi. Bir sual soran herkes, tam mutmain olarak 
dönerdi, soranın kafasında veya kalbinde acabası kalmazdı. Enver abimde anlaşılamaz 
bir mıknatıs vardı,.. öyle ki; insanlar O'na doğru kuvvetle çekildiğini farkederlerdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı.  
Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 
merhameti ile muamele eylesin inşallah. 
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 ----- Original Message ----- 

From: Enver Ören 
To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" <alizeki@ihlas.net.tr> 
Sent: Friday, January 07, 2005 6:33 PM 
Subject: Re: cumaniz mubarek olsun efendim 

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

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

From: Enver Ören 
To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" <alizeki@ihlas.net.tr> 
Sent: Friday, July 16, 2004 5:05 PM 

Tam istediğim gibi olmuş. Aferin. Senin de cuman mübarek olsun. 
Allahü teala bütün dualarını kabul etsin. 

........ devamı haftaya inşallah. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-43-  

Birgün sarhoşun birisi meyhaneden çıkmış evine 
giderken zikr sesleri duyuyor. Zikrin ne olduğunu 
bilmiyor, ses nereden geliyor diye merak edip sesin 
geldiği yere gidiyor. Pencereden içeriye başını 
uzatmış. Bakmış ki orada Abdulkadir Geylani 
hazretlerinin talebeleri bir araya gelmiş zikir 
yapıyorlar, sohbet ediyorlar, Allahdan 
bahsediyorlar. O da bakmış, ya Rabbi bunlar ne 
güzel insanlar demiş ve evine gitmiş, evde de 
ölmüş. Ertesi gün cenazesini kaldırıyorlar, kabre 
koyuyorlar. Melekler Cehenneme götüreceğiz 
diyorlar. Gavsı azam hazretleri, nereye 
götürüyorsunuz diyor. Bu adam berbat, bu adamın 
yeri ancak ateş olur diyorlar. Gavsı azam hazretleri; 
başını vermem, vücudunu ne yaparsanız yapın 
diyor. Çünki o baş, o göz, benim talebelerime sevgi 
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ile baktı. Benim talebelerime sevgi ile muhabbetle bakan gözü ateş yakmaz. Başını 
vermem ama geri kalanını ne yaparsanız yapın beni alakadar etmez demiş. Demişler 
ki, ya Gavs olur mu öyle şey, baş bir tarafta vücut bir tarafta olmaz diyorlar. Cenab-ı 
Hakka arz edin demiş. Ya Rabbi ne yapacağız bu mevtayı demişler. Allahü teala da 
buyurmuş ki, baş ne tarafta ise vücut da o taraftadır. Dolayısıyla, kim olduğumuz 
değil, kiminle olduğumuz önemlidir. Ve kimi sevmek, kimi sevmemek lazım 
olduğunu da iyi seçmeliyiz. Ahiretde nerede ve kimlerle olmak istiyorsak, 
buna dünyada karar vermeliyiz. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;-44-  

Şah-ı Nakşibend hazretlerinin bir 
talebesi varmış. Hocasından nefsin 
kötülüklerini dinleye dinleye birgün 
dağın kenarına, tenha bir yere gidip; 
nefsim nedir senden çektiklerim diye, 
kendi kafasına vuruyor, kendisini 
dövüyormuş. Oraya mübarek bir zat 
gelmiş; Ne yapıyorsun evladım 
deyince, nefsi yüzünden kendisine 
eziyet ettiğini söylüyor. O zat, o 
zaman buyuruyor ki; "Evladım nefsin 
sana değil Allah'a düşman, 
Peygambere düşman, dine düşman. 

Sen eğer nefsine düşmanlık edeceksen onun yolu var. Nefsin seni nereden aldatıyorsa 
sen ona oradan vur. Evvela sen, düşmanın, nereden saldıracağına bak, sonra da 
tedbirini al. Dinini öğren ki, onun düşmanlığından sakın. Sen sağına soluna vurmakla, 
onu daha çok güldürüyorsun, onu daha çok eğlendiriyorsun" diyor. Sonra, 
söylediklerimi yapacaksın ve Allah için yapacaksın, o zaman nefsin perişan olur diyor.  

"1- İman edeceksin, ehl-i sünnet itikadında olacaksın, 2- ilim sahibi olacaksın ki 
nefsinin saldırısına karşı korunasın ve dinini başkalarına öğretesin, 3- haramlardan 
sakınacaksın, 4- farzları yapacaksın, 5- sormadan bir şey yapmıyacaksın, nefsi en 
ziyade tahrip eden sormaktır, çünki nefs ben biliyorum der" diyor. Talebe; hay hay 
efendim diyor, fakat bir bakıyor mübarek zat yok,.. kaybolmuş. Meğer Hızır 
aleyhisselammış. Talebe dönüyor dergaha.. Şah-ı Nakşibend hazretleri tebessüm 
ederek talebeye soruyor. Talebe olanları anlatınca; (Hızır aleyhisselam bizi çok sevdiği 
gibi, talebelerimizi de sever. Sana gelip, hakikati söylemiş). Peki beşinci olarak sana 
ne demişti? Sormadan bir şey yapma. Peki sen kendini dövmeden evvel gelip bana 
sordun mu? Yok. Peki şimdi söz ver bakalım sormadan bir şey yapmıyacağına dair... 
Cenab-ı Hak "Ey habibim, sen karar vermeden evvel danış, sor ve sorduktan sonra 
karar ver, kararından dönme" buyuruyor. İmam-ı Ebu Yusuf hazretleri buyuruyor ki, 
kendi aklına göre hareket eden pişman olur. Büyüklerin yolunda; "Hocama kavuştum, 
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aklımı bıraktım, sordum ve kurtuldum" demek vardır. Sormazsak mutlaka pişman 
oluruz. Aklı ile hareket eden, bu dünyada veya ahirette mutlaka zarar eder. Büyükler 
boş laf etmezler. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;-45- 

Ömer bin Abdülaziz hazretleri, yatsı 
namazından çıkmış, evine giderken, 
bakmış bir adam sarhoş, şarkı mı 
söylüyor belli değil... Benim halife 
olduğum yerde, karşıma bir sarhoş 
çıkıyor diyor. Hemen zaptiyelere 
haber veriyor, yakalayın onu diye. 
Hemen yakalıyorlar, kelepçeleyip 
götürürlerken; Allah-Muhammed 
aşkına beni halifenin huzuruna 
götürün, ona bir çift sözüm var diyor. 

Efendim sarhoş böyle böyle dedi, bir kelamı varmış, ne yapalım diyorlar. Halife; Gelsin 
söylesin diyor. Sarhoş geliyor Halifenin huzuruna, tam karşısına, aniden yüzüne 
tükürüyor. Herkes zannediyor ki, bu artık kurtulamaz.. fakat halife buyuruyor ki; "afv 
ettim bırakın". Efendim buna iki misli ceza gerekirken, niye afv ettiniz diyorlar. Ömer 
bin Abdülaziz hazretleri buyuruyor ki; "Yarın ahirette ameller, Allahü tealaya iki 
şekilde arz edilecek, Allah için olanlar ve nefis için olanlar. Benim ona vereceğim ceza 
Allah içindi fakat tükürdüğü zaman nefsim karıştı. Nefsim için de ceza verecektim, 
bunun hesabını ben veremem. İnsanlar ne yaparsa hepsinin hesabını vereceklerdir, 
ancak Allah için yaptıklarından kurtulacaklardır. Niye onun yüzünden ben Rabbimin 
huzurunda sıkıntıya düşeyim" diyor.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-46- 

Arif olanlar, yalnız Allah'tan, ahiretten bahs edip, 
insanları o seadete kavuşturmak için 
uğraşanlardır. Özellikleri de, insanların kalbine 
baktıkları zaman, salih mi fasık mı, derhal 
anlarlar. Bunlar marifet ehlidir. Keramet ehli, 
harika ehli olanlar ise, mahluklarla, insanlarla 
uğraşırlar ve kaybolan eşyaları, istikbalde olması 
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muhtemel olanları, geçmişteki şeyleri bilmeğe çalışırlar. Onların uğraştığı saha, 
Allah'ın yarattıkları, kullarıdır. Arifler ise, katiyyen böyle şeyleri akıllarına bile 
getirmezler. Dolayısıyla, insanlar bu harikulade şeyler gösterenlere itibar gösterirler, 
daha çok, onların peşinden giderler. Allahü teala ile araları pek belli olmadığı için de, 
ahiretleri gariptir. Marifet ehli olanlar ise dünyaya hiç kıymet vermediğinden dâima 
azınlıktadır. Keramet ehlinin etrafı kalabalıktır, insanlar onları büyük bilir. Marifet 
ehlinin etrafında her zaman az insan bulunur, kıymetini bilenler azdır.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-47-  

Hakiki Mü'min büyüklerin şadırvanına 
musluk olandır. Kendisi çeşme olmağa çalışırsa, 
o çeşmeden mikroplu sular akar. Büyüklerin 
şadırvanında musluk olanlar temizdir, mikrop 
bulunmaz. Fakat bu musluk mekanik olarak açılıp 
kapanmaz, sevgi muhabbet ne kadar çok ise bu 
musluk suyu o kadar çok akıtır. Yani suyun 
akması, insanın eli ile değil, sevgi sebebi iledir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-48-  
Seyfeddîn-i Fârûkî hazretleri, Muhammed 
Ma'sûm-i Fârûkî hazretlerinin oğlu ve Silsile-i 
âliyye büyüklerinin yirmi beşincisidir. Bir 
mektubunda buyurdu ki: "Allahü teâlâya 
hamd olsun. İki cihânın efendisi Muhammed 
aleyhisselâma salâtü selâm olsun. Hâfız 
Abdülazîm Münzirî, Kırk Hadîs-i Şerîf adlı 
kitâbında, İbn-i Ömer'den radıyallahü anh 
rivâyet ediyor: "Resûlullah sallallahü aleyhi 
ve sellem efendimiz buyurdular ki: 

"Kim ki bir mümin kardeşinin ihtiyâcını temin ederse, mahşer günü ameller tartılırken 
terâzinin başında duracağım. Benden imdâd isteyince, o zâta mutlaka şefâat 
edeceğim." 
İbn-i Abbâs hazretleri, Peygamber efendimizden şöyle rivâyet etmiştir: 
"Hayır ve şer Allahü teâlâ hazretlerindendir. Hayır anahtarları ellerine verilmiş olanlara 
müjdeler olsun. Şer anahtarları ellerine verilen kimselere yazıklar olsun." 

22 Ocak 2014  Çarşamba 

23 Ocak 2014  Perşembe 

16 | S a y f a  
 



Afv el-Müzenî babasından, o da dedesinden rıdvânullahi aleyhim ecmaîn şöyle rivâyet 
eder: "Peygamber efendimiz buyurdular ki: 
"Allahü teâlâ, insanların ihtiyaçlarını gördürmek için öyle kullar yaratmıştır ki, onlara 
Cehennem azâbı yoktur. Kıyâmet günü olunca onlar için nûrdan kürsüler hazır olur. 
İnsanlar hesâba çekilirken onlar Allahü teâlâ ile sohbet ederler." 
Ali ibni Ebî Tâlib radıyallahü anh rivâyet etti. Peygamber efendimiz buyurdular ki: 
"Kim ki bir mümin kardeşine yardım ve ihtiyâcını temin etmek için harekete geçip 
yürürse, Allahü teâlânın yolunda harb eden mücâhidler sevâbı verilir." 
Ebû Hüreyre radıyallahü anh şöyle rivâyet etti. Peygamber efendimiz buyurdular ki: 
"Kim ki bir müslüman kardeşinin ihtiyâcını temin ederse, Allahü teâlânın yakın dostu 
ve velî kulu olur. Bir kimse mümin kardeşinin sıkıntısını gidererek sevindirirse, Allahü 
teâlâ o mümine mahşerde, sırâtı geçerken iki tâne nûrdan ışık verir. Bu iki nûrun 
ziyâsının kudretini yalnız Allahü teâlâ verir." 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, Cum'a gününü tebrik ederiz, 
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... 
 

2001 krizi sıraları idi. Enver abim, 
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 abimlerle beraber 
kılardık. Zaten her akşam misafirler 
de olurdu orada. Hânede imamlık 
vazifesini yapan abi izinli olduğu 
zamanlar, yatsı namazında Enver 
abim beni imam yaparlardı. O evde 

hergün târihî günler yaşanır, ele geçmez sohbetler olurdu. Bu nimet, ev satılana 
kadar, senelerce devam etti. Hattâ, gelen misafirlerimizi dahi, Enver abimden izin 
alarak oraya götürürdük. Merhametlerinden kabul ederlerdi hep. O günlerde Enver 
abimden her konuda çok istifade ettik, çok iltifatlarına kavuştuk. Bizi kendilerine o 

24 Ocak 2014  Cuma 

17 | S a y f a  
 



günlerde ahiret kardeşi yaptılar. Huzurpınarının temelleri o günlerde atıldı, neleri nasıl 
yapmamızı, neler yazmamızı tek tek anlatırlardı, bazan telefonla, şu kelimeyi 
değiştirdim buyurarak detaylarına kadar ilgilenirlerdi. Huzurpınarının her zaman 
arkasında oldular, her defasında ne kadar büyüdüğünü, kaç abone olduğunu 
sorarlardı. Yine bir gün, Enver abim, 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 
Huzurpınarından şikayet vardı. Aniden şaşırdım, Enver abim ne diyecek diye baktım. 
Çünki bizim için mühim olan Enver abimin ne diyeceğidir. Herkes memnun olsa, Enver 
abim memnun olmasa, o hizmet devam etmez. Herkes şikâyetçi olsa, Enver abim 
memnun olsa, devam edilir. Biz sadece 1 (bir) kişinin memnuniyetine bakarız. Çünki 
Rabbimizin rızasının bu yönde olduğuna inanırız. Onun için nefesim kesilmiş vaziyette 
Enver abimin yüzüne baktım, hiç üstünde durmadılar, "geç, Huzurpınarından biz 
razıyız, Ali'nin hizmetlerinden memnunum, Ali benim iznim olmadan iş yapmaz" 
buyurdular. 

(not: üstteki resim, o târihî sohbetlerin yapıldığı salondan bir görüntüdür.) 

........ devamı haftaya inşallah. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;-49- 

Müjde.. 

Sâbit bin Eslem hazretleri Tâbiînin 
büyüklerindendir. Buyurdu ki: 

"Bir müslüman Allahü teâlânın 
anıldığı yere, dağlar kadar günah 
ile girse, çıktığı zaman üzerinde 
zerre kadar bir günah kalmaz" 

Kendisi anlatıyor: "Mümin, kıyâmet 
gününde, Allahü teâlânın 
huzûrunda durur. Allahü teâlâ ona: 
"Ey kulum! Sen, dünyâda bana 

ibâdet eden kullarımla berâber ibâdet ediyor muydun?" diye sorunca, o mümin; "Evet, 
onlarla birlikte ben de ibâdet ediyordum yâ Rabbî!" der. Yine Allahü teâlâ; "Ey kulum, 
dünyâda iken bana duâ edip yalvaran ve beni zikredip ananlarla beraber, sen de 
yalvarıp beni andın mı?" diye suâl buyurur. O mümin yine; "Evet yâ Rabbî!" diye 
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cevap verir. Bunun üzerine Allahü teâlâ; "İzzetim hakkı için, beni zikredip, andığın her 
yerde ben de seni andım. Nerede duâ edip yalvardınsa, o duânı kabûl ettim" buyurur." 
Sonra şu hadîs-i şerîfi bildirdi: "Müminin hiçbir duâsı red edilip, geri çevrilmez. 
Karşılığı ya dünyâda verilir, ya âhirete tehir edilir, veya günahlarına keffâret olur."  

Allahü teala mahşer yerinde bir kuluna hesab soracağı zaman, buyururmuş ki; "Ey 
kulum! senin hesabını ben mi göreyim, yoksa annen veya baban mı görsün", O insan 
dermiş ki; "Ya Rabbî benim hesabımı sen gör, çünki, sen annemden de, babamdan da 
daha merhametlisin".  

-devamı var-  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-50-  

Dinimize göre amel, Cennete girmeğe 
sebep değildir. Çünki, Cennete 
girmeğe sebep, imandır. İmanı bozuk 
olan veya imanı olmayan, ne kadar 
çok ibadet yaparsa yapsın kapıdan 
döner. Ameli zirvede olan, herkesin 
evliya bildiği birisi, imanı bozuksa, 
yaptıklarının faydasını görmez. 

-devamı var- 
 ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;-51-  

Hakiki din kardeşinin sevgisi, anne baba sevgisinden 
daha çoktur. Eğer böyle bir sevgi teşekkül etmemişse, 
bunun, ne hocasını ne de Allahü tealayı tanıması 
mümkün değildir. Çünki birisi ilahi, diğeri nefsanidir.  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;-52- 

 Bir ibadet, ne kadar rıza-i ilahi için olursa, Allah indinde o 
kadar makbuldür. Buna İhlâs diyoruz. Din kardeşliğinde bu 
esastır.  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
 

 

 
Enver abim buyurdular ki;-53-  

Bir odanın her tarafı raf olsa, raflarda binlerce kitap olsa, bir 
kişi bu kitabların hepsini de okusa, eğer bu doğru bu yanlış 
diyemiyorsa, bu âlim değildir. İlimden maksat; bu doğru bu 
eğri, bu yanlış bu doğru diyebilmektir. Yani hakkı batıldan 
ayırmaktır. Bunu ancak Ehl-i sünnet âlimi yapar. Yoksa çok 
ilim sahibi, çok amel sahibi değil... Kendi kendine de değil. 
Bu, ancak bir mürşidi kâmilin göstermesiyle olur. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;-54-  

Bir mürşid-i kâmilin talebeleri, bu doğru bu yanlış demeyi bilir. 
Bu iyi bu kötü demeyi bilir. O halde mürşid-i kâmilin talebeleri 
de âlimdir. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, 
Cum'a gününü tebrik ederiz, 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.. 

 
Geçen haftanın devamı: 
Yine 2001 sonrası, aynı günlerde… 
Enver abimlerde, yine üçümüz oturmaktayız,.. 
Namaz hazırlığı yapılıyor, Enver abim kollarını 

sıvamakta iken bana "Ali, senin de borcun var mı?" buyurdular. Ben de dedim ki; 
Efendim zât-ı âlînizin sıkıntısı yokken biz de rahattık. Zât-ı âlîniz sıkıntı içindeyken 
bizim rahat olmamız düşünülemezdi, dedim. Bu söz Enver abimin hoşuna gitti, 
buyurdular ki; "Bizim gibi düşünenler, uzakta olsa da bizimle beraberdir, bizim gibi 
düşünmeyenler, yanımızda olsa da, bizimle beraber değildir" buyurdular. 
onra abdest alıp geldiler. Havlu ile kurulanırken 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 gelirler, ondan sonra da kimseyi dinlemezler. Onlar delilerdir. Onun için, 
Mektubâtta da var, bir dünya ehli ile karşılaşırsanız, yolunuzu değiştirin. Aynı 
mahalledeyseniz, başka yere gidin, karşılaşmayın. Kalbiniz meyl eder. Mübarek 
Hocamız birgün buyurdular ki; Yüksek makam sahipleriyle gereğinden fazla dostluk 
kurmamak lazımdır. İnsanın kalbi meyl eder, aklını kaybeder. Önce kalbi meyl eder, 
sonra da aklını kaybeder. Onun için, talebenin asıl vasfı, herkese karşı, Allahü tealaya 
karşı, Peygamberimize karşı, Hocamıza karşı, babasına karşı, annesine karşı, 
kardeşine karşı, edebli olmasıdır. Çünki Şâh-ı Nakşibend hazretleri 'kuddise sirruh' 
bizim yolumuzun başı edeptir, ortası edeptir sonu yine edeptir, buyurmuşlar. Enver 
abinin sıkıntısına katılanlar, Enver abinin sevincine katılanlar, Enver abinin üzüntüsüne 
katılanlar, Enver abi ile beraber sevinenler, dünyada bu his ve acıyı, bu sevgiyi 
duyanlar, hiç şüphe yok ki ahirette o sevdikleriyle, o üzüldükleriyle beraber olacaklar. 
Ama Enver abi ile hiçbir ilgisi olmıyan, Enver abiden bana ne diyenler nasıl Enver 
abinin yanında olacaklar! 
İnsan sevdiğinin acısını paylaşır, sevincini paylaşır, üzüntüsünü paylaşır ve sıkıntısını 
paylaşır." 
........ devamı haftaya inşallah. 
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Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah.

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-55-  

Allah rızası için atılan adımlar çok makbuldür. 
Melekler kanatlarını döşer. Cenab-ı Peygamber 
buyuruyor ki; Günahı büyük olanlar Allah 
yolunda yürüsünler. Hizmet etsinler, Allah için 
bir araya gelsinler. Eslem "radıyallahü anh" 
tabiinden, yani Eshab-ı kiramı görmüş bir 
mübarek zat, buyuruyor ki; Allah ve 
Peygamberden bahsedilen yere bir mümin gitse, 

dağlar kadar büyük günahı olsa, hepsi, sohbetin bereketiyle temizleniyor. Çünki 
dünyada ibadetten maksat, kalbi temizlemektir, beyni doldurmak değildir. Beyin et 
parçasıdır. Beyindekiler unutulur, kalptekiler unutulmaz. Çünki Allahü teala kalbi ve 
beyni farklı yaratmış. Yani ikisi birbirine bağlı değildir. Kalbi ve aklı farklı yaratmıştır. 
Onun için akıl durur ama kalp devam eder. Bunun kaynağı muhabbettir, sevgidir. 
Onun için, ibadetden maksat kalbi temizlemekdir. Bu temizlenmediği müddetçe 
yapılan ibadetler ancak bize şöhret getirir. Arkasından kibir getirir ve felaket gelir. 
Çünki asıl maksat olmamıştır. Peki, bu kalp nasıl temizlenecek? Bu kalp iki şekilde 
temizlenir.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-56- 
Bu kalp iki şekilde temizlenir. Bir, islamiyete 
uymak, yani ibadet, ikincisi de sohbet. 
İbadet; İlim, amel, ihlâsdır. İlim olmazsa 
ibadet olmaz. İbadet olmazsa hiçbir şeye 
yaramaz. İbadet var ihlâs yoksa yine bir 
şeye yaramaz. Dolayısıyla, kalbin 
temizlenmesi için hem sahih olması lazım, 
hem de makbul olması lazım. Sahih olacak, 
bir de kabul olacak. Sahih olması için, emir 
ve yasaklara uymak lazımdır. Namazı 
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emredildiği şekilde kılmak, tesbihi emredildiği şekilde çekmek lazımdır. Tamam, 
ibadet sahih, ama haram lokma yemişse, haramdan giyinmişse yine kabul olmaz. 
Makbul olması çok zor. Sahih oldu, ilim de var, ama elbisenin bir düğmesinin bir ipliği 
haram ise, kıldığı namaz kabul olmuyor. Hadis-i şerif var; Namaz kıldığı odada bir 
parça iplik haramdan olsa, o odada kılınan namaz kabul olmuyor. Çünki o haram, 
zemzemin içine necaset damlamış gibi, berbat ediyor. Zemzem de olsa içilmez. 
Dolayısıyla, dinimizin aslı teberrîdir. Teberrî olmadıkça tevellî olmaz denir. Çünki o 
uzaklaşmak oldukça yakınlaşma kendiliğinden oluyor. Yani haramdan uzaklaşmak 
olunca, artık başka bir yere yaklaşmağa gerek yoktur. Çünki bir şey boşaltılınca, onun 
başka bir şeyle dolması lazım. Mesela, kâlb dünya sevgisinden boşaltılınca Allah 
sevgisi kendiliğinden dolar.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-57-  

İbadet sahih oldu, yani ilim, amel, 
ihlâs var... Makbul de oldu... Bu 
birinci kısmıdır. Diğer kısmı ise, bir 
mürşid-i kâmili bulmak, onu 
sevmek ve onu sık sık 
hatırlamakdır. Buna rabıta diyorlar. 
Rabıtadan maksat, irtibat 
kurmaktır. İrtibat kurulduğu 
zaman, biz bilsek de bilmesek de, 
anlasak da anlamasak da feyiz 
gelir. Feyiz gelmesinden maksat, 
kalbin temizlenmeye başlaması 

demektir. Feyz gelmesinin alameti de, haramlardan soğumak, dünyadan soğumaktır. 
Haramlardan soğumadan Allaha kavuşmak olmaz. İkisi bir arada olmaz. Büyükler bu 
hale kavuşunca kendilerini hiç bilirlermiş, kendilerinden bir şey söylemezlermiş. Ben 
bilmem, hocam bilir derlermiş. Hocam ne derse onu söylerim derlermiş.  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-58- 
Peki, biz şimdi rabıta yapmak istesek nasıl yapmalıyız?.. Bu kadar çok vesvese 
arasında, gözlerimizi kapatmakla büyükleri düşünebilmemiz çok zor, namazda bile kaç 
rekât kıldığımızı şaşırabiliyoruz. Büyükler buyuruyor ki; Bunun çaresi, size hocanızı 
hatırlatacak arkadaşlarla beraber bulunmaktır. Hocanızın yazdığı eserleri okuyun. 
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Çünki o satırların arasında hocanızı 
bulacaksınız, irtibat kuracaksınız, irtibat 
kurduğunuz zat ile beraber olacaksınız. Bu da 
hem dünyada hem ahirette beraberliğe yol 
açacaktır.  

-devamı var- 

ali zeki Osmanağaoğlu 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki;-59- 

Bir mübarek zat sohbet 
ediyormuş. Yakın 
talebelerinden birisi içeri 
girince odanın havası 
değişmiş. Talebeyi çağırmış, 
oğlum ne var sende, senden 
leş gibi koku geliyor diyor. 
Talebe; hocam sabah gusül 
abdesti aldım, çamaşırlarımı 
değiştirdim, buraya abdestli 
geldim diyor. Hocası; yok bu 
koku başka bir koku, ceplerini 
boşalt, ne varsa cebinde koy 

şuraya diyor. Talebe cebinden bir tane kitap çıkarttı. Hocası baktı, işte bu dedi. 
Talebe; Efendim ben buraya gelirken bir arkadaşım benim dindar olduğumu bildiği için 
bana bir din kitabı verdi, ben de aldım cebime koydum dedi. Hocası; Buraya gel, şu 
isme bak, habis bir adam, bid'at ehli bir adam. Bunun kokusu bütün kitabı değil, 
hepimizi perişan ediyor. Evet, yazılar doğru olabilir, ama ondan gelen koku bizi 
öldürmek için yeter. Çabuk bunu dışarıya bırak, böyle bozuk kitabları okuyanlar 
zehirlenir buyurmuş. Midemizi doyurmak için gıdanın temizini aradığımız gibi, 
kalbimizi doyurmak için de kitabın iyisini aramalıyız, pis borudan şifa gelmez 
buyurmuş. Dolayısıyla kitap okumaktan esas maksat, kalp temizliğidir, ayrıca onun 
yanında da bir şeyler öğrenmekdir. O kalp temizlenmezse öğreneceğimiz ilm zaten 
zarar verir. Onun için her kitap okunmaz. Elimizde Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye gibi 
bir hazine varken, başka kitab okumağa zaten lüzum kalmaz. Her okuyuşta ayrı bir 
zevk alınır.  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

05 Şubat  2014  Çarşamba 

24 | S a y f a  
 



 
 

 

Enver abim buyurdular ki; -60- 

Koruyacağımız en büyük varlığımız 
imanımızdır. İmanın yeri de 
kalpdir. Kalp dediğimiz şey, yürek 
değildir. Yüreğin içerisinde manevi 
bir kuvvet var, ampuldeki elektrik 
gibi. Onu korumak, onu 
söndürmemek lazımdır. Amel de 
onu korumak için yapılan 
ibadetlerdir. Korunmaya ihtiyacı 
var. Ya ampul kırılırsa, karanlıkta 
kalınır. 

İman muma benzer, ibadetler de 
mumu koruyan fener gibidir. 

Karanlıkta kalmamak için mum ve fener birlikte lazımdır. 

-devamı var- 
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... 
 

Geçen haftanın devamı: 

2004 seneleri… Huzurpınarı sitesi ve mail grubu kurulalı 1 
sene kadar oldu, Enver abim abone sayısı üzerinde 
ehemmiyetle duruyorlardı ve her defasında kaç abone 
oldu diye soruyorlardı, artış olunca da seviniyorlardı. 
5000 abone olduğunda, dînî konudaki mail grubları 
arasında dünya rekoru oldu. Acaba fitne olabilir mi, yeter 
artmasın derler mi, düşüncesi ile Sarıyer'e, Enver abime 
sormağa gittim. Buyurdular ki; "35.000 olur inşallah, 
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devam"… "Huzurpınarından memnunum. Ehl-i sünnetten hiç taviz vermeden hizmet 
ettiğin için, başarılı oluyorsun. Zaten taviz verseydin, böyle olmazdı. Hizmetlerinden 
razıyım, memnunum." (35.000 olduktan sonra 100.000'i hedef gösterdiler, fakat 
maalesef vefatlarında 99.000 idi. Hatta vefatlarından evvel son görüştüğümüzde yine 
sordular, 99.000 dediğimde, "ehh yüzbin sayılır, çok büyük hizmet" buyurmuşlardı. 
Şimdi 121.000 oldu.) 

O gün namazdan sonraki sohbetlerinde buyurdular ki; 

Allahü tealayı çok seviyorsan; fakat Allah düşmanlarıyla dostluk kuruyorsan, olmaz. 
Kâfirler için azab-ı ilahi var, kâfirleri dost edinmeyin, diye ayet-i kerimede kaç defa 
geçti? O halde, hubb-u fillah, buğd-u fillah, bu işin temel taşıdır. Ben Rabbimi 
seviyorum. Hayırlı olsun, çok güzel, şimdi ispatla bakalım. Kim Allahü tealayı 
seviyorsa, onu sevmek zorundasın. Bilhassa müslümanları ve İslamiyet dinine hizmet 
edenleri Allahü teala seviyor. Onları çok sevmeliyiz. Eğer bu ayrımı yapamıyorsan, 
senin söylediğin sende kalır, hiçbir tarafa gitmez. İki, madem ki seviyorsun, onun 
derdi ile dertlenirsin. Üzüntüsü varsa, borcu varsa, yardımcı olmaya çalışırsın. Hasta 
ise tedavisine koşarsın. Madem ki çok seviyorsun, bu sevgini ispatlaman lazım. Din 
kardeşliği böyledir. Eshab-ı kiram şehit düşerken bir bardak su vardı. Tam içecekti, 
yanındaki su deyince, bırak beni, git kardeşime ver, dedi. Bir bardak su, şehit oluyor! 
Tam ona götürdüğü zaman, diğer biri biraz su deyince, onu da bıraktı, diğerine 
götürdü. Gidinceye kadar vefat etti. Bari ikinciye getireyim, yetiştireyim dedi, ona 
geldi, o da vefat etti. Birinciye geleyim derken, 'radıyallahü anhüm ecmain' o da vefat 
etti. O bir bardak su hiçbirisine nasip olmadı. Neden? Din kardeşini kendine tercih 
ettiği için. Üç, gıyabında, onun haberi yokken, evinde, yatağında, din kardeşi için dua 
eder. Ya rabbi, o hasta, ona şifa ver. Ya rabbi, sana yalvarıyorum, benim o çok 
sevdiğim arkadaşıma, çok sevdiğim o kardeşime şunu şunu ver, der. Eğer bu üç şartı 
yerine getirebiliyorsan, sen hakiki din kardeşisin, hakiki sevgin var. Hakikaten 
seviyorsun. Allah muhafaza etsin, daha arkasını dönmeden seksen tane gıybet! Bu ne 
hal? Mübarekler bir gün Sarıyer'de Cuma sohbetinde buyurdular ki; Efendim, 
mü'minler birbirlerinin arkasından dua ederler. Münafıklar, birbirinin arkasından gıybet 
ederler. Çok fena! Allah muhafaza etsin, münafıklar cehennemde yanacaklar. Onun 
için, sakın ha! 
........ devamı haftaya inşallah. 
Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah.

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; -61-  

Resulullah efendimiz "aleyhissalatü vesselam" buyurdular ki; "Dünya, uykudaki bir 
kimsenin rüyasıdır. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ahiret ebedî hayattır. Cennet 
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dünyanın karşılığıdır"... Dünyayı 
terk edene, bırakana oranın ebedi 
nimeti verilecektir. Yani dünyayı 
sahiplenmeyen, dünya malını 
sahiplenmeyen, onun bir karanlık 
olduğuna, emanet olduğuna iman 
eden için Allahü teala kalıcı olanı 
verecektir. Cehennem de dünyanın 
karşılığıdır; dünyayı isteyip, ahireti 
unutana verilir, oradan ebediyen 
ayrılamaz. Bu bir tercih 
meselesidir, ahireti tercih edene 
Allahü teala cenneti verecektir, 
dünyayı tercih edene cehennemi 

verecektir. Resullullah "sallallahü aleyhi ve sellem" efendimize, bugünün en hayırlısı 
kimdir denildiğinde; "Dünyada Allaha itaat eden ve ömrünü o yönde bitirendir" 
buyurdu. Yine buyuruluyor ki, "Eğer bir şey mutlaka olacaksa siz onu olmuş bilin".  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-62-  

Ahirete giden herkes bir pişmanlık 
duyacaktır, dünya için kanaat 
olur, ahiret için kanaat olmaz. 
Dünya için tevekkül olur, ahiret 
için tevekkül olmaz. Dünyada 
pişmanlık nimettir, fakat ahiretde 
pişmanlık felakettir. Kabrden birisi 
çıkıp dünyaya gelebilse, herhalde 
vaktini bir an boş geçiremez, hep 
ahireti için çalışır, günah işlemez, 
kalb kırmaz. Ölüm dehşetli 
birşeydir. Kabir, herkesin mutlaka 
gideceği, bazıları için cennet 

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. 

-devamı var- 

ali zeki Osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;-63-  

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". 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki;-64-  

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. 

Cenâb-ı Hak bu dünyâda kendi rızası için yapılan her ibâdeti ve ameli kabul eder. 
İnsanlara gösteriş için, insânlara yaranmak için yapılanları kabul etmez. Bunun için 
her türlü ibâdetlerimizin, her türlü işlerimizin, her türlü davranışlarımızın halis olması 
lazımdır. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; Ahiretde, Allah için yapılan 
ibâdetler haricindekilerin hepsi icraatin dışında kalacak, hiç biri kabul edilmeyecek. 
Onun için, az fakat dürüst olanı, yani rıza-i ilahi için olanı yapmak lazımdır. En mühim 
olan şey Allah rızasıdır. Gülistanda bir hikaye var; Ahmed'e çalışıp da, Mehmed'den 
para beklemeyin diyor. Kime çalışdıysanız gidin ondan ücretinizi alın diyor. 
Yapdıklarımızı, insanlar görsün de, ne güzel yapdı desinler diye değil, Allahü teala 
beğensin diye yapmalıyız. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;-65-  

Cenabı Hak âlemi ne güzel 
yaratmış. Herşey Onun emrinde... 
Peki demekten başka çare yok. Her 
an, her saniye, her salise 
Allah'ımızın varlığına muhtacız. Hiç 
böyle bir Allah bırakılır mı... Namaz 
Allah için kılınır, yemek Allah için 
yenir, evlenmek Allah için, islama 
uymak için olur, konuşmak Allah 
için olur, dinlemek de Allah için 
olur. Bunların içine bir parça dünyâ 
karışırsa, zemzeme necaset 
karıştırmak gibi olur. Dünyâ sevgisi 

leşdir. İslâmiyet, ibâdet zemzem gibidir, misk gibidir. Bu temizliğe, bu zemzeme, bu 
güzelliğe pislik bulaştırmamalıdır. Kendimizden konuştuğumuz müddetçe, kendimiz 
var olduğumuz müddetçe bu zemzem içilmez. Birgün çöp yığınının içinde kediler, 
köpekler hırlaşıyorlardı; Birisi miyav diyor, birisi hav diyor. Bir şeyler oluyor. İşte 
hadis-i şerif; "Eddünyâ ci'fetün talibuha kilabün". (Dünyâ çöplükdür, talipleri 
köpeklerdir). Düşmanımızı iyi tanımalıyız. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Dışarıda 
aramayalım, düşman dışarıda değil. İçimizde öyle bir hain var, öyle bir mel'un var ki, 
bize hep en iyi dedirtsin ister, Allah muhafaza eylesin. Sabahleyin her zaman Kur'an-ı 
kerim okumalı, sonra da bir miktar ilmihal okumalı,.. çünki o, günlük gıda olur.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-66- 

Abdülkadir-i Geylani Hazretleri Gunyet-üt 
Talibin kitabında buyuruyor ki; İnsanlara bir 
şey söylemek, Allah'ın dininden bahsetmek 
kolay değildir. 

Hazret-i Osman-ı zinnureyn (aşere-i 
mübeşşereden, Resulullah efendimizin 
damadı), kabristandan geçerken hüngür 
hüngür ağlamış ve mübarek gözyaşları 
sakalından akmış. Demiş ki; "Bu kabir 
insana ibret olarak yeter". Bu kara toprağın 

altında, daracık yerde, kıyamete kadar nasıl beklenir... İbret olarak bu yetmez mi... 
Hipotez değil, bir faraziye değil, mutlak olan bir şey var; o da ölümdür. Kimse bundan 
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kurtulamaz, mutlaka herkes ölecek. Ne garibdir ki insanlar, mutlak olanı unutmuş, 
muallak olanın peşinde koşuyor. Büyükler buyuruyor ki; (Acibtü limen talebeddünya 
vel mevtü yadlibuha: Şu kimseye şaşarım ki, o, dünyanın peşindedir, ölüm de onun 
peşindedir). İnsan çok gafildir. Ölüm var, kurtuluş yok. Tam kavuştum dediğin anda 
ölüm yakalar. Akıllı olmak lazım, akıllı insan ölümü düşünendir. Akıllı insan ölüm ve 
sonrasına hazırlanandır. Dünya ise hayaldir. Dünyanın sonu var, son mutlak, zaman 
meçhul. Dünya ne üzülmeye ne sevinmeye değer. Sonunda hepsi sıfır. Patron da olsa, 
zengin de olsa hepsi musalla taşında dümdüz; er kişi niyetine denilecek. Hepimiz 
yolcuyuz, ahiret yolcusuyuz. Ahiretde herkes pişman olacak. (Ahiretdeki pişmanlık 
felakettir, seadet olan dünyadaki pişmanlığı tercih edelim). Büyükler ağızlarına taş 
alıyorlarmış, lüzumsuz laf etmemek için, günâh konuşmamak için. İmam-ı azâm 
hazretlerinin mühründe şu hadis-i şerif yazıyordu; "Ya hayır söyle, ya sus". Allahü 
teâlâ çok merhametlidir. 70–80 sene kendisine küfredenleri, kendisine karşı gelenleri 
bir iman etmekle afv etmektedir. Merhameti, aklımızın eremeyeceği kadar sonsuzdur 
ve çokdur. Cenâb-ı Hakkın dünyâda en çok razı olduğu amel; imandan sonra, 
kullarına iyilik etmekdir, sevindirmektir. En çok gadab ettiği amel ise; küfürden sonra, 
kalb kırmaktır. Söylenecek en mühim söz şunlardır; İman ettik elhamdülillah. 
İtikadımız doğru. Bir de sert davranmamalıyız. Cenâb-ı Hakkın gazabına gidecek bir 
icraatın içine düşmemeğe dikkat etmeliyiz. Bir kişinin üzüntüsü, bin kişinin helakine 
sebep olabilir. Onun için gönül kırmamalı, kimseyi gücendirmemeli, kimseye tepeden 
bakmamalıdır, konuştuğunuz kişi, Allah'ın sevgili kulu olabilir. Ondan Cenâb-ı Hak razı 
olabilir. O halde onu kırmak değil, duâsını istemeye çalışmalıdır. Bu kim olursa olsun. 
Çünki Cenâb-ı Hak veli kullarını gizlemişdir, saklamışdır. Onlar dahi kendilerini 
bilmezler. Evliyâ demek Allahın dostu demektir. Evliyâ olmak için mutlaka ehl-i sünnet 
itikadında olmak şarttır, Allahü tealanın çok sevdiklerini sevmek ve onlara itaat etmek 
lazımdır. Dîn-i islamın yayılması için fevkalade gayret sarfetmek ve insanlar yanmasın 
diye uğraşmak, ehl-i sünnet alimlerinin yazdığı kitabların okunması için çalışmak 
elbette lâzımdır. 

-devamı var- 

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... 
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Geçen haftanın devamı: 

2008 senesi Ekim ayı… Huzurpınarı abone sayısı onbinleri 
buldu. Bir gün Enver abim beni Sarıyer'deki evlerine 
çağırdılar. Kaç abone oldu buyurdular. Sonra bazı çok 
hususi nasihatlerde bulundular, o gün Enver abim 
buyurdular ki; "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 fedakarlık 
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 huzurpınarı 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 
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ile ölmek veya imansız ölmek, kalbdeki sevgiye tabidir." buyurdular. Bundan sonra 
birkaç ay içinde ikiye katlandı, yirmibinleri geçti. 

........ devamı haftaya inşallah. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-67-  

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.  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-68- 

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. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

15 Şubat  2014  Cumartesi 

16 Şubat  2014  Pazar 
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Enver abim buyurdular ki;-69- 

Mü'mine hizmet ibadettir, 
üzmek ise felakettir. Herkesin 
yaptığı işten, ne olduğu, kim 
olduğu ve tarafı belli olur. 
Karınca, İbrahim aleyhisselamın 
ateşini söndürmek için su 
taşırken yılan ise ateşin artması 
için üflüyordu. İkisi de 
hayvandır fakat ayrı yapıdadır... 
ikisi de farklı,.. tarafını belli 
ediyor. 

Kim Allah içinse Allah da onun 
içindir. Allahü tealanın rızasını düşünerek hareket edenleri, insanlar ne der diyerek 
Allahü tealanın rızasından vazgeçmeyenleri, insanların kızacakları işlerde Allahü 
tealanın rızasına uyanları Allahü teala himayesine alır. İnsanların rızasını gözetip, 
Rabbimizin rızasına uymayanların, Allahü tealanın gadab edeceği işlerde insanların 
rızasına uyanların işini insanlara bırakır.  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-70- 

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. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 
 
 
 
 

17 Şubat  2014  Pazartesi 

18 Şubat  2014  Salı 
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Enver abim buyurdular ki;-71-  

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. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-72- 

Birgün Cüneyd-i Bağdadi hazretleri bir deniz 
kenarına gitmiş. Bir mecusi bol miktarda yem almış, 
denizdeki balıklara yem atıyormuş. Cüneyd-i Bağdadi 
hazretleri, ne yapıyorsun, demiş. Mecusi; yem 
atıyorum, sevap kazanacağım demiş. Cüneyd-i 
Bağdadi hazretleri, senin sevap kazanman için, 
evvela iman etmen lazım. Sen müslüman değilsin, 
hangi sevaptan bahsediyorsun, demiş. Mecusi 
bakmış bakmış, peki benim bu balıklara yem 
verdiğimi o bahsettiğin Allah görüyor mu demiş. 

19 Şubat  2014  Çarşamba 

20 Şubat  2014  Perşembe 
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Cüneyd-i Bağdadi hazretleri vallahi billahi görüyor, Onun bilmediği, Onun görmediği 
bir şey yoktur ki, demiş. Mecusi, bu da bana yeter, demiş. Aradan üç beş sene 
geçmiş, Cüneyd-i Bağdadi hazretleri hacca gitmiş, tavaf ederken bakmış, mecusi de 
tavaf ediyormuş. Cüneyd-i Bağdadi hazretleri, burada ne işin var, demiş. O beni gördü 
demiş. Nasıl gördü deyince, sen gittikten sonra içimde bir nur parladı, baktım 
balıklarn hepsi kelime-i şehadet getiriyor, ağaçlara baktım, kelime-i şehadet getiriyor, 
ben de kelime-i şehadet getirmeğe başladım. Senin Rabbin beni gördü, O gördüğü için 
de buraya geldim, demiş. Ve sana bir nasihat vereceğim demiş. İyilik yap, denize at, 
balık görmezse, halık görüyor, demiş. 

-devamı var- 

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... 
 

Allahü teala rahmet eylesin, mekânını cennet eylesin, kabrini cennet bahcesi eylesin, 
kabrini nûr-u îmân ile, nûr-u kur'an ile pürnûr eylesin. Resulullah sallallahü aleyhi ve 
sellem efendimizin ve silsile-i âliyye efendilerimizin şefaatine kavuştursun inşallah. 
Derecesini âlî eylesin inşallah. 

 
UNUTMAYALIM Kİ, UNUTULMAYALIM. 

Unutmazsak, unutmazlar... hatırlarsak, hatırlarlar. 

22 şubat 2013... yetim kaldığımız gün. 

Hüznümüzün, acımızın zirveye çıktığı gün... 

Dünyanın tadı, zevki kalmadığı gün... 

Abimiz, babamız, hocamız, herşeyimiz ENVER ABİMİZ'i kaybettiğimiz gün… 

Mübarek hocamız buyururdu ki; "Eskiden dünyanın sevilecek tarafı vardı, çünki Allah 
adamları, evliyalar vardı, şimdi onlar olmayınca dünyayı sevmemek daha kolay". 
Evet, hakikaten öyleymiş, insanın sevdikleri birer birer dünyadan ayrılınca dünyanın 
hiç bir değeri olmadığı, sevilemeyeceği anlaşılıyor. Bunu evvelden ilim olarak bilgi 
olarak bilsek de, kalbde nasıl yaşanır bilemezdik. Çok sevdiklerimizden ayrılınca 
yakînen öğrenmiş olduk. 

21 Şubat  2014  Cuma 
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Enver abim olmasaydı, biz hocamızı 
tanıyamazdık, silsile-i âliyye büyüklerini 
tanıyamazdık, Peygamber efendimizin 
kıymetini bilemezdik, dinimizi yaşamanın 
ne olduğunu bilemezdik. 

Bize bu sevgilerin kıymetini öğreten, 
kalbimize yerleştiren, büyüklerin 
büyüklüğünü öğreten, cennete nasıl 
gidileceğini, cehennemden nasıl 
sakınılacağını öğreten, insan sevgisini 
öğreten, yumuşaklığı, kalb kırmamağı 
öğreten, ailemize karşı, insanlara karşı 
nasıl davranılacağını öğreten, her 
sıkıntımızda sadece kendisine müracaat 
edip dertlerimize anında çare bulup bizi 
rahatlatan, her hatâmızı afv eden, hocamız 
ile aramızda vâsıta olan, ehl-i sünnet 
itikadını öğreten, kimin sevilip kimin 
sevilmeyeceğini öğreten, kim olduğumuzun 
değil, kiminle olduğumuzun kıymetini 
öğreten, dinimize fitne çıkarmadan nasıl 

hizmet edileceğini öğreten, güler yüzlü olmayı, neşeli olmayı öğreten, velhasıl 
insanlığımızı öğreten, Allah sevgisini, sevmemiz lazım olan büyüklerin sevgisini 
kalblerimize nakış nakış ören ENVER ABİMİZ'di. 

Merhameti, şefkati, sabrı, yumşaklığı, kalb kırmamağı kitablarda okurduk, kitablardan 
öğrenirdik, fakat nasıl olduğunu bilmezdik, hatta bunların ve bütün güzel huyların bir 
insanda bulunabileceğini bilmezdik. Enver abimizi tanıyınca güzel huyların nasıl 
olduğunu ve bir insanda hepsinin toplanabileceğini görüp anlamış olduk. İslamiyetin 
tarif ettiği kamil insanın nasıl olacağını görmüş olduk. Talebelerine sık sık 
hatırlatırlardı; "Üzen olma, üzülen ol. Ezen olma, ezilen ol. Üzen yandı, üzülen 
kazandı" buyururlardı. 

Abdülhakim efendi hazretleri, büyüklerden bahsederken "İnsan onlardı, biz kimiz ki.." 
buyururmuş, kendisinden bahsetmezmiş, her zaman hocasından ve büyüklerden 
bahsedermiş. 

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 
bahsetmezdi. Enver abim 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.. 

Bize huzurpınarını kurdurduğu zaman yazı yazmayı öğretti, senelerce cuma yazılarını 
hazırlayınca hataları düzelttirdi, bazan telefonla, bazan mail ile "şu kelimeyi şöyle 
değiştirdim" dediği çok olmuştur. Nasıl yazacağımızı öğretirdi, fakat kendisinden 
bahsettirmedi. "Benden bahsetmeden, Benim sözüm olduğunu belli etmeden yaz" 
buyurmuştu. Enver abimin sözlerini, kendisinden bahsedemeden yazmak, en zor yanı 
idi. 
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Enver abim kiminle konuşsa onun frekansına göre haraket etmesini iyi bilir, hiç 
kimseyi korkutmaz, çocukla çocuk olur, büyükle büyük, neşeli ile neşeli olur, dertlinin 
de derdini alır, onu neşelendirirdi. 

Enver abim zeynül mecalis idi. Onun bulunduğu yerde herkes neşeli olurdu. Kimin ne 
derdi olsa orada unuturdu. Zaten Onun yanında dünya hiç akla gelmezdi. İnsan başka 
bir âleme gider adetâ cennet hayatı yaşanırdı yanında. 

Enver abimde silsile-i âliyyenin kokusu olduğu için herkes Onu görebilmek, birkaç 
dakika sohbetinde bulunabilmek için işini, derdini, dünyayı unuturdu. 

Velhasıl Enver abim, asırlarda pek ender yetişen, dünyada bir benzeri bulunamayacak 
olan, yeri doldurulamayacak olan bir abi, bir baba, bir hoca, bir büyüktü. 

Abdülhakim efendi hazretleri, "Büyükler heybelerini doldurup gittiler, yerleri boş kaldı" 
buyurmuş.. Hakikaten gidenlerin yeri doldurulamıyor. 

Enver abim 1990 senesi kasım ayında böbrek nakli ameliyatı için gitmişti. 
Ameliyatdan sonra 9 kasım günü hocamıza ziyarete gittik. 

Hocamız o gün buyurdular ki; "Dün gelseydiniz, bizi böyle neşeli bulamazdınız. Çok 
üzüntülüydük. Ağlıyarak duâ ediyorduk. Yâ Rabbi, Enveri bize bağışla, müslimânları 
yetim bırakma diye duâ ediyorduk. Enver'e bir şey olursa biz de, bütün müslimânlar 
da, yetim kalırız. Enver bey hepimizin babası. Allahü teâlâ onu, bunun için yaratmış. 
Gece-gündüz, düşüncesi dine hizmet. İhlası çok, gayretli, hâfızası da çok kuvvetli. 
Benim söylediklerimi aylar sonra bile hatırlayıp aynısını anlatıyor. Enver abideki ihlâs 
bütün arkadaşlara aks etmiş. Çünki, "İnsanların dini, reislerinin, başkanlarının ki gibi 
olur" buyuruluyor. Onun için arkadaşların ihlâsı Enver abiden geliyor. Bugün gazetede 
resmini görünce sevindik. Neş'emiz yerine geldi." buyurmuşlardı. 
Hocamızın bu sözlerinden herşey açık ve net anlaşılmaktadır. Enver abimizin nasıl 
olduğu, hocamızın nazarında yeri ne olduğu ve değeri gayet açık anlaşılmaktadır. 
Enver abim için başka söze ne hacet var ki...! 

Bir insanın kıymeti sevdiklerinden ve sevenlerinden belli olur. 

Allahü teala bir kulunu severse O'na kendi dostlarını, sevdiği kullarını tanıtır ve 
sevdirirmiş. 

Allahü teala Enver abimize bu büyükleri hem sevdirmiş, hem onlara hizmetle 
şereflendirmiş, hem de Onların kalblerine girmek nasib etmiş.. 

Hocamız buyururdu ki; "Bu büyüklerin bir kişiyi sevmesi demek, Peygamber 
efendimizin ve Allahü tealanın da sevmesi demekdir". 

Enver abimiz ismiyle müsemmâ, nûr'dur. 

Allahü teala Enver abimizi, insanları sevindirmek, insanların ihtiyaçlarını Onun elinden 
vermek, insanların kalblerini ferahlandırmak için ve insanların dünya ve ahiret 
seadetine kavuşmaları için yaratmış. Enver abimi tanımayanlara bunları anlatmak çok 
zor, tanıyanların ise bu sözler az bile dediklerini duyar gibiyim. Velhasıl Enver abim 
melekmiydi, insanmıydı diye düşünülecek, bu devirde böyle bir insan olabilir mi 
denilecek bir insandı. Enver abimi iyi anlıyoruz, iyi tanıyoruz, yani anlayamıyacağımızı 
iyi biliyoruz... 

Enver abimi 1969 senesinde 45 sene evvel tanıdım. Enver abim, her zaman herkesin 
gönlünü alırdı, hiç kimseyi kırmazdı. Herkesin gönlünde taht kurmuştu. 
Binlerce seveni, Enver abimizi görebilmek için, birkaç kelime sohbetini dinleyebilmek 
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için yarışırlar, nasihatini dinleyebilmek için can atarlardı. 
Görüştüğü herkesin tek tek hatırını sorar, gönlünü alır, derdini dinler, sıkıntısını 
giderirdi. 

Herkesin duasını alırdı. 

Buyururdu ki; "Yönünü dünyaya dönen, insanlarla çarpışır, yönünü ahirete dönen, 
insanlar onun gibi olmak için yarışır". Enver abim yönünü ahirete dönmüştü, herkes 
Onu örnek alıyor, Onun gibi olmak için çalışıyordu. 

Dünyada bizim aramızda görülse de, sanki başka âlemde, ahiretde gibi idi. Bu 
dünyanın insanı değildi sanki. İnsanlara iyilik yapmak hücrelerine işlemişti. 

Anlaşılması çok zor, hatta anlamak mümkün değildi. 

Her zaman Allahü tealanın dostlarını, sevdiği kullarını anlatırdı. Yani Allahü tealanın 
velî kulları ile bizim aramızda köprü olurdu. O büyüklerden alıp bize aktarabilen 
zülcenaheyn bir büyüktü. 

Yerinin doldurulabilmesi mümkün değildir. 

Abdülhakim efendi hazretlerinin gözbebeği muhterem hocamız Hüseyin Hilmi Işık 
hazretlerinin en çok sevdiği talebesi, dâmâdı ve her konuda tek vekili idi. 
Hocamız buyururdu ki; "Enver abinin sözü, benim sözümdür". "Enver abiyi üzen beni 
üzer". "Size iki emanet bırakıyorum, biri Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye, diğeri Enver 
abidir". 

Enver abim bizim herşeyimizdi, abimiz, babamız, hocamız, canımızdı.. 

Şimdiden sonra bize düşen vazife Ona layık talebe olabilmek, Onun öğretdiği gibi 
yaşayabilmektir, her karşılaştığımız şeyde Enver abim olsa bunu nasıl yapardı diye 
düşünerek Onun gösterdiği yoldan yürüyebilmektir ki, ahiretde dahi onunla beraber 
olabilelim inşallah. 

Vefatından 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 
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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 son sohbetlerinde buyurdular ki; "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". 

Allahü teala rahmet eylesin, mekânını cennet eylesin, kabrini cennet bahcesi eylesin, 
kabrini nûr-u îmân ile, nûr-u kur'an ile pürnûr eylesin. Resulullah sallallahü aleyhi ve 
sellem efendimizin ve silsile-i âliyye efendilerimizin şefaatine kavuştursun inşallah. 
Derecesini âlî eylesin inşallah. 

Allahü teala dünyada olduğu gibi ahiretde dahi bizi Onlardan ayırmasın, şefaatlerine 
kavuştursun inşallah. Onların açtığı yolda, öğretdikleri gibi yaşamayı, istedikleri gibi 
hizmet etmeyi, Onlara layık talebe olabilmeyi nasib etsin inşallah. 

Allahü teala Enver abimin kabrini cennet bahçesi eylesin, hesabsız sualsin cennetine 
alsın inşallah. 

Huzurpınarı ailesinden ENVER ABİM için dua etmelerini, hiç olmazsa bir fatiha 
okumalarını istirhâm ediyorum. 

Zira dua edene mi, edilene mi faydası olacağı sonra belli olur. 

Allaha emanet olun efendim. 

UNUTMAYALIM Kİ, UNUTULMAYALIM. 

ali zeki osmanağaoğlu. ……. 

......... 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;-73- 

 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 
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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. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-74- 

 Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem 
sohbet ederken, Eshab-ı kiramdan birisi, ya 
Resulallah, dünyanın en kötü adamı kimdir, 
diye sormuş. Peygamber efendimiz; "Kötü 
din adamlarıdır", buyurmuşlar. Kötü din 
adamları, insanların en kötüsüdür. Peki, 
kötü din adamları kimdir? Büyükler 
buyuruyorlar ki; Onlara ulema-i sû' denir. 
Dünya menfaati, kendi şöhreti, kendi 
istikbali için, dinden bahsederler. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;-75-  

Büyükler buyuruyorlar ki; Cömertlik, vermek değildir, 
Allah için vermektir. Nefsi için, meşhur olmak için 
vermenin hiç faydası yoktur. Onun için, cömertlik çok 
kıymetli bir ahlaktır. Verdiğini Allah için verenlere 
cömert denir. Az versin, çok versin; ama yeter ki Allah 
için versin. O halde hepimiz hayatımızda, her ne iş 
yaparsak yapalım, her ne söylersek söyleyelim, her ne 
dinlersek dinleyelim, ya Allah rızası için ya nefsimiz 
içindir. Yani ibre her konuda bir sağa bir sola gidiyor. 
Vefat edene kadar artılar eksiler yazılıyor. Allah için 
olanlar artı, nefsimiz için olanlar eksi. İbre nereye 
götürürse oraya gideceğiz. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

23 Şubat  2014  Pazar 
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Enver abim buyurdular ki;-76- 
Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki; 
Vaki olanda hayır vardır. Bu dinde illâ istenilmez. İllâ olsun 
denmez. Bu çok tehlikeli ve çok kötüdür, hayırlısını 
istemelidir. Çok zengin bir adam varmış. Bu adam her gün 
hocaya gidiyor, Allah bana muhakkak bir erkek evlat versin 

diyor. Oraya bir mübarek zat gelmiş. Bu, mübarek bir zattır, ona derdini söyle 
demişler. Hocam, Allah bana bir erkek evlat versin demiş. Hayırlısını iste dediklerinde, 
hayır illaki erkek olsun diyor. Mübarek zat demiş ki, şurada bir türbe var, git orada bir 
koyun kes ama Cenab-ı Haktan hayırlısını iste diyor. Gitmiş türbeye, efendi baba 
efendi baba, muhakkak erkek evlat istiyorum demiş. Aradan onbeş-yirmi sene 
geçtikten sonra bu mübarek zat yine aynı yere geliyor. O erkek evlat isteyen adam ne 
oldu diyor. Neler oldu neler, adam hapiste demişler. Oğluna ne oldu demiş. Oğlu idam 
edildi demişler. Neden diyor. Allahü teala bir erkek evlat verdi fakat mahallenin 
haydudu oldu, her cins kötülük var. En sonunda birini öldürdü. Babası, yapmasın diye 
ayırmaya gitti. Fakat adam ölünce babası suç ortağı oldu. Oğlunu idam ettiler, babası 
hapiste dediler. Netice.... Onun için ne olursa olsun hayırlısını istemek lazımdır. Bir 
gün Musa aleyhisselam Tur-i Sinaya giderken birisi önünü kesti. Ya Musa, ne olur 
Allaha dua et, ben fakirim, zengin olayım dedi. Hayırlısını iste buyurdu Musa 
aleyhisselam. Adam da, hayır ben zengin olmak istiyorum dedi. Musa aleyhisselam, 
ben Peygamberim tekrarlama bunu diyor. Diğeri, hayır ben zengin olmak istiyorum 
diyor. Musa aleyhisselam; Ya rabbi kulun yolumu kesti. İllâ zengin olmak istiyor, ver 
ya rabbi diyor. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki; Senin hatırın için veririm. Aradan yıllar 
geçmiş, Musa aleyhisselam oradan geçiyormuş. Bakmış ki bir kalabalık. Ne oldu diye 
sormuş. Efendim burada çok fakir bir adam vardı, sonra çok zengin oldu. Azdı 
kudurdu. Bugün birini öldürdü, kısas yapılacak demişler. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-77- 

 Hepimiz her an bir imtihana tabiyiz. Bu imtihanı kazanmak da var, 
kaybetmek de var. Ama imtihanda olan bir kişi imtihandan başka 
bir şey düşünemez. Hepimiz imtihanlardan geçtik. O imtihanı nasıl 
vereceğim diye düşünmekten başka hiçbir şey düşünülemez. Çünki 
ya kalacaksın, ya geçeceksin. Yaptığımız her alışverişte, yaptığımız 
her konuşmada, her yazışmada, her işte Allahü teala kalbimizdekini 
bildiği için, o yaptığımız işlere değil, kalbimizdeki niyete 
bakmaktadır. Kalbimizdeki niyet her zaman rıza-ı ilahi olmalıdır.  

-devamı var-                                                                          
ali zeki osmanağaoğlu 

25 Şubat  2014  Salı 
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Enver abim buyurdular ki;-78-  

Büyükler buyuruyorlar ki; Kardeşim, eğer size birisi 
bir şey sorarsa, Allah rızası için sorarsa, siz de 
Allah rızası için cevap verirseniz, verdiğiniz cevap 
yanlış da olabilir. O Allah rızası için sorduğu için siz 
de Allah rızası için cevap verdiğiniz için, ihlas, 
samimiyet hakim olduğu için, Allahü teala o yanlış 
yaptığınızı düzeltir. Ama menfaatiniz için olursa 
isabetli olsa da isabetsiz, isabetsizse zaten 
isabetsizdir.  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
"Nefise-i Sîret, Hasene-i sûret, 

Rü'yeti aliyyesiyle müşerref olan zevât-ı kirâm, bahtiyardır".
 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 
Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
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Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 
Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 
O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 
"Nefise-i Sîret, Hasene-i sûret, 

Rü'yeti aliyyesiyle müşerref olan zevât-ı kirâm, bahtiyardır".
 

"Zevcetis sultan, binti sultan, ümmü Sultan" 

 
Allahü teala rahmet eylesin, şefaatlerine nâil eylesin inşallah. 
Muhterem hocamız Hüseyin Hilmi Işık rahmetullahi aleyh efendinin muhterem 
hanımefendileri, annemiz, hanımannemiz, 5 sene evvelki bugün, dünyadan ahirete 
irtihal edip, sevdiklerine kavuşurken, binlerce, onbinlerce sevenini, evlâdını yetim 
bırakmıştı. Hanımannemiz, Abdülhakim efendi hazretlerinin ençok sevdiği 
talebesinden olan Ziya bey'in biricik kerîmeleri idi ve çocukluğundan itibaren 
Abdülhakim efendi hazretlerinin pekçok iltifatlarına kavuşmuştu. Abdülhakim Arvasi 
hazretleri ençok sevdiği talebesi, Hüseyin Hilmi efendiyi, pekçok sevdiği ve yanından 
hiç ayırmadığı, Ziya bey'in kerîmesi hanımannemiz ile evlendirdiği zaman; "Sen benim 
hem kızım, hem gelinimsin" buyurarak, kendi yanındaki kıymetini belirtmiştir. 
Hanımannemiz, Abdülhakim efendi hazretlerinin ilmi ve feyzleri ile yetişen, kendisini 
hayatta iken gören son ferd-i kâmil idi. Din ilimlerinde mütehassıs, büyük âlim idi. 
Kalb ilmlerinde de mâhir ve firaset sahibi idi. Hocamızın bütün dünyaya ehl-i sünnet 
itikadını yaymasında en büyük yardımcı olarak, bütün insanların ve insanlığın üzerinde 
hanımannemizin çok büyük hakkı bulunmaktadır.  
Abdülhakim-i Arvasi hazretleri buyurmuşlar ki; "İyiler, iyilikleri ile beraber ahirete göç 
ediyorlar ve kendi yerlerini boş bırakıyorlar". İşte o iyiler, yani Allah adamı, Allah 
dostu olanlardır. Onlar birer ışık, onlar birer güneştir. Bu güneşler azaldıkça, yerinde 
başka güneş olmadıkça, azaldıkça azaldıkça, dünya biraz daha kararıyor. Her giden 
heybesini doldurup gidiyor. Dünyadan birşeyler götürüyor. Yeri boş kalıyor.  
Allah rahmet eylesin, Hanımanne buyurdular ki; "Çamlıcadaydık, ben beş-altı 
yaşlarımdaydım, oynuyordum. Büyüklerin hepsi orada idi. Efendi hazretleri bir 
sandalyede oturmuş, en çok bana bakıyordu.. baktı, baktı, en sonunda cebinden 
küçük bir defter çıkardı, oraya bir beyt yazdı. Beni çağırdı, al Sîret bunu sakla 
buyurdular. Ben bilmediğim için, götürdüm babama verdim. Babam Ziya bey baktı, 
maşallah dedi, aman kızım, bu çok kıymetli, bunu iyi sakla. Şimdi ben saklayayım, 
sonra sen saklarsın dedi. Hâlâ saklı, duruyor". Allah şefaatlerine nail eylesin, Efendi 
hazretleri kuddise sirruh oraya yazmış ki: "Nefise-i Siret, Hasene-i suret, Rü'yeti 
aliyyesiyle müşerref olan zevât-ı kiram, bahtiyardır". Yani, kim onun mübârek yüzünü 
görürse, o sıradan insan değildir. O zevât-ı kirâmdır, büyük insandır ve bahtiyardır. 
Abdülhakim efendi hazretleri yine birgün buyurmuşlar ki; "Ey Siret, ben sana insan 
diyemem, ben sana huri diyemem, ben sana melek diyemem, ben sana peri 
diyemem. Sen hem insansın, hem hurisin, hem perisin, hem meleksin. Sen nesin Ey 
Siret!".  
Hanımanne küçük çocukken kabakulak olmuş. Buyuruyor ki; "Abdülhakim efendi 
hazretleri haftada üç gün vaazdan çıkıyor, bizim eve geliyor, benim baş ucumda 
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oturuyor, ben ateşler içinde yanıyorum, bana okuyor okuyor, nasılım diye gözlerimin 
içine bakıyor. Sonra ben kendime gelince, nasılsın, bugün daha mı iyisin? diye 
soruyor. Arkada babam Ziya bey, iyiyim de, iyiyim de diye işaret ediyor… Her tarafım 
dökülüyor, fakat babam orada ya, iyiyim efendim, iyiyim diyorum".  
Rahmetli Taha amca (Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin torunlarından), çok uzun 
seneler evvel, Hanımanne için buyurmuştu ki; "Zevcetis sultan, binti sultan, ümmü 
Sultan": Sultanın hanımı, sultanın kızı ve sultanın annesi.  
Muhterem hocamız, birgün Abdülhakim efendi hazretlerine "Efendim ben evlenmek 
istiyorum" buyurmuşlar. Abdülhakim efendi hazretleri de; "kiminle" buyurmuşlar. 
Hocamız; "Efendim siz kimi tensib buyurursanız" deyince, Efendi hazretleri de; "Sana 
Ziya beyin kerimesi uygundur" buyurup, aynı gün Ziya beyi çağırıp, hem istemişler, 
hem nikah kıymışlar. Ençok sevdiğini, pekçok sevdiğinin kerimesi ile evlendirmişler.  
Velhasıl hanımannemiz, bizim idrakimizden uzak olan bir sultandı. Böyle güneşler 
birer birer azaldıkca, dünyanın karanlıklığı da artmakta, zifîri karanlık olmaktadır... 
Hanımanneyi tarif etmek için, (bu tâbir uygun olur mu bilemiyorum ama), halk 
arasında bir söz vardır; "Her başarılı erkeğin arkasında bir hanım vardır"...diye. 
Hocamız islamiyeti ve ehl-i sünnet itikadını dünyanın her yerine anlatabilmek için, 
bid'at ehlinin karşısında en sağlam kale olup, çok kıymetli yüzlerce kitabı (arının bal 
yapması gibi) hazırlarken, Îmân cevheri bulunan onbinlerce emsalsiz genci 
yetiştirirken, dinsizlerin ve mezhebsizlerin yıkmak için uğraştıkları güzel dînimizi 
yeniden canlandırmağa çalışırken, hep hanımannenin desteği, yardımı, fedakarlığı, 
vefakarlığı ve zemin hazırlaması vardı. Hocamız Hüseyin Hilmi Işık rahmetullahi aleyh 
efendinin dinimize olan hizmetlerini, bütün alem bilmekte, görmekte ve takdir 
etmektedir. Görmemek için kör olmak veya ard niyetli olmak lazım. (Bu hizmetler 
inşallah kıyamete kadar devam edecektir). İşte böyle büyük bir velîye, böyle büyük 
bir mürşîd-i kâmile bir ömür boyu hizmet etmekle şereflenen, büyük bir sultan (hanım 
annemiz), beş sene evvel bugün, bu fânî dünyaya veda edip, Cennet bahcesinde, 
pekçok sevdikleri ile buluştu. Hepimizin üzerinde çok büyük hakları vardır.  
Şubat ayı bizim için iki hüzün bir arada fakat, eminim ki Onlar için bayram vardır. 
Hocamız ve Hanımannemiz Enver abimizi karşılamışlardır. Biz üzülsek de Onlar 
seviniyor, biz ağlasak da Onlar gülüyordur.  
1978 senesi temmuz ayının 27 sinde, benim düğünümdeki gelin arabası, 
Hanımannemizin 34 TC 983 plakalı, 3 sıra koltuklu, pejo arabasıydı. Arabayı süren, 
(herkesin yardımına koşmayı çok seven) rahmetli bacanağım, Abdülhakim abim idi. 
Yanında da, biricik annesi, hepimizin annesi, hanımannemiz oturuyordu. En arkadaki 
(üçüncü sıradaki) koltuklarda ise muhterem ablalarım (mübarek hocamızın kerîmeleri 
ve gelinleri) oturuyorlardı. O gün, çok sevdiğim rahmetli bacanağım Abdülhakim 
abim, bizi boğaz gezisi ve Eyüp Sultan ziyaretine götürmüştü.... Her karesi bugün gibi 
hatırımda. 1987 senesinde hacca gitmeme dahi hanımannemiz sebep olmuştu. 
Kimlerin üzerinde hakkı yok ki,... bütün insanların ve insanlığın üzerinde çok büyük 
hakkı vardır hanımannemizin.  
Huzurpınarı ailesi mensublarından, hanımannemizin arkasından fatihalar okumanızı, 
dualar etmenizi istirham ediyoruz efendim. Dua edene mi yoksa edilene mi faydası 
olacağı belli olmaz buyuruluyor. Üzerimizde hakkı olanları unutmayalım ki, sonra biz 
de unutulmayalım inşallah.  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim.  
ali zeki osmanağaoğlu  
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Rabbim senden razı olsun, 
Kabrin nur ile dolsun, 
Mekanın cennet olsun 
Hanımanne, cânım anne. 
 
Annelerin annesisin, 
Hepsinden de yücedesin, 
Hocamızın gözdesisin, 
Hanımanne, cânım anne. 
 
Pamuk gibidir yüreği, 
Evlerimizin direği, 
Hepimizde var emeği, 
Hanımanne, cânım anne. 
 
Hocamıza imkân veren, 
Gece,gündüz, hizmet eden, 
Sebeb oldun, bizlere sen, 
Hanımanne, cânım anne. 
 

 
Efendinin gözbebeği, 
Hem kızı, hem de gelini, 
Kimse tutamaz yerini, 
Hanımanne, cânım anne. 
 
Kıymetini bilemedik, 
Hizmetini göremedik, 
Ellerini öpemedik, 
Hanımanne, cânım anne. 
 
Fedâ olsa da cânımız, 
Aksa yerlere kanımız, 
Şükrünü biz yapamayız, 
Hanımanne, cânım anne. 
 
Annelerin annesisin, 
Cânımızdan kıymetlisin, 
Rabbimizin rahmetisin, 
Hanımanne, cânım anne. 

 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;-79-  

Büyükler buyuruyorlar ki; Allahü teala sizin 
görünüşlerinize, amelinize bakmaz, ancak kalbinize, 
bunu kulum niçin yapıyor diye bakar. Netice olarak, 
insanlar insanların dışını görür. Allahü teala içlerini 
görür. İnsanları mı memnun etmek, Allahü tealaya mı 
memnun etmek istediğimize iyi karar vermeliyiz. 
Allahü teala buyuruyor ki, ben içinizi görüyorum, 
niyetlerinizi görüyorum. Bütün ameller, ibadetler, her 
türlü hizmetler niyete bağlıdır. Niyet hayr, akibet 
hayr. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;-80-  

Dünya servet ve şöhrettir. Servet ve şöhret de kimseye kalmaz. 
İkisi de hayaldir. Servet de hayal, şöhret de hayaldir. Kalıcı olan, 
az olsun çok olsun Allah rızası için yapılandır. İhlâslı olan az olsun, 
ama ihlâslı olsun.  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;-81- 

İmam-ı Rabbani hazretleri 213. 
mektubunda buyuruyor ki; "Bütün 
vaazların özü ve nasihatların 
kıymetlisi, Allah adamları ile 
buluşmak, Onlarla birlikte 
bulunmaktır". Demek ki bir Allah 
adamını tanımak çok kıymetlidir. 
Nasıl ki Eshab-ı kiram, Peygamber 
efendimize kavuşmakla Eshab-ı 
kiram oldular ve çok 
kıymetlendiler, bir Allah adamını 
tanıyan, bir Allah adamını seven, 
inanan, Allahü tealanın sevgili bir 
kulunun yolunu, izini takip eden, 
Eshab-ı kiramın kavuştuğu gibi, 

büyük nimete, büyük devlete kavuşur. Bir kişi, bu büyükleri inkâr etmediği, şüphe 
etmediği müddetce, kurtulmamak ihtimali yoktur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;-82- 

Bir mü'min islamiyetin tamamını öğrenip, amel etse, bu kişinin kurtulmak ihtimali 
vardır. Bir Allah adamına peki diyenin, bir Mürşid-i kâmile rastlayanın, yaptığı 
hatalarına rağmen, kurtulmamak ihtimali yoktur. Bu büyüklere kavuştuktan sonra, 

02 Mart  2014  Pazar 
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maddî ve manevî gelen bütün nimetler O büyükler sayesindedir. Bir insan kavuştuğu 
nimetleri kendi şahsından bilse yanar, mahvolur. Bazı insanları, Allahü teala lutf edip, 
kendini tanıtan, sevgisine kavuşturacak olan yola alması, çok büyük nimettir. Büyük 

servete kavuşan, üç beş kuruş 
kaybetmekle üzülmemelidir, 
değmez! Bu nimete kavuşanın, 
kıymetini bilmesi lazımdır, elinden 
gitmemesi için çok çalışması, çok 
şükretmesi lazımdır. Bu büyüklerin 
yazdığı kitabları okumalı ve 
başkalarının da okumasına vesile 
olmalıdır. Zira bu büyükler buyuruyor 
ki, "Bizi arayan satırların arasında 
bulur". 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;-83- 

Allahü tealanın çok merhametli 
olduğunu bildiren ayet-i kerimeler 
azab ayet-i kerimeleridir. Allahü 
teala, kulları yanmasın diye, bir 
emri defalarca bildiriyor, bunu 
yapmayın, buyuruyor. Öyle bir 
imtihan ki, sorular ve cevablar 
bellidir. Buna rağmen bu imtihanı 
verememek çok acıdır. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;-84- 

Eğer dualarımızın kabul olmasını istiyorsak, birinin duasını almamız, 
sevindirmemiz lazımdır. Mısır'da kıtlık olmuş, yağmurlar da yağmıyormuş! Herkes 
yağmur yağması için çare arıyor ve dua ediyor, buna rağmen yağmur yağmıyormuş. 
Mübarek bir zat, bir gün camide cemaatin arasında, ben bunun çaresini biliyorum, 
yağmur nasıl yağdırılacağını biliyorum demiş. Herkes sadaka versin, sonra dua kabul 
olur demiş. Benim bu cübbemden başka birşeyim yok, ben cübbemi veriyorum deyip 
cübbesini çıkarmış koymuş, herkes nesi varsa vermişler, bunları fakirlere dağıtmışlar. 
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Sonra dua etmişler. Ellerini açıp; 
"Ya Rabbî, senin kullarını 
sevindirdikten sonra yapılan duayı 
kabul edeceğini buyuruyorsun, biz 
senin fakir kullarını sevindirdik ya 
rabbî" derken masmavi gökyüzü 
simsiyah bulutlarla dolmuş ve 
hemen yağmur başlamış. Eğer 
dualarımızın kabul olmasını 
istiyorsak, birinin duasını almamız, 
birini sevindirmemiz lazımdır. Bir 
mübarek zâta gelip, efendim 
çocuğumuz çok hasta, şifa bulması 
için dua edermisiniz demişler. O 

zât, şurada fakir biri var, evvela onu sevindirin, sonra gelin buyurmuş. Fakir 
sevindirildikten sonra yapılan dua ile çocuk sıhhatine kavuşmuş. Allahü tealanın 
duamızı kabul etmesi için, bizi sevmesi için, kullarını sevindirmemiz lazımdır. 

-devamı var- 
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... 
 

Hatıraların devamı: 
1984 senesi tarabya oteli.... 
30 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 
abim de namaza çıkacak, onunla çıkarım diye düşünüyorum. 
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Enver abiler de, herkes kılıp gelsin, kendileri çıkarken dikkat çekmesin diye 
geciktiriyorlar. 
Enver abiler bir ara acele ile dışarı çıktılar, ben de hemen koştum fakat herkes benim 
gibi düşünmüş, herkes birden çıkdı, salonda pek kimse kalmayıverdi. Büyük bir 
salonda namaz için yerlere çarşaflar serilmiş, Enver abilerle birlikte yüzlerce abi de 
orada namaza başlamak üzereler. Kapıyı bazıları tutmuş, kimse girmesin diyor ve içeri 
sokmuyorlardı. Zorla dahi olsa girmeyi başardım. 
Girer girmez, Enver abilerle 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 abim hızla benim yanıma 
geliyor, beni yakaladı ve cemaatin en önüne geçirip, "hemen imam ol, namazı kıldır" 
buyurdular. 
Şaşkın vaziyetde orada namaz kıldırdım, hemen arkada Enver abim vardı, bir de 
baktım beşyüz kişiden fazla cemaat var. 
Enver abiler namazdan sonra hızla yerlerine gittiler. 
Tarabya oteli civarından geçerken bu hatırayı her zaman yâd ediyorum, bu otelde 
imamlık yaptığımı hatırlıyorum. 
Allahü teala şefaatlerine nail eylesin inşallah. 

........ devamı haftaya inşallah. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah.

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;-85-  

Resulullah efendimiz 
"aleyhissalatü vesselam" 
buyurdular ki; "Dünya, 
uykudaki bir kimsenin 
rüyasıdır. İnsanlar uykudadır, 
ölünce uyanırlar. Ahiret ebedî 
hayattır. Cennet dünyanın 
karşılığıdır". Dünyayı terk 
edene, bırakana, oranın ebedi 
nimeti verilecektir. Yani 
dünyayı sahiplenmeyen, dünya 
malını sahiplenmeyen, onun bir 
karanlık olduğuna, emanet 
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olduğuna iman eden için Allahü teala, kalıcı olanı verecektir. Cehennem de dünyanın 
karşılığıdır, dünyayı isteyip, ahireti unutana verilir, oradan ebediyen ayrılamaz. Bu bir 
tercih meselesidir. Ahireti tercih edene Allahü teala cenneti verecektir, dünyayı tercih 
edene cehennemi verecektir. Resullullah 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"..  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;-86- 

Hazret-i Ömer radıyallahü anh 
ömreye giderken, Peygamber 
efendimiz sallallahü aleyhi ve 
sellem, "Kardeşim Ömer bana 
da dua et" buyurmuş. 
"Kardeşim" demek sünnettir. 
Onun için büyükler talebelerine 
ekseriyetle kardeşim diye hitab 
ederler. Hocamız birgün 
buyurdular ki; "Kardeşim, bir 
mü'minin evinden sokağa feyz 
akar. Feyz, büyüklerin 
kalbinden akar, dünya 
sevgisini ve para sevgisini 
söker atar". Mevlana 

Celaleddin-i Rumi hazretleri anlatıyorlar, birinin merkebi varmış, merkebin sırtında da 
yara çıkmış. O yara iyileşsin diye, bez yapıştırmış. Sonra o bezleri kaldırırken, etler de 
kalkmaya başlayınca, merkep acısına dayanamamış, çifte atmağa başlamış. 
Celaleddin-i Rumi hazretleri buyuruyorlar ki; Bu yara, dünya muhabbetidir. Üstündeki 
bez, dünyanın kendisidir. O bez yani dünyalık elden çıkarken o merkebin duyduğu 
acıyı, o dünya muhabbeti olan kişi de duyar. Hele o yara birden fazlaysa.. Hele hele 
ölürken, herşeyi bırakırken duyduğu acıyı düşünün. Peki bu yaralar nasıl tedavi edilir? 
Bunun bir tek ilacı vardır. Başka da ilacı yoktur! O da, Allah adamlarını sevmektir. O 
muhabbet, o yaranın ilacıdır. Büyükleri sevmeyen, büyükleri tanımayan, emir ve 
yasaklara tam uyarsa belki kurtulabilir, fakat noksandır, şüphelidir.. zordur. Mutlaka 
kâmil, yani her tarafı olgunlaşmış bir Allah adamına rastlamak lazımdır.  

-devamı var- 

ali zeki Osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -87-  

Aynaya baktığınız zaman kendinizi 
görürsünüz. Siz o aynanın 
neresindesiniz İçindemisiniz, 
dışındamısınız? Aynanın içinde 
deseniz yalan olur, içinde 
değilsiniz. Yok deseniz olmaz, 
bakınca görüyorsunuz. Görülen 
kendinizmisiniz, o görüntü nedir?. 
Bir ipe taş bağlayın ve hızlıca 
çevirin, taş dönerken bir daire 
göreceksiniz. Bu nokta-i cevvale 
denilen daire varmıdır yokmudur. 

Var deseniz, taş çevirilmeyince daire yok oluyor. Yok deseniz, taş çevrilince daire 
görülüyor. Fakat aslında daire yok. Bu görülen daire nedir, nerededir?. İmam-ı 
Rabbani Hazretleri buyuruyor ki; bunların her ikisi de aslında olmayıp bizim 
hayalimizde oluşan vehimdir, görüntülerdir. İşte dünya da, hakikatde bulunmayıp yok 
olacak bir görüntüdür. Dünya hayatı, hayaldir. Hakikat ise ahiret hayatıdır. Dünya 
hayatı, hakikat olan ahiret hayatının aynadaki görüntüsü gibidir. Nasıl, aynadaki 
görüntü bir müddet durur ve karşısındaki hakikat çekilince görüntü kaybolursa, taş 
çevrilmeyince daire görüntüsü kaybolursa, dünya da, bir gün kaybolacak görüntüdür. 
Vehmin arkasından koşan hayalperestdir. Hayalin ideali olmaz. İnsanın ideali, 
hayalhane olan bu dünya olmamalıdır... 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -88-  

Asıl olmadan, görüntü olmaz. Aynanın karşısında cisim 
varsa görüntü vardır. Cisim yoksa, görüntü de yoktur. 
Asıl (hakikat) ahiretdir, görüntü ise dünyadır. Ahiretdeki 
asıl, cennette ise, bunun dünyadaki görüntüsü, izdüşümü 
belli yerlerdedir. Cehennemde ise, görüntü kötü yerlerde 
görülür. Dünyadaki görüntü, ahiretteki aslın, hakikatin 
alametidir. Onun için, iyiler iyileri, kötüler kötüleri bulur. 
Ne yapıp yapıp, iyilerle beraber olmağa çalışmalıdır. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -89-  

İnsan ihsânın kulcağızıdır. Herkes 
kimden iyilik görürse onu sevmeğe 
başlar. 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. 
Allahü teâlâ'nın aziz ettiğini kimse 
zelîl edemez, Allahü teâlâ'nın zelil 
ettiğini kimse aziz edemez.. 
Allahü teala bir kuluna iki şeyi 

vermişse, ona herşeyi vermiştir, tam vermiştir. Onun bir başka şey istemeye hakkı 
yoktur. Birincisi Ehl-i sünnet itikadı, ikincisi Allahü tealanın sevgili bir kulunu 
tanımaktır... O halde bunun şükrünü iyi yapmak lazımdır ki elimizden gitmesin..  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -90-  
Kim Allah içinse Allah da onun içindir. 
Allahü tealanın rızasını düşünerek 
hareket edenleri, insanlar ne der 
diyerek Allahü tealanın rızasından 
vazgeçmeyenleri, insanların kızacakları 
işlerde Allahü tealanın rızasına uyanları 
Allahü teala himayesine alır. İnsanların 
rızasını gözetip, Rabbimizin rızasına 
uymayanların, Allahü tealanın gadab 
edeceği işlerde insanların rızasına 
uyanların işini insanlara bırakır. 
Îmân ni'metinin şükrünü yapabilmek 
için, sahip olduğumuz îmân cevherini 

herkese anlatmak, duyurmak lâzımdır. İnsanlar ebedî ateşde yanmasın düşüncesinde 
olmak lâzımdır. Emr-i ma'rûf da bu demekdir.  
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; "Va'zların özü ve nasîhatların kıymetlisi, 
Allah adamları ile buluşmak, onlarla birlikde bulunmakdır. Allah adamı olmak ve 
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islâmiyyete yapışmak da, müslimânların çeşidli fırkaları arasında, kurtuluş fırkası 
olduğu müjdelenmiş olan, Ehl-i sünnet vel-cemâ'atin doğru yoluna sarılmağa bağlıdır. 
Bu büyüklerin yolunda gitmedikçe kurtuluş olamaz. Bunların anladıklarına tâbi' 
olmadıkça, se'âdete kavuşulamaz..  

-devamı var- 
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... 
 

Hatıraların devamı: 

1980 seneleri,… Kayınpederim Elmas dede, ptt müdürü iken yeni emekli oldu Anadolu 
hisarnda oturuyor.… 

Hocamızı davet ettiler, balkonda oturup sohbet oldu. 

Dünyanın geçici olduğunu anlatmışlardı orada. 

Namaz vakti olunca ev sahibi namaz kıldırsın buyurdular. 

Diğer namaz vakti geldiğinde kalbimden geçti, acaba beni imam yaparlar mı diye 
düşünürken, baktım ki Enver abim bana bakıyor ve tebessüm ediyor. O arada namaza 
kalkılırken hocamız sordular, "kim imam olacak" buyurdular. Enver abim, beni tuttu, 
"Ali var" buyurdular ve bana gülümseyerek, "tamam mı" buyurdular. Birkaç gün sonra 
da bizim evde aynı şekilde, hocamız kim imam olacak diye sorduğunda, Enver abim 
beni imam yapmıştı. 

........ devamı haftaya inşallah. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
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Enver abim buyurdular ki; -91-  

Dinimizin yayılması, tanınması için fevkalade 
gayret etmeliyiz. Zira büyüklerimiz buyuruyor 
ki; "Bir beldede emr-i mâruf yapılıyorsa oraya 
umûmi bela gelmez". Îmânı tam olan bir 
müslüman emr-i maruf yapmadan duramaz, 
çünki hiçbir canlının yanmasına dayanamaz... 
Eğer bir insan, ben kurtulayım da başkası ne 
olursa olsun diyorsa, imanında noksanlık 
vardır. Her kabdan içindeki dışarıya sızar, 
herkes yanında ne varsa onu ikram eder.. 
İnsanlar ebedî ateşde yanmasın diye 
uğraşmak aşkı, Allahü tealanın sevdiği 

kullarının kalbindeki hususî bir hâldir, kime verilirse çok şükretmesi lazımdır. 
Rabbimizin karşılıksız ihsân etdiği, îmân ni'metine şükr edebilmemiz elbette lazımdır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; -92-  
Îmânın temeli ve en mühim alameti, hubb-i 
fillah ve buğd-i fillahdır. Yani, Allahü tealanın 
sevdiklerini yalnız Allahü tealanın rızası için 
sevmek ve Allahü tealanın sevmediklerini de 
yalnız Allahü tealanın rızası için sevmemekdir. 
Çünki hadis-i şerif'te, dünyada birbirini 
sevenler, ahirette de beraber olacaktır, 
buyuruluyor. Allahü tealanın sevgili kullarını 
sevenler, son nefeste imanla ölürler. Ve 
mahşer yerinde de sevdiklerinin yanında haşr 

olup, ahiret hayatında da beraber bulunurlar. Bunun için de, kimin sevilip kimin 
sevilmeyeceğini iyi öğrenmemiz lazımdır... Kim olduğumuz değil, kiminle olduğumuz 
önemlidir. Ahiretde bize, sen kimsin demezler, dünyada iken kiminle idin derler. 
Ahiretde nerede ve kiminle olmak istiyorsak bunu dünyada iken seçmemiz lazımdır. 
İmanın korunması, ancak imanını koruyanlarla beraber olmakla mümkündür. İyi 
insanlar ile beraber olmak, kurtulmaya alamettir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -93- 
Bu imanın korunması ancak 
imanını koruyanlarla beraber 
olmakla mümkündür. Kötü 
ahlak da bulaşıcıdır, iyi ahlak 
da bulaşıcıdır. Onun için iyi 
insanlar ile beraber olmak, 
kurtulmaya alamettir. Ahir 
zamandaki insanların en büyük 
sıkıntısı imanını korumaktır. 
Dünyânın neresinde olursa 
olsun, her insana önce lâzım 
olan şey, dînini, îmânını 
öğrenmekdir. Din, eskiden 
islâm âlimlerinden kolayca 

öğrenilirdi. Şimdi, âhir zemân olduğu için, hiçbir yerde hakîkî din âlimi kalmadı gibi. 
Şimdi dîni, îmânı doğru olarak öğrenmek için tek çâre, Ehl-i sünnet âlimlerinin 
kitâblarını okumakdır. Bu kitâbları bulmak, Allahü teâlânın büyük bir ihsânıdır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -94- 

Peygamber efendimiz 'sallallahü aleyhi ve 
sellem' hazret-i Ali'ye, "Ya Ali, müslümanın 
iki alameti vardır. Birincisi; cömert olmak, 
ikincisi; güler yüzlü olmak. Kâfirin de iki 
alameti vardır. Hasis olmak ve çatık kaşlı 
olmak", buyurmuşlar. Cömert olmak, 
dünyaya düşkün olmamakdır ki dinimizin 
şiarındandır. Dinimize hizmet edecek kişi, 
güleryüzlü olmağa mecbur ve mahkûmdur. 
  

-devamı var- 

  
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -95- 

Abdülhakim efendi hazretleri 
buyurmuşlar ki; İmam-ı Gazali 
hazretlerinin İhya-ul Ulum 
kitabını, bir yahudi muhabbetle 
sayfalarını çevirse, Cenab-ı Hak 
son sayfasında imana gelmek 
nasip eder. Muhabbetten 
dolayı!.. Eğer bir mü'min, bir 
kâfirin kitabının sayfalarını 
muhabbetle çevirirse, son 
sayfada küfre girme ihtimali 
vardır. Çünki insanları Allahü 

tealaya bağlayan, muhabbettir. Bir insan, sevgisini bir kâfire bağlarsa ondan etkilenir. 
Herkes sevdiğiyle beraber haşr olunacaktır. Dolayısıyla, sevgiye çok dikkat etmelidir. 
Hazret-i Ömer radıyallahü anh Basra valisine mektup yazmış, o yanındaki kâfirin işine 
son ver demiş. Ya Emirel mü'minin, her işimi o yapıyor. Elim, ayağım o! İşi, ticareti 
bilen o, demiş. Bir daha söylemem, o kâfirin işine son ver, ölseydi ne yapacaktın? Bir 
müslüman koy, buyurmuş. Çünki kâfiri takdir edersin, küfre girersin. Ne kabiliyetli 
adam dersin, mahv olur gidersin. Sevgi çok zordur. Çünki hadis-i şerif var. Cenab-ı 
Peygamber buyuruyor ki; Kim kimi severse, ahirette onunla beraber olacaktır. Bir 
muhabbet beslerse, ahirette de beraber olur. Çünki daima kötüler iyileri götürür. Çok 
tehlikelidir.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -96-  

Abdülhakim-i Arvasi hazretleri kuddise 
sirruh buyuruyorlar ki; Kur'ân-ı kerim öyle 
bir kitab-ı ilahidir ki, onun her harfinde 
yüzbin derde, yüzbin şifa vardır. İlaçların 
bir kısmı kat'idir, bir kısmı zannîdir. Yani bir 
kısmı mutlak şifadır, bir kısmı ise şifa 
olabilir de, olmayabilir de. Kur'an-ı kerim 
kat'i şifadır. Hiç şüphe yok. Kat'i ilac 
olduğunu Allahü teala buyuruyor. 

-devamı var- 

ali zeki Osmanağaoğlu 

19 Mart 2014  Çarşamba 

20 Mart  2014  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... 

 
Hatıraların devamı: 
Yine 1980 senesi, Ramezân-ı şerif ayı... 
Hocamız, Enver abim, Abdülhakim abim, hanımannemlerle birlikte bizim evi iftar için 
teşrif ettiler. 
Akşam ezanı vaktine kadar sohbet oldu. O gün hocamız, üç ecnebinin Peygamber 
efendimizin 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 
bulunuğunu 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 

21 Mart  2014  Cuma 
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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 olmanın alametidir buyurdular. Sarı levhadan 
maksad, İmamı 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 
aid olduğunu anlatmışlardı. 
Namaz vakti gelince, iftarı açmadan evvel, "Evvela nemazı kılalım, kimin dişi sağlam, 
kim imam olacak" buyurdular. Enver abim, 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. 

........ devamı haftaya inşallah. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah.

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; -97-  

Afv el-Müzenî babasından, o da 
dedesinden rıdvânullahi aleyhim ecmaîn 
şöyle rivâyet eder: "Peygamber efendimiz 
buyurdular ki: Allahü teâlâ, insanların 
ihtiyaçlarını gördürmek için öyle kullar 
yaratmıştır ki, onlara Cehennem azâbı 
yoktur. Kıyâmet günü olunca onlar için 
nûrdan kürsüler hazır olur. İnsanlar 
hesâba çekilirken onlar Allahü teâlâ ile 
sohbet ederler.  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

22 Mart  2014  Cumartesi 
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Enver abim buyurdular ki; -98- 

Ahiret var, ölüm var, cennet var, 
cehennem var... Üçüncü bir yer yok. 
Ya siyah ya beyaz... Onun için 
büyükler buyuruyorlar ki; Günah 
yazılır, ama sevap..! Onun ne olduğu 
belli değil. O sevab Rabbimizin 
rızasına uygun mu oldu, kabul mu 
oldu, red mi oldu, onu Allah bilir. 
Ama günahta böyle bir şüphe yok. 
Onun için, iza câe suresinde Allahü 
teala buyuruyor ki, " Kim Allaha 
tövbe istiğfar ederse onu mutlaka 
affedeceğim." Büyükler buyuruyor ki, 

Allah verdiği sözden dönmez. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; -99-  

Âlimler, Peygamberlerin vârisidir.  

Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hayatı 
boyunca hiç kimsenin ticaretine, dünya işine 
karışmamıştır. Benim işim dünya ile değil, sizin 
ahirette yanmamanız için gönderildim, 
buyurmuşlardır. İşte büyüklerimiz buyuruyorlar 
ki; Kim bu kitapları yayarsa, kim İslamiyeti 
anlatırsa, o da Peygamber aleyhissalatü 
vesselam'ın vârisidir, vârislerini yarı yolda 
bırakmazlar. 

Abdülkadir-i Geylani Hazretleri Gunyet-üt 
Talibin kitabında buyuruyor ki; İnsanlara bir 
şey söylemek, Allah'ın dininden bahsetmek 
kolay değildir. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

23 Mart  2014  Pazar 

24 Mart  2014  Pazartesi 
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Enver abim buyurdular ki; -100-  

Allahü teala cenab-ı Peygamberin 
kalbine kendi sevgisini verdi, bütün 
evliyalara, bütün mü'minlere hep aynı 
sevgiyi dağıtıyor. Âlem-i misal, bir 
aynadır. O aynaya bir varlık görüntü 
vermezse, hayali olmaz. Televizyonu 
açıyorsun, Afrika'daki adamı karşında 
görüyorsun. Peki o adam o mu? Ne 
alakası var? Adam Afrika'da. Buradaki 
görüntü... Ama görüntünün olabilmesi 
için, bir gerçeğinin olması lazımdır. 

İşte ahirette, cennetlik olan müslümanların dünyadaki görüntüsü, Allahü tealanın 
sevdiği hallerdir. Rabbimizin sevdiği her nesnenin şimdi görüntüsünü yaşıyoruz. Ama 
bunun zevkini anlayabilmek için, gerçeğinin olması lazım. Onun için, mü'min namaza 
durduğu zaman, cennet kapıları açılır ve oradakiler hoş geldin derler, karşılarlar. 
Namaz bitinceye kadar gözünün içine bakarlar. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -101-  

Allahü teala cennetin kapılarından birini açık 
bırakmış, diğerlerini kapatmıştır. Açık kalan tek 
kapı, Peygamber efendimizin kalbidir (sallallahü 
aleyhi ve sellem). Onu tasdik etmeyen, kim olursa 
olsun asla cennete giremez. Çünki anahtar ondadır. 
Cennetin kapısından, peygamber efendimize imanı 
olan girer. Peygamber efendimize zerre kadar 
benzemek, bütün dünya ve ahiret lezzetlerinden, 
nimetlerinden daha tatlıdır, daha üstündür. 
Peygamber efendimizin esas vazifesi, islamiyeti 
Allahın kullarına öğretmek idi. Kim islamiyeti 
yaymak için uğraşırsa büyük nimete kavuşur. 

Allahü teala dinimize hizmet edenlere ve hizmet 
etmek isteyenlere, rahmet eylesin, merhamet 
eylesin, yardım eylesin, afv eylesin inşallah. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

25 Mart  2014  Salı 

26 Mart 2014  Çarşamba 
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Enver abim buyurdular ki; -102-  

Ali ibni Ebî Tâlib radıyallahü anh 
rivâyet etti. Peygamber efendimiz 
buyurdular ki: Kim ki bir mümin 
kardeşine yardım ve ihtiyâcını 
temin etmek için harekete geçip 
yürürse, Allahü teâlânın yolunda 
harb eden mücâhidler sevâbı 
verilir. 

Allahü teala en sevdiği işi, en 
sevdiğine verir. Yani, en çok 
sevilen ve en çok güvenilene en 
kıymetli iş verilir.  

-devamı var- 

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
 

Enver abim idi, Sizinle aramızda vasıta olan, 
Enver abim idi, sırlarınıza vâkıf olan, 

Enver abim idi, Işığınızla cihanı aydınlatan, 
Enver abim idi, gönülleri ferahlatan, 

  
Sizden sonra, O'da kavuştu şimdi maşuğuna, 

Nasıl dayanılır, yetim kaldık bu dünyada.
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 
yaşamak gibidir... 

 

27 Mart  2014  Perşembe 

28 Mart  2014  Cuma 
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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 abimin 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 abimin kalbinde anlaşılamaz 
bir mıknatıs vardı,.. öyle ki; insanlar O'na doğru kuvvetle çekildiğini farkederlerdi. 

Enver abim 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 abim, zaman zaman hizmet için bazı arkadaşlara vazife verirlerdi. Mesela 
"huzurpınarı hizmetleri", kurulduğundan itibaren her zaman Enver abimin 
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 huzurpınarını açarak şu dursun, 
bunu kaldır dedikleri de olmuştu. Hatta kendi bilgisayarlarından bazı bilgileri 
vermişlerdi (2008 de Yalova'da). 

Sarıyer'de 2008 senesinde ekim ayında huzurpınarı 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 fedakarlıklar göstermeselerdi, hiç birimiz İslamiyyeti bilemezdik. Peki 
bizden sonra gelecek olan nesiller, ecdadımız bir sürü fedakarlık yapıp size bunları 
öğrettiler, peki sizler bize bunları niçin öğretmediniz derlerse halimiz ne olur? Onun 
için az da olsa bir şeyler yapmalıyız. Hiçbir hasenâtı geri çevirmemeliyiz. İmam-ı 
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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 huzurpınarı 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 abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 
merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah.
 

Ey lâtifler lâtifi, ey kalblerin meliki, 
ilim, takva ehlinin reisi, ehl-i sünnet varisi. 
İnsanların üstünü, doğru yolun rehberi, 
hayât esrarını çözen, âriflerin serveri. 

Asrın müceddidi, O vâris-i enbiyâ... 
Yürekler dayanır mı Sizden ayrı kalmağa? 

Her kelamında rûhlara, âb-ı hayât akıyor, 
her sözü, kalblerden, pasları kaldırıyor. 
Aşkıyla tutuşanlar, yanıp kavruluyor, 
kalbi mühürlü olanın, nasibi olmuyor! 

Yapayalnız bir insan ulaşır mı felaha? 
Yürekler dayanır mı Sizden ayrı kalmağa? 

Vurulmamak ne mümkün! Nur akan simanıza, 
seçilmişler vâsıldır, hizmete zatınıza. 
Mümkün olamaz karşılık, bizdeki hakkınıza, 
cana minnet biliriz, kulluğu kapınıza. 

Onun hürmetine yâ Rab, bizi Ondan ayırma! 
Yürekler dayanır mı Sizden ayrı kalmağa? 

Resûlullahı, gösteren aynadır bizzatihi! 
Abdülhakim efendinin göz nurudur kendisi! 
Kurtarır layık olsak, teveccühünüz bizi, 
neler kazanmazdık ah! tanıyabilsek sizi... 

 

Ey gönüller sultanı, canım dayanmaz daha, 
Yürekler dayanır mı Sizden ayrı kalmağa? 

Gözlerimi kapayıp, derin düşünüyorum, 
hayâlimde, rûhumda, bir Işık görüyorum. 
Kalbleri pak eden, bakışlar önündeyim, 
fakat bu, rü'yâ değil, bilmiyorum nerdeyim. 

Sevdamız bu Işığadır, rûhların tek matlûbuna... 
Yürekler dayanır mı Sizden ayrı kalmağa? 

Doğrusu bu cihanda, başkaca Işık yoktur, 
Olsa bile sönüktür, ziyasız ve donuktur. 
Sizi bilenler bilir, bilmeyene söz yoktur. 
Bu nadide sofrada, kırıntı bize çoktur. 

Bu Işık kavuşturmuş , âşıkları ma'şûka... 
Yürekler dayanır mı Sizden ayrı kalmağa? 

Bizden sadır olanlar, sizi sena edemez, 
boş laftan, yanlış sözden, daha öte gidemez. 
Hakire sükut düşer, karga nağme edemez! 
Sizi meth-ü senaya, diller kafi gelemez. 

Sevenlerin ne yapsın, zulmet dolu dünyada... 
Yürekler dayanır mı Sizden ayrı kalmağa? 
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Ardınızdan yetim kaldı ciğerpareleriniz, 
yüreği parçalanan aşıklar sizin sevenleriniz. 
Kararan gönüllere ilim meşalesiydiniz, 
İlim, takva ehlinin şüphesiz reisiydiniz. 

Unutulmayan nursunuz, ehl-i sünnet yoluna. 
Yürekler dayanır mı Sizden ayrı kalmağa? 

Bir teveccühle, gaflet perdelerini gideren, 
bir tebessümle, sonsuz se'âdetleri veren. 
İlm, irfân, kerâmet, hârikalar menba'ı, 
bu dünyâ nazarınızda, sanki örümcek ağı. 

Ebedî sultân olur, bende olan Onlara. 
Yürekler dayanır mı Sizden ayrı kalmağa? 
  

Alimlerin rehberi, âşıklar sığınağı, 
Dünya zulmette iken, kurtardınız etrafı. 
Sel gibi aktı yaşlar, sevenin gözlerinden. 
Ölüm size düğündür, biz olduk elem çeken. 

Sevenleriniz ne yapsın zulmet dolu dünyada? 
Yürekler dayanır mı Sizden ayrı kalmağa? 

Bizimki övmek değil; nafile bir gayrettir, 
Belki birkaç söz ile, güneş'i tarif etmektir. 
Aşığa gönül gerek, bizlerdeki yürektir. 
Bu yolda makbul olan, kendini hiç bilmektir. 

Bu dünyayı terk ettiniz, kavuştunuz maşuğa. 
Huzur ailesi dayanır mı Sizden ayrı kalmağa? 

 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -103- 

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.  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -104-  

Allahü teala iki tane kanun yaratmıştır. 
Birisi, Allahü tealanın gönderdiği 
kanundur, ona din denir. Bunda hem 
dünya rahatlığı vardır, hem ahiret 
rahatlığı vardır. Hatta o kadar ki, hiçbir 
şeye inanmasa, ateist olsa, sadece 
Allahü tealanın gönderdiği kanun-u 
ilahiden dünyada istifade etse, çok 
rahat eder... Ahiretde cehenneme 
gider, ama dünyada çok rahat eder. 
Çünki cenab-ı Hak kullarının tamamını 
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ilgilendiren kaideler göndermiştir. Abdülhakim efendi hazretleri buyuruyorlar ki; 
"Kendi hukukunuzu kendiniz kurmaya uğraştığınız müddetçe, rahat ve huzur 
bulamazsınız"… Peki demekten başka çare yoktur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -105-  

Allahü teala insanda iki nesne yaratmıştır; 
Nefs ve ruh. Ruh, can demektir. Can, kalp 
demektir. Bunların her ikisinin sevdikleri 
zıttır. Mesela nefs, Allah'ın düşmanıdır. 
Namaz kılacağın zaman, kılma şu namazı 
diye debelenir. Ruh, namaz kıldığın zaman 
rahatlar. Büyüklerin sohbeti ruhun hoşuna 
gider; nefs, çırpınan kuş gibi kaçmak 
ister. Kitap okuyunca ruh sevincinden 
uçar; nefs, sıkılır. Cenab-ı Hak nefse, 
cennete ait nesneleri sevmemek, ruha da 

cehenneme gidecekleri sevmemek hilkatini vermiştir. Ahirette kiminle beraber olmak 
istiyorsan, dünyada onunla beraber ol. Siz, sevgi dairesi içinden çıkamazsınız. Sevgi 
olduktan sonra, mesafe mühim değildir. Netice: O aşk, o muhabbet olmasaydı, bu 
kainat yaratılmazdı. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam miraç gecesi; ya 
Rabbi, ümmetim ne olacak dedi. Peygamberin ümmetine olan sevgisi, anne-babanın 
çocuklarına olan muhabbetinden çok çok daha fazladır. Peygamberimizin ümmetine 
olan sevgisini nereden anlayacağız? Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem her 
defasında ümmetim dedi. Miraçta Cenab-ı Hakkın huzuruna kavuştu; ya Rabbi, 
ümmetim ne oldu, dedi. Allahü teala, Ben sana âşıkım, madem bu kadar çok 
istiyorsun, onlara da namazı farz kıldım. Onlar namaz kıldığı zaman, senin yaptığın 
miracı yapmış olacaklar ve bütün gök ehlinin sevabını onlara vereceğim buyurdu. 
Bütün gök ehlinin, bütün meleklerin yaptığı ibadetin sevabı sana veriliyor! Abdülhakim 
efendi hazretleri buyurmuşlar ki; Eğer benim üzerimden bir vakit namaz geçecekse 
Allah bin kere canımı alsın. Bir talebesi ev taşırken, eşya çalınmasın diye bir vakit 
namazını geçirince buyurmuşlar ki; Keşke malların hepsi çalınsaydı da bir vakit 
namazın geçmeseydi. Onun için büyüklerimiz buyuruyor ki: "Namaz var hayat var, 
namaz yok hayat yok". Onun için havada, karada, denizde hiçbir mazaret ileri 
sürülmeksizin, dinimizin gösterdiği kolaylıkları da kullanarak namazlarımızı kılmamız 
lazım. Çünkü İslamiyetin tamamı namaz içerisinde toplanmıştır. Zaten namaz 
müminin miracıdır. Peygamber efendimizin de miracda çok arzu ettiği, Allahü tealaya 
kavuşmuş olmanın zevki ve sevinçliliğini ümmetinin de yaşamasını istediği için Allahü 
teala ona olan sevgisinden dolayı müminlere namazı emretti ki; madem öyle diyorsun 
ümmetin de gelsin miracını yapsın, namazını kılsın... 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

31 Mart  2014  Pazartesi 

65 | S a y f a  
 



 
 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -106- 
Allahü teala mahşer yerinde bir kuluna hesab soracağı 
zaman buyururmuş ki; "Ey kulum! senin hesabını ben mi 
göreyim, yoksa annen veya baban mı görsün". O insan 
dermiş ki; "Ya Rabbî benim hesabımı sen gör, çünki sen, 
annemden de, babamdan da daha merhametlisin".  
Allahü teâlâ'nın aziz ettiğini kimse zelîl edemez, Allahü 
teâlâ'nın zelil ettiğini kimse aziz edemez. 

-devamı var-                                                                         ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -107- 

Allahü teala kullarını seçiyor, ona göre iş veriyor. Kimisini hayırlı 
işlerde istihdam ediyor, kimisini kötü işlerde.. Ne mutlu hayırlı 
işlerde istihdam edilenlere. 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."   

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 

 
 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -108- 

Allahü tealanın en sevdiği, peygamber efendimizdir. 
Sonra diğer peygamberlerdir. Sonra onların yolunda 
bulunan evliyadır. Hepsinin vazifesi malum... Allahü 
tealanın emr ve yasaklarını, Allahü tealanın kullarına 
bildirmektir. Yani en kıymetli iş budur. Kime bu nimet 
nasîb olursa çok şükretmesi lazımdır. Şükredilmezse 
elden gider. Nimetin devamı için şükr lazımdır. En 

kıymetli iş, aynı zamanda da en zor işdir.. 

-devamı var-  
                                                                        ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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 abime hangisinin uygun 
olacağını sorduk. Hiçbirisine 
izin vermediler. Muayenehane 
açmak daha uygun olduğunu 
söylediler. Zaten 
çocukluğumdan beri Enver 
abimin her emrine (sebep 
araştırmadan) peki derdim. Bu 
emrlerine de baş üstüne 
efendim deyip muayenehane 
açtık. 

İlk gün sabah, Enver abim 
gazeteye giderken bizim 

muayenehaneyi teşrif buyurdular. Dua ederek, açılışını yaptılar. Ellerinde bir Kur'an-ı 
kerim vardı. Buyurdular ki; "Bu Kur'an-ı kerim, Hocamızın okuduğu Kur'an-ı kerimdir, 
selam söylediler, hayırlı olsun diye dua ettiler ve bu Kur'an-ı kerim'i de sana 
gönderdiler" buyurdular. 

Birkaç hafta sonra Cuma namazı için (ayrıca kitap hizmetlerimiz için) Sultanahmed 
camiine gitmiştik. O hafta Hocamız da bizim muayenehanenin yakınında bir camiye 
Cuma namazı için gelmişler ve muayenehaneye uğramışlar. O gün mübarek bir 
gündü. Hem Cuma, hem de kandildi. Her kandilde olduğu gibi akşam hocamıza kandil 
ziyaretine gittik. Hocamız; Bugün sizin muayenehaneye geldim, buyurdular. Duaya 
vesile olması için, efendim kitap satışındaydım, dedim. Biliyorum buyurdular. "Belki 
içeride birisi vardır dedim, zile bastım, açılmayınca kapının yanında dua ettim" 
buyurdular. 
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Hocamız ve Enver abimiz talebelerini çok severlerdi. Dünya işlerinde bile yardımcı 
olurlar, merhametlerini her halûkârda belli ederlerdi. Tabii bizim onları sevebilmemiz, 
Onların bizi sevdiklerinin, Onların kalblerinden gelen sevginin tezahürüdür. Onların 
talebelerini böyle sevmeleri, inşallah ahiretde dahi sahip çıkacaklarının alametidir. 
Yeter ki biz bozulmayalım. Onlar, ömürleri boyunca insanlar yanmasın diye, dünyada 
ve ahiretde insanlar huzurlu olsun diye uğraştılar. Biz de Onların açtığı yolda hizmet 
etdiğimiz müddetçe, Onların bıraktığı emanetlere, hizmetlere, sevgilerine sahip 
çıktığımız müddetçe, ahiretde Onların bize sahip çıkacaklarından ümmidliyiz inşallah. 
Kişi sevdiği ile beraber haşrolur hadis-i şerifi tesellimizdir efendim. 

Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 
merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -109- 

Allahü tealanın has dinine, Ehl-i sünnet olarak hizmet 
etmek çok büyük bir nimettir. Eğer bu nimetin kıymeti 
bilinmezse elden gider. Bu nimetin elden gitmemesi için iki 
şart vardır. Birincisi, herkes tövbe etmelidir. Bu nimet 
elimizden gitmesin diye günahlarımızı düşünmeliyiz, 
Rabbimize yalvarmalıyız. İkincisi, bir yerde dine hizmet 
varsa, orada Rabbimizin rahmeti, merhameti var demektir. 

Bu hizmet olmazsa, Allahü tealanın rahmeti, merhameti, acıması o yerden kalkar.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; -110- 

Seyfeddîn-i Fârûkî hazretleri, Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî 
hazretlerinin oğlu ve Silsile-i âliyye büyüklerinin yirmi 
beşincisidir. Bir mektubunda buyurdu ki: Allahü teâlâya 
hamd olsun. İki cihânın efendisi Muhammed aleyhisselâma 
salât-ü selâm olsun. Hâfız Abdülazîm Münzirî, Kırk Hadîs-i 
Şerîf adlı kitâbında, İbn-i Ömer'den radıyallahü anh rivâyet 

ediyor: Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki: "Kim ki bir 
mümin kardeşinin ihtiyâcını temin ederse, mahşer günü ameller tartılırken terâzinin 
başında duracağım. Benden imdâd isteyince, o zâta mutlaka şefâat edeceğim." 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -111- 

Bir adamcağız işi için bir başka memlekete gitmiş. Hanımı o 
gün çamaşır yıkamış, bütün gün çok yorulmuş ve yatmış. 
Hırsızlar da o gece, nasıl olsa ev sahibi yok, bu evi soyalım 
demişler. Hırsızlar geliyorlar, bir bakıyorlar ki evin etrafı 
yarıya kadar duvarla çevrili, (tam değil). Çok denemişler, 
eve girememişler. İkinci gece geliyorlar, bu defa duvar 

tepeye kadar! Evin sahibi gelince, hırsızlar gelip demişler ki; "Dayı! Senin evi 
soymağa geldik, fakat soyamadık. Evin etrafında yarım duvar vardı, ikinci gün geldik, 
bu sefer duvar tepeye kadardı". Adam eve gelince hanımına anlatmış ve sormuş; ne 
yaptın, niye böyle diye. Hanımı; birinci gün çok yorgundum, Âyet-el kürsiyi 
tamamlayamadan uyumuşum. İkinci gün tam olarak okuyup yattım demiş. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -112- 

Allahü tealanın sevgili kullarının 
rızası Allahü tealanın rızasıdır. 
Onların öfkesi, gadab-ı ilahidir. 
Tabi hayatta olup olmamak da 
bir şey değiştirmez. Hatta 
vefatlarından sonra daha da 
tesirli olurlar. 

Ateş ile barut bir arada 
olamayacağı gibi, iki zıt sevgi 
de bir arada olamaz. 
Peygamber efendimiz'i 
sallallahü aleyhi vesellem 
sevmeyeni sevemeyiz. Bu ise, 
kalpte kendiliğinden hasıl olur. 
İlm ile olmaz. Öğrenilerek 
olmaz. Son nefeste iman, bu 
muhabbete bağlıdır. 

Efendim, insanların işi karışık olur ama Allahü tealanın işinde karışıklık olmaz. Kim 
kimi seviyorsa, hep beraber olur. (Mıknatısın iğneyi çektiği gibi). O halde, Kim 
olduğumuz değil, kiminle olduğumuz önemlidir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -113- 

Hocamıza sormuşlar; hep 
hocanızdan bahs ediyorsunuz, 
hocanız size ne öğretti, 
demişler. Buyurmuş ki; Bana 
hocam bir şey öğretti, o bana 
yeter. Bu sevilir, bu sevilmez! 
Bana bunu öğretti. İrşad demek, 
bu iyi bu kötü'yü 
söyleyebilmektir. İnsan bunu 
anlayamaz. İnsan bunu aklıyla, 
ilmiyle, irfanıyla ayıramaz. Yani, 
bu Rabbimin sevdiğidir, bu 

nefsimin sevdiğidir diye insan kendisi ayıramaz… Ancak bir mürşid-i kâmilin 
öğretmesiyle mümkündür...  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -114- 

Bir büyük zata, sen nasıl evliya 
oldun demişler. Buyurmuş ki; 
"Birgün ben duvarcı ustasını, 
çırağı ile beraber çalışırken 
gördüm. Elindeki tuğlayı 
bırakmadan, çırak başka bir 
tuğla vermiyordu. Usta 
elindekini bırakınca çırak yeni bir 
tuğla uzatıyor, usta bırakmadan 
yenisini vermiyordu. Ben de 
anladım ki, elimdekileri 
başkalarına verirsem, Allahü 
teala bana daha başkalarını 
gönderir, elimdekileri 

vermezsem yenisi verilmeyecek. Onun için elime geçeni veriyorum, verdikce 
eksilmiyor artıyor, verdikce yenileri geliyor" demiş. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 
üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 
Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder.  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 
yaşamak gibidir... 

 
Geçen haftanın devamı: 
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 gittim. 
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. 
Haftaya devamı var inşallah. 
Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 
merhameti ile muamele eylesin inşallah. 
Fî emanillah. 
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Enver abim buyurdular ki; -115- 

Bir çok insanın hakikati 
görememesinin sebebi gözüdür. 
Gözüne inanan, mübarek bir 
zatın kıyafetine, mesleğine 
bakarak yanılır, Onu dinlemez 
ve istifade edemez. Başdaki 
göze değil, kalbdeki göze tâbi 
olmak lazımdır. Kalbdeki göz, 
doğruyu-yanlışı ayırır, kimin 
sevilip kimin sevilmeyeceğini 
bilir. Hakkı hak, bâtılı bâtıl bilir. 
Hiç kimsenin mesleğine veya 
kıyafetine bakarak karar 
verilmez, işin kaynağına bakılır, 

naklettiği bilgiyi nerden aldığına bakılır.  

Bedenin gıdasını iyi seçtiğimiz gibi, ruhun gıdasını da iyi seçmeğe mecburuz. Bedene 
bozuk gıda alan dünyasını yıkar, fakat ruhuna bozuk gıda alan ahiretini mahveder. Pis 
borudan şifa gelmez. Suyun kaynağı da, geçtiği yolu da temiz olmalıdır. Peygamber 
efendimize aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekrin radıyallahü anh gözü ile bakanlarla, 
ebu cehlin gözü ile bakanlar elbette farklıdır. Eğer insan bu zatlara, bu gözle bakarsa 
kör olur. Eğer mübarek bir zat diye bakarsa, kalb gözü açılır.  

Eğer Allahü teala bir kuluna hidayet nasip etmişse, ona Ehl-i sünnet itikadını 
vermişse, ona sevgili bir kulunu tanıtmışsa, o, bu gözle olmaz. Bu, kalp gözü ile olur. 
Böyleyse, kalp gözü açılmıştır. Kalp gözü, hakkı batıldan ayırmak içindir, uçmak-
uçurmak için değildir, bunu iyi anlamak lazım... En zor iş hakkı batıldan ayırmaktır. 

Peygamber efendimizin de duası var, aleyhissalatü vesselam, "Ya rabbi bana hakkı 
hak, batılı batıl göster." buyuruyor. Bir kişi hakka batıl diye saldırırsa, batıla hak diye 
sarılırsa mahvolur. Peygamber efendimiz, ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, 
yetmiş ikisi bozulacak ancak biri doğru yolda kalacak buyurmuşlardır. Bu yetmiş iki 
fırka, cehennem ateşine girecektir, itikad bozukluğu olduğu için cehenneme 
gidecektir. Ateş, bu pisliğin temizlenmesi içindir. Fakat peygamber efendimiz 
ümmetim dediği için, bunlar daha sonra cennete girecektir. Kimsenin tek başına 
doğruyu bulması mümkün değildir… Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından satır satır 
seçilmiş, onbinlerce çiçekten toplanan bal gibi olan Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye gibi 
kitabları okumalıdır ki, kitab mühim bir arkadaştır, iyi seçmek lazımdır. Ehl-i sünnet 
âlimlerinin kitablarını bulanlar, bu büyükleri sevmeğe başlar. Dünyada ve ahiretde 
Onlarla beraber olmak isterler, onlar gibi yaşamak isterler. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -116- 

İmanın şartı altıdır, bunlar 
inanılacak şeylerdir. Bu altı şarta 
inandım demekle hasıl olan imanın 
devam etmesi için başka şeyler de 
lazımdır. Mesela, ibadetler imandan 
değilse de, farz olduğuna inanmak 
imandandır. Bir kimse, namazın 
farz olduğuna inanmazsa imanı 
olmaz. Bir de imanın temeli ve en 
mühim alameti olan, (bugünkü 
tabirle, olmazsa olmazı olan) esas 
bir şart daha vardır ki, o da, hubb-
u fillah ve buğd-u fillahtır. Yani 

Allahü tealanın sevdiklerini sevmek ve Allahü tealanın sevmediklerini sevmemektir. 
Çünki Hadis-i şerif'te, dünyada birbirini sevenler, ahirette de beraber olacaktır 
buyuruluyor. Allahü tealanın sevgili kullarını sevenler, son nefeste imanla ölürler. Ve 
mahşer yerinde de sevdiklerinin yanında haşr olup, ahiret hayatında da beraber 
bulunurlar. Bunun için de, kimin sevilip kimin sevilmeyeceğini iyi öğrenmemiz 
lazımdır. Kim olduğumuz değil, kiminle olduğumuz önemlidir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -117- 

Bir evin her tarafı yanıyorsa, 
kurtulmak mümkün değilse, bir 
mübarek zât gelip, dese ki; "Bak 
evladım, istersen seni 
kurtarabilirim. Ama şartlarım var. 
Bunları yerine getirmen lazım" 
dese, insan ne der? Efendim, şart 
falan anlamam. Ben yanmaya 
hazırım, der mi? İmkan yok! Tabi 
efendim, her şeyi yaparım. Yeter 
ki, siz beni şu ateşten kurtarın, 
der. Veyahut da iki gözü âmâ 

birisine bir mübarek zât geliyor; "Bende bir göz damlası var, onu damlatırsan iki 
gözün açılacak" diyor. Gözleri açılsa, her tarafı güzel güzel görse, bu adamın sevinci 
anlatılabilir mi? Böyle bir nimete kavuşan kişi, bu nimete kavuşmasına sebep olan zâtı 
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nasıl unutur? Onun için, büyükler buyuruyor ki; "Beni küfürden kurtaran hocamdan, 
ben başka bir keramet istemem". Biz de demeliyiz ki; ateşte yanmak üzereyken 
mübarek bir zat bizi kurtardıktan sonra, başka Ondan ne istenir? Abdülhakim efendi 
hazretleri kuddise sirruh buyuruyorlar ki; Bundan önceki ümmetlerin helak olmasının 
bir sebebi de, peygamberlerine çok lüzumsuz sorular sormalarıydı. Bize imanı öğreten 
büyüğümüze tam teslim olmalıdır. Güneşle meşgul olmak varken, yıldızlarla 
uğraşmamalıdır. Değmez çünki. Elhamdülillah, Mübarek hocamız her şeyi anlatmışlar. 
İsmini de Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye koymuşlar. Tam demek, burada noksan yok, 
aradığınız her konuyu bulabilirsiniz demektir. Zaten vaktimiz çok mahdut, onu tekrar 
tekrar okuyup, anlamaya çalışmalıdır. Çok çeşitli kitab okumak yerine, doğru olan, 
büyüklerden nakil olan kitabı çok okumalıdır. Yemek için hazır lokma varken, onu 
yemeğe çalışmak lazım. Yoksa, buğday ekip, un yapıp, ekmek hazırlamağa vaktimiz 
de yok, lüzum da yok. Akıllı olmak, ahiret ticaretini bilmek lazımdır. 

-devamı var-  
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; -118- 

Bir gün Peygamber 
efendimiz aleyhissalatü 
vesselam otururlarken, 
Eshab-ı kiram, bir zattan 
bahsetmişler. Demişler ki; 
Ya Resulallah, bu zatın çok 
güzel huyu var, çok iyi bir 
insan, çok hayırsever,... 
velhasıl çok meth-ü sena 
etmişler. Peygamber 
efendimiz sallallahü aleyhi 
ve sellem, mübarek başlarını 
önlerine eğip, "vacip oldu" 
buyurmuşlar. Biraz sonra 
başkaları gelip, başka bir 
zattan bahsetmişler. Ya 
Resulallah, bu zat çok zulm 

ediyor, çok sıkıntı veriyor, kan kusturuyor demişler. Peygamber efendimiz yine, 
mübarek başlarını önlerine eğip "vacip oldu" buyurmuşlar. Eshab-ı kiramdan biz zat; 
anlayamadık efendim, ikisine de vacib oldu buyurdunuz ama, ne vacib oldu diyor. 
Resulullah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki; "Dinimizde şahitlik 
çok mühimdir. Siz, ilk zat hakkında iyi şahitlikte bulundunuz. Cenabı Hak da kabul etti 
ve cennetlik oldu. İkincisinde, anlattığınız kişinin kötülüğüne şahit oldunuz. Allahü 
teala şahitliğinizi kabul etti ve cehennem vacip oldu". İyi ahlaklı olmağa ve iyi 
geçinmeye çalışmak lazım ki, insanlar da hakkımızda iyi şahitlik yapsınlar. 

-devamı var- 

ali zeki Osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -119-  

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 bir kişi 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. 

-devamı var-  
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -120- 

Bir mü'min doğru bir sebebe 
yapışırsa, doğru bir netice alır. 
Yanlış bir sebebe yapışırsa, 
yanlış netice alır. Fakat sebebe 
yapışırken, doğru veya yanlış 
sebebi ayırmak çok zordur. 
Peygamber efendimizin 
aleyhissalatü vesselam duası 
var; "Allahümme erinelhakka 
hakkan ve erinel bâtıla bâtılan". 
Ya Rabbi bana doğruyu doğru 
bildir, eğriyi eğri bildir, 
buyuruyor. Bu, Peygamber 
efendimizin duasıdır.  

Dolayısıyla, insanın hayatında çekeceği en büyük sıkıntı; yanlış sebebe yapışıp yanlış 
netice almasıdır. Peki, doğru sebebe ve doğru neticeye nasıl kavuşulur?... Tam İlmihal 
Seadet-i Ebediyye kitabında bunun cevabı (formülü) bildirilmiş. Buyurmuşlar ki; İki 
formül veriyorum. Kim bu iki formülü uygularsa, yaptığı işi doğru da yapsa yanlış da 
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yapsa neticesi doğru çıkar. Öyle bir formül ki, mutlaka doğruya götürüyor. Birincisi; 
yapacağınız her şeyden önce birisini sevindirmek, yani sadaka vermek, sonra dua 
etmekdir. Ya Rabbi, ben şu işe teşebbüs etmek istiyorum, beni muvaffak eyle, 
demekdir. Birinci sebep budur. İkincisi ise, yetmiş defa "estağfirullah min külli ma 
kerihallah" okumak buyuruluyor. Okuduk, sadakayı verdik, duayı yaptık, işe 
başladık…. Olur ya, iflas ettik!.. Hani doğru sebep doğru netice verecekti?.. Büyükler 
buyuruyorlar ki; Her türlü başarının, her türlü iyi geçinmenin, her türlü rahat ve 
huzurun engeli insanın nefsidir. Çünki nefs, Allaha düşmandır, Peygambere 
düşmandır, bize zaten düşmandır. İşte insanın dünyada her türlü çektiği sıkıntılar, 
üzüntüler ne varsa hepsi nefsine tâbi olmasından, yani nefsin engelindendir 
buyuruyorlar. Kafirlerin başarılı olmasının sebebi sorulduğunda buyuruyorlardı ki; Siz 
başarı diye neyi kastediyorsunuz, rüyadaki başarıdan mı bahsediyorsunuz, hayattaki 
başarıdan mı bahsediyorsunuz? Rüyadaki başarıdan bahsediyorsanız, ona başarı 
denmez. Çünki rüyada insan zengin olur, fakir olur, gökdelen diker, her şeyi yapar. 
Ama öldüğü zaman, uyanınca gel buraya hesap ver denilecek, bunları ne için yaptın 
denilecek... O halde, siz başarı denilince öldükten sonra Rabbimin rızasını nasıl 
kazanırım, bundan Rabbim razı olacak mı diye düşünürseniz, bundan sonra yaptığınız 
her şey Rabbimizin rızasına uygun olmuş olur. Siz eğer insanlar beğensin, insanlar 
bahsetsin, zengin olayım, meşhur olayım isterseniz, olursunuz. Ama öldükten sonra 
başarısız olursunuz. O halde başarı Rabbimizin rızasıdır, öldükten sonra işe 
yarayandır. Rabbimizin rızası, bu iki şartı yerine getirmeye bağlıdır. O halde sadaka 
verdikten sonra, yapılan dua neticesinde ve yetmiş tane istiğfar okuduktan sonra 
yaptığınız herhangi bir işte dünya başarısı olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama mutlaka 
bilmelidir ki bundan Allahü teala razıdır. Çünki aklımıza göre değil, bildirilen sebebe 
yapışınca, araya nefsimiz girmediği müddetce neticesi hep hayırlı olur inşallah. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 
üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder.  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Enver abim buyururdu ki; "Müslüman, aranılan insandır, özlenilen insandır, hasreti 
çekilen insandır. Bir insanın yanına yaklaşmak kolay değilse veya karşılaşmayalım 
şununla diye yol değiştiriliyorsa, onun imanında noksanlık vardır. Yönünü dünyaya 

18 Nisan  2014  Cuma 

76 | S a y f a  
 



dönen insanlarla çarpışır, yönünü ahirete dönen ise, insanlar onun gibi olmak için 
yarışır" buyururlardı. Enver abim 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 abimde ne vardı, 
onda insanlar ne buluyorlardı?... Bunu biz kendi düşüncemizle anlayamayız, 
anlayabilmemiz de mümkün değildir. Fakat bunun cevabını hocamızdan 80'li yıllarda 
işitmiştim. Onun için yakinen biliyorum. 
Bir zamanlar mehmed ağa diye tabir ettiğimiz bir hizmet yerimiz vardı. İkibin 
senelerine kadar orada 20-25 sene çok büyük hizmetler yapılırdı. Arkadaşlarımızın 
düğünleri dahi orada yapılırdı. Tabii düğün deyince yanlış anlaşılmasın! Bizim 
arkadaşlarımızın düğünü demek Enver abimizin sohbeti demekti. Mehmed ağanın bir 
katında mescid vardı. (zaten Enver abimin açtığı her işyerinin en güzel yeri mescid 
olurdu). Bayram sohbetleri, düğün sohbetleri orada olurdu. Uzak yerlerdeki abilerimiz 
dahi koşarak gelirler, herkes Enver abiyi görebilmek için çırpınırdı. Bayram namazına 
Enver abim Mehmed ağaya geldikleri için İstanbul'daki arkadaşlarımız da oraya 
gelirlerdi. Bir meseleyi öğrenmek insanın beynine kaydedilir. Fakat zamanla 
unutulabilir veya unutulmasa da tatbik edilmesi ayrı ve zor bir meseledir. Bazı şeyler 
vardır ki, onları öğrendiğinizde beyne değil de, kalbe yazılır. O zaman onu kolay 
unutmazsınız. Hatta kalbe yazılan birşeyi tatbik etmek için zorlanılmaz. Onu 
yapabilmek meleke halini alır sanki. Hani herhangi bir ilmihal kitabından, birisi namazı 
öğrenir, fakat bakarsınız ki namaz kılmıyor, hatta babası hocadır bunun. Neden 
kılmıyor, öğrendiği kitab ihlasla yazılmamış. Tam İlmihal Seadeti Ebediyye'den 
öğrenmişse, namaz kılmaması mümkün değildir. İhlasla yazıldığı ve büyüklerin 
yazıları olduğu için insanın kalbine kazınır. Hem öğrenirsiniz, hem seversiniz, hem de 
feyz alınır. Enver abimden işittiklerimiz de, mermere yazılan yazı gibi, kalbimize 
kazınır, nakış nakış örülürdü. Enver abim kalbden anlattığı için dinleyenlerin kalbine 
te'sir ederdi. İlel kalbi, minel kalbi sebîlâ diye bir söz var, kalbden kalbe yol vardır. 
Haftaya devamı var inşallah. 
Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 
merhameti ile muamele eylesin inşallah. 
Fî emanillah.

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -121- 

Bir müslümana ilk lazım olan şey imandır. 
İmandan hemen sonra lazım olan ilimdir. 
İlim öğrenmek kadın ve erkek her 
müslümana farzdır. İnsanların kendini 
kurtaracak kadar ilim öğrenmesi farzdır. 
Öğrendikten sonra öğrendiğini öğretmek 
de farzdır, ayrıca öğrendiğini tatbik etmek 
de farzdır. Bir Müslüman bir ibadeti 
yapmayınca günaha girer, bilmiyorsa 
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ikinci bir günaha daha girer. İlim öğrenmemek felakettir, öğretmemek de felakettir, 
tatbik etmemek en büyük felakettir.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -122-  
Bir şeye kavuşan her şeye kavuşur. 
O bir şey, ışıktır, kaynaktır. İnsanın 
istifade edebilmesi veya 
edememesi, o bir şeye yakınlığına 
veya uzaklığına bağlıdır. 
Bir kimse, ibadetlerini yapmakla 
beraber, Allahü tealanın 
sevmediklerini de severse, mesela 
ebu cehili severse, bu kişi 
cehenneme gider. Çünki Hadis-i 
şerifde Peygamber efendimiz 
sallallahü aleyhi ve sellem öyle 
buyuruyorlar. Herkes sevdiğinin 

yanında olacak. Demek ki insan, dünyada sevdiklerine dikkat etmelidir. Bu sevmek ve 
sevmemek, şahsi menfaati için değil, Allahü tealanın rızası için olmalıdır. Sevmek ve 
sevmemek kalp ile olur, beden ile olmaz. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -123- 
Yine böyle 22 Nisan günü dertli, 
üzgün, ne yapacağımızı şaşırmış 
birkaç arkadaş kafa kafaya verdik, ne 
yapacağımızı düşünüyoruz. Hatta 
gazeteyi kurmaya karar verdiğimiz 
yerde kulakları çınlasın Vehip Sinan 
geldi. Üç gün sonra gazete çıkacak. 
Dedi ki; -Kadro nerede?. 
Dedim ki,; -İşte. Sen, ben, o, biz, siz, 
onlar, işte o kadar. 
-Başka? 
-Kimse yok, 
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-Ya'ni gazete böyle mi çıkacak, dedi. 
-Evet. 
-Allahaısmarladık ben gidiyorum, dedi. Ayakkabılarını bırakıp kaçtı. 
-Böyle gazete olmaz, dedi. 
Oldu… 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -124- 

(bir 22 nisan sohbetinden…) 

Bir mü'min doğru bir sebebe 
yapışırsa, doğru bir netice alır. 
Yanlış bir sebebe yapışırsa, yanlış 
netice alır. Doğruya yanlış diye 
saldırırsa mahvolur. Yanlışa doğru 
diye sarılırsa felâket olur. Fakat 
sebebe yapışırken, doğru veya 
yanlış sebebi ayırmak çok zordur. 
Peygamber efendimizin 
"aleyhissalâtü vesselâm" duası 
var; "Allahümme erinelhakka 

hakkan ve erinel bâtıla bâtılan". Yâ Rabbi bana doğruyu doğru bildir, eğriyi 
eğri bildir, buyuruyor. Bu, Peygamber efendimizin duasıdır. Dolayısıyla, insanın 
hayatında çekeceği en büyük sıkıntı; yanlış sebebe yapışıp yanlış netice almasıdır. 
Peki, doğru sebebe ve doğru neticeye nasıl kavuşulur? Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye 
kitabında bunun cevabı (formülü) bildirilmiş. Buyurmuşlar ki: İki formül veriyorum. 
Kim bu iki formülü uygularsa, yaptığı işi doğru da yapsa yanlış da yapsa neticesi 
doğru çıkar. Öyle bir formül ki mutlaka doğruya götürüyor. Birincisi; yapacağınız her 
şeyden önce birisini sevindirmek, yani sadaka vermek, sonra dua etmek. Yâ Rabbi 
ben şu işe teşebbüs etmek istiyorum, beni muvaffak eyle, demek... Birinci sebep 
budur. İkincisi ise; yetmiş defa "estagfirullah min külli mâ kerihallah" okumak 
buyuruluyor. Okuduk, sadakayı verdik, duayı yaptık, işe başladık… Olur ya, iflas 
ettik!.. Hani doğru sebep doğru netice verecekti?.. Büyükler buyuruyorlar ki; Her türlü 
başarının, her türlü iyi geçinmenin, her türlü rahat ve huzûrun engeli insanın nefsidir. 
Çünkü nefs, Allaha düşmandır, Peygambere düşmandır, bize zaten düşmandır. İşte 
insanın dünyada her türlü çektiği sıkıntılar üzüntüler ne varsa, hepsi nefsine tâbi 
olmasından, yani nefsin engelindendir, buyuruyorlar. 

Kâfirlerin başarılı olmasının sebebi sorulduğunda buyuruyorlardı ki; siz başarı diye 
neyi kastediyorsunuz, rüyadaki başarıdan mı bahsediyorsunuz, hayattaki başarıdan mı 
bahsediyorsunuz? Rüyadaki başarıdan bahsediyorsanız, ona başarı denmez. Çünkü 
rüyada insan zengin olur, fakir olur, gökdelen diker, her şeyi yapar. Ama öldüğü 
zaman, uyanınca gel buraya hesap ver denilecek, bunları ne için yaptın denilecek... O 
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halde siz başarı denilince, öldükten sonra Rabbimin rızasını nasıl kazanırım, bundan 
Rabbim razı olacak mı diye düşünürseniz, bundan sonra yaptığınız her şey Rabbimizin 
rızasına uygun olmuş olur. Siz eğer insanlar beğensin, insanlar bahsetsin, zengin 
olayım, meşhur olayım isterseniz, olursunuz. Ama öldükten sonra başarısız olursunuz. 
O halde başarı Rabbimizin rızasıdır, öldükten sonra işe yarayandır. Rabbimizin rızası 
bu iki şartı yerine getirmeye bağlıdır. O halde sadaka verdikten sonra, yapılan dua 
neticesinde ve yetmiş tane istigfâr okuduktan sonra yaptığınız herhangi bir işte dünya 
başarısı olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama mutlaka bilmelidir ki, bundan Allahü teâlâ 
razıdır. Çünkü aklımıza göre değil, bildirilen sebebe yapışınca, araya nefsimiz 
girmediği müddetçe neticesi hep hayırlı olur inşâallah. 
Çilesiz hiçbir hizmet olmaz. Bir dâvâ ne kadar çileli ve sıkıntılı olursa, o kadar uzun 
ömürlü olur. İslâmiyetin başlangıcında çekilen sıkıntılar belli... Peygamber efendimiz 
aleyhissalâtü vesselâm buyuruyor ki; "Gelmiş veya gelecek bütün insanların 
çektiği çileden ben daha çoğunu çektim". İnsanlara bir şey vermek, bir kültür 
vermek, bir inanç vermek, hizmet vermek, dünyada en zor iştir. Bu vesileyle size iki 
hatıramı anlatayım………. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -125- 

İhlas'ın en güzel özelliğini ben size söyleyeyim. 
İhlas yani bu holding, yani Enver Ören, hangi 
ülkede yaşadığını bilir, Enver Ören hangi rejimde 
bulunduğunu bilir. Enver Ören ülkesinin rejimine, 
kanunlarına saygılıdır, bağlıdır. Enver Ören'den 
kimse sıkıntı çekmez, Enver Ören kimseye sıkıntı 
vermez. Enver Ören fitneye sebep olmaz. Enver 

Ören'in yüzünden hiç kimsenin başı ağrımaz. Çünki O, kanunları bilir, insanları bilir, 
Allah'ını bilir. Efendim, devletini bilir, milletini bilir, bu büyük teşkilat, bu kadar 
kalabalık insanlar.. Bu dünyada inşaallah mutlu olacak, hem ahirette mutlu olacak. 
Çünki Enver Ören'in iki tarafı var; Hem dünya hem ahiret tarafı var. İnsanların hem 
dünyada mutlu olmasını ister, hem ahirette rahat etmesini ister. 

(Marmara evleri ikinci kısım temel atma töreninden)  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; -126- 

22 Nisan 1970'de  

23 Nisan  2014  Çarşamba 

24 Nisan  2014  Perşembe 
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Üniversiteden ayrılıp bu işlere başlayınca iki 
maksadım vardı. Birincisi, Allah'ın dinine hizmet 
etmek. İkincisi O'nun kullarına faydalı olmak. Bu 
işleri yaparken bugüne kadar, hep verdim. 

Kimseyi üzmedim, sizleri güldürüp kendim ağladım. 
Sizleri rahatlandırdım, sıkıntıda olmama rağmen 
fazlasıyla maaşlara zam yaptım, neşelendirdim, 
sevindirdim fakat kendim sıkıntıdaydım, bunu da 
kimseye belli etmedim. Benim mizacım, tarzım 

buydu. Başka şey yapamazdım. Bugünlere geldik. Fakat zaman değişti, şartlar 
değişti... 

-devamı var- 
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... 
 

2010.04.22 Gazetenin 40. yıldönümü yemeğindeki sohbetinden… 
Uzaktan yakından gelen bütün abiler hoş 
geldiniz. İnşallah bu yediklerimiz hem 
maddi, hem manevi şifa olsun. Ya rabbi, 
böyle nice seneler, nice yemeklerin 
ahirette devamını nasip eyle. 
Ve sıra gazeteye geldi. Enver abi bir 
belgeseldir. Gazetenin kurulduğu günden 
bugüne kadar hayatının ayrılmaz bir 
parçası olarak yaşamıştır. Çünki, bir iş 
iştir; fakat kurucusu eğer belli ise, o 
bambaşka bir iştir. Onun için, çok büyük 
bir nimet, çok büyük bir seadetle buraya 
kadar geldik. Ama nasıl geldik? Onu 

dünyada anlatmak zor. Ama ahirete gittiğimiz zaman, Enver abi böyle bir yemek 
verecek, yine hiç noksansız eksiksiz, bütün abileri orada göreceğiz. Abiler, dünyada 
anlatamadım, şimdi size sinevizyonla göstereceğim, diyeceğim. Eğer gözyaşları 
toplansaydı, birkaç kova ederdi. Tansiyonu sıfır olup da Enver abinin bayılıp yere 

25 Nisan  2014  Cuma 
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düştüğü günler olmuştur. Ama yine gündüzleri gülmüştür, o ayrı bir mesele. Ama 
gece! O başka bir âlem. Çilesiz hiçbir hizmet olmaz. Düşünün ki, cenab-ı Peygamber 
'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Gelmiş veya gelecek bütün insanların çektiği 
çileden ben daha çoğunu çektim. 
-Neden? 

-İnşaat yapsaydı, bu kadar çekmezdi. Ticaret yapsaydı, bu kadar çekmezdi. Ama 
insanlara bir şey vermek, bir kültür vermek, bir inanç vermek, hizmet vermek, 
dünyada en zor iştir. İşte Allahü teala bize o çileyi çektirdi ama, elhamdülillah ki, 
emekler boşa gitmedi. O dikilen fidandan bugün çok güzel meyveler toplanmaya 
başladı. Çok hayırlı dualar alıyoruz, çok faydalı hizmetleri görüyoruz. Çok satılan 
olmasa bile, çok okunan bir gazeteye sahibiz. Ama inşallah çok satılan bir gazete de 
olacak. Eğer Enver abi bir şey için olacak diyorsa, bunda bir hikmet var de, sus ve 
bekle. 

Mevzu gazete olunca birkaç hatırayı anlatmak zorundayım. Çünki bu hatıralarda ibret 
var. Bir tanesi şu; Güneş Matbaacılıkta Şeref efendi sokakta, ikibuçuk odada ilk 
Hakikat Gazetesi çıkmaya başladı. Yazı İşleri Müdürümüz bir odada, diğer odada da 
aynı zamanda sekreterlik yapıyor, bana da yer yok. Mehmet Ali bey, gündüzleri sen 
bekçi odasına otur, saat beşte nöbet değiştirirsiniz. Bizim bekçi gelir, sen gidersin, 
dedi. Peki, dedim. Koltuğun bacağının biri kırık. Masa belki yüzelli senelik. Şu halleri 
görünce, ya rabbi, hayal midir, rüya mıdır, diyorum. 

Birgün geldi, seninle özel konuşmam var, dedi Mehmet Ali bey. Buyurun dedim; yok 
yukarıya, dedi. Peki dedim, odasına çıktık, ne olur gizleme, saklama, dedi. Neyi 
saklayacağım, dedim. Bu gazetenin arkasında kim var, dedi. Nasıl kim, dedim. Yani 
finansör kim? Size veren kim, dedi. Mehmet Ali bey, böyle bir şey yok, dedim. 
Basmam, dedi. Yoksa ne yapayım dedim, o zaman üç aylık teminat mektubu getir, 
dedi. Parayı peşin veriyorsun, yanında üç aylık da teminat mektubu! Peki dedim, 
aşağıya indim, Mahmut abi bu teminat mektubu ne demek, dedim. Çünki Mahmut abi 
içimizde en tecrübeli, Bâb-ı âliden geçme olduğu için, onu biz gazete sahibi yaptık. 
Tahsili sıfır, ilk okul mezunu değil. Ben de üniversitede asistanım, onun yardımcısı 
olarak tayin oldum. Ama bir taraftan da öğreniyorum. Mahmut abi, bankada parası 
olana, karşılığında teminat mektubu verirler, dedi. Teminat mektubunu bulduk, 
verdik. Hayır, mümkün değil, bunun arkasında kim var? Söylemezsen basmam dedi. 
Kimse yok, dedim. O zaman, teminat mektubu versen de basmam, dedi. Sıra bana 
geldi. Mehmet Ali bey, ben sana bunun arkasında kim olduğunu söylerim ama, sen 
başkasına söylersin, dedim. Deli misin sen? Ben sır saklayan bir adamım, dedi. O 
zaman kapıyı kilitle, içeriye kimse girmesin, dedim. Tabi dedi, kapıyı kilitledi. Biraz 
bekledim, söyle, dedi. Mehmet Ali bey, iyi dinle. Bu gazetenin arkasında Allah var, 
dedim. Bir bozuldu, biz de müslümanız, dedi. Allahtan zengin birinin ismini söyle, 
sana onun ismini söyleyeyim, dedim. Tamam, bir isim ver, dedi. Allah, dedim. 
Velhasıl, kör topal gazeteyi bir hayli getirdik. Böyle bir hatıra! 
Aradan epey bir zaman geçti, haftada bir gazete sahipleri olarak bir araya geliyoruz. 
Mehmet Ali beyde de şeker hastalığı var, birgün gazeteye geldi. Hatta yeğeni getirdi. 
Allah rahmet eylesin, gözleri görmüyor, elinde de baston. Tak tak bastonla yere 
vuruyor, arkamda örtülü ödenek var diyenler battı, arkamda şunlar, bunlar var 
diyenler battı, arkamda Allah var diyenler devam etti, edecek edecek, dedi. Bir hafta 
sonra da vefat etti. Ama itiraf etti! 
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Birgün Tercüman gazetesinden bizi seven birisi geldi, efendim Tercüman sağcı bir 
gazete dedi. Evet, biz de okuyoruz, dedim. Siz de sağcı bir gazete çıkarıyorsunuz, bir 
randevu alsam, acaba Kemal Ilıcakla görüşür müsünüz? Biraz fikirlerini alsanız, dedi. 
Tabi, memnuniyetle, dedim. Randevu aldı. O zaman daha Cağaloğlu'nda oturuyorlar. 
Gittik. O zaman Tercüman sekizyüzbin satıyor. Türkiyenin en büyük gazetesi. Hürriyet 
falan hepsi sonra. Tam öğlen vaktiydi, o da yemek yiyordu. Oturduk, ne var dedi. 
Efendim, Hakikat diye bir gazete çıkarıyorum, sizi de seviyoruz. Hep Tercüman 
okuyoruz, başarılı olmam için, acaba ne tavsiye edersiniz, dedim. Kapat onu, dedi. 
Lisanı da vurguluydu. Benim söyleyeceklerim bu kadar, dedi. Peki dedim. Aradan 
yıllar geçti, bir gün telefon etti. Enver, ben çok insana iyilik ettim, sana hiç iyilik 
etmedim. Ama evime hacizler geldi, bana yüzelli milyon para gönder, dedi. Peki 
dedik, gönderdik ve hacizden kurtardık. Fakat ölünceye kadar bizi daima iyi andı, biz 
de onu iyi anıyoruz ve Allah rahmet eylesin, diyoruz. Hani derler ya, düşmez kalkmaz 
bir Allahtır. Hepimiz burada çok rahat oturabiliyoruz, çok rahat yemek yiyebiliyoruz; 
ama Allah muhafaza etsin, bir trafik kazası veyahut da başka bir şey ile, hepimizin 
başına bir hadise gelebilir. O halde, her an, her bakımdan çok muhtaç olduğumuz 
yüce Allaha güvenmeliyiz, ne istiyorsak Ondan istemeliyiz. Eğer isteyecek ağzımız 
yoksa, ağzı temiz olan birilerine söyleriz, ne olur benim için dua et deriz, o da kabul 
eder. 

Çok acı ve tatlı günler geçirdik. Düşünün ki, Türkiye 1970 ile 2010 arasında kaç 
hükümet geçirmiş, kaç ihtilal ve ihtilale benzer olaylar olmuş, kaç başbakan değişmiş! 
1986, 1994 ve 2000 senesinde müthiş bir ekonomik kriz olmuş, hâlâ kalıntıları devam 
ediyor. Ve ayaktayız! Gerçi yatağa düştük ama.. Şaka değil, sekiz-dokuz tane 
ameliyat geçirdim. Burada hergün tiraj artıyor, Enver abi de orada böbreği patlamış, 
ameliyat oluyor. Her bakımdan kolay değil. Hem ekonomik idare, hem insan idaresi, 
hem de siyaset idaresi. Dışarıdan kolay gözüküyor. Hatta sevmek ve tenkid etmek de 
basit gelebiliyor. Ama kazın ayağı öyle değil. Ateş düştüğü yeri yakar. Ufak bir 
yanlışınız, insanın başına çok büyük işler açar. Onun için, başarılı olmak, devam 
etmekle anlaşılır. Bugün Bâb-ı âlide gazetesini kurup da devam ettiren bir gazetedir. 
Maşallah, kırk yaşında bir delikanlı hâlâ aramızda. Geceleri sayma! Geceleri 
saymazsan, Enver abi otuzbeş-kırk yaşında. 

Bir ilkokul öğretim müdürü, Manisa'dan mektup yazmış. Efendim sizin güler yüzünüz, 
sahtekarlık göstermiyor. Bu güler yüzünüz, samimi olduğunuzu belirtiyor. Ama 
sebebini anlamıyoruz. Bir insanın derdi, hastalığı olmaz mı? Bütün bunlara rağmen, 
siz nasıl gülebiliyorsunuz, demiş. El cevap: Enver Ören, ölüm ve ölümden sonrasına 
hazırlıklı olmaya çalışan bir vatandaştır, neşesi oradan kaynaklanmaktadır. Çünki 
herkesin telaşı, son anda arabaya veyahut da vapura, tayyareye binerkendir. Ya bir 
şey unutmuştur, ya bir şey hazırlayacaktır. Ben de gece gündüz ona hazırlanıyorum. 
Vasiyetler tamam, bulabilirsen, miras tamam.. Sonuç: Elhamdülillah, aranızdayım. 

Napolyon Bonopart bir savaşı kaybetmiş. Askerin üçte ikisi gitmiş, barut bitmiş. 
Herkes yara bere içerisinde, o gece generaller toplanmış, efendim ne karar 
vereceksiniz, demişler. Yani gece mi kaçalım, gündüz mü gidelim, ne yapalım? Hepsini 
tek tek dinlemiş. Hepsinin müşterek fikri, burayı terk edelim, hiç halimiz kalmadı. 
Ama karar yine Napolyonun. Şimdi kararımı veriyorum demiş, ayağa kalkmış, yarın 
sabah şafakla beraber hücum, demiş. Yeni bir takviye mi geliyor, yoksa bilemediğimiz 
bir şey mi var, demişler. Bugüne kadar bilemediyseniz, zaten bilemezsiniz. Neden bu 
kararı verdiğimi size anlatayım demiş, ayağa kalkmış, Napolyon burada, demiş. Yarın 
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hücum! Onun için, Enver abi burada, yarın hücum! Hem aboneyi arttırmaya, hem 
yüzelli sayfanın yüzelli gün devamlı çıkmasına. Bugün gazete yerinden kalkmıyor, bari 
parça parça bakayım, dedim. Hayırlı, mübarek olsun. Emeği geçen arkadaşlardan 
Allah razı olsun. Aramızda olup da vefat eden bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, 
büyüklerimize, Allah rahmet eylesin. Bu otobüs, mutlaka bazı yerlerde duracak 
yolcular inecek, bazı yerlerden yenileri binecektir. Ama boşalmadan dolmak olmaz. 
İnsanlar da kendilerinden vazgeçmedikçe, Hakka kavuşamaz. Hakkı bulmanın, Hakka 
kavuşmanın yolu, kendini tanımaktan geçer. Kendisini tanımayan insan, başkasını hiç 
tanıyamaz. Kendisini tanıması için de, aynaya bakması lazımdır. Çünki insan kendisini 
görür ama, başkasını göremez. Ayna da, ahlakı düzgün, dindarlığı tam, Ehl-i sünnet 
âlimlerinin hayatlarını okumak, onlarla hemhâl olmaktır. Nasihatlerini dinlemekte 
fayda vardır. Nefsimize ağır da gelse, sonuç yine onların dediği olacaktır. Nereye 
kaçsak, sonunda yine orada, onlarla olacağız. Bir mübarek zât buyurmuş; Ölüm tek 
bir kapıdır, herkes oradan geçecektir. Orada ayrı bir vip kapısı veyahut da vip salonu 
yoktur. Zengin, fakir bir, herkes aynı kapıdan geçecektir. Yalnız şanslı olduğumuz 
taraf varsa, tek başımıza olursak kaybedebiliriz, kaybolabiliriz; ama birkaç kişi 
yanımızda olursa, hiç korkmayız. Çünki cenab-ı Hak kulları arasından birini seçerse, 
severse, onunla beraber olanların hepsini afv ediyor ve hepsini kabul ediyor. O iyinin 
hatırı için, hatalarıyla, suçlarıyla birlikte, hepsi iyiler zümresine yazılıyor. Onun için, 
cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Din-ül mer'i din-ül halilihi. 
İnsanın dini, dostunun dini gibidir. Herkes ama herkes, kendi inancında olanlarla 
hemhâl olur, birbirini sever. Yabancılarla, başkalarıyla eğer frekans tutmuyorsa, uzun 
süre yaşayamaz, rahat edemez. Nitekim, Allahü teala Kur'an-ı kerimde, ettayyibatü 
littayibine vel habisatü lil habisine, buyuruyor. İyiler iyileri bulur, rahat olur. Kötüler 
kötülerle buluşur, onlar la rahat eder. Ama sonunda iki ayrı otobanda yürüyen 
insanlar, her otobanın varacağı noktada şaşırmayacaklar, niye ben buraya geldim 
demeyecekler. Çünki kendi tercihleriyle o yola girdiler. Havaalanında insan kendi 
parasıyla istediği yere gidebilir. Hiç kimse ona niye buraya gittin, diyemez. Ama hiçbir 
uçak havada kalmadığına göre, o da bir yere inecektir, indiği zaman sürprizle 
karşılaşmamak için, hangi tayyareye bineceğini biraz araştırması lazımdır. Çünki dinde 
zorlama yoktur. Ama elbette ki, izâhât vardır. Anlatmak vardır, kabul etmek veyahut 
da etmemek, şahsa kalmıştır. Ahirette hiç kimse ben duymadım, ben bilmiyordum 
diyemez. Hele bu memlekette, hele bu yerlerde! Bilmeyenlerle bilenler arasındaki 
fark, farklıdır. Hadi bilmeyenler bir derece. Bilip de yapmayanlar.. Onlar için sıkıntı 
daha büyük olacaktır. 

Netice: İşte kırk yıl geçti, otuz yaşında bir delikanlı, Enver abi, yetmiş yaşına geldi ve 
elhamdülillah, bu günlere erişti. Tabi engebeli bir yol olmakla birlikte, hamd olsun, 
yine buradayız. Birçok abileri, beraber yola çıktıklarımızı da burada görüyorum. Çok 
mutlu oluyorum ama, göremediklerimiz de var. İnşaallah ahiretten bize dua ederler. 
Rabbim tekrar buluşmayı nasip etsin. Sıhhat, afiyetle hizmetlerimizin devamını nasip 
etsin. Her türlü fitneden muhafaza etsin. 

………. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 
merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah. 

84 | S a y f a  
 



 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -127- 

Birgün Hazret-i Osman radıyallahü anh abdest 
alıyormuş. Abdest bitmiş, kurulanmış, gülmeye 
başlamış. "Ya Emir-el mü'minin, niye gülüyorsunuz 
diye niye sormuyorsunuz? Neden güldüğümü bana 
sorun" demiş. Eshab-ı kiram, "Efendim, afv edersiniz, 
niye gülüyorsunuz?" demişler. Buyurmuş ki; "Birgün 
benim abdest aldığım yerde, hazret-i Peygamber 

abdest alıyordu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam abdestini aldı, gülmeye 
başladı. Niye gülüyorsunuz ya Resulallah diye, neden sormuyorsunuz, buyurdu. Biz 
de; ya Resulallah, neden güldünüz, diye sorduk. Mübarek aleyhissalatü vesselam 
buyurdu ki; Bir mü'min abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken, bütün günahlarının, 
(tabi büyük günahlar hariç), su ile beraber aktığını görüyorum. Elini yıkarken, başına 
mesh ederken, günahlarının döküldüğünü görüyorum. Ayaklarını yıkarken, bütün 
günahlarının döküldüğünü görüyorum. Ben gülmemeyim de, kim gülsün buyurdu. O 
hadise aklıma geldi". Hazret-i Osman radıyallahü anh, Peygamber efendimize 
sallallahü aleyhi ve sellem, o kadar tâbi oluyor ki, aynı yerde abdest alırken aynı 
hareketleri yapıyor ve aynı şekilde gülerek aynı şeyleri söylüyor. Dolayısıyla, abdest 
aldıktan sonra biraz gülmek bu büyüklere tâbi olmak olur. Sormazlarsa, niye 
gülüyorsunuz diye neden sormuyorsunuz diyerek, bunu anlatmak lazım. Velhasıl, 
neşeli olmalıdır. Çünki imanlı ve imansız insan arasındaki fark; mü'min, güler yüzlü 
tatlı sözlüdür, münafık; çatık kaşlı, asık suratlıdır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -128- 

Birgün Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem 
Eshab-ı kiramla bir yere gidiyorlardı. Yolda 
giderken, ölmüş ve kokuşmuş bir koyun gördüler. 
Herkes burnunu tıkarken, Peygamber efendimiz 
koyunun başına geldi. Eshab-ı kirama, içinizde bu 
koyunu seven var mı, diye sordular. Eğer sevilseydi 
zaten sahibi bırakmazdı. Buyurdular ki; "Allaha 
yemin ederim ki, Allah indinde dünya muhabbeti, 
bu koyuna olan muhabbetten daha kötüdür". Bu 
koyun sevilmiyor, ama Allah dünyayı bu koyundan 
beter sevmiyor. İnsanlar da bu dünyanın peşinden 
koşuyor. Eğer Allahü teala dünyayı bu koyun kadar 
sevseydi, kendisine küfr eden, isyan eden, iman 
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etmeyen kullarına bir yudum su vermezdi. Eğer onlara çok çok veriyorsa, bu dünyaya 
kıymet verilmediği içindir. Bu din çok mühim bir maksat için geldi. Cem'i zıddeyn 
muhaldir. Yani hem aydınlık hem karanlık bir arada olmadığı gibi, iki zıt şey bir arada 
olmaz. Ahirette bir cennet bir de cehennem vardır.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -129- 

Dünyada da insanların kalbinde ya Allah sevgisi, ya da zıddı vardır. 
Allahü teala dünyayı değil, dünyanın sevgisini kötülüyor. Allah 
sevgisinin yanına dünya sevgisini koyarsak, iki zıt şey bir arada 
olmaz. Dolayısıyla, insanlar ahirette sevdikleriyle beraber 
olacaklardır. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -130- 

Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki; Bu 
dünya mel'undur, bu dünyada Allah için olmayan her şey de 
mel'undur. Allah sevgisi varsa, dünya malı zarar vermez. 
Dünyanın kendisi değil, sevgisi kötülenmiştir. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; -131- 

Bir mübarek zât böyle anlatırken, birden durmuş... Sonra, kusura bakmayın, şu önde 
duran bir kişi uykuya daldı, uykuda Peygamber efendimizi aleyhissalatü vesselam 
gördü, o arkadaşınız, Resulullah efendimizi dinlerken uyandırmak istemedim, onun 
için sustum, demiş. Sonra dünya muhabbeti, sevgisi kötüdür diye anlatırken bir 
talebesi parmak kaldırmış, hocam, bir şey sorabilirmiyim, demiş. Siz hep dünya şöyle 
böyle diyorsunuz, ama bu varlıklarınız nedir demiş. Mübarek zât da, Rabbimiz dünyayı 
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değil, dünya sevgisini kötülüyor. Eğer o dünya 
sevgisi kalbimde olsaydı, siz beni 
sevebilirmiydiniz? Siz beni dinlermiydiniz? Bu 
arkadaşınızın rüyasını görebilirmiydim demiş. 
İbrahim aleyhisselamın ovaları, vadileri dolduran, 
yediyüzbin büyükbaş hayvanı varmış. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -132- 

Bu büyüklerin arasında en fakir 
olanlardan biri, Ubeydullah-ı Ahrâr 
hazretleri imiş. Öyle ki, bir elbisesi 
varmış ve boyu uzayınca elbise 
kısalıyormuş. Birgün bir lokantanın 
önünden geçerken bir fakiri açlıktan 
ölecek halde görmüş. Parası da 
yokmuş. Lokantacıya; sana sarığımı 
versem, sen de kesip bez yaparsın... 
Bunun karşılığında bu fakire bir çorba 
verirmisin demiş. Lokantacı da olur 
demiş ve vermiş. Bu da Cenab-ı 
Hakkın çok hoşuna gitmiş ve 
Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerine çok 
büyük servet vermiş. Ama kendisi 
sadece dağıtıyormuş. Birgün gençlikte 
medresede dört arkadaş kalıyorlarmış 
ve kalb hallerinden de hiç haberi 
yokmuş. Sadece ilm öğreniyormuş. 
Birgün üç arkadaşı çok hasta olmuş. 
Doktor gelmiş, Ubeydullah-ı Ahrâr 
hazretlerine, hemen bu odayı boşalt, 
çünki bunlar bulaşıcı bir hastalığa 
müptela oldu, sen de ölürsün demiş. 

Kaderse böyle ölürüm deyip, arkadaşlarını bırakmayıp, gece gündüz onların 
hizmetlerini yapmış, kat'iyyen odayı terk etmemiş. Sabah bir kalkmış ki, bütün 
vücudu değişmiş, nura gark olmuş. Anlamış durumu... Hemen ellerini açıp, ya rabbi, 
bu arkadaşlara şifa ver diye dua etmiş ve arkadaşları aslan gibi ayağa kalkmışlar. 
Allahü tealanın en çok sevdiği amel ve ibadet, kim olursa olsun, Onun kullarına 
hizmettir. Allahü tealanın mahluklarına karşı merhametli ve şefkatli olan, daima 
merhamet ve şefkatle karşılanır. Eden kendine eder. İyilik eden de kötülük eden de 
kendine eder. Bir insan, acaba ben Rabbimin indinde makbûlmüyüm, değilmiyim, ben 
dua alabiliyormuyum, diye kendisine sormalıdır. İnsan Ehl-i sünneti anlatan bir kitabı 
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veremiyorsa, niye yaşar ki? Peygamber efendimiz buyuruyor ki; Bid'atler yayıldığı 
zaman, bir sünnetimi ihya edene, açığa çıkarana yüz şehid sevabı verilir. Verdiğimiz 
kitabda kaç tane sünnet, kaç tane vacip, kaç tane farz var... İman var. Bu fırsat 
kaçırılır mı.. O halde, ahirette hiç kimse kimseye kabahat bulamaz. Mevlana Hâlid-i 
Bağdadi hazretleri buyuruyorlar ki; Allahın dergahında ehil, nâ ehil beraberdir. Onun 
dergahında sen bizdensin, sen bizden değilsin diye bir ayırım yoktur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 
üyelerinin Cum'a gününü, Regaib 

kandilini ve üç aylarını tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder.  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Enver abim, bir Regaib kandili sohbetinde buyurdular ki;… 

Mübarekler buyurdular ki, regaib demek, ragibetler demektir. Ragibet demek, umumi 
af demektir. Allahü teala receb ayına çok kıymet veriyor. Bu ayın ilk cuma gecesine 
regaib denir. Umumi afv yani... O gece afv dileyenleri Allahü teala afv edecek. Afv 
etmek için sebep yaratacak o gece. Dolaysıyla, Allahü teala böyle bazı sebepler 
koyuyor ki, o sebeplere tutunarak kurtulsunlar diye. Beş vakit namaz, her namaz 
arası ortalama üç saat. Cenab-ı Allah meleklere emir vermiş ki, soldaki meleğe, bu 
kulum günah işlerse üç saat yazma. Çünki ayet-i kerime var: Cenabı hak Kur'ân-ı 
kerim de buyuruyor ki; Yaptığınız bir iyilik, sizin işlediğiniz bir günahı yok eder. Bir 
gün bir genç geldi Cenab-ı Peygamberin huzuruna, dedi ki; Ben bir günah işledim, 
bana ceza ver. Hiç cevap vermedi. Bir ara yine geldi, ben bir suç işledim, arzedeyim, 
bana cezamı ver. Hiç cevap vermedi. Kamet getirildi, namazı da kıldılar hep beraber. 
Dedi, ya Resulallah, ben size bir şey arz ediyorum. Cenabı Peygamber buyurdu ki; 
Sen bizle beraber namaz kıldın mı? Kıldım dedi. Bu ayet-i kerimeyi okudu. En büyük 
iyilik namaz dedi. Yani namaz kıldığın halde, sen hâlâ günahından mı bahsediyorsun, 
bitti. Dolayısıyla namaz, hani var ya hadis-i şerifte ; Namaz, evinin önünden geçen bir 
nehir gibidir. Günde beş defa ona girince kir kalır mı? Bu bir. İki; cuma, haftalık 
günahları affettiren bir sebep. Olur ya, çok birikmiş olabilir, ramazan-ı şerif var, genel 
afv var. Bu arada kandiller var. İki arkadaş varmış, biri şehit düşmüş, diğeri de ertesi 
sene kendi kendine vefat etmiş. Bakıyorlar ki, sonradan vefat eden, şehitten daha 
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üstün makamlara erişmiş ahirette. Diyorlar ki; bunun hikmeti nedir ya rabbi? Bu 
şehit, öteki daha sonra vefat etti, bu daha çok sevap kazandı, ne hikmeti var? Cevap, 
bu arada namaz kıldı ve üzerinden bir ramazan-ı şerif geçti fazladan ki Allahü teala iki 
tane yapılan iyiliğin sevabını bildirmemiş kullarına. Yani iki tane sevap var ki, miktarını 
bildirmemiş Allahü teala. Kim bilir ne hikmeti var. Öbür tarafta miktarı belli olmadığı 
için, ne kadar açık varsa belki o açıkları kapatacak. Biri ramazan-ı şerif orucu, sevabı 
çok ama miktarı belli değil. 

………. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 
merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim 2005 senesi 
ağustos ayının 11'inde, 
Yalova'da Regaib kandilinde 
buyurdular ki; -133-  

Cuma'nız mübarek olsun, 
kandiliniz mübarek olsun, 
inşallah afv edilenlerden 
oluruz. 

Hocamız buyurdular ki; 
kardeşim, insanlar neyi arzu 
ederlerse, Allahü teala 
önlerine onun yolunu çıkarır, 
arzu ettiklerine kavuşacak 
yolları kolaylaştırır. Eskiden 
insanlar Allahü tealadan 

cenneti taleb ettiler. Her yerde kum gibi evliya yetişti. Şimdi yok,… taleb eden de yok. 
Şimdi teknoloji yarışı var. Muteber olan, işin sonudur. Son durağına kendini 
ayarlamayan hayal peşindedir. Sonu hüsran olmaktır. Son durakta ya siyah var ya 
beyaz, arası yoktur. Sevablar, günahlar tartılacak. Üzerinde bir dank kul hakkı olan 
cennete giremez. Demek ki günahlar iki kısımdır. Allahü teala ile kulları arasında ve 
kulların kendi arasındaki günahlar. Allahü teala ile kulları arasındakilerden korkulmaz. 
Allahü teala çok merhametlidir. Tevbe edenleri afv eder. Bazı gün ve geceleri genel 
afv için ayırmıştır. Mübarek geceler ve kandiller genel afv ilanıdır. Genel afvın en uzun 
olduğu zaman Ramazan-ı şerif ayıdır. Ramazan-ı şerifde her gün her gece yüzbinlerce 
insan afv edilir. Onun için bayram sadece 3 gün değildir, her gün bayramdır çünki her 
gün afv var..  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

03 Mayıs  2014  Cumartesi 

89 | S a y f a  
 



 
 

 
 

 

Enver abim 2005 senesi ağustos ayının 11'inde, Yalova'da 
Regaib kandilinde buyurdular ki; -134-  

Kul hakkından çok korkmak lazım. Müminin kalbini kırmak 
Kâbe'yi yıkmakdan daha günahtır. İnsan haklı dahi olsa 
ben haksızım diyebilmelidir. Çünki Allahü tealanın 
huzurunda haksız çıkabilirsin. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver abim 2005 senesi ağustos ayının 11'inde, Yalova'da Regaib kandilinde 
buyurdular ki; -135-  

Resulullah efendimiz "sallallahü teala aleyhi ve sellem"; 3 kişinin cennete gireceğine 
kefilim buyuruyor. 1- Şaka için bile olsa yalan söylemiyen. Müsliman yalan söylemez, 
kendi aleyhine olsa bile doğruyu söyler. Peygamber efendimize gelmişler, falanca şu 
günahı işlemiş demişler. Peygamber efendimiz buyurmuş ki; "Olabilir, insanda nefs 
vardır, bir an için aldanmıştır, müsliman günah işleyebilir fakat yalan söylemez" 2- 
Haklı olduğu halde din kardeşinin kalbi kırılmasın diye özveri gösterenler, bu ortasıdır. 
Bir de zirvede afv edilenler var. 3- Güzel ahlaklı olanlar… 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim 2005 senesi ağustos ayının 11'inde, Yalova'da 
Regaib kandilinde buyurdular ki; -136-  

İslamiyet dairesi içinde hiçbir kötülük yoktur, İslamiyet dairesi 
dışında da hiçbir iyilik yoktur, olamaz. Onun için sen kendine 
bakacaksın, dairenin neresindesin, içindeysen korkulacak bir şey 
yoktur. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim 2005 senesi ağustos ayının 
11'inde, Yalova'da Regaib kandilinde 
buyurdular ki; -137- 

Kimyada katalizör diye bir şey var, 
senelerce sürecek reaksiyonlar, katalizör 
madde konulunca birkaç dakikada biter. 
Allahü tealanın yakınında olan her müminin 
başına gelen sıkıntılar katalizör 
maddelerdir, afv edilmek için kısa yollardır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim 2005 senesi ağustos ayının 11'inde, 
Yalova'da Regaib kandilinde buyurdular ki; -138- 

Dünyada en bahtiyar insanlar kefenini giyenlerdir. 
Madem ki giyilecek, önceden giymek lazım. En akıllı 
insan ölümü düşünendir, en ahmak insan ölümü 
unutandır. 
Ölümü hatırlayan daima neşelidir, ölümü 
düşünmeyen daima asık suratlıdır. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 
Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 
Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder.  
O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 
Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı.  

Allahü teala rahmeti ile merhameti ile muamele eylesin inşallah. 
 

1980 senesinde diş hekimliği fakültesinden mezun oldum. 

Fakültede asistan olarak kalmam için bazı hocalarımız ısrar ediyorlardı. Ayrıca 3-4 
alternatif daha vardı. 

Enver abime hangisinin uygun olacağını sorduk. Hiçbirisine izin vermediler. 
Muayenehane açmak daha uygun olduğunu söylediler. Zaten çocukluğumdan beri 
Enver abimin her emrine (sebep araştırmadan) peki derdim. Bu emrlerine de baş 
üstüne efendim deyip muayenehane açtık. 

İlk gün sabah, Enver abim gazeteye giderken bizim muayenehaneyi teşrif buyurdular. 
Dua ederek, açılışını yaptılar. Ellerinde bir Kur'an-ı kerim vardı. Buyurdular ki; "Bu 
Kur'an-ı kerim, Hocamızın okuduğu Kur'an-ı kerimdir, selam söylediler, hayırlı olsun 
diye dua ettiler ve bu Kur'an-ı kerim'i de sana gönderdiler" buyurdular. 
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Birkaç hafta sonra Cuma namazı için (ayrıca kitap hizmetlerimiz için) Sultanahmed 
camiine gitmiştik. O hafta Hocamız da bizim muayenehanenin yakınında bir camiye 
Cuma namazı için gelmişler ve muayenehaneye uğramışlar. O gün mübarek bir 
gündü. Hem Cuma, hem de kandildi. Her kandilde olduğu gibi akşam hocamıza kandil 
ziyaretine gittik. Hocamız; Bugün sizin muayenehaneye geldim, buyurdular. Duaya 
vesile olması için, efendim kitap satışındaydım, dedim. Biliyorum buyurdular. "Belki 
içeride birisi vardır dedim, zile bastım, açılmayınca kapının yanında dua ettim" 
buyurdular. 

Hocamız ve Enver abimiz talebelerini çok severlerdi. Dünya işlerinde bile yardımcı 
olurlar, merhametlerini her halûkârda belli ederlerdi. Tabii bizim onları sevebilmemiz, 
Onların bizi sevdiklerinin, Onların kalblerinden gelen sevginin tezahürüdür. Onların 
talebelerini böyle sevmeleri, inşallah ahiretde dahi sahip çıkacaklarının alametidir. 
Yeter ki biz bozulmayalım. Onlar ömürleri boyunca insanlar yanmasın diye, dünyada 
ve ahiretde insanlar huzurlu olsun diye uğraştılar. Biz de Onların açtığı yolda hizmet 
etdiğimiz müddetçe, Onların bıraktığı emanetlere, hizmetlere, sevgilerine sahip 
çıktığımız müddetçe, ahiretde Onların bize sahip çıkacaklarından ümmidliyiz inşallah. 

Kişi sevdiği ile beraber haşrolur hadis-i şerifi tesellimizdir efendim. 

Fî emanillah.
 
 

 

 

 
Enver abim 2005 senesi ağustos 
ayının 11'inde, Yalova'da Regaib 
kandilinde buyurdular ki; -139- 

Ahiret dünyadan daha iyi, fakat 
dünyadaki bir nefes bile afv 
edilmeye sebep olabilir.  

Müslimanın hayatı da mematı 
da güzeldir. 

Müsliman idama gitse bile yalan 
söylemez. 

Dürüst insan kaybetmiş görünse 
de kârdadır. 

Mübarek geceler, 3 şekilde ihyâ 
edilir. Günah işlememekle, 
Kur'an-ı kerim okumakla ve ilim 
öğrenmekle… 

Allahü teala dinimizi, imanımızı, aklımızı muhafaza eylesin. Akıl çok büyük nimettir.  

Akıl gitti mi iman da gidebilir. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim 2005 senesi ağustos ayının 
11'inde, Yalova'da Regaib kandilinde 
buyurdular ki; -140-  

Eshab-ı kiram her bakımdan numune 
insanlardı. Onlar Peygamber Efendimizin 
"sallallahü teala aleyhi ve sellem" yanında 
yetiştiler. 

Edeb; sınırı geçmemek, haddini bilmekdir. 
İmam-ı Malik hazretleri hiç vasıtaya 
binmemiş. Niçin hep yaya yürüyorsun diye 
sorduklarında, Resulullah efendimizin 

"sallallahü teala aleyhi ve sellem" yaya yürüdüğü yerlerde vasıtaya binemem, 
buyurmuştur… İlla edeb. 

Peygamber efendimizin sohbetinde Eshab-ı kiramın üzerlerine kuşlar konarlarmış. 
Eshabı kiram, ağızlarından lüzumsuz bir söz çıkmasın diye ağızlarına taş koymuşlar. 
Öyle gelen böyle gider. 

Ehl-i sünnet yolu tertemiz bir yoldur. 

-devamı var-  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim 31 Aralık 1992 perşembe akşam namazında  

(Regaib kandilinde) buyurdular ki; -141- 

Cem'i zıddeyn muhaldir diye mecellede bir 
kaide var. Cem'i zıddeyn muhaldir. İki zıd 
şey bir araya gelmez. Yani ışık hem yanar, 
hem söner olmaz. Bir insan hem ölü, hem 
diri olmaz. Hem siyah, hem beyaz aynı anda 
olmaz. Allahü teâlâ cem'i zıddeyni, muhal 
olanı, birleştirmiştir. O, Allah çünki. Nasıl 
birleştirmiştir? Nefs ile ruh tam zıddır, ama 
bir cesedde birleşmiştir. O, ona mahsustur. 

İki zıd şey bir araya gelmez. Dolayısıyla bu mübarek cuma gecesi, bu mübarek Recep 
ayı gecesi müminlerin kazanç gecesi, gafillerin de ziyan gecesi, kayıp gecesi. 
Dolayısıyla yılbaşı eğlencesi adı altında bu mübarek gecenin feyzinden, bereketinden, 
rahmetinden, mahrum kalanlar için acımak lazım. Kızmanın zamanı geçti. 

-devamı var-                                                                         ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim 31 Aralık 1992 perşembe 
akşam namazında (Regaib kandilinde) 
buyurdular ki; -142- 

Hiç bir kimseye kızmak yok. Yani, adamın 
gideceği besbelli çukur. Ona doğru süratle 
gidiyor. Nesine kızacaksın, ona acırsın ancak. 
Hatta imkanın varsa tutarsın elinden, çukura 
düşmesine mani olursun. Kızmak ne kelime. 
Âmâ bir adamın kör kuyuya girerken söylediği 
laflara, yaptığı hareketlere, gözü gören bir 
insan, aklı başında olan bir kişi kızarmı hiç, 

ona acır ancak. İşte, imanı olan ile imanı olmayan arasındaki birinci fark, görmekle 
görmemek arasındaki fark gibidir. İmanı olanın kalp gözü açılmıştır. O, hakkı batıldan 
ayırmıştır. O, Cenab-ı Hakkı tanımıştır. Allahü teâlâ'nın emir ve yasaklarını kabul 
etmiştir. Ötekisi de âmâ olup hiç bir şeyden haberi yoktur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 

 
 

 
 

Enver abim 31 Aralık 1992 perşembe akşam 
namazında (Regaib kandilinde) buyurdular ki; -143- 

Binaenaleyh; her mümin, her gözü açık olan, kalbi açık 
olan, Allahü teâlâ'yı tanıyan, Peygamberini seven her 
mümin, gözü açıldığı anda ilk düşüneceği şey, bir 
başkasının gözünü açmaktır. İlk yapacağı bu. Ebu Bekr 
Sıddık radıyallahü anh iman etti, ağzından çıkan ilk 
kelime şu oldu. "Ya Resulallah, altı tane daha arkadaşım 
var, getireyim hemen." İşte bu ruh, bu inanç kimde 
varsa; İslam âlimleri diyorlar ki: "Onun imanı tamdır". 
Eğer bir müminin kalbinde bir başka mümini kurtarmak, 
bir başka mümine İslam'ı anlatmak, bir başka kişiyi kör 
kuyuya düşmekten kurtarmak heyecan ve aşkı 
gelmemişse imanı tehlikededir, imanı zayıftır. İman var 
ama bunun artması için çalışmak lazım, çünkü zayıf 
iman tehlikededir. Güçlü iman emniyettedir. İmanın güç 

derecesi de islamiyeti yaymak aşkıyla ölçülmektedir. Yoksa, sabahlara kadar zikr, 
akşamlara kadar oruçla değil. İmanın şükrü, imanı başkalarına da anlatmakla olur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

13 Mayıs  2014  Salı 

14 Mayıs  2014  Çarşamba 
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Enver abim 31 Aralık 1992 perşembe 
akşam namazında (Regaib kandilinde) 
buyurdular ki; -144- 

Elhamdülillah ki bizim arkadaşlarımızda, 
bu hizmet ruhu, bu cihad ruhu teşekkül 
etmiştir. Bu iman olmasa, zaten burada 
yerimiz yoktu. Çünki, bu hizmet, bu 
imkan, kimin? Kim sahip çıkarsa onun. 
Onun için Peygamberimiz öyle 
buyuruyorlar. "Peygamberler miras 
bırakmaz". Âlimler onun vârisleridir. Kim 
dini yayarsa o vârisdir. Yoksa mal değil. 
Onun için Peygamberlik vazifesi, Allahü 

teâlâ'nın kullarına islamı tebliğ'dir. Esas odur. Bir müslimanın asıl derdi, asıl meselesi, 
asıl işi, asıl görevi bu olmalıdır. Bir kişi daha acaba nasıl kurtulur diye uğraşmalıdır. Ve 
bu yolda da bu uğurda da kendisi mübarek buyuruyor, aleyhissalatü vesselam; "Hiç 
bir peygamber benim çektiğim acıyı, sıkıntıyı çekmemiştir". Dert ve belaların en 
şiddetlisi peygamberlere gelir. Sonra, onlara benzeyenlere gelir. 

-devamı var- 
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... 
 

Geçen haftanın devamı: 

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 

15 Mayıs  2014  Perşembe 

16 Mayıs  2014  Cuma 
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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. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim 31 Aralık 1992 
perşembe akşam 
namazında (Regaib kandilinde) 
buyurdular ki; -145-  

Peygamber efendimiz Mekke dışına 
çıkardı, köylülere islamiyeti 
anlatırdı. Bilhassa Mekke'ye giren 
yol güzergahındaki köylülere, 
islamı anlatırdı, Kur'an-ı kerim 
okurdu onlara. Ebu Cehil o zaman, 
yolun daha ilerisine giderdi. Gelen 
köylünün kulaklarını tıkardı, burada 
bir büyücü var, burada bir kahin 

var, sakın onun lafını dinlemeyin, dünyadan da ahiretten de mahrum kalırsınız, 
cehenneme gidersiniz derdi. Bazen de iman edenlerin öbür tarafta yollarını keserlerdi, 
sakın ha diye. Öyle bir mücadeledeyken, birgün sıcak bir yaz gününde yine Mekke'nin 
dışında Peygamberimize kalabalık olarak saldırdılar. O kadar vurdular ki,.. Resulullah 
efendimiz; (Ben sizin peygamberinizim yapmayın, ben sizin akrabanızım yapmayın) 
diyordu. Mübarek yüzünden kan geldi. Allah yolunda. Ve o kan damlarken Cebrail 

17 Mayıs  2014  Cumartesi 
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aleyhisselam yakaladı. Yoksa dünya helak olurdu, onun kanıydı çünki. Sonra Mikail ve 
Cebrail aleyhisselam dediler, ya Resulallah, Cenab-ı Hak tarafından geldik. Habibim 
bir dilesin yeter, biz dağlara müvekkeliz, Mekke'nin dağlarını birleştiririz, canlı kalmaz. 
Ama sen dile, dedi. Çünki bu hak senin dediler. "Ben azab edici olarak gelmedim. Ben 
rahmet olarak geldim, bunlar bana bunları yaptılar ama onların çocuklarından çok 
mücahid çıkacak, çok müslüman olacak, ben bunu yapamam. Bunlar bana eziyet 
ediyorlar fakat ben bunlara beddua edemem, ben beddua edici değilim" dedi. Onun 
için Hazret-i Peygamberin Allah yolunda Taif'de çektikleri malum, bir ay anlattı hiç 
imana gelen olmadı, dönerken de taşa tuttular, kan içinde bıraktılar ve bir ağacın 
altında Ukbe oğullarının hizmetçisi Addas üzüm getirdi. Peygamberimiz 
Bismillahirrahmanirrahim dedi. Addas, bu kelamı sen nereden biliyorsun? dedi.  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim 31 Aralık 1992 perşembe 
akşam namazında (Regaib kandilinde) 
buyurdular ki; -146- 

Peki sen nerelisin dedi. Ben Yunus 
peygamberin memleketindenim dedi. 
Peygamber efendimiz, Yunus peygamber 
benim kardeşim, Ben de peygamberim 
dedi. Addas iman etti, ben de seninle 
geleyim dedi. Sonra benim dinim daha 
çok yayılacak o zaman gel buyurdu. Ve 
o gece işte miraç oluyor tabi. O kadar 
eziyetten sonra geliyor Mekke-i 
mükerremeye, her taraf düşman, her 

taraf. Ümmü Hani'nin evine gidiyor. O da iman etmiş değil ama amcasının kızı, 
akrabası. O gece miraç var. Neden o gece? Çünki üzüntünün zirvesiydi o. 

Bir şey zirveye vardı mı orada yükselme başlar. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim 31 Aralık 1992 perşembe akşam namazında (Regaib kandilinde) 
buyurdular ki; -147- 

Onun için arkadaşlar şunu toparlamak istiyorum. Bir nimetin kıymeti bilinmezse, Allah 
onu alır. En büyük nimet, islam nimetidir, maalesef, bu kıymet bilinmediği için, Allahü 
teâlâ ulemayı aldı, evliyayı aldı, çorak oldu vatan toprağı ilm bakımından, çorak oldu. 

18 Mayıs  2014  Pazar 

19 Mayıs  2014  Pazartesi 
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Neden? Kıymetini bilemedi insanlar onların. Osmanlıların 
kıymeti bilinmedi. Cenab-ı Hak Osmanlıları aldı. Kabahat 
bizim, hiç kimsenin değil. 

-devamı var-  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Enver abim 31 Aralık 1992 perşembe akşam 
namazında (Regaib kandilinde) buyurdular ki; -148- 

Yol ilim yoludur. Peygamberimiz buyuruyorlar ki; 
"Nerede din varsa, orada ilim vardır. nerede ilim 
varsa din oradadır". Dolayısıyla, her müminin 
vazifesi, bir din kardeşine islamiyeti anlatmak, 
mümkün değilse kitap vermek, değilse bir abone 
yapmak, bir kaset vermek, kesinlikle ilmî yoldan 

insanların gözünü açmak. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim 31 Aralık 1992 
perşembe akşam 
namazında (Regaib kandilinde) 
buyurdular ki; -149-  

Bu mübarek geceler, hele hele bu 
Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı, 
fırsat ayı, ganimet ayı, tam merhamet 
zamanıdır. Kendi ettiğiniz dualardan 
pek medet beklemeyin, ama 
başkasının ettiği duadan çok istifade 
edersiniz, neden? Çünkü bir mümin bir 
mümin arkadaşı için, bir mümin 
kardeşi için dua ettiği zaman melekler 
amin der. Melekler günahsız oldukları 

için, amin dediklerinden dolayı Allahü teâlâ onların duasını kabul eder. Bir başka 
mümin için. Yoksa senin için derken amin demiyorlar. Bir mümin, bir başka mümine 
dua ettiği anda melekler amin diyorlar. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

20 Mayıs  2014  Salı 

21 Mayıs  2014  Çarşamba 
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Enver abim 31 Aralık 1992 perşembe 
akşam namazında (Regaib kandilinde) 
buyurdular ki; -150-  

Hiç kimseye zorla bir şey yaptıramazsınız. 
Zorla olursa fırsatını bulunca kaçar, bir daha 
tutamazsınız. Sevdirerek olmalıdır, hemen 
emir ve yasaklar içine gömerek değil. Misal 
vereyim size; Kuleli askeri lisesinde 
Hocamız üç beş yüz öğrencinin kimya 
dersine gidiyor, fakat her derste mutlaka 

islamiyetten bahsediyorlardı. Son onbeş dakika dinden bahsediyorlardı. İşte efendim 
şöyle sordular,..yahutta efendim geçen akşam birisine rastladım bana böyle ilmi sual 
sordu, cevap verdim size de anlatacağım. Yahutta dururken, Peygamberimiz şöyle 
buyuruyorlar diyerek anlatırlardı. 

Sizi temin ederim, üç sene aşağı yukarı her hafta hocamızın evine gittik, bize bir gün 
namaz kılın demediler ve abdest şöyle alınır demediler hiç. Sadece İmam-ı Rabbani 
hazretleri'nin büyüklüğünü, Mevlana Halid hazretleri'nin büyüklüğünü, Abdülhakim 
Arvasi hazretleri'nin büyüklüğünü anlattılar. Bize hep Onları sevdirdiler ama öyle 
namaz kıldık ki... Biz bir keresinde trene bindik Deniz'liye gidiyoruz, öğrenciyiz. 
Namaz vakti geldi trende, takva ya bu, gittik sorduk, Efendim biz namaz kılmak 
istiyoruz tren duracak mı dedik. Tren durdu indik, cemaatle namaz kılıyoruz 
istasyonda..Tam biz namaza durduk, düdükler çalıyor..Trenin hareket etmesi lazım. 
Şimendifer çıldıracak şimdi, namazı da bozduramıyor, bütün millet bindi trene, herkes 
bize bakıyor.. böyle namaz kılıyorduk, ama hocamız bize hiç namaz kılın demediler. 
Sadece büyükleri sevdirdiler. Namaz işte böyle kılınır.. 

-devamı var- 
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... 
 

22 Mayıs  2014  Perşembe 

23 Mayıs  2014  Cuma 
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Geçen haftanın devamı: 

1982 senesi, anayasa 
oylamasından az evveldi. 
Ankara'da askerlik yapmakta iken 
birkaç gün için İstanbula geldim. 
Akşam üzeri idi, evvela (hocamızın 
oğlu) Abdülhakim abinin evine 
uğradım, fakat evde yoktu. 
Hocamızın evinin karşısında 
oturuyordu. Kapıdan çıkarken, 
hocamızın evlerinin kapısı açıldı, 
hocamız dışarıya çıktılar. 
Arkasından Enver abiler ve daha 
sonra babam ve abim çıktı. Ben de 

yanlarına gittim. Hocamız "hayrola siz ne zaman geldiniz" buyurdular. Efendim, 
Abdülhakim abiye gelmiştim dedim. "Evde yok değil mi? Niyetiniz halismiş, sizi biz 
götürelim" buyurdular. Beni arabada kendi yanlarına, babamla aralarına oturttular. 
Yolda giderken "rahatmısınız" diye sordular. Rahatım efendim dedim. "Tabii rahat 
olacaksınız, babanızla bizim aramızdasınız" buyurdular. Bazan latife yaparlardı. Yol 
boyunca, Enver abim hocamıza günlük hadiselerden, bilhassa anayasa oylamasından 
malûmat veriyorlardı. Nereye gittiğimizi bilmiyordum. 

Sonra Fındıkzade'de Orhan amcanın evinin önünde durduk. Meğer Orhan amca hacca 
gidip gelmiş, ona ziyarete gidiyormuşuz. Talebeliğimde birkaç sene evvel okul 
haricinde kitabevinde yardım ederdim. Orhan amcanın evine birkaç defa ilmihal 
götürmüştüm. Merdivenden çıktığımızda, Orhan amca hocamızı kapıda karşıladı. 
Kapıda hocamız Orhan amcaya, Ali beyi tanıyormusunuz buyurdular. Orhan amca 
yaşlı idi, belki unutmuştur, tanımıyorum der diye, efendim birkaç kere buraya ilmihal 
getirmiştim dedim. Hocamız içeriye girip oturana kadar bizden bahsettiler. Ali bey diş 
tabibidir, Ankarada subay, keçiörende evi var, evine yakın muayenehanesi de var, .. 
şeklinde uzun uzun anlattılar. (Ben askerliğimin bir an evvel bitmesini bekliyordum, 
subay denilince, acaba muvazzaf sınıfına geçmemi mi istiyorlar diye düşündüm. Her 
ay bana bir evrak geliyor ve başarılarınızı işitiyoruz, sizin muvazzaf olmanızı, 
askeriyede kalmanızı istiyoruz diye yazıyorlardı. Ben de kabul etmiyordum.) 
Hocamızın sözü bitince Orhan amca bana sordu; askerlikten sonra ne yapacaksın 
dedi. Hocamız ve Enver abim orada varken, askerlikten sonra şunu yapacağım demek 
ayıp ve edepsizlik olurdu. Enver abim de dikkatle bana bakıyordu. Onun için Orhan 
amcanın sualini cevabsız bıraktım. Susdum. Birkaç dakika sessizlik olunca hocamız 
sesli olarak güldüler ve benim cevab vermeyişimden memnun oldukları belli oluyordu. 
Benim yerime hocamız cevab verdiler: "Buralarda muayenehane açacak buyurdular". 
Ben de askerlikte kalmayacağımı anlamış oldum. 

Bir saat kadar orada oturduk, kalkmadan evvel Orhan amca bir paket getirip 
hocamıza verirken; Bunu size Peygamber efendimiz gönderdi, dedi. Hocamız hemen 
ayağa kalktılar, salevat-ı şerife getirirken paketi öpüp başlarına koydular, sonra da 
ceketlerinin iç cebine koydular.  

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah. 
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Enver abim 31 Aralık 1992 perşembe 
akşam namazında (Regaib kandilinde) 
buyurdular ki; -151-  

Bu dünya, aynadaki bir görüntüdür. 
Görüntünün olabilmesi için bir hakikatin 
olması lazımdır.. Hakikat ahiretdir. 
Mescidlerin, sohbetlerin hakiki yeri cennettir, 
cennetin dünyada izdüşümü mescidlerdir… 
Cennetin yolu mescidlerden geçer. 
Fotoğrafın olabilmesi için bir gerçeğin olması 
lazım. Ahiretde bir hakikat olmasaydı 
dünyadaki bu görüntü olmazdı. 

Bütün peygamberleri Allahü teala çok mühim bir özelliğinden dolayı secmiştir. Eshab-ı 
kiram efendilerimiz sormuşlar, ya Resulallah, sizi hangi güzel huyunuzdan dolayı seçti 
Cenab-ı Hak demişler. Cevabında Peygamber efendimiz îsar buyurmuş. İsar: kendi 
muhtaç olduğu bir şeyi vermektir… Her mü'min ömründe bir kere olsa bile îsar 
yapabilmelidir ki cennete kolay girsin. 

En güzel şey îsâr'dır, bu da büyükleri tanımakla kolaylaştırılır. Hiç belli etmeden 
vereceklerini veriyorlar… Kavuştuğumuz nimet çok büyüktür, fakat hep birbirimizi 
gördüğümüzden kıymeti pek belli olmuyor. Beyaz nokta siyahın üzerinde belli olur. 
İnsanlar dinden uzaklaştıkca 4 bela gelir: 

- Eman kalkar. İnsanlar birbirine güvenemez. 

- Merhamet kalkar. 

- Sıhhat kalkar. hastalıklar artar, her evde hastalık var…. 

- Kaht-u ğalâ olur. Kıtlık pahalılık olur, para çok olsa da yetmez… 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
 

 
 

"Mîrac; aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir". 

"Mîrac gecesi, ızdırab ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir". 

Huzur Pınarı ailesinin muhterem üyelerinin mübarek Mirac kandilini tebrik eder, bu 
gece hususi dualarınıza muhatab olmak isteğimizi arz ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu 

24 Mayıs  2014  Cumartesi 

25 Mayıs  2014  Pazar 
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Nasıl sevmiyeyim ki, bedenimde canımsın, 
Hürmetine var oldum, sebebi hayatımsın. 

Damarımda kanımsın, bana benden yakınsın, 
Sen âşıklara mâ'şûk ve hep canlara cânân. 

 
Bir dâvâ ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa, o kadar uzun ömürlü olur ve haktır. 
Îman, Allahü tealanın kullarına ihsân ettiği hususi nimetidir. 
Mîrac gecesi; ızdırab ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. 
Namaz Mîrac'tır... Allahü teala namaz gibi büyük bir nimeti insanlara ihsan etti. 
İslamiyet Allah'a giden yoldur. Dinin emir ve yasaklarına uyan, dünya ve ahirette 
mesut olur. 
Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir...

 
Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 
Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 
O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 
Enver abim, 2005 senesi ağustos ayının 
31'ine rastlayan Mirac gecesinde 
Yalova'da yazlık evlerinde ikamet 
ediyorlardı. Civardaki komşuları da (biz 
de dahiliz buna) Enver abiler orada iken 
daima Yalova'da kalırlardı. Her beş vakt 
namaz cemaatle kılınır ve mutlaka sohbet 
ederlerdi. O gün, Mirac kandilinde ikindi, 
akşam ve yatsı namazlarından sonraki 
sohbetlerde hülasa olarak buyurdular ki; 
İnsan birşeyi sevdi mi, sevdiklerinin de 
kavuşmasını ister... 

Mîrac... 
Namaz kılmayan mîrac'dan mahrumdur. 
Mîrac'ta ne hikmetler vardır...! 
Bir dâvâ ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa, o kadar uzun ömürlü olur ve haktır. 
Adem aleyhisselam; kupkuru bir dünyaya geldi, yıllarca değil yüzyıllarca sıkıntı çekti. 
Sonra peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem yüzüsuyu hürmetine dua 
etti. "Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ..." duasını devamlı okurdu. 
Sonra, iki evladından biri diğerini öldürdü... Bir baba için çok zordur bu...! 
Nuh aleyhisselam 950 sene uğraştı. İnanmadılar, çok eziyet ettiler. Döverlerdi, her 
seferinde öldü diye bırakırlardı. Cebrail aleyhisselam gelir yaralarını sarardı, tekrar 
tebliğe başlardı... Sonra Allahü teala O'na gemi verdi. 
İbrahim aleyhisselam'ı ateşe attılar, oğlunu kesme emri verildi ki; İbrahim 
aleyhisselam, Allahü teala'nın halîl'i, Peygamberidir... 
Musa aleyhisselam da çok çekti; Doğduğu sene firavun bütün erkek çocukları öldürdü. 
Senelerce çobanlık yaptı. Dönerlerken, hanımı hamile idi,... zifîri karanlıkta, çaresiz 
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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. Mütevâzîdir... Ne şikayet eder, ne şikayet edilir...  
Herkes elindeki taşı, gücüne göre fırlatır. Taşı atma gücü îmâna ve ihlasa bağlıdır. 
Başkaları sizi severse inanır, sevmezse inanmaz.  
Allahü teala dünyayı verdiğine ahireti vermez.  
Hadîs-i kudsîde; "iki korkuyu bir kalbde cem etmem" buyuruluyor. Dünyada Allahü 
tealadan korkanlar ahirette korkmasın, dünyada korkmayanlar ahirette çok korksun. 
Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir 
Mîrac namazdır. 
Îmân inanmaktır. 
Peygamber efendimiz, Ümmihânî'ye mîracı söyleyince, "aman bunu kimseye anlatma, 
kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer" dedi. Peygamber efendimiz de "O halde 
anlatacağım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer, çürük taşlar üzerine bina olmaz, 
ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın" buyurdu. 
Akıl durdu, zaman durdu, herşey durdu... Îmân başladı. Mirac'da çok hikmetler 
vardır... 
Peygamber efendimiz hiç yalan söylememiştir. 
Derler ki; "cenneti cehennemi gidip gören var mı?"! 
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- 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. 
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. 
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Rastgele çok kitab okumak tehlikelidir, doğru kitabı çok okumak lazımdır. Büyüklerin 
hayatı kitab okumak, okutmak ve tatbik etmekle geçmiştir. 
Bu dünya, aynadaki bir görüntüdür... Görüntünün olabilmesi için bir hakikatin olması 
lazımdır. Hakikat ahirettir. Mescidlerin, hakiki yeri cennettir, cennetin dünyada 
izdüşümü mescidlerdir... Cennetin yolu mescidlerden geçer. Fotoğrafın olabilmesi için 
bir gerçeğin olması lazımdır... Ahiretde bir hakikat olmasaydı, dünyadaki bu görüntü 
olmazdı. 
Bütün peygamberleri Allahü teala çok mühim bir özelliğinden dolayı seçmiştir. Eshab-ı 
kiram efendilerimiz sormuşlar, "Ya Resulallah, Cenab-ı hak sizi hangi güzel 
huyunuzdan dolayı seçti" demişler. Cevabında peygamber efendimiz "îsar" buyurmuş. 
İsar, kendi muhtaç olduğu bir şeyi vermektir... Her mü'min ömründe bir kere olsa bile 
isar yapabilmelidir ki cennete kolay girsin. 
En güzel şey îsâr'dır, bu da büyükleri, Allahü teala'nın sevgili kullarını tanımakla 
kolaylaştırılır. Beyaz nokta siyahın üzerinde belli  
olur.  
Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir...

 
 

 

 
 

Enver abim 11 nisan 2006 
tarihinde buyurdular ki; -152- 

Tabii şimdi Enver abiyi merak 
ediyorsunuz. Enver abi gülüyor 
yahu. Allah nazardan saklasın, her 
geçen gün, her geçen hafta bir 
hafta öncesine nazaran daha iyi.. 
Fahreddin Tacar abi hatırlattı, ben 
unutmuştum tabii. Bir Mirac gecesi, 
bir Mirac Kandili, ertesi gün ben 
gelmişim, arkadaşlara şunu 
anlatmışım. "Dün akşam Mirac 
kandilinde mübareklerle 
beraberdik. Namazdan sonra 

hocamız bana sordular. Kardeşim, namazda ne düşündünüz? Ben de demişim ki, 
Efendim miracta Cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü vesselam" Allahü teala ile nasıl 
konuştu? Nasıl görüştü? Yani o mirac hadisesi aklımdan geçiyordu. Maşallah 
buyurdular, ya efendim buyurdular; "benim de namazda hep aklımdan Enver'in 
sıhhati geçti" buyurdular, "sizin sağlığınız." Çok mühim. Çünki Enver abi iyi olursa, 
hizmetlerimiz iyi olur ve devam eder. Şimdi Enver abiye ben de dua etmeye başladım. 
Allah ona şifa versin (amin), huzur versin (amin). Çünki baştaki insan vücuttaki kalb 
gibidir diyor bizim dinimiz. Kalb sağlamsa, vücuda kanı iyi pompalıyorsa bu vücut 
daima sağlıklıdır. Baştaki insan da eğer sıhhatli ise, sağlıklı ise, kalb gibi o da güzel 
çalışırsa bütün vücut rahat eder. Dolayısıyla kendi menfaatimizin icabı, hem dünya 
hem ahiret sağlığımız bakımından, mutlaka bizi idare edenlere dua etmemiz lazım. 
Onlar iyi ise hepimiz iyi, onlar kötü ise hepimiz kötü, Allah korusun. Tabii kolay değil, 

26 Mayıs  2014  Pazartesi 
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yıllarımız bu hizmetlerde geçti. Tabii şimdi bütün gayemiz, bu eserin muhafazası, bu 
hizmetlerin devamıdır. Hepimiz elbirliğiyle, gönül birliğiyle çalışıp, hizmetlerin devamı 
için uğraşmamız lazım. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 

 
Enver abim 11 nisan 2006 tarihinde buyurdular ki; -153-  

Şimdi şu son zamanlarda hep İslâm Ahlâkını okuyoruz. İslâm Ahlâkı çok müthiş bir 
kitap. Hepsi birbirinden kıymetli de, orada bir cümle çok dikkatimizi çekti. 
Buyuruyorlar ki Mübarekler; "Ahlâk, huy bulaşıcıdır. İyi huy da bulaşıcıdır, kötü huy 
da bulaşıcıdır." Onun için iyi huylularla beraber olursak, huylarımız iyi olur. Kötü 
huyluların arasında, biz de kötü huylu oluruz. Ve Peygamberimiz buyuruyorlar ki; 
"aleyhissalatü vesselam" "Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim." Güzel 
ahlâk, Allahü tealanın razı olduğu hâl ve davranıştır. O halde peygamberlerin dışında, 
hiç kimse güzel ahlâkı tarif edemez. Çünki insan aklıyla, insan düşüncesiyle olan bir 
hadise değil. Cenab-ı Hak razı olduğunda, neden razı olduğunu hazret-i peygamberine 
bildirmiştir. Onun için Cenab-ı Peygamber buyurmuştur ki; "aleyhissalatü vesselam" 
Beni Rabbim terbiye etti, her şeyimi Rabbimden öğrendim". Dolayısıyla, güzel ahlâklı 
olmak büyük nimettir ve ameli az da olsa, ibadeti az da olsa, güzel ahlâkı sebebiyle 
yüksek derecelere kavuşur. Çok ibadet yapsa da, çoook hizmet yapsa da, eğer ahlâkı 
kötü ise o, sıkıntı çeker. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

27 Mayıs  2014  Salı 
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Enver abim 11 nisan 2006 
tarihinde buyurdular ki; -154- 

Tabii kötü ahlâk deyince, akla 
birçok şeyler gelebilir ama 
bunun en bariz tarifi 
öfkelenmektir. Çünki Hazret-i 
peygamber "aleyhissalatü 
vesselam" öyle buyurdular; 
öfkelenmeyin, öfkelenmeyin, 
öfkelenmeyin". Bir gün 
mübareklerle oturuyorduk, 
buyurdular ki; Peygamber 
efendimiz "aleyhissalatü 
vesselam" cennette yanımda 
kim olacak biliyormusunuz 
buyurdular. Herkesin aklından 
geçen isim Ebu Bekri Sıddîk. 
Tabii çok edepli oldukları için, 

çok terbiyeli oldukları için, onların hocası Hazret-i Peygamber olduğu için "Allah ve 
Resûlü daha iyi bilir" buyurdular. Cevap bile vermediler. Hatta bazen Hazret-i 
Peygamber sorardı "aleyhissalatü vesselam" "bugün günlerden ne" diye. "Allah'ın 
peygamberi daha iyi bilir". Bugün şu gün demezlerdi. Resulullah efendimiz buyurdular 
ki; "Ahlâkı güzel olan cennette yanımda olacak". 

İslâm Ahlâkı yazıyor, ahlâkı güzel olanı olmayanı, okumakta fayda var. Bizim dinimiz 
zaten üç şey, "ilim, amel, ihlâs". İlim de; iman ilmi, fıkıh ilmi, bir de ahlâk ilmi. İman 
ilmi de İslâm Ahlâkında yazıyor, ikiye ayrılıyor. Birisi; doğru olarak Ehl-i sünnet 
âlimlerinin bildirdiği iman, diğeri de 72 bozuk fırkanın bildirdiği bozuk iman. Ve 
buyuruyor ki İslâm Ahlâkında; bu 72 bozuk fırka neden meydana geldi? Cevap; bir, 
başındakilerin hepsi derin âlim idi, iki, bu derin âlimler şu üç sebepten dolayı 
bozuldular, yoldan kaydılar. Birincisi, kendi ilimlerine güvenerek, kendi yorumlarını, 
kendi mütalaalarını ilave ettiler. Kendi anladıklarını ortaya koydular. İkincisi, çok kitap 
okudukları için yunan felsefecilerinden ilave ettiler. Üçüncüsü, âlim oldukları için diğer 
dinlerden, daha eski dinlerden birer parça ilave ettiler. 

Netice itibariyle, bozuk fırkalar meydana gelmiş oldu. Halbuki Ehl-i sünnet fırkası 
tamamen nakle dayanan, Hazret-i Peygamberden "aleyhissalatü vesselam" Eshab-ı 
kirâma, oradan Tabiine, oradan mezhep imamlarımıza ve müteselsilen bize kadar 
gelen; ilmihalde yazıldığı gibi, filan âlim şöyle buyurmuş, filan âlim böyle buyurmuş, 
nakille bugüne kadar korunarak, ilave yapılmayarak, çıkarılmayarak böyle saf ve 
temiz olarak bize kadar gelmiştir.. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

28 Mayıs  2014  Çarşamba 

108 | S a y f a  
 



 
 

 
 

Enver abim 11 nisan 2006 
tarihinde buyurdular ki; -155-  

İmansızlığın ilacı, bozuk 
itikadın ilacı, cehennem 
ateşidir. Her şeyin ilacı kolay, 
fakat imanın zor. İmansızlığın 
ilacı maalesef ateş. Onun için 
kâfirlerin âdetlerine, bozuk 
inanışlarına, bozuk âdetlerine 
uymamalı, sakınmalı ve 
imanımızı korumalıyız. İmanın 
korunması için de 
büyüklerimiz; "ancak iman 
ibadetle korunabilir" 

buyurmuşlar, düşünmekle değil. Fiili olarak, ibadet yaparak, haramlardan sakınarak 
iman korunur. Tabii imanın korunması için de, imanın düşmanlarının bilinmesi 
lazımdır. Yani hangisi imanımın düşmanıdır. Onu da büyüklerimiz yazmışlar. Kitaplara 
kaydetmişler. İmansız olmanın sebeplerini o kitaplardan okuyup öğrenmemiz gerekir. 
İşimiz zor, yol taşlık, öyle bir beyit var ya, efendim eşya cam, taşıyan merkep ama 
camın kırılmaması lazım. Bu camın kırılmaması lazım, inşallah kırılmadan, kırmadan, 
dökmeden hepimiz son nefesimize kadar, hizmetle, ibadetle ömrümüzü tamamlarız. 
Ama ne yaparsak yapalım bir gün her şey bitecek. Hastanedeyken, pencereden şöyle 
bakıyorum etrafa, cıvıl cıvıl insanlar, giriyorlar, çıkıyorlar. Ben de kıvranıyorum 
ağrıdan. Koca hastane ama illa o çile çekilecek. Şunu söylemek istiyorum, dünya 
kadar servetiniz olsa, dünya kadar imkanlarınız olsa o acı, o ızdırap, hele hele ölürken 
hiçbirinin faydası olmayacaktır. Ve insan o zaman geriye doğru bir bakıyor, ömrümün 
bu kadar süresi geçti, nasıl geçti, şöyle geçti, böyle geçti. Diyorsun ki ne kaldı ki, hiiiç. 
O zaman diyorsun, Ya Rabbi elhamdülillah, hiç olmazsa namazımı kıldım. 

-devamı var- 
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
 

29 Mayıs  2014  Perşembe 

30 Mayıs  2014  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... 
 

Geçen haftanın devamı: 

Mübarek hocamız "Buralarda 
muayenehane açar" buyurdukları için, 
İstanbul'a her geldiğimde Fındıkzade'de 
muayenehane yeri aradım. Askerliğim 
bitene kadar bulamayınca, Karagümrük'te 
geçici olarak bir muayenehane açıp, yarım 
gün çalışıp, yarım gün yine yer aramağa 
devam ettim. (Geçici olarak açtığımız yerin 
de açılışında Enver abim teşrif ederek dua 
etmişlerdi). Bir sene geçti aradan, henüz 

Fındıkzade'de yer bulamamıştım. Fındıkzade'de yer bulmaktan ümid kesilmelimiydi! 
Geçici diye açtığımız muayenehanenin muhitine de alışmıştım. Bir akşam üzeri, 
gazeteye Enver abime, ne yapmalıyım diye sormak için gittim. Enver abim kapıdan 
çıkıyordu, çantasını ben aldım, arabaya gelene kadar sualimi sordum. Arabada beni de 
yanına aldılar, kucağımda Enver abimin çantası vardı. Fatih'e gitmek için yola çıktık. 
Yol boyunca diğer abilerle, mühim günlük işleri konuştular. Fatih'de bir 
muayenehanenin önünden geçerken, "Buradaki abi, rahatsızlığından dolayı, mesleğini 
bırakacak, çık onunla anlaş, burası da hocamızın Fındıkzade'deki, (buralarda) sözüne 
dahildir" buyurdular. Oradaki abiden muayenehaneyi devr aldım. Daha evvel 
Karagümrük'te geçici olarak açtığım yerde de sevilmiş ve tanınmıştım. Muhit sakinleri 
bırakmak istemiyordu. Çok işlek bir yerde muayenehane için bir yer gösteriyorlar, 
buraya taşın diyorlardı. Enver abime tekrar gittim, yarımşar gün olarak iki ayrı 
muayenehane olsa diye sordum. "İki ayrı yer olursa dünya olur, dine hizmete mani 
olur. Bizim esas işimiz dünya değil, ahiretdir, dinimize hizmetdir. Tek yer olsun" 
buyurdular. Bunun üzerine, daha evvel, (askerlik bittiğinde geçici olarak açtığım 
muayenehaneyi de), aynı yere taşıdım. Kısa bir zaman sonra Enver abim kendi 
dişlerinin tedavisi için geldiler. O günlerde Enver abimin sıhhatine hizmet etmekle de 
şereflenmiş oldum. Tedavileri bitene kadar o günlerde birkaç defa teşrif ettiler. 
"Buraya gelen, maddî-manevî tedavi olur" buyurdular. Bir gün de; "Gelen 
hastalarından bazıları ile akşamları burada sohbet edin, ahiretleri için faydalı olmağa 
çalış" buyurdular. Bu emirleri üzerine o günlerde bazı akşamları toplanıp büyüklerden 
işittiklerimizi anlatmağa başlamıştık. Sık sık telefon ederek, akşamları kimler geliyor, 
neler anlatıyorsun diye soruyorlardı. Dinimize hizmet etmek için teşvik ediyorlar ve 
nasıl hizmet edileceğini de öğretiyorlardı. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

Hayat onunla güzeldi. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah. 
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Enver abim 28 haziran 2009 tarihinde 
Huzur Pınarı ekibini Güzelşehir'e 
davetlerinde buyurdular ki; -156- 

Dünyada en mühim, dünyada en 
mühim, dünyada en mühim şey, kimi 
seveceksin, kimi sevmeyeceksin; 
hangisi iyi, hangisi kötü, bunu 
ayırabilmektir. İnsan, bunu kendisi 
ayıramaz. Onun için, cenab-ı 
Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' 
bile dua ediyorlar; Allahümme erinel 
hakka hakkan ve erinel batılı batılan. 

Ya rabbi, bana doğruyu doğru, eğriyi eğri bildir. Ya ben kötüye iyi diye sarılırsam? 
Kötüyle beraber haşr olurum. Ya ben iyiye düşman olursam? Allah'ın gazabına 
uğrarım. İşte Mübareklere bir misafir geldi; Hilmi bey, hep hocanızdan bahs 
ediyorsunuz. Hocanız size ne öğretti, dedi. Mübarekler buyurdular ki; Bana hocam bir 
şey öğretti, o bana yeter. Bu sevilir, bu sevilmez. Bana bunu öğretti. Ben bunun tam 
tersini yapıyordum. Çünki bilmiyordum, kim ne derse onu yapıyordum. İrşad demek, 
bu iyi bu kötüyü söyleyebilmektir. İnsan bunu anlayamaz. İnsan bunu aklıyla, ilmiyle, 
irfanıyla ayıramaz. Yani, bu Rabbimin sevdiğidir, bu nefsimin sevdiğidir. Karıştırırsa.. 
Dünyaya bir daha gelmek yok. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim 28 haziran 2009 
tarihinde Huzur Pınarı ekibini 
Güzelşehir'e davetlerinde 
buyurdular ki; -157-  

Bu iyi, bu kötü diye ayırabilmek en 
zor iştir. Efendi hazretleri 
buyurmuşlar ki; İmam-ı Gazali 
hazretlerinin İhya-ul Ulum kitabını 
bir yahudi muhabbetle sayfalarını 
çevirse, cenab-ı Hak son 
sayfasında imana gelmek nasip 
eder. Muhabbetten dolayı! Eğer bir 
mü'min, bir kâfirin, bir mürtedin, 

bir münafığın kitabının sayfalarını muhabbetle çevirirse, son sayfada küfre girme 
ihtimali vardır. Çünki insanları Allahü tealaya bağlayan, muhabbettir. Herkes 
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sevdiğiyle beraber haşr olunacaktır. Dolayısıyla kardeşim, sevgiye çok dikkat 
edeceğiz. Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' Basra valisine mektup yazmış; o yanındaki 
kâfirin işine son ver, demiş. Ya Emir-el mü'minin, her işimi o yapıyor. Elim, ayağım o! 
İşi, ticareti bilen o, demiş. Bir daha söylemem, o kâfirin işine son ver. Ölseydi ne 
yapacaktın? Bir müslüman koy, buyurmuş. Çünki kâfiri takdir edersin, küfre girersin. 
Ne kabiliyetli adam dersin, mahv olur gidersin. Sevgi çok zordur. Çünki hadis-i şerif 
var, cenab-ı Peygamber buyuruyor ki; Kim kimi severse, ahirette onunla beraber 
olacaktır. Bir muhabbet beslersin, beraber olursun. Çünki daima kötüler iyileri 
götürür. Çok tehlikelidir. El mer'ü meâ men ehabbe, kim kimi severse, onunla beraber 
olacaktır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim 28 haziran 2009 tarihinde Huzur Pınarı 
ekibini Güzelşehir'e davetlerinde buyurdular ki; -158- 

İmam-ı Ali Rıza hazretlerine birisi bir mektup yazmış. 
Efendim bazı suallerim var, hem sormak, hem de 
sizden istifade etmek istiyorum, demiş. Mübarek 
hemen katırını göndermiş. Çünki cenab-ı Peygamber 
'sallallahü aleyhi ve sellem' buyuruyor ki; Ey 
Habibim, eğer birisi sana derse ki, ben dinimden bir 
şey soracağım, sen ona hizmetçi ol. Dolayısıyla, 
koskoca imam, katırını göndermiş, kapıda karşılamış. 
Niye? Dinime ait bir şeyler soracak diye. Çünki 
cenab-ı Hak, cenab-ı Peygambere, hizmetçi ol, diyor. 
Hadis-i kudsi. Yemeğini kendi hazırlamış, önüne 
koymuş. Soru cevap, soru cevap; sonra mübarek 
kendi yatağını vermiş. Gel gör, adam, ben ne imişim! 
Katırını gönderdi, kapıda karşıladı, yemeğini, yatağını 
verdi. Ben ne imişim derken, imam-ı Ali Rıza 
hazretleri gelmiş. Sen hiçbir şey değilsin. Bizim bu 

sana yaptığımız, dinimizin icabıdır, misafirperverliğimizdendir. Yoksa senin bir halt 
olduğundan değildir, buyurmuş. Dolayısıyla, Allahü teala Kur'an-ı kerimde buyuruyor 
ki; Allah indinde derecesi, etiketi, makamı en yüksek olan, Allah'tan korkandır. 
Korkanın alameti, hem namaz kılmaktır hem de Allah'ın kullarına namazı, yani 
İslamiyeti yaymaktır. Yoksa, dine hizmet etmeyenin akıbeti, mutlaka hezimettir. 
Çünki bir farzı yapmamıştır. Bu dinde iki farz, her mü'mine farzdır. Bir, öğren; iki, 
öğret. Mübarekler buyurdular ki; Eğer bir yerde Allahü tealanın dinine hizmet varsa, o 
hizmete iştirak etmek, her mü'minin üzerine farzdır. Bu da üç şekilde olur. Ya 
bedenen, ya mâlen, ya da dua ile. Ya rabbi, ben bir şey yapamıyorum. Acizim, 
garibim. Ya Rabbi, şu hizmet edenleri muvaffak et dese, o bile dahil olur.. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim 28 haziran 2009 
tarihinde Huzur Pınarı ekibini 
Güzelşehir'e davetlerinde 
buyurdular ki; -159- 

Allahü teala insanda iki nesne 
yaratmıştır: Nefs ve ruh. Bunların 
her ikisinin sevdikleri zıttır. 
Kendileri zıt, sevdikleri zıttır. 
Mesela nefs, Allah'ın düşmanıdır. 
Namaz kılacağın zaman, kılma şu 
namazı diye debelenir. Ruh, namaz 
kıldığın zaman, rahatlar. Büyüklerin 
sohbeti; Ruh bayılır, sevinir, nefs 

ise çırpınan kuş gibi kaçmak ister. Kitap okumak; Ruh sevincinden uçar, nefs sıkılır. 
Cenab-ı Hak nefse cennete ait nesneleri sevmemek, ruha da cehenneme gidecekleri 
sevmemek hilkatini vermiştir. Dolayısıyla, ahirette kiminle beraber olmak istiyorsan, 
dünyada onunla beraber ol. Enver abi Hindistan'dan geldi, kapıda Mübarekler, gök 
Hindistan'da ne renk kardeşim, buyurdular. Efendim, mavi, dedim. Ya efendim, 
burada da mavi, buyurdular. Siz, sevgi dairesi içinden çıkamazsınız. Sevgi olduktan 
sonra, mesafe mühim değildir, buyurdular. Netice: O aşk, o muhabbet olmasaydı, 
zaten bu kainat yaratılmazdı. Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' miraç 
gecesi; Ya Rabbi, ümmetim ne olacak, diye cenab-ı Hakka yalvardı. Mübarekler 
buyurdular ki; Peygamberin ümmetine olan sevgisi, anne-babanın çocuklarına olan 
muhabbetinden çok çok daha fazladır. Peygamberimizin ümmetine olan sevgisini nasıl 
anlayacağız? Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' her defasında ümmetim 
dedi. Miraçta cenab-ı Hakkın huzuruna kavuştu, Ya Rabbi, ümmetim ne olacak, dedi. 
Allahü teala; ben sana âşıkım, madem bu kadar çok istiyorsun, onlara da namazı farz 
kıldım. Onlar namaz kıldığı zaman, senin yaptığın miracı yapmış olacaklar ve bütün 
gök ehlinin sevabını onlara vereceğim, buyurdu. Bir namaz kılıyorsun, bütün gök 
ehlinin, bütün meleklerin yaptığı ibadetin sevabı sana veriliyor! 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim 28 haziran 2009 tarihinde Huzur Pınarı ekibini Güzelşehir'e davetlerinde 
buyurdular ki; -160- 

Allah rahmet eylesin, İlyas amca vardı. Namaza kalkamamış. Erkenden gitmiş, Efendi 
hazretleri oturuyorlarmış. Ama İlyas beyin yüzüne bakmamışlar. Efendi hazretleri 
buyurmuşlar ki; Eğer benim üzerimden bir vakit namaz geçecekse, Allah bin kere 
canımı alsın. Hemen kaza yapıp tekrar gelmişler. Efendi hazretlerinin ve Mübareklerin 

03 Haziran  2014  Salı 

04 Haziran  2014  Çarşamba 

113 | S a y f a  
 



terzisi, Habil amca vardı. Efendi 
hazretlerine, evlenmek istiyorum, 
demiş. Peki, git bir gör. Gönlün 
akarsa, peki de, gönlün akmazsa bir 
daha gör. Gönlün akarsa peki de, 
akmazsa üçüncü defa gör. Akarsa 
evet de, akmazsa geri gel, 
buyurmuşlar. Evlilik muhabbet işidir. 
Emirle, hatır için değildir. Gece 
gündüz onunla beraber olacaksın. 
Ama hangi gönül? Nefis mi, ruh mu? 
Nefis akarsa, felakettir. Nefsin arzusu 

değil, ruhun sevgisi önemlidir. Çünki o seninle beraber olacak, sen de onunla beraber 
olacaksın. Eğer o kötü bir yolda ise, sokakta evlenenler gibi, nefsin onu sevecektir. 
Onun dindarlığı, onun ahlakı, bunlar insanı insan yapan şeylerdir. Netice: Habil amca 
evlenmiş. Eşyaları vapurla Rize'den getirirken, etraftaki eşkıyalar çalmasınlar diye, 
namazını kılamamış. İstanbul'a, tekkeye gelmiş, Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; 
Üzerinden namaz geçti mi? Habil amca, efendim, eşyalarımı hırsızlar çalmasınlar diye, 
namazlarımı vaktinde kılamadım, demiş. Efendi hazretleri; Keşke hepsini çalsalardı, 
bir vakit namazın geçmeseydi buyurmuşlar. Onun için, namaz var, hayat var; namaz 
yok, gık! Onun için, sakın ola, havada, karada, denizde, ne olursa olsun, hiçbir 
mazeret ileri sürülmeksizin, dinimizin gösterdiği kolaylıkları da kullanarak, 
namazlarımızı kılalım. Çünki İslamiyetin tamamı namaz içerisinde toplanmıştır. 
Tamamı! Zaten namaz, mü'minin miracıdır. Cenab-ı Peygamberin miracda çok arzu 
ettiği, Allahü tealaya kavuşmuş olmanın zevki ve sevinçliliğini ümmetinin de 
yaşamasını istediği için, Allahü tealanın Ona olan muhabbetinden, aşkından dolayı, 
mü'minlere namazı emretmiştir ki, madem öyle diyorsun, ümmetin de gelsin, miracını 
yapsın, namazını kılsın buyurmuş. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim 28 haziran 2009 tarihinde 
Huzur Pınarı ekibini Güzelşehir'e 
davetlerinde buyurdular ki; -161-  

Hocamız buyurdular ki; Bir gün Benim 
Dinim isminde, şiir şeklinde bir din 
kitabı dağıtıldı. O kitabı aldım, Efendi 
hazretlerine götürdüm. Efendi 
hazretlerine okumaya başladım, 
mübarek baştan sona dinledi, devam 
et, buyurdu. Kitap bitti, buyurdular ki; 
Bir tek harf bile yanlış değil, hepsi 
doğru. Ama kim okursa zehirlenir. 
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Onun yazarı habistir, o satırlardan lağım gibi kötü kokular geliyor. Sakın Hilmi, bunu 
bir daha okuma. Yak, başkası zehirlenmesin. Okuyanın kalbi hemen kararıyor. Kalbi 
karardı mı, önce haramlar, sonra küfür kokar. Kalp karardı mı, haramlar tatlı gelmeğe 
başlar. 

Geldiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Siz sevdiklerinize ve biz de sevdiklerimize 
kavuşmuş olduk. Allahü teala size ve bize din ve dünya seadeti versin. Allahü teala 
sizleri sevdiklerinizden ayırmasın. Allah rahmet eylesin, mübarek Hocamız buyurdular 
ki; Benimle konuşmak isteyen; ben, kitaplarımın satırlarının arasındayım. Nasıl kabre 
irtibat kurmak için gidiliyor. Çünki kabirde ruh olmaz. Ceset vardır. Bu cesedi 
düşününce, ruh cesede alışkın olduğu için, o anda gelir. İlmihali açtığın zaman, 
İlmihalle Hocamız arasında irtibat çok olduğu için, Mübareklerin ruhu hemen oraya 
gelir, sen İlmihal okuyorum zan edersin, halbuki Onlar sana bakarlar. Allah 
yardımcınız olsun. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. 

-devamı var- 
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... 

 
Geçen haftanın devamı: 

Enver abim, zaman zaman bizim muayenehaneyi teşrif ederlerdi, diş kontrolleri 
yapılır, ihtiyaç varsa tedavileri yapılırdı. 

İnsanların ahiretleri için faydalı olmağa çalış, buyurduklarından itibaren, takibini de 
yapmışlardı, fakat bunu bizim anlayabilmemiz mümkün değildi. Ancak kalbden kalbe 
takip edildiğimizin de farkında idik. Radar gibi.. Bilemediğimiz bir takip sistemi vardı 
arada. Sık sık telefon ederek veya çağırarak; akşamları kimler geliyor, neler 
anlatıyorsun diye soruyorlardı. Bazan da, şunu ve şunu bana getir göreyim dedikleri 
de oluyordu. İstedikleri kişileri, belirledikleri zamanda gazeteye götürüp tanıştırırdık. 

İnsanın fıtratında acelecilik vardır. Herşeyin çabucak olması istenir. Fakat herkesin 
bazı hadiselere intibakı farklı olur. Bazı insanlar islamın emr ve yasaklarını, zaten 
aradığım buydu dercesine hemen kabul edip kolayca uygulayabildiği gibi, bazılarının 
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nefslerine zor gelebiliyor, bazıları da kabul etmekte zorlanıyor. Bazı insanlardaki 
anlayabilmek veya kabul edebilmenin gecikmesi, anlatan ile ilgili olmadığı halde, ters 
giden birşeyler var zannederek, üzülürdüm ve bu vazifeyi yapamadığım zannına 
kapılırdım. Bu hizmet galiba devam etmeyecek, bıraksam mı diye düşündüğüm 
zamanlar, Enver abim telefon eder veya çağırır, kimlerin geldiğini, neler yapıldığını 
sorarlar, hizmetin kıymetini ve ehemmiyetini anlatırlardı. Sonra da bir miktar şeker 
veya çikolata verirler, "Akşama gelenlere verirsin, bu hizmeti bırakmak yok" 
buyururlardı. Akşama çikolatalar dağıtıldığında, gelenler adedinden ne bir tane fazla, 
ne de bir tane noksan çıkardı. Kaç kişi varsa, o kadar verilmiş olurdu. Bu hadiseyi 
defalarca yaşadım. 

Enver abimde öyle derin merhamet ve anlaşılamaz bir sabır vardı ki; herkes 
kurtulsun, ahiretde hiç kimse yanmasın diye fevkalade bir gayretle uğraşırlar ve her 
türlü sıkıntıya da sabr ederlerdi. Hiç kimsenin, hatta kendisine kötülük yapanların dahi 
kalbini kırmazlardı. Yetiştirdiği talebelerine de, böyle olmak lazım olduğunu nasihat 
ederlerdi. Hepiniz birer Enver abi'siniz, dışarıda kendinizi değil, hocamızı ve ihlası 
temsil ediyorsunuz, ona göre davranın derlerdi. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; -162-  

Bir çok insanın hakikati 
görememesinin sebebi gözüdür. 
Gözüne inanan, mübarek bir zatın 
kıyafetine, mesleğine bakarak yanılır, 
Onu dinlemez ve istifade edemez. 
Başdaki göze değil, kalbdeki göze tâbi 
olmak lazımdır, kalbdeki göz, 
doğruyu-yanlışı ayırır, kimin sevilip 
kimin sevilmeyeceğini bilir. Hakkı hak, 
bâtılı bâtıl bilir. Hiç kimsenin 
mesleğine veya kıyafetine bakarak 

karar verilmez, işin kaynağına bakılır, naklettiği bilgiyi nereden aldığına bakılır. 
Bedenin gıdasını iyi seçtiğimiz gibi, ruhun gıdasını da iyi seçmeğe mecburuz. Bedene 
bozuk gıda alan dünyasını yıkar, fakat ruhuna bozuk gıda alan ahiretini mahveder. Pis 
borudan şifa gelmez. Suyun kaynağı da, geçtiği yolu da temiz olmalıdır. Peygamber 
efendimize aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekrin radıyallahü anh gözü ile bakanlarla, 
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ebu cehlin gözü ile bakanlar elbette farklıdır. Eğer insan bu zatlara, bu gözle bakarsa 
kör olur. Eğer mübarek bir zat diye bakarsa kalb gözü açılır. Eğer Allahü teala bir 
kuluna hidayet nasip etmişse, ona Ehl-i sünnet itikadını vermişse, ona sevgili bir 
kulunu tanıtmışsa, o, bu gözle olmaz. Bu, kalp gözü ile olur. Böyleyse, kalp gözü 
açılmıştır. Kalp gözü, hakkı batıldan ayırmak içindir, uçmak-uçurmak için değildir, 
bunu iyi anlamak lazım... En zor iş hakkı batıldan ayırmaktır. Peygamber efendimizin 
de duası var, aleyhissalatü vesselam, "Ya Rabbi, bana hakkı hak, batılı batıl göster." 
buyuruyor. Bir kişi hakka batıl diye saldırırsa, batıla hak diye sarılırsa mahvolur. 
Peygamber efendimiz, ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, yetmiş ikisi bozulacak 
ancak biri doğru yolda kalacak, buyurmuşlardır. Bu yetmiş iki fırka, cehennem ateşine 
girecektir, itikad bozukluğu olduğu için cehenneme gidecektir. Ateş, bu pisliğin 
temizlenmesi içindir fakat peygamber efendimiz ümmetim dediği için, bunlar daha 
sonra cennete girecektir. Kimsenin tek başına doğruyu bulması mümkün değildir… 
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından satır satır seçilmiş, onbinlerce çiçekten toplanan 
bal gibi olan Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye gibi kitabları okumalıdır ki, kitab mühim 
bir arkadaştır, iyi seçmek lazımdır. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitablarını bulanlar, bu 
büyükleri sevmeğe başlar. Dünyada ve ahiretde Onlarla beraber olmak isterler, onlar 
gibi yaşamak isterler. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

08-01-2013 tarihinde Güzelşehir'deki son 
sohbetden hülasa: 

Enver abim buyurdular ki; -1- 

Efendim selamün aleyküm. Arkadaşlar 
beni görmek istiyor, ben de onları çok 
görmek istiyorum. Allah unutturmasın. 
Ahirette tanımak, tanınmak çok zordur. 
Bir gün bir talebe çok ağlıyormuş. Hocası 
da soruyormuş. Niye ağlıyorsun? Efendim 
ahirette ya unutursanız, ya kaybolursam? 

Beni cehenneme atarlar. Hâlbuki siz sahip çıkarsanız bir şey olmaz. Fakat her an 
mutlaka sizin yanınızda olacağıma nasıl emin olabilirim? Bir şey olmaz, evham etme, 
keyfine bak. Ertesi gün çocuk yine hüngür hüngür ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Efendim 
ya beni unutursanız? Ya ben kaybolursam? Gel bakalım buraya. Bak, (Unutursan 
unutulursun. Kaybedersen, kaybolursun) buyurmuş. Onun için unutmamak çok 
kıymetlidir. Arkadaşların mutlaka birbiriyle görüşmesinde, konuşmasında çok fayda 
vardır, kitap okunmasında çok fayda vardır. Himmet ehlinden istifade edebilmek için 
elleri açmak lazım, kapağı açmak lazımdır. Kap kapalıysa içine ne gelecek? Hiçbir şey 
gelmez. Evvela kap var mı ona bakmak lazım. Kap varsa kapak vardır. Büyüklerimizin 
kalbinden, Resulullah efendimizin "aleyhissalatü vesselâm" kalbinden çıkan feyz 
herkese gitmez ki. Feyz kime gider: 

1. Feyz, imanı olana gider, yani müslümana gider. 
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2. Feyz, Müslümanların içinden de Ehl-i sünnet vel cemaat olanlara gider. 

3. Feyz, haramlardan sakınanlara gider. 

4. Feyz, Allahü teâlânın emirlerini yerine getirenlere gider. 

5. Feyz, kul hakkından korkanlara, ondan sakınanlara gider. Üzerinde kul hakkı 
olanlara feyz gelmez. Kul hakkı çok mühimdir. Bundan peygamberler dahi çekinmiştir. 
Kul hakkını bilemeyiz ki? Hadi haramlar bellidir. Farzlar bellidir. Bir sert bakış 
karşıdakinin kalbini kırar. Kalp kırmak Kâbeyi yıkmaktan büyük günahtır. Bunu nasıl 
telafi edeceksin? Eğer üzerinde kul hakkı varsa buna rağmen Allahü teâlânın çok 
sevdiği, razı olduğu birisi varsa, kurtulmak için bir ihtimal daha vardır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
08-01-2013 tarihinde Güzelşehir'deki son sohbetden hülasa: 

Enver abim buyurdular ki; -2- 

Bir gün Resulullah efendimiz 
"aleyhissalatü vesselâm" 
sohbet ederken tebessüm 
etmişler. Eshab-ı kiram 
sormuşlar. Hayırdır ya 
Resulullah tebessüm etmeniz 
bizi ferahlandırdı ama sebebini 
öğrenebilir miyiz? 
Peygamberimiz "aleyhissalatü 
vesselâm" hazretleri 
buyurmuşlar ki, şu anda 
Allahü teâlânın huzurunda iki 
müslümanın hesabı 
görülüyordu. Biri çok borçlu 
diğeri de alacaklı. Alacaklı 

istemiş, istemiş ve alacak bir şey kalmamış. Yine isteyince bir şey kalmadı, yok. 
Anlamam ben, o zaman al benim günahlarımı deyince Allahü teâlâ merhametten 
dolayı alacaklıya buyurmuş ki, sağına bak. Bakınca harika bir köşk görmüş. Cenab-ı 
hak buyurmuş ki, bunu satın almak ister misin? Ya Rabbi buna gücüm yetmez demiş. 
Allahü teâlâ buyurmuş ki, alacağından vazgeç ben de bunu sana vereyim. Ya Rabbi 
derhal vazgeçtim demiş. Git o zaman köşkünü al buyurmuş. Şimdi ona güldüm 
buyuruyor ve Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselâm" arkasından bir hadis-i şerif irad 
buyuruyor: (Allahü teâlâ Müslümanların arasını bulduğu gibi, siz de din 
kardeşlerinizin arasını bulun). Bu Müslüman, çok müstesna bir sevap, Allahü 
teâlânın çok hoşuna giden bir amel yapmış ki bu merhamete kavuşmuş. O amelin 
demek ki teraziye girebilecek ölçüsü yokmuş. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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08-01-2013 tarihinde Güzelşehir'deki son sohbetden hülasa: 

Enver abim buyurdular ki; -3- 

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 gelmeden 
evvel ben sana üç tane haberci göndereceğim. Haberciler gelecek ondan sonra ben 
geleceğim. 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, hiçbir şeyden 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). Habercinin 
üçüncüsü de belin bükülecek, gücün kalmayacak. 

İsa "aleyhisselâm" havarileriyle beraber giderken birisine rastlıyorlar. O adam o 
havalinin çamaşırcısıymış. İsa "aleyhisselâm" o adamın yanından geçerken adam İsa 
"aleyhisselâm" a itibar etmemiş. Bu yüzden mübareğin kalbi kırılmış. Kalbi kırılınca 
Cebrail "aleyhisselâm" gelmiş ve yarın öğlen için cenaze namazına hazırlan demiş. 
Ertesi gün öğlen oluyor, adam hayatta. Daha ertesi gün bakıyor adam yine hayatta. 
Cebrail "aleyhisselâm" tekrar geliyor. Diyor ki gidin şu çamaşırın içini açın bakın. 
Bakıyorlar ki, o civarın en tehlikeli yılanı çamaşırın içinde kıvrılmış ölmüş. Sebep? Bu 
adam yemek yiyordu. Kapıya bir ihtiyar geldi, açım dedi. O da kaldırdı ekmeğini ona 
verdi. O sadaka hem belayı önledi hem de ömrünü uzattı. Peygamberimiz 
"aleyhissalatü vesselâm" buyuruyor ki, (Sadaka belayı önler, ömrü uzatır). Verilen 
şeyin ne olduğuna ne olmadığına bakmayın. Tek, sizden oraya bir şey çıksın. Öyle 
sevap ki!.. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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08-01-2013 tarihinde Güzelşehir'deki son sohbetden hülasa: 

Enver abim buyurdular ki; -4-  

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 Mektubattan 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 vaka, 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 çayı 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. 

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. Mübarek zatı 
görünce efendim ne olur bize islamiyeti telkin edin, biz hepimiz Müslüman olacağız. 
Başlıyorlar kelime-i şehadet getirmeye, yer gök inliyor. Talebesi hocasına; efendim 
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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 ettirdi. Onun için ya verici olun ya alıcı 
olun.. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
08-01-2013 tarihinde Güzelşehir'deki son sohbetden hülasa: 
Enver abim buyurdular ki; -5- 

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.  

Hastanede birkaç gün kalacağız. 

Bu abone işinden çok sevinçliyiz. Bütün abilere dua ediyorum, teşekkür ediyorum. 
Mübareklerin hayattayken en çok ehemmiyet verdikleri hizmetlerden biri de Gazete 
idi. Vefatlarından birkaç gün evvel çağırdılar. Vasiyetimdir buyurdular. Bizim yolumuz 
kitap ve Gazetedir. Ne olursa olsun bu ikisini korumaya çalışın, bir şey olmasın. 
Diğerleri için bir şey demediler. Şimdi Kitabevi çok rahat, onu ayırdık, müstakildir. 
Gazete de elhamdülillah güzel bir şekle girdi, ayrıca gelir gider tablosu düzeldi.  

Allahü teâlânın bir tabiat kanunu var, zerre şaşmaz. Yağmur, güneş her neyse. Tabiat 
kanunu olduğu gibi bir de Allahü teâlânın sosyal kanunu var. Onlar da insanların 
dünyada ve ahirette rahat etmesi, orada acı çekmemesi için sosyal kanunlar 
yaratmıştır. Bu kanunlara uyanlar, Resulullah "aleyhissalatü vesselâm"ın bildirdiği 
yolda yürüyenler, bu kanunun içerisinde kaldıkları için bu kanunun bahşettiği 
nimetlere, Cennete kavuşacaklardır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 
üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Geçen haftanın devamı: 

Enver abim, "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 
84 senesinde böyle bir vazife vermişlerdi. Arada bir bu abileri getir, göreyim 
buyururlar, onlarla hususi sohbet ederlerdi. İyi insan yetiştirilmesine çok ehemmiyet 
verirler ve teşvik ederlerdi. Hatta zaman zaman kimler geliyor diye sorarlar, bazılarını 
hususi olarak görmek isterlerdi. Birkaç sene sonra abim ihlas polikliniğini açarken, 
bizim de orada çalışmamızı istemişti. Birgün Enver abim, abim ve ben üçümüz 
beraberdik. Abim, Enver abilere poliklinik ile ilgili bilgi veriyordu, şu şu şu doktorlar 
geliyorlar, bakalım Ali ne yapacak dedi. Enver abim buyurdu ki; "Ali mekteb açtı, 
yerinde kalacak, insan yetiştirecek." Ve bizim muayenehanenin maddî manevî hizmet 
yeri olduğunu anlattılar. Kendilerinin de defalarca teşrifleriyle müşerref olduk. Her 
defasında, layık olmadığımız şekilde, üzerimizde olmayan vasıflarla iltifatlar ederek 
teşvik ederlerdi. Cennetde beraber bulunmak için dua ederlerdi... 

Enver abimde 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 
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kimsenin, hatta kendisine kötülük yapanların dahi kalbini kırmazlardı. Yetiştirdiği 
talebelerine de, böyle olmak lazım olduğunu nasihat ederlerdi. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 

Birkaç gündür yaşgünü vesilesiyle telefon ile arayan, mail veya mesaj ile ulaşıp 
dualarını bildiren sevdiklerimize, sevenlerimize, arkadaş, dost, ahbap ve yârânımıza, 
teşekkürlerimizi ve dualarımızı arz ederiz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
08-01-2013 tarihinde Güzelşehir'deki son sohbetden hülasa: 

Enver abim buyurdular ki; -6- 

Buraya yataktan kalkıp geldim. 
Ayaklarımı dahi kaldıramıyordum. Ama 
abileri görünce iyileşiyorum. Hocamızla 
birlikte Cuma namazı kılmak için 
Sarıyer'deki evde yukardan aşağı indik. 
Cuma namazından sonra kanepeye 
otururlar ve "kardeşim neşem artıyor, 
sağlığım geri geliyor. Yukarıda buraya 
gelmeden evvel başım çok ağrıyordu. 
Ama buraya gelince arkadaşları 
gördüm, maşallah hepsi nur. 
Arkadaşların o nazarları, o bakışları, o 
simaları kalbime ferahlık verdi, çok 
rahatladım, şifa buldum" buyurdular. 
Dolayısıyla kim bilir ne hikmet vardır 

biz bilemeyiz, ama şifa olduğu muhakkak. Onun için başınız ağrıdığı zaman doktora 
gitmeye hiç uğraşmayın. Doğru bir abinin evine gidin, çay için, sohbet edin. 
Adamın biri hastalanınca hep arkadaşlarını ziyarete gidermiş, hiç hastalığı uzamaz, 
iyileşirmiş. Bu doğru mu eğri mi diye kendisine sormuşlar. O da niçin yalan 
söyleyeyim demiş. Cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü vesselâm" ne buyuruyor 
; (Cömerdin ikramında şifa vardır, hasislerin verdiğinde zehir vardır). Bu 
adam cömert midir? Evet cömerttir. Ona gidiyorum, biraz ekmek istiyorum, şifa bulup 
çıkıyorum. Ben bunu inanarak yapıyorum. Kime inanıyorum? Cenab-ı Peygamberimize 
"aleyhissalatü vesselâm" inanıyorum. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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08-01-2013 tarihinde Güzelşehir'deki son sohbetden hülasa: 

Enver abim buyurdular ki; -7- 

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. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
08-01-2013 tarihinde Güzelşehir'deki son sohbetden hülasa: 
Enver abim buyurdular ki; -8- 
İnsanlar ne dereceye çıkarsa çıksın, ne makam elde ederse 
etsin, ne keramet gösterirse göstersin namaz şarttır. Bir vakit 
namazı kaçırırsa hepsi sıfır olur. Sil yeni baştan başlamak icab 
eder. Binanın karkas kısmı, iskeleti olmazsa o binanın içi ne 
kadar süslü olsa, o ev noksandır. Bu binanın karkası, insanın 
ibadetleri ve vücut yapısıdır. Onu tam yapmazsa o bina işe 
yaramaz, kullanılamaz hale gelir. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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20-12-2012 tarihinde, İhlas Holding vip'de son sohbetden hülasa: 

Enver abim buyurdular ki; -1- 

Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahillezî 
lâ yedurru ma'asmihî şey'ün fil erdı ve lâ 
fissemâi ve hüvessemî'ul alîm. Ya Rabbi 
çok şükür elhamdülillah. Görüyorsunuz 
ki aradan koca bir ay geçti. Fekat Enver 
abi yine aramıza geldi. Ama Allahü teala 
nefesleri ve rızkı bitirmeyince hiç kimse 
kimseye bir şey yapamaz. Ancak Onun 
dediği olur. Çok şükür, cenab-ı Hakka 
hamdolsun, aklımız başımızda, 
şuurumuz yerinde. Sağlığımız da şöyle 

veya böyle yine çok iyi. Kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. 

Bu akşam buraya bir maksatla geldik. Bu maksadımız da bu arkadaşlarımızın abone 
artmasında gösterdikleri himmet ve gayret, zaman zaman beni ağlatacak dereceye 
gelmiştir. Ve çok meçhul kahramanlar çıktı. Çok çok değerli abiler çıktı. Tabii 
yaptığımız bu hizmetin büyüklerimiz tarafından da çok makbul olduğu kesin. Bir gün 
bir arkadaş geldi dedi ki; Efendim, akşam Mübarekleri rüyamda gördüm. Bana 
buyurdular ki; Kaç tana abone yaptın? Anladım ki bu işler de ufak tefek bir iş 
değilmiş. Ben bu işte varım, geç kaldım. Hayırlı olsun. Tabii bir yokuş, buraya kadar 
geldik. 

Allahü tealanın Kur'an-ı kerimde buyurduğu; Allahü tealadan namaz ve sabır ile 
yardım isteyin. Sen sabret, günah işlememeye sabret, sağdan ve soldan gelecek 
sıkıntılara, üzüntülere sabret ve namazını da doğru dürüst, vaktinde kıl. Çünki namaz 
kılandan Allah razı. 

Arkadaşlarla dedik ki; Ülfet külfet mukabilidir. Yani bir takdir, bir ecir, sevap; çekilen 
külfete karşıdır. Eğer külfet yoksa bu ülfet de olmaz. Ama yapılan üstün bir gayreti de 
görmemiz lazım. 

Eğer bu gazete, ortadaki dini yazılar olmasa, ahlâk timsali olmasa, değer mi bu kadar 
ilgi göstermeye? Ama o, hepsinin öncüsü. İlk kurulan o, önce çıkarılan o, onda Enver 
abinin çektiği sıkıntılar ancak ahirette meydana çıkacak. Dünyada bu anlatılamaz. 
Sade bir gün, tansiyonum sıfır oldu, gözler karardı ve küt diye betona düştüm, 
bayılmışım, bu yüzden... Daha neler ve neler... Mübareklerin en çok neşeli oldukları 
zaman, bu gazete ellerine geçtiği zamandır. Vefatlarından evvel bana buyurdular ki; 
İki şeye çok dikkat et. Bunların ikisi bizim gayemizdir. Birincisi gazete, ikincisi 
kitaplardır. Dolayısıyla, Kitabevini ayır ki ona bir şey gelmesin, ona bir zarar gelmesin. 
Gazete de elimizden geldiği kadar gayret gösterip onun devamını sağlayalım. Onun 
devamı işlerimizin esaslarından biridir. Ve çok engebeler aştık.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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20-12-2012 tarihinde, İhlas Holding vip'de son sohbetden hülasa: 

Enver abim buyurdular ki; -2- 
Bir gün Mübarekler cüzdanını açtı, 
içinden, artık kağıdı sararmış bir 
vaziyette, bir beyaz kağıda sarılmış 
vaziyette bir altın gösterdiler. 
Buyurdular ki; Kardeşim ben o altını 
yanımdan hiç ayırmıyorum. Bu altını 
bana Efendi hazretleri verdi. Ve 
sakla buyurdular. Bu altın hem 
maddi güçtür, hem manevi efendim. 
Allahü tealanın en sevdiği 
amellerden birisi de onun kullarına 
iyilik etmektir. Mübarekler 

buyurdular ki; İyiliğin azı olur, çoğu olur, ortası olur, daha çoğu olur. Tabii, en çoğunu 
yapmak en akıllıca bir iştir. İşte efendim, Allahü tealanın razı olduğu, en razı olduğu 
kullarına iyilik, onları ateşte yanmaktan kurtarmaktır. Onlara ya bir kitap vermek, ya 
da abone yapmak, onların dinlerini öğrenmelerine sebep olmak, vesile olmak, Allahü 
tealanın razı olacağı en büyük ibadettir, en büyük sevaptır. Bu, çok hayırlara vesile 
olur, çok. Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' buyuruyorlar ki; İnsanın verdiği 
kendi malıdır. Yoksa biriken paralar henüz daha ahirete dönüşmemiştir. Elinden Allah 
yolunda çıktığı zaman onu Allahü tealaya vermiş oluyorsun. Bunun mükafatı çok 
büyük olur. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
20-12-2012 tarihinde, İhlas Holding vip'de son sohbetden hülasa: 

Enver abim buyurdular ki; -3- 

Ebu Bekir abi Gana'dan yeni gelmişti. 
Mübareklerle görüşmek istiyordu. Hocamız 
buyurdular ki; Gelmesin. Bir gariphane vardı, 
Sultan Selim'e giderken sağ tarafta. İşte o 
gariphaneye Mübareklerle gittik, bir akşam 
vakti. Hocamız buyurdular ki; Sakın gidince 
benden bahsetme, beni anlatma. Şimdi ismimi 
söyle diye ben sana söylerim. Peki efendim. 
Oturduk, o da öteki tarafta. Mübarekleri de çok 
genç görmüşlerdi. Yürürlerken Mübareklerin 

18 Haziran  2014  Çarşamba 

19 Haziran  2014  Perşembe 

126 | S a y f a  
 



arkasından yetişmek zordu. Ellerinde çanta, yetiş yetişebilir misin bakalım. Sohbet 
ettiler. Sağlığını sordular, nereden geldiğini sordular. Epeyi oturduk, kaynaştık. 
Mübarekler tebessüm etmeğe başladılar. Buyurdular ki; Şimdi söyleyebilirsiniz. Ben 
dedim; Ebu Bekir, bu zat Mübarekler, Hocamız. Ben böyle bir şey hayatımda 
görmedim. Şurada oturuyordu, Mübarekler burada. Bir sıçradı, havadan doğru 
ayaklarına. Yahu nasıl uçtun? Nasıl havada gittin, ayaklarının dibine nasıl düştün? Yani 
öyle bir manzara. Sonra buyurdular ki; En garibime giden, Ebu Bekirin ne aşk ne 
enerji ki toplamış, toplamış, toplamış orada deşarj oldu... Şimdi Amerika'da. 
Amerika'da Hocamızdan aldığı bilgilerle irşad ediyor. 

-devamı var- 
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... 

 
Geçen haftanın devamı: 
Enver abim, 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 
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günlerde özel bazı sıkıntılarımdan dolayı, bu hizmeti zor şartlar altında, fasılasız olarak 
devam ettirmeğe çalışıyordum. Günlerin uzun ve havanın da sıcaklığından olmalı ki, 
toplanan arkadaşlarda rehavet başlamış, bazı dünyevi sebeplerle gecikmeler ve 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 
abimin sesi idi. Halbuki direkt olarak aramaları âdetleri değildi. Yardımcıları ararlar, 
Enver abiler görüşmek istiyorlar derlerdi. Bu defa arada kimse yoktu. Bugün gibi 
hatırlıyorum... Buyurdular ki; "Aliii seni üzüntülü görüyorum, sevindirmek için aradım, 
rüyamda hocamızı gördüm, senden bahsediyorlar, seni anlatıyorlardı, ben de neden 
acaba Ali'yi anlatıyor diye merakla dinliyordum. Ali'yi seviyoruz, Ali'nin hizmetlerinden 
razıyız, memnunuz, diyorlardı. Sonra sen geldin, hocamızın elini öptün, hocamız da 
sana sarıldı, beraber gittiniz. Sevindin mi Ali! Dinimize hizmette yaz tatili olmaz, ara 
vermek yok tamam mı" buyurdular. 
Enver abimde 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 abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Haftaya devamı var inşallah. 
Fî emanillah.

 
 

 

 
 
20-12-2012 tarihinde, İhlas Holding vip'de son sohbetden hülasa: 

Enver abim buyurdular ki; -4- 

Hepsi ahirette meydana çıkacak. 
Şimdi kendi halime bakıyorum, 
buradan ibretlik bir şey çıkarttık. O da 
şöyle; Yakup 'aleyhisselam' Azrail 
'aleyhisselam' ile ahbaplık kurmuş, 
ahbap arkadaş. Azrail 'aleyhisselam' 
geliyor, sohbet ediyorlar, 
konuşuyorlar. Ama her gelişinde 
sorarmış; Vazifeli misin, ziyaretçi 
misin? diye. Azrail 'aleyhisselam' der 
ki; Yok ziyaretçiyim. Otur konuşalım. 
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Bir, iki, üç, beş en sonunda Yakup 'aleyhisselam' demiş ki; Bak, ola ki bir gün pat diye 
vazifeli olarak gelirsen, sana çok kalbim kırılır. Ne yapacağım? Haber vereceksin. Ben 
de ona göre hazırlıklı olurum. Peki, hay hay. Bir gün pat diye gelmiş. Demiş ki; 
Ziyaretçi misin, vazifeli mi? Vazifeliyim, demiş. Allah'tan kork, hani bana haber 
verecektin? Üç tane haberci göndereceğim dedin. Hani haberciler? Aşk olsun, biz 
sözümüzde dururuz. Şaka değil. Madde bir; buyurun demiş, senin saçın simsiyahtı. 
(Bakıyorum benimkilerle beraber buradakilerin birçoğu beyaz olmuş. Hatta bazılarının, 
dökülenler bile var). Bir zaman gür saçlı idin. Fakat görüyorsun ki saçların beyazlamış. 
Bu sana haberci olarak yetmez mi? Bu bir haberci değil miydi senin için? Doğru diyor. 
İki; sen gençliğinde çok canlı kanlı iken bastığın yeri titretirdin. Şimdi bakıyorum 
böyle gücün kuvvetin gitmiş, yürümekte bile zorlanıyorsun. Sana haberci olarak bu 
yetmez mi, demiş. (Şimdi iki kişi koluma girip gideceğim. Bu da bir haberci. Bak 
beyaz, hal kalmamış). Peki üçüncüsü ne? Yahu sen dimdik yürürdün. Bakıyorum şimdi 
belini büküyorsun, kamburlaşmışsın. Bundan daha iyi haberci olur mu sana? Etme 
eyleme demiş, bunların haberci olduklarını nereden anlayayım? Sen bir tedbirini al, 
mecburum vazifemi yapmaya. Çünki Azrail 'aleyhisselam' Peygamberlerden izin 
alamadığı durumlarda almazdı. Onlar imtiyazlı. Çünki Peygamberlik bir vilayet makamı 
değildir. Peygamberlik bir uğraşma neticesi değildir. Peki, nedir? Onu Allahü teala 
dilediğine verir. Ve ondan sonra kendine Peygamber yapar. Ama muhakkak onların bir 
iyi huyları Allahü tealanın bu vazifeyi vermelerine sebep teşkil eder. Bunu Resülullah 
Efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' böyle anlatınca, demişler ki; Ya Resulallah, peki 
sizin hangi iyi ahlakınız, huyunuz sebebiyle Allahü teala sizi Peygamber yaptı? 
Mübarek buyurmuş ki; Îsâr. Îsâr ne demek? Kendisine lazım olanı vermek demek. 
Yoksa cebindeki değil, kalbindeki verebilmek. Kendisine lazım olan bir şeyi 
verebilmek. Onun için büyüklerimiz buyuruyorlar ki; Hiç olmazsa bari ömründe bir 
kere îsâr yap, bu sünnete uyarsın. Bir defa olsun bari, sana çok lazım olan bir şeyi ver 
bir din kardeşine. Elhamdülillah dersin, ben de bu sünneti ifa ettim. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
20-12-2012 tarihinde, İhlas Holding vip'de son sohbetden hülasa: 

Enver abim buyurdular ki; -5- 

Hepiniz uzaktan yakından geldiniz. Ben bu abiler 
gelemezler diye düşündüm fakat Enver abi geliyor mu diye 
o kadar telefon geldi ki. Enver abi gelecek halde değildi, 
hakikaten hastaydım. Dün gece birkaç saat ya uyudum, ya 
uyumadım. Tabi dayanamadık, tevekkeltü-alallah dedik, 
arabaya bindik geldik. Sonra baktım ki hiç ümit etmediğim, 
uzaktan yakından pek çok abi gelmiş. İyi ki gelmişim. 
Şunlara baksana, garip garip bakıyorlar böyle. İnşaallah 
buraya selametle rahat geldiğiniz gibi çok rahat bir şekilde 
de gidersiniz, hizmetlere devam edersiniz. Zaten hizmet 
ediyorsunuz ama unutmayın ki şimdi öncülük, öncelikli 
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hizmetlerimizden biri de abone yapmaktır. Çünki bu, birçok kapalı kapıları açacaktır. 
İhlas, bu maksatla kuruldu. Hizmet bizim gıdamız. Her şeyimiz daha doğrusu. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
20-12-2012 tarihinde, İhlas Holding vip'de son sohbetden hülasa: 

Enver abim buyurdular ki; -6- 

Rızkındır yer yer gezdiren seni, 
gafil olma bir gün yer yer seni. 

Daha neler, neler? Mamafih 
Cennette çok vaktimiz olur 
inşallah. Yeter ki cenab-ı Hak bizi 
birbirimizden koparmasın, fitne, 
fesat aramıza girmesin. Çünki 
Mübarekler buyurdular ki; Bir 
talebede şu iki şey olmaz. İkisi 
zaten olmaz, eğer biri olursa ikisi 
de olmaz. Yani hiç olmaz. Birisi, 
bir büyük zata talebe olan katiyen 
saygı ve edepten geri kalamaz. 
Daima saygılı, daima edeplidir. 

Kime karşı? Herkese karşı. Biz Mübareklerin herkese karşı efendimli konuştuğunu, çok 
kibar olduğunu gördük. Ve pek çok abiler de öyle. O halde bizim, hani her hocanın 
talebelerinin kendine has halleri vardır, şekilleri vardır. Mübareklerin talebesi herkese 
karşı saygılı ve edeplidir, herkese karşı. İki; arkadaşlarımız bu olaylara, bu kadar 
büyük nimetlere kavuştuktan sonra, bu büyük zatların hayatlarını öğrendikten sonra 
katiyen kibirli olamaz. Her şey olur ama kibirli olamaz. Çünki bütün bu büyüklerin 
ömrü, kendisini hiç işe yaramaz bilmektir. Hiç işe yaramaz görür, mütevazi olur. 
Büyükleri görmeyen kibirli olabilir, ama bu yolun büyüklerini gören ve tanıyan, 
kibirlenemez. Ve Mübareklerin bir müjdesini vereyim size. Çok büyük bir müjde, 
buyurdular ki; Kardeşim bu yolun büyüklerini tanıyan ve seven, ölüm acısı çekmez, 
kabir azabı çekmez, mahşer azabı çekmez. Bunlar o kadar çok talebelerine hakimdir 
ve sahip çıkarlar. Hatta bir gün Abdullah-ı Dehlevi hazretleri dergahta otururken 
demişler ki; Efendim, filan yerdeki sizi çok seven bir kadın vefat etti. Şimdi haberi 
geldi. Mübarek başını önüne eğmiş. Böyle bir müddet durduktan sonra, buyurmuşlar 
ki; Elhamdülillah bizi sevenler kabir azabı çekmiyor. Kadına hiç azap yok. Vallahi çok 
şanslıyız. 

Kurtulanlarla birlikte olun, karıştırmayın işi. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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06-12-2012 tarihinde, İhlas Holding vip sohbetden hülasa (sondan ikinci): 

Enver abim buyurdular ki; -1- 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Doyulur mu doyulur mu, bu 
güzellere bakmağa doyulur 
mu? Cenâb-ı Hak dünyâda da 
âhiretde de ayırmaz inşâallah. 
Ya Rabbi hep berâber haşr 
eyle. Mübârekler başımızda 
olmak kaydı ile Cennet ve 
cemâlini nasîb eyle inşâallah. 

Dünyâ, yaratılışı i'tibârı ile 
sınırlıdır. İnsan oğlu yaratılış 
i'tibârı ile ölmeğe de 

mahkûmdur. Öldüğü zemân yâhut da bırakın ölmeği, ağır hasta olduğu zemân aklında 
dünyâ ve dünyâlığa âid hiçbir şey kalmıyacakdır, aklına bile gelmiyecekdir. O, 
hastalığını düşünecekdir. Düşün ki, en sonunda bir hiç var ve bütün ömrümüz o bir hiç 
için geçiyor. Bu yanlış. Dünyâ sınırlıdır. Sınırlı olan yerde sıkıntı olur, geçimsizlik olur. 
Âhiret yolu ferahlık yoludur, râhatlık yoludur çünki âhiret sonsuzdur. Yolu ferahlıkdır, 
hiçbir sıkıntı ve sıkışıklık olmaz. O halde, niçin çok kıymetli olan cevheri, hiç değeri 
olmayan bir nesne için harcıyoruz? Çok kötü, çünki bizler Mübâreklerin elbisesini 
giymişiz. Bizim yaptıklarımız diğerlerinin yaptıkları gibi günâh yazılır ama bir de bizim 
örnek olma hâlimiz var. Hilmi beğin talebesi olarak bu size yakışır mı derlerse, işte iş 
orada biter. İnsan, hem kendisi için hem de sebeb oldukları için mutlaka ya sevâb ya 
azâb kazanmakdadır. Bizim dînimizde çok mühim bir kâ'ide var: kötülüğü yapmamak 
iyiliği yapmakdan daha iyidir. 

 -devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

06-12-2012 tarihinde, İhlas Holding vip sohbetden hülasa (sondan ikinci): 

Enver abim buyurdular ki; -2- 

Mübârek Hocamız bir sohbetlerinde buyuruyorlar ki; 
Hocasından istifâde etmek isteyen bir talebe için iki şart 
mutlak lâzımdır. Biri olmazsa hiçbiri olmaz. Bunlardan bir 
tanesi de edebdir. Allahü teâlâya karşı edeb, Resûlullah 
efendimize karşı edeb, anneye-babaya karşı edeb, işverene 
karşı edeb, komşuya karşı edeb velhâsıl Allahü teâlânın 

24 Haziran  2014  Salı 

25 Haziran  2014  Çarşamba 

131 | S a y f a  
 



yaratdığı bütün kullarına karşı saygılı ve edebli olmak zorundadır. Bu yolda herşey afv 
olur ama edebe riâyet etmeyen talebe asla afv olmaz ve kovulur. Mübârekler 
buyuruyorlardı ki; En çok korkduğum, birgün Efendi hazretleri kovar mı acaba diye. 
Onların hoşuna gitmeyecek ufak bir hareketim, terbiye sınırlarını aşan bir 
davranışımda bana söylenen şu olacakdır "Eh, çok istifâde etdiniz, mâşâallah iyi 
durumdasınız, artık gelmenize lüzum yok" buyururlar diye ödüm kopuyordu. Hatta 
korkumdan Efendi hazretlerinin yüzüne bakamıyordum. Dolayısı ile yirmi-otuz-kırk 
sene hizmet edersiniz ama edebe riâyet etmeyen bir hareketiniz, bir cümleniz, bir 
işiniz hepsini siler atar. Çok insanlar, şu oldu bu oldu diye âhiret için büyük ümmîdler 
besliyecekler ama o saygı ve edeb yüzünden bakarsın ki eli boş döner. Çok dikkat 
etmek lâzım. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
06-12-2012 tarihinde, İhlas Holding vip sohbetden hülasa (sondan ikinci): 

Enver abim buyurdular ki; -3- 

Harâm, harâmdır. Harâmı hoş görmek Allah 
korusun küfre kadar gider. Harâm zehrdir, 
ateşdir. 

Mübârekler buyurdular ki; İkincisi ne? 
Birinciyi öğrendik. Mutlaka herkese karşı 
edebli ve saygılı olmamız lâzım. Biz 
Mübâreklerin efendimsiz konuşduğunu hiç 
duymadık. Evde, yolda, bayırda buyurun 
kardeşim, buyurun efendim. Onların 
hilkatinde bu vardı. Saygılı ve edebli olmak. 
Mübârekler buyurdular ki; bir büyükden 
istifâde etmenin büyük şartı da mütevâzi' 
olmakdır, alçak gönüllü olmakdır. Asla ve 
kat'iyyen kendisini, bırak abilerden, frenk 
kâfirinden daha üstün göremez. Aksi halde 
hocasını tanıyamaz, Allahü teâlâyı 
tanıyamaz. Onun için ne olur, üç-beş 
kuruşluk servet için, üç-beş kuruşluk şöhret 
için şu veya bu sebebden dolayı herhangi 
bir mü'mine karşı herhangi bir kişiye karşı 
asla ve kat'iyyen kibrli olunmaz çünki kibr 
her cins ama her cins iyiliğe engeldir. 

Dünyâya engeldir, âhırete engeldir, sevmeğe ve sevilmeğe engeldir. Derler ki, ya boş 
ver adam çok kibrli dokunma gitsin. Bu felâketdir, kat'iyyen olmaz, Allah korusun. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a 
gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Geçen haftanın devamı: 

Enver abim, öyle bir insandı ki, onu görenler, iyi insanın 
nasıl olacağını öğrenirler, farklı fikirde olsalar da takdir 
ederlerdi. İnsanların hem dünyalarına hem ahiretlerine 

faydalı olmak için azami derecede gayret gösterirdi. 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 huzurpınarına hizmet 
eden ekibini bana getir, onları görmek istiyorum" buyurdular. Bizim için o gün bir 
bayram oldu. O gün öyle güzel oldu ki, huzurpınarına hizmet eden gençler cennet 
hayatı yaşadılar sanki... 

Enver abim her zaman bize huzurpınarının 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. 

Enver abim o gün buyurdular ki; "Kaç abone var? Neler söylüyorlar, bayılıyorum o 
gelen maillere, buyurdular. Bu hizmet çok büyüktür, bu iş Peygamberlerin işidir. Bir 
insanın tek başına yapacağı iş değildir, en zor iş budur, dîne hizmettir. İnsan gücüyle 
yapılamaz fakat büyüklerin himmetiyle size bu iş kolaylaştırılıyor. Bir kişinin 
hidayetine sebep olmak, bir kişiye yardımcı olmak en kıymetli ibadettir. Bazı insanlara 
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Allahü teala hususi kabiliyet vermiştir. Onları özel bir iş için yaratmıştır. Bazı abiler 
böyle özel kişilerdendir. Bunlar insanın ağzından girer burnundan çıkar, onun 
hidayetine sebep olur, büyükleri tanıtır. Huzurpınarı ile çok büyük hizmet ediliyor. 
Huzurpınarında insanlar Hocamızı tanıyor, kitaplarımızı okuyor; ne pul parası var ne 
baskı masrafı var. Çok büyük bir hizmet, çok memnun oluyorum. Bu abilere çok dua 
ediyorum. Bir hayrın işlenmesine sebep olmak o hayrı işlemek gibidir. 
Mü'mine hizmet ibadettir. Üzmek ise felakettir. Herkesin yaptığı işten ne olduğu ve 
tarafı belli olur. Karınca, İbrahim aleyhisselamın ateşini söndürmek için su taşırken, 
yılan ise ateşin artması için üflüyor idi. İkisi de hayvan. Fakat ayrı yapıda. İkisi de 
farklı, tarafını belli ediyor. Verdiğin mal senindir, vermediği mal insanın kendisinin 
olmaz. Allah için verilen ebedi olarak kalır. 

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." 

Enver abimde 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 abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Haftaya devamı var inşallah. 
Fî emanillah.

 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramezan-ı şerif sohbetinde buyurdular ki; 

Mübârekler, Kuleli Askeri Lisesi'nde buyurdular ki; Efendim, 
Ramazan bayramı üç gün değil, tam otuz gün buyurdular. 
Ramazan-ı şerîfin her günü bayram efendim, buyurdular. 
Çünki her gün binlerce, on binlerce, yüz binlerce müslüman 
afva uğruyor, Cennete gidiyor. Bu bir. İkincisi; Ramazan-ı 
şerîfte mümin-kâfir, Müslüman-mürted ne varsa, hiç kimseye 
azab yok. Bir ay halâs, ki herkes anlasın, bilsin Ramazan-ı 
şerîf nasıl mübârek bir aymış da, bu fırsatı kaçırdık diye. 

-devamı var-                                                                          
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim bir Ramezan-ı şerif sohbetinde buyurdular ki; 

İki can ciğer arkadaş varmış. Biri şehid düşmüş. Şehidlerin 
derecesi çok yüksek. Diğeri, iki sene sonra vefat etmiş. Fakat 
derecesi ötekinden daha yüksek. Arz ediyorlar Cenâb-ı Hakka, 
Yâ Rabbi, biri şehid olmuş, diğeri normal yatağında vefat 
etmiş, ama derecesi ötekinden daha fazla, hikmeti nedir 
acaba? Cenâb-ı Hak buyuruyor ki; onun üzerinden iki 
Ramazan-ı şerîf geçti. Onun için, bu, çabuk geçmesin, yavaş 
yavaş, hakkını vere vere geçsin. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim bir Ramezan-ı şerif sohbetinde buyurdular ki; 

Ramazan-ı şerif insanları çok mahzunlaştırıyor. 
Böyle biraz da gücünü kuvvetini alıyor, halsiz 
bırakıyor. Dün gece sahura kadar hiç 
uyuyamadım. Mübarekler de bazen "Bu gece hiç 
uyuyamadım kardeşim, aklım şuna takıldı" 
buyuruyorlardı ve kalkarlardı sabah namazından 
sonra, Mübareklerin aklına ne takılmışsa, 
yazıyorlar, yazıyorlar, sonra bizi çağırıyorlar, 
okuyorlar, ne anladınız buyurdular, Efendim 
tamam, çok güzel, Allah razı olsun, hemen bunu 
ilaveye yetiştirin, buyuruyorlardı. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim bir Ramezan-ı şerif sohbetinde buyurdular ki; 

Peygamber efendimiz, rütbelerin en yücesi ilim rütbesidir buyuruyor. Mübarekler 
buyurdular ki; deve yükü ile kitap okuyan âlim değildir, âlim, hakkı batıldan ayırandır. 
Bu da ancak bir mürşid-i kâmilin elinde olmakla mümkündür, çok kitap okumakla 
değil. Mübarekler buyurdular ki; ömrüm kitap okumakla geçti, vardığım kanaat şu 
oldu; hakîkati bulmak için çok kitap okuyan sapıtır. Çünki o öyle demiş, bu böyle 
demiş, şaşırır kalır. Ancak bir mürşidi kâmilden feyz alan, hakkı batıldan ayıran bu 
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kitapları okursa istikametini koruyabilir. Yoksa 
mürşidinin verdiği feyzin dışında bir şey aramaya 
kalkarsa yine sapıtır. Mürşid-i kâmilden istifade 
etmenin de çok ağır bir şartı var. O da boş 
gelmektir. Ben bir şeyler biliyorum diyen mahrum 
kalır. Sıfırlamayan bir şey alamaz. Sular yamaçta 
durmaz, deniz seviyesine iner. Feyz almak isteyen 
sıfır olacak, alçalacak. Bizim arkadaşlarımız 
âlimdir, çünkü hakkı batıldan ayırmışlardır 
buyurdular. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim bir Ramezan-ı şerif sohbetinde buyurdular ki; 

Efendim, kötülükler deyince insanın içi titriyor, 
keşke hiç söylemesek ama söyleniyor, var çünkü. 
Allahü teala çok şefkatli, çok merhametli, çok afv 
edici olduğu için bu yapılan hataların temizlenmesi 
için beş vakit namazı emretmiştir. Namazlar 
arasındaki hatalar silinsin diye. Yetmedi, Cuma 
gününü yaratmıştır. Mesela bu gece. İkindi 
namazından başladı, yarın ikindiye kadar Cuma 
içindeyiz, Allahü teala bu mübarek gecelerde, 

saatlerde yapılan duaları kabul ediyor, bir haftalık hatalarını, günahlarını siliyor. Hatta 
mübareklerden işittim, buyurdular ki; Cuma günü ve gecesi ve Ramazan-ı şerifin otuz 
gün ve gecesi, kafirler de dahil hiç kimseye azap yoktur, bu gecenin şerefi ve 
büyüklüğü bakımından. Bu da yetmedi, Allahü teala mübarek geceleri yarattı, bir de 
bir ay mühlette Ramazan-ı şerifi yarattı. Ramazan-ı şerif kirli elbisenin temizleyici 
makinadan temiz çıkması gibi, Ramazan-ı şerifin birinci günü başlıyor, otuzuncu günü 
tertemiz olarak öbür taraftan çıkıyor. İmanı olan ve oruç tutan mü'min mutlaka 
temizleniyor. Üç gün bayram hakkı olarak bayram sonuna kadar oldu tertemiz. Peki 
ondan sonra, kirli havaya mı, kirli etrafa mı bağlı, elinde olmayarak yine kirlenmeye 
başlıyor. Birgün mübareklere şunu sordum. Efendim arkadaşlar diyorlar ki; biz 
hocamızın sohbetinde kendimizden geçiyoruz, fakat evden çıktıktan sonra veya birkaç 
saat, birkaç gün sonra o hava gidiyor, eskisi gibi veya daha kötü oluyoruz. Bu bizim 
günahımız, suçumuz nedir, bu devam edemez mi acaba, devamlı olarak soruyorlar ne 
diyelim diye sordum. Buyurdular ki; eğer hava kirlenirse bundan kim rahatsız olmaz 
ki. Şimdi hava çok kirli. Dolayısıyla, ne kadar temiz olursa olsun sokağa çıktığı zaman 
bu kirli havayı tenefüs ettiği için kalpler kararır. Çünkü havanın kirliliği haram ve 
helallerin karışmasından oluşmuştur. Eskiden haramlar, helaller ayrı idi, şimdi oldu 
karmakarışık. Onun için Abdulhakim Arvasi hazretleri, otuz sene ben sadece imanı 
anlattım, insanlar imanla ölsünler diye uğraştım, buyurdu. Bu zamanda imanla ölen, 
pehlivan diye gösterilecektir. 
-devamı var-                                                                         ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim Ramezan-ı şerife yakın bir 
sohbetinde buyurdular ki; 

Efendim Ramazan-ı şerif geliyor. Böyle bir 
aya Allahü teala sıhhat ve afiyetle 
kavuştursun. Bu ayın hürmetine Allahü 
teala hepimizi afv-ı mağfiret eylesin. 
Kitaplarda diyor ki Ramazan-ı şerifte bir 
gün oruç tutmak Ramazan-ı şerif dışında 
bin sene oruç tutmaktan daha efdaldir, 
daha sevaptır. Onun için farzın yanında 
nafileler, deryada bir damla sevaptır 
buyuruyorlar. Böyle mübarek bir ay 

geliyor. Ve de; beş vakit namaz, namaz arasındaki günahlara keffarettir. Çünkü her 
namaz başında insanlar suda yıkanmış gibi temizleniyorlar. Beklenmeyen günahlar 
olabilir. Allahü teala Cuma namazı, Cuma gecesi hürmetine affedebilir. Oldu da 
bitiremedi, mübarek geceler var. Oldu da yine bitiremedi, Ramazan-ı şerif var. Ondan 
kurtulmak mümkün mü. Ondan kaçmaz. Çünkü Allahü teala her ibadetin karşılığını 
bildirmiş. Şunu yaparsan bu kadar, bunu yaparsan bu kadar… İki şeyin karşılığını 
bildirmemiş. Birincisi, yemek yedirmek. İkincisi, Ramazan orucunun ölçüsü yok. Yok 
yok yok… Onun için abiler, Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Allahü teala bu ayın 
kıymetini bilenlerden eylesin. Birisi bana Farisi olarak bir şiir yazmış. Demiş ki şiirde, 
eğer bütün taşlar pırlanta olsa idi onun ne kıymeti kalırdı. Eğer bütün madenler altın 
olsa idi altının kıymeti kalır mı idi. Eğer bütün aylar Ramazan olsa idi Ramazan'ın 
kıymeti kalır mı idi, eğer her insan Enver abi olsa idi Enver abinin kıymeti kalır mı idi. 
Efendim büyükler buyuruyorlar ki, bir şeyin tekrarlanmasını istiyorsanız salevat-ı 
şerife getirin. Hadi Salevat-ı şerife getirelim. Hadi Allaha emanet olun. 

-devamı var- 
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... 
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Geçen haftanın devamı: 

Huzur Pınarı'nın yeni kurulduğu senelerdi, 

Enver abim, Huzur Pınarında yazılan her yazı ile 
yakından ilgilenir, bazı kelimeleri değiştirilmesini 
isterlerdi. Bazan hususi telefon ederek, şu cümleyi 
kaldırdım, şu şekilde değiştirdim.. şeklinde 
söylerlerdi.("değiştir" değil de, "değiştirdim" demelerine 

çok sevinirdik. Huzurpınarına sahip çıktıklarını, arkasında destek olduklarını anlamış 
olurduk). Bazan mail ile bildirirlerdi. Zaten yayınlanan yazılar bir gün evvelden Enver 
abime gönderilirdi.. Bilhassa cuma yazılarında, bazan "Bu olmamış, konuşma dili ile 
yazı dili farklıdır, tekrar hazırla bana gönder" buyururlardı. Tamam denilene kadar 
birkaç kere tekrarladığımız olurdu. Elhamdülillah ki, izinsiz ve habersiz hiçbirşey 
yapmadım. Enver abim de herzaman takdir etti, teşvik etti, tebrik etti ve dua ettiler. 
Lâyık olmadığımız vasıflarla her zaman meth ettiler. Yani başımızda tam bir baba 
olarak bizi hayata hazırladılar, insanlığı öğrettiler. 

Enver abim hepimiz için eşi bulunmaz bir abi, bir baba, bir rehber, kâmil bir mürşîd 
idi. "Kişi sevdiği ile beraberdir" hadîs-i şerifinden ümitlenerek ahiretde dahi, dünyada 
olduğu gibi Enver abimin yanında olmağı umuyoruz inşallah. 

2006 senesi yaz ayları idi, Yalova'da evlerine çağırdılar, beni yanına oturtup, kendi 
bilgisayarlarında huzurpınarını açtılar, birkaç saat kadar, içindeki bütün dosyaların 
hepsini inceleyip, şunu çıkar, şuraya şunu ilave yap şeklinde anlattılar. Sıra bir 
dosyaya geldi, dosyanın adı; (okuyanın ihlası artar, ya sevenin). Bu ne buyurdular. 
Dedim ki; "Efendim, zât-ı âlînizin hazırlayıp ismini verdiğiniz dosyayı nasıl kaldırırız". 
Ellerini yüzlerine kapayıp birkaç dakika durduktan sonra "tamam" buyurdular. 

Hocamızın hayatını Huzur Pınarında yayınlamak için izin aldığımızda, ilk sene 23 
madde olarak hazırlamıştık. Birgün buyurdular ki; "bu 23 mailin tamamını bugün bana 
tekrar gönder". Enver abim o 23 maddelik yazıları tefrika olmaktan çıkararak toplu 
hale getirmişler. Daha sonra o dosyanın huzur pınarına o şekilde konulmasını 
istemişlerdi. Bu dosya halen Huzur Pınarında aynı şekli ile durmaktadır. Bu hatıralar 
kalbimizde ahirete kadar iftihar ve sevinç vesilesi olacak inşallah. 

Alttaki, Enver abimden bu konuda aldığım bir hatıra mailidir: 
----- Original Message ----- 
From: Enver Ören 
To: Ali Zeki Osmanağaoğlu 
Sent: Saturday, December 09, 2006 12:40 AM 
Subject: Okuyann ihlas artar.Ya sevenin..... 

Şu saate kadar gönderdiğin yazılarla meşgul oldum.  
Yüz bin kere sana aferin. Maşaallah. 
Ne kadar güzel ve ihlasla hazırlamışsın. 
Ne kadar memnun olduğumu ve sana olan muhabbetimin ne kadar çoğaldığını tahmin 
edemezsin. 
Yazıları tefrika gibi olmakdan çıkardım ve kitab haline getirmeğe çalışdım. 
Bize de dua et Ali kardeşim...... 
Çok selam ve dua ederim.  
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Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Haftaya devamı var inşallah. 
Fî emanillah.

 
 

 

 
 
Enver abim 2005 Ekim ayının 13'ü Ramezan-ı şerif sohbetinde buyurdular ki; -1- 

Allahü teala hem dünyada hem ahirette 
birlikte olmayı nasip etsin. Ahirette de birlikte 
oldun mu? İşte tamam. 

Ya Rabbi ahirette beraber eyle inşallah. 

Ramazan-ı şerifiniz hayırlı olsun. Allahü teala 
bugünün hürmetine, bu ayın faziletine 
hepimizi kavuştursun inşallah. Tabi bu ayın 
fazileti hakkında ilmihalde öyle bilgiler var ki; 
hepsi birbirinden kıymetli, ne kadar anlatılsa 
yeri. 

Öyle bir ayki, Cuma günü yani bugün ikindiden sonra, yani bu ikindi vaktinde, yine 
Cuma günü ve gecesi Ramazan-ı şerifte gündüz ve gecesinde hiçbir Allah kuluna azab 
yok, hiç ama. Cehennem sönüyor. Ateş yok, azab yok, yok yok yok. Öyle bir mübarek 
gün ki, öyle bir mübarek ay, Ramazan-ı şerif ayı, müthiş. 

Selman-ı Farisi (radıyallahü anh) öyle buyuruyor: Şaban ayının son günüydü, Cenab-ı 
peygamber hutbede buyurdu ki: "Öyle kıymetli bir ay üzerimize doğmak üzere ki". Bu 
ayda Kur'an-ı kerim ve sohbetler var buyuruyorlar hocamız. İbadetlerin en efdali 
Kur'an-ı kerim okumaktır. Allah kelamı bu ayda inmeye başladı, sonra öyle bir ay ki, 
bir gecesi var bin aydan efdal. Bu fırsat kaçar mı? İnsan ömrü bir ay kadar ya var ya 
yok. Bir ömre bedel. 

Tabii bu ay sabır ayı, sabrediyoruz. Bu ayda, aylarda ufak tefek iyilik yapsa, çok az, 
diğer aylada yapılanlardan fazla sevab var. Diğer aylarda farz için verilen sevab, bu 
ayda ufak bir iyilik yapana veriliyor. Eğer bir kişiye oruç açtırırsa, bir kişiye iftar 
verirse, bir kişiye ama; Allahü teala onun bütün günahlarını afveder. Hatta Eshab-ı 
kiram buyurmuşlar ki:Ya Resulallah, bizim böyle açtıracak pek paramız pulumuz yok. 
Bir bardak su verin, bir hurma verin. İşte böyle bir ay. Zaten kelime manası, Ramazan 
demek yanmak demek. Bu ayda Allahü teala oruç tutanların ve tövbe edenlerin 
günahlarını afv ediyor, yakıyor, yakıyor.. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim 2005 Ekim ayının 13'ü Ramezan-ı şerif sohbetinde buyurdular ki; -2- 

Allahü teala çok Ramazan'ları idrak etmemizi nasib etsin. İki 
arkadaş varmış, biri şehit düşmüş, diğeri de birkaç sene sonra veya 
bir sene sonra vefat etmiş. O, sonra vefat eden adam, önce şehit 
düşenden daha çok derecelere kavuşmuş, daha büyük makamlar 
elde etmiş. Demişler ki; Allah Allah, bu nasıl olur. Cevap: bunun 
üzerinden altıbin rekat namaz ve bir de Ramazan ayı geçti. Yani bu, 
hayatta kaldığı sürede bir de Ramazan ayı geçti, o adam, ecir ve 
sevabı yönünden o şehitin kazandığı sevaptan daha çok sevap 
kazandı. 

Dolayısı ile her saniyesi, her dakikası, her günü büyük devlet. 

Bir gün Mübarekler, Allah rahmet eylesin, Kuleli askeri lisesinde öyle buyurmuşlardı; 
kardeşim buyurdular, Ramazan-ı şerif 30 gün bayramdır üç gün değil. Çünki bunun 
her gün ve gecesinde binlerce, binlerce, binlerce, onbinlerce müminler afv olur. Öyle 
bir afv ayı. Ne mutlu, Allahü tealaya hamd olsun ki, Ehl-i sünnet itikadı üzere bu ayı 
Ramazan-ı şerif ayı olarak idrak etmemizi bize nasip eylesin. Ramazan-ı şerif ayının 
kıymetini inşallah hepimiz çok iyi anlarız ve idrak ederiz. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim 2005 Ekim ayının 13'ü Ramezan-ı şerif sohbetinde buyurdular ki; -3- 

Efendim iyiyiz elhamdülillah. Niyet hayr akıbet hayr. Niyetimiz belli, 
bu niyete bağışlar cenab-ı Hak inşallah bizi. 

Bir gün mübarekler dua ediyorlardı; Ya Rabbi amelimize değil 
niyetimize ve ihlasımıza bağışla bizi diye. Yani, bizi amellerimizden 
dolayı değil, niyetimiz ve ihlasımız sebebi ile bizi afv et. 

Mübarek hocamız birgün Mektubat okuyorlar. Buyurdular ki; esas 
bu Mektubat 6 cilttir. 3 cildi İmam-ı Rabbani hazretlerinin, 3 cildi de 
Muhammed Masum hazretlerinin. Bu 6 cilt mektubatın hulasası 2 
satır, 2 cümle. Yani 6 cilt Mektubat okuyacaksın ve bir özet 

çıkaracaksın, bu özet kaç satır, 2. Bu iki cümle; islamiyete uymak ve hocasına tabi 
olmak, sevmek, buyurdular. Bütün Mektubatın özeti budur. Bir gün, muhabbet kalbde 
hasıl olan bir haldir, buyurdular. Muhabbet nerede olurmuş, beyninde değil, kalbinde. 
Cenab-ı peygamberden aka aka bize kadar gelmiş buyurdular.  

Dolayısıyla, insanın kalbinde muhabbet arttı mı dünyaya karşı soğukluk, ahirete karşı 
sıcaklık artar. Bu artma da bağlılık nisbetinde olur yani insan hocasına ne kadar itaat 
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ederse, ne kadar muhabbet beslerse, o kadar çok muhabbeti elde eder onun 
kalbinden. Mübarekler kaç kere buyurdular ki; bizi arayan kitapların satırlarının 
arasında bulsun, diye. Yine birgün yusuf adında bir saatçi, mübarek hocamıza mektub 
yazmış, o mektubda diyor ki . Ben bir şeyhe talebe olmak için istihareye yattım, yani 
bunların hangisine ben tabi olayım diye. Efendim, ben rüyamda sizi gördüm. 
Mübareklere yazıyor ki, bana bir el verin diyor. Şimdi kağıt kalemi aldık. Mübarekler; 
ben söyleyeyim siz de yazın buyurdular. Ve aleyküm selam kardeşim. Gördüğünüz 
rüya sahihtir yani doğrudur. Siz benden bir el istiyorsunuz ben size iki el veriyorum. 
Benim ellerimden biri Seadet-i Ebediyye diğeri Mektubattır. Bu iki kitaba kavuşan bize 
kavuşmuştur. Bütün bilgilere kavuşmuştur. Siz bu iki kitabı okuyun başka hiçbir şeye 
ihtiyacınız yok. Biz de onları okuyup anlamaya çalışıyoruz. Nasıl, cevap böyle olur. 
Dolayısıyla Mübarekler buyuruyorlar ki; bizimle görüşmek isteyen, bizimle sohbet 
etmek isteyen, kalbimdeki muhabbetten almak isteyen ilmihal okusun ve okutsun. 
Hem okusun hem de birine versin okutsun, çünkü Mübareklerin yolu böyleydi. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim 2005 Ekim ayının 
13'ü Ramezan-ı şerif 
sohbetinde buyurdular ki; -4- 

Birkaç abi ile mübareklerin 
kabrini ziyaret ettik, ondan 
sonra oraya oturduk, dedim ki: 
Arkadaşlar şimdi bu kadar 
senedir mübarekleri tanıyoruz, 
53-54 den beri, herhalde bir 
40-45 sene beraber geçti. Ben 
şimdi Mübareklerin hayatını üç 
cümle ile özetleyebilirim, yani 
üç şey söyleyeceğim, işte 
hocamız o. İşte mübareklerin 

hayatı bu demektir. 1- Biz Mübarekleri gördük, kitab okuyorlardı, ömürlerinin sonuna 
kadar kitab okudular. Yani dolayısıyla birinci özelikleri okumak. Hocamızın birinci 
vasfı, birinci hususiyeti, birinci özelliği okumak. 2- Okutmak, yani mutlaka 
çantalarında kitap bulundururlardı. Birilerine mutlaka kitab vermeğe çalışırlardı. Bize 
verdikleri nasihatlerde hep bunun üzerinde çok çok çok çok durdular. 3- Birlik ve 
beraberlik. Hatta bir sohbetlerinde, Mehmet ağada bir konuşmalarında; Efendim 
buyurdular, aranıza fitne girerse hizmetimiz hakkında, istikbalimiz hakkında ben ye'se 
düşerim. Çünki tarih boyunca bütün milletler hep içten çökmüştür. Dolayısıyla 
buyurdular, birlik ve beraberlik mutlaka lazımdır. Yani mübareklerin hayatlarında 
tenbih ettikleri bunlar. Yol bir, hak yol bir, o da Ehl-i sünnet yoludur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim 2005 Ekim ayının 13'ü Ramezan-ı şerif sohbetinde buyurdular ki; -5- 

Bugün yukarıda ilmihal okuyordum, bazı 
arkadaşlar geldiler. Dedim ki; arkadaşlar siz 
gelmeden evvel son okuduğum yeri size 
okuyacağım. Ve Seadeti Ebediyye'de 
Mübarekler yazmışlar ki: Allahü teala Kur'an-ı 
kerimde Sure-i İbrahimde buyuruyorlar: 
Verdiğim nimetlere şükrederseniz arttırırım, 
eğer nimetin kıymetini bilmezseniz elinizden 
alırım, sonunda size çok acı azab yaparım. 
Mübarekler bir bayram sohbetinde kitabevinde 

buyurdular ki; Kardeşim, sizi böyle kitap satışlarına koşturan, gece gündüz hizmetlere 
sevk eden nedir? İmandır efendim. İmanınız olmasa gider misiniz? O sıkıntılara 
katlanır mısınız? Ama sizi imanınız bu şekilde koşturuyor buyurdular. Ve sonunda 
buyurdular ki, bu imana, Allahü tealanın verdiği nimetlere şükr etmek lazım ki, devam 
etsin. Görüyorsunuz ki en büyük nimet iman nimetidir. Bu iman nimetine şükr etmek 
lazımdır. Cenab-ı hak muhafaza etsin, devam ettirsin, almasın elimizden. Efendim 
buyurdular, bu iman nimetine şükr etmesi nasıl olacak? Allahü teala buyuruyor ki; 
birbirinizi sevin, işte hubbu fillah, buğdu fillah budur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim 2005 Ekim ayının 13'ü Ramezan-ı şerif sohbetinde buyurdular ki; -6- 

Eğer muhabbet arkadaşlar arasında 
olmazsa, hocamızdan da gelmez. 
Hocamıza karşı da muhabbet olmaz. 
Muhabbet, mutlaka onların sevdiklerini 
sevmekle başlar, sevmediklerini 
sevmemekle başlar. Bir müslümanda 
hubbu fillah bugzu fillah olmasının bir 
alameti vardır: Eğer bir müslümanı, 
müslümanlar, müminler seviyorsa 
bunda hubbu fillah var, eger 
münafıklar sevmiyorsa bunda buğzu 
fillah vardır. 

Allah hepinize selamet versin, iman 
selameti versin. Nefsinizin şerrinden, 
şeytanın şerrinden ve kötü insanların 
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şerrinden korusun ve inşallah tekrarını Allah nasip etsin. Gönül arzu ediyor ki bütün 
arkadaşlarla tek tek oturalım, sohbet edelim, konuşalım, görüşelim. Ne bende hal var, 
ne de zaman var. Bir gün mübarekleri ziyarete gelmişti bazı arkadaşlar, mübarekler 
buyurdular ki; onlara de ki; inşallah ayrılık olmayan yerde beraber olacağız. O zaman, 
yer geniş, vakit çok, sıkıntı yok, bol bol sohbet var, onun için sabır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a 
gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Enver abim buyururdu ki; "Müslüman, aranılan insandır, 
özlenilen insandır, hasreti çekilen insandır. Bir insanın 
yanına yaklaşmak kolay değilse veya karşılaşmayalım 

şununla diye yol değiştiriliyorsa, onun imanında noksanlık vardır. Yönünü dünyaya 
dönen insanlarla çarpışır, yönünü ahirete dönen ise, insanlar onun gibi olmak için 
yarışır" buyururlardı. Enver abim 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 abimde ne vardı, 
onda insanlar ne buluyorlardı?... Bunu biz kendi düşüncemizle anlayamayız, 
anlayabilmemiz de mümkün değildir. Fakat bunun cevabını hocamızdan 80 li yıllarda 
işitmiştim. Onun için yakinen biliyorum.  

Bir zamanlar mehmed ağa diye tabir ettiğimiz bir hizmet yerimiz vardı. İkibin 
senelerine kadar orada (20-25 sene) çok büyük hizmetler yapılırdı. Arkadaşlarımızın 
düğünleri dahi orada yapılırdı. Tabii düğün deyince yanlış anlaşılmasın! Bizim 
arkadaşlarımızın düğünü demek Enver abimizin sohbeti demekti. Mehmed ağanın bir 
katında mescid vardı. (zaten Enver abimin açtığı her işyerinin en güzel yeri mescid 
olurdu). Bayram sohbetleri, düğün sohbetleri orada olurdu. Uzak yerlerdeki abilerimiz 
dahi koşarak gelirler, herkes Enver abiyi görebilmek için çırpınırdı. Bayram namazına 
Enver abim Mehmed ağaya geldikleri için İstanbul'daki arkadaşlarımız da oraya 
gelirlerdi. Bir meseleyi öğrenmek insanın beynine kaydedilir. Fakat zamanla 
unutulabilir veya unutulmasa da tatbik edilmesi ayrı ve zor bir meseledir. Bazı şeyler 
vardır ki, onları öğrendiğinizde beyne değil de, kalbe yazılır. O zaman onu kolay 
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unutmazsınız. Hatta kalbe yazılan birşeyi tatbik etmek için zorlanılmaz. Onu 
yapabilmek meleke halini alır sanki. Hani herhangi bir ilmihal kitabından, birisi namazı 
öğrenir, fakat bakarsınız ki namaz kılmıyor, hatta babası hocadır bunun. Neden 
kılmıyor, öğrendiği kitab ihlâsla yazılmamış. Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye'den 
öğrenmişse, namaz kılmaması mümkün değildir. İhlâsla yazıldığı ve büyüklerin 
yazıları olduğu için insanın kalbine kazınır. Hem öğrenirsiniz, hem seversiniz, hem de 
feyz alınır. Enver abimden işittiklerimiz de, mermere yazılan yazı gibi, kalbimize 
kazınır, nakış nakış örülürdü. Enver abim kalbden anlattığı için dinleyenlerin kalbine 
te'sir ederdi. İlel kalbi, minel kalbi sebîlâ diye bir söz var, kalbden kalbe yol vardır.  

........devamı haftaya inşallah. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi.  

Fî emanillah.
 
 

 

 
 
Enver abim 2005 senesi Ramezan-ı şerif bayramında buyurdular ki; -1- 

Bayramınız mübarek olsun. 
Cenab-ı hak tekrarını nasip 
etsin. Cenab-ı Allah'a ne kadar 
hamd etsek az ki; iman ile, 
ihlas ile ve hürriyet ile bir 
bayram daha tes'id etmek nasip 
oldu. Bayram, çok kıymetli bir 
gündür. Neden çok kıymetli bir 
gün? Çünki tutulan oruçların en 
sonunda, sanki sofrada en son 
baklava gelir yemek olarak, 
Cenab-ı hak da otuz gün 
ramazanda oruç tutanlara böyle 
bir gün nasip ediyor, böyle bir 
bayram ihsan ediyor, onun 

ihsanı tabii. Bir şey var ki, dünyadaki bayramı tes'id edenler, cennette de inşallah 
Cenab-ı hakkın huzurunda bu bayramı tekrar kutlayacaklardır. Dünya, ahiretin ufacık 
bir misali; burada mescitlere, burada camilere gidenler orada hakikisine gidecekler, 
efendim, burada tabi kötü yerlere gidenler orada da kötü yerlere gidecekler. Bu, 
dünyadan ahirete akan iki nehir gibidir. Bir tanesi cennete gidiyor, bir tanesi 
cehenneme gidiyor. Herkes bu nehrin birinde mutlaka gider, ama yavaş gider ama 
çabuk gider fakat kendisinin bulunduğu nehir onu bir yere götürür. İnsanın kendisi 
gidemez tabi ama bir yere de gitmesi lazım. Cenab-ı hak mübarek hocamızdan çok, 
çok, çok, çok, çok razı olsun, Cennete götüren nehre attı bizi. Boğulmamak kaydıyla, 
buyurun afiyet olsun. Bunun boğulması ne olabilir? Maazallah bu nimetin kıymeti 
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bilinmez, Cenab-ı hakkın gücüne gidecek bir iş yapılır, siz buna layık değilsiniz der, 
Cenab-ı hak batırır sonra! tövbe. Çünki İmam-ı Rabbani hazretleri Mektubat'da 
buyuruyor ki; ikinci cilt, sekseninci mektup var, Seadet-i Ebediyye'de de var o 
mektup, İmam-ı Rabbani hazretleri Mektubat'da buyuruyor; bir dank, yani bir kuruş, 
üzerinde kul hakkı olan cennete giremez. Abdülhakim-i Arvasi hazretleri buyuruyorlar 
ki; İnsanın giydiği elbisesi tamamı helal olsa, bir düğmesi, bir ipliği haram olsa, bu 
elbise ile kılınan namaz helal olmaz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 
buyuruyorlar ki; bir odada şu kadar bir iplik haramdan olsa, bu odada kılınan namaz 
kabul olmaz. Şimdi işte, nehre batmaktan korktuğumuz bu. Maazallah abiler bunun 
hesabı çok zor. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim 2005 senesi Ramezan-ı şerif bayramında buyurdular ki; -2- 

Hindistan'dan bir kitap 
gelmişti. Efendim, açtı 
mübarekler, oradan bir hadis-i 
şerif çıktı. Cenab-ı peygamber 
aleyhissalatü vesselam 
buyuruyor ki; Ahirette sırat 
köprüsünde her müslümana 
yedi sual sorulacaktır. Yedinci 
sualden peygamberler dahi 
korkmuştur. Birincisi, imandan 
sorulacaktır, tamam. İkincisi, 
namaz sorulacaktır, tamam. 
Üçüncüsü, oruç sorulacaktır, 
elbette. Dördüncüsü, hac 

sorulacaktır, elbette. Beşincisi, zekattan sorulacaktır, elbette. Ve çok enteresan, 
altıncısı, gusül abdesti sorulacaktır diyor. Yani mübareklerin diş üzerinde durmasının 
bir hikmeti olması lazım. Gusül abdestini nasıl aldın, tamam mı aldın, noksan mı aldın, 
işte bu sorulacak deniyor Hadis-i şerifte ve yedinci suale gelince orada Cenab-ı hakkın 
peygamberi buyuruyor; bu sualden peygamberler dahi, ben dahi, hepimiz korktuk 
diyor. Nedir o? Kul hakkı! İşte, o kul hakkının da hesabı verildikten sonra karşı tarafa 
geçiliyor, cennete girebiliyor. Kul hakkı islam ahlâkında beş, altı şekilde anlatılıyor. Kul 
haklarından bir tanesi, Allah muhafaza etsin ya rabbi, düşünmek dahi istemiyorum, 
gıybet ve dedikodu. İslam ahlâkında diyor ki; kâfir dahi olsa, kalbi kırılacak bir lafı 
arkasından konuşmak gıybettir. Gıybet zinadan bile günahtır, kul hakkına girer, kalp 
kırmaya girer. Helallaşmadıktan sonra bizzat kendisi ile, kurtulmanın imkanı yoktur. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim 2005 senesi Ramezan-ı şerif bayramında buyurdular ki; -3- 

O halde sakın ola ki, Allahdan korkarız, hiç bir 
müminin, hiç bir müslümanın, hiç bir şekilde 
aleyhinde konuşmayın. Efendim, onun hakkını 
cenab-ı Hak görecektir. Sen onun hesabını 
görmekle görevlendirilmedin. Bizim dinimiz diyor 
ki; küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. 
Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günah. En büyük 
günahlardan biri de kalp kırmaktır. Kalbi kırılan bir 
müminden, onun bedduasından çok korkun..... 
Kalp, nazargah-i ilahidir ve İmam-ı Rabbani 

hazretleri buyuruyorlar ki; cenab-ı Hak insan vücudunda en yakın komşu kendine, 
kalbi yaratmıştır. Eğer diyor, kendisi incitilirse yanındaki de incitilir. O halde 
müslüman olsun, kâfir olsun hiç kimsenin kalbini kırmayacağız.. Sonra iyilik 
yapacağız, bir hadis-i şerif var; Mümine iyilik edene ahirette hesap yok, azap da yok. 
Çağır evine yemek yedir, yani bir müslümana bir iyilik yap. Nasıl yaparsan yap, bir 
şey yap. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim 2005 senesi Ramezan-ı şerif bayramında buyurdular ki; -4- 

Bizim dinimiz diyor ki; İmandan sonra en 
büyük ibadet, müslümanı sevindirmektir. Nasıl 
sevindirirsen sevindir, takla at, ne yaparsan 
yap ama bir mümini sevindir. Mümin sevindiği 
zaman cenâb-ı Hakkın hoşuna gidecek. Nasıl 
olur bu, iki kardeşin çok iyi geçinmesi nasıl 
anne ve babayı memnun ederse, 
müslümanların da birbirleri ile iyi geçinmesi, 
Allahü azimüşşanı memnun eder.  
Peygamberimizi memnun eder. Şimdi, biz 
mübarek hocamızdan bu nasihatleri duyduk. 

Ömürleri boyunca hem yazdılar, hem söylediler, hem de tatbik ettiler. Mübarekler çok 
kibardılar. Kendilerini unutturmayacak hem kitaplar yazdılar hem de talebeler 
yetiştirdiler. Bu da büyük bir nimet. Topluluk içinde olmak bir nimettir, insanın ölümü 
var, hastalığı var, her türlü sıkıntısı olabilir ama bir arkadaş topluluğu varsa, 
cenazesinde dahi olsa çok faydalı olur. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

14 Temmuz  2014  Pazartesi 

15 Temmuz  2014  Salı 
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Enver abim 2005 senesi Ramezan-ı şerif bayramında buyurdular ki; -5- 

Bir hadis-i şerif var, Peygamberimiz buyuruyorlar ki 
"aleyhissalatü vesselam"; İki müslüman bir müslüman için 
şahit olsalar ki, bu iyi bir müslümandır, Allahü teala bu iki 
müslümanın şehadeti ile bunu cennete koyuyor. Bunların 
hepsi güzel şeyler, hep bunlar kaynaşmayı, hep bunlar 
affetmeyi sağlıyor. Kin yok, intikam yok, kan davası yok. 
Peki efendim nasıl yapacağız bunu; git mezarı düşün, ölümü 
düşün, kefeni düşün, ben bu toprağın altında nasıl cevap 
vereceğim de, otur ağla. Başkasının anasını ağlatacağına, 
sen kendin ağla. Tövbe deyin. Allah rızası için söylüyorum, 
kapatın çenenizi. Dediğim gibi, herkesin hesabını cenab-ı 

Hak soracak. Biz mübarek hocamızdan hiçbir gün, hiçbir zaman, hiçbir şeklide böyle 
şeyler duymadık. Biz onların talebesiyiz, inşallah oluruz ama diyorum ki onlara 
benzeyelim. Onlara benzeyen aziz olur, sultan olur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim 2005 senesi Ramezan-ı şerif bayramında buyurdular ki; -6- 

Dolayısıyla bütün arkadaşlara, Ramazan-ı 
şerif'de dağıttıkları kitaplar için, yaptıkları 
hizmetler için hem teşekkür, hem dua 
ediyoruz. Gönderilen hatimler için, yasin-i 
şerifler için, her hafta duasını yaparak 
gönderiyoruz, o büyükleri çok sevindirdik, 
hepinize teşekkür ederim. Unutmasınlar ki, 
bir besmele-i şerif dahi olsa duası yapılıyor 
ve gönderiliyor. Altın tabaklar içinde 
sevdiklerimize sunuluyor. Bir kahvenin kırk 
yıl hatırı vardır. Bu kadar çok hatm-i 
şerifler, hatm-i tehliller karşısında, olur mu 

ki mübarek hocamız, efendi hazretleri, büyüklerimiz, cenab-ı peygamber 
"aleyhissalatü vesselam" hoşgeldin demesin. Bu mümkün değil. Yeter ki biz bir 
sakatlık yapmayalım. Yoksa ne bu yolda sakatlık var, ne bu konuşmalarda bir sakatlık 
var. Hani biraz önce okudu hoca, yani Allah kuluna zulm etmez. Hiç bir baba, hiç bir 
anne, hiç bir öğretmen zulm etmez. Eden kendine eder, etmesin, etmeyelim. Hata, 
kusur görmeyelim, olmuşu da affedelim. Hazre-ti Muaviye'ye demişler, siz efendim 
çok kaldınız valilikte, hiç bir halife sizi değiştirmedi, bunun hikmeti nedir? Cenab-ı 
Allah bana iki tane huy verdi, ben bu huyla çok rahat ettim, herkes benden memnun 

16 Temmuz  2014  Çarşamba 

17 Temmuz  2014  Perşembe 
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kaldı. Ne diyorlar bu iki tane huy. Ben diyor, kim aleyhimde konuşacak olsa bir kese 
altın verirdim. Düşmanlar dost olurdu. Sonra, Cenab-ı peygamberden işittim, ravisi o, 
Peygamberimiz buyurdular ki; aleyhissalatü vesselam "Ya Muaviye, iyilik edene iyilik 
et, kötülük edeni affet". İşte hayat bu, iyilik edene iyilik et. Öpersin ama dövemezsin. 
Arkadaşlar, gelin hep iyi tarafını görelim, hep iyi tarafını konuşalım. Hep iyiliğinden 
bahsedelim, hiç sevmiyorsak susalım. Korkuyorum, ateş düştüğü yeri yakar. Allah 
korusun, kediyi yaksalar önümüzde bakamayız, ama düşün, bir gün beraber 
olduğumuz arkadaşları, maazallah gözümüzün önünde cehenneme atıyorlar, dayanılır 
mı yahu. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Bu sevgi gerçek olsun, mertce olsun, 
erkekce olsun. İnşallah kurban bayramında gene beraber oluruz. İnşallah daha güzel 
günlerle, daha güzel imkanlarla beraber oluruz. Allahü teala sıhhat ve afiyette daim 
eylesin. 

-devamı var- 
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... 
 

Geçen haftanın devamı: -2- 
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 abim kalbden konuşurdu, laf olsun diye, 
dünya çıkarı için söz söylediği hiç duyulmamıştır. Karşısındakinin ahireti için söylerdi 
hep. Onun için Enver abimden öğrendiklerimiz unutulmuyor, her kelimesi kalbimize 
tesir ederdi. 
Bir bayram sohbeti idi, Enver abim buyurdu ki; size Mektubat'tan bayram hediyesi 
olarak iki tane mektub söyleyeceğim, bunları bugün okursunuz. Biri 100 den 2 
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, abiler 
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 abim gitti, o anda yağmur da durdu. 
Aynı gün akşama hocamıza bayram ziyaretine gittiğimizde, babam (Muammer dede), 
hocamıza sabah ki bu olanları anlattı. Hocamız buyurdular ki; "Enver abi'de silsile-i 
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âliyyenin kokusu var. Onun için abiler ayrılamıyorlar" buyurdular. Yağmur için de, 
"Enver abinin kerametidir" buyurdular. 
Enver abiyi bir gören tekrar görmek isterdi. Fikir ayrılığı olanlar dahi Enver abiyi 
severdi. Enver abi, herkese yardımcı olmağa çalışırlar, herkesin derdine çare bulmağa 
çalışırlardı. Hiç kimsenin kalbini kırdığı görülmemiştir. 
Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız, hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah.

 
 

 

 
 

Enver abim birgün buyurdular ki; -1- 

Birgün Mübarekler buyurdular ki; 
Efendim, Yusuf-i Hemedan-i hazretleri 
senede bir ay Bağdat'a gelip vaaz 
ederdi. Nitekim Seyyid Fehim hazretleri 
de senede bir ay Van'a gelip Şabaniye 
camiinde vaaz verir ve giderdi. 
Büyüklerin sünneti budur. Bağdat'da bu 
vaazı dinlemeye üç arkadaş geliyor. 
Birisi kalbinden diyor ki, ya Rabbi bu ne 
bahtiyarlık, bu ne saadet. Bir Allah 
adamı bu memlekete gelmiş bize nasihat 
verecek, vaaz verecek. Biz ne kadar 

şanslı insanlarız. Birisi de diyor ki, bu hocalar para kazanmak için, şöhret kazanmak 
için kendi köylerinden kalkıp buraya geliyorlar. Biz niye gidelim bunun vaazını 
dinlemeye? Ama hadi arkadaşların hatırı kırılmasın diye dinleyip geçiyor. Ama 
kesinlikle reddediyor. Üçüncüsü de diyor ki, madem gelmiş, arkadaşlarım inşallah 
istifade eder ama burada hoca mı yok. Buradakiler de zaten bu halka yetiyorlar. 
Nerelerden buraya kadar gelinir mi diyor. Biri tam teslim, biri tam red, biri de ortada. 
Yusuf-i Hemedan-i hazretleri bakıyor, birinciye diyor ki, sen o kadar büyük bir evliya 
olacaksın ki senin asrında senden daha büyük bir evliya olmayacak. Senin ayakların 
bütün o evliyaların omuzlarının üstünde olacak. Bu, seyyid Abdülkadir Geylani 
hazretleri. İkincisine geliyor, ona bakarak diyor ki, sen mürted olacaksın. Hem büyük 
âlim olacaksın hem dinsiz olacaksın, mürted olacaksın. Bu da ibnis sakka. Üçüncüsüne 
diyor ki, sen dindar olmazsın. Dinsiz de olmazsın. Zengin de olmazsın, fakir de 
olmazsın. sürünüp gidersin. 

İbni sakka Dicle nehri üzerinde Allah'ın var ve bir olduğunu üçyüz delil ile ispat 
edermiş. O kadar büyük âlim olmuş. Bir ihtiyaca binaen halife onu İstanbul'a 
göndermiş. Rum imparatoruna, saraya göndermiş. Kötülerle beraber olmuş ve 
İslamiyeti reddetmiştir. Onun için mürted deniyor. Reddediyor, İslamiyet batıldır, hak 

19 Temmuz  2014  Cumartesi 

149 | S a y f a  
 



din hristiyanlıktır diyor. Aynı taşa oturup, üçyüz delille Allah üçtür diye ispat etmeğe 
çalışırmış. Bu kadar da ilmi çok genişmiş. İbni sakka ihlassızlığı yüzünden, Allah 
adamlarına karşı buğzu yüzünden Allahü teala ondan her şeyi almış, böyle helak 
etmiş. O bakımdan Allah hepimizi korusun. Allah adamlarına karşı olanlar, onlardan 
korkmayanlar paramparça olur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim birgün buyurdular ki; -2- 

Mektubat'ta, Birinci cilt ellinci mektupta, 
mübarek zât buyuruyor ki; Açlık, uzlet veyahut 
da nefse zulüm, insanları bir manevi âleme 
doğru götürür. Eğer imanı varsa, mü'min ise, 
ikiye ayrılır. Ya âbid olur veya keramet ehli olur. 
Eğer mü'min değilse, bid'at ehli olabilir, yahudi 
olabilir, hıristiyan olabilir, ateşperest olabilir. 
Onların da üstün halleri, cila sürülmüş bir 
tahtanın parlatılması gibidir. Cila sürülmüş 
tahtaya bakan kendini görür; ama ateşe attın 
mı yanar. Çünki iman nurdur, bu siyah, 
küfürdür. Mü'minde bu, ayna gibidir; aksi 
takdirde formika gibidir, cilalanmış. Ama 
keramet gibi böyle şeyler hepsinde zuhur eder. 
Marifet ehlinin uğraşma sahası, yalnız Allah'tır, 
ahirettir. Ondan başkasıyla hiç uğraşmaz. 
Keramet ehlininki, hem Halık, hem mahluktur; 
ama ne olursa olsun, yine mahlukla uğraştığı 
için, kibir olabilir. Çünki kerametlerini 
görüyorlar. Uçuyor, gidiyor, geliyor. Bunların 

hepsi, tamamı harikadır. Harika, yani fevkaladeliktir. Peki, marifet ehli ile, harika ehli 
arasındaki fark nedir? Halık ile mahluk kadardır. Peki nasıl belli olur? Marifet ehli, 
karşısındaki insan salih mi, değil mi, bilir. Onun tek derdi, Allah'tır, ahirettir, 
Peygamberdir. O, hiçbir zaman insanların halleri ile, paralarıyla, inşaatlarıyla, 
makamlarıyla ilgilenmez. Onlar sadece kimin salih, kimin değil, kimin ehl-i nar, kimin 
ehl-i cennet olduğunu ferasetleriyle anlarlar. Eğer bozuk insanlar, yani bid'at ehli veya 
kafirler, büyüklerin hallerinden anlatırlarsa, büyüklerin sözlerinden bahsederlerse, 
güzel bir marifet yayılır. Bu, çöpçünün eline düşen elmas gibidir; çöpçüye bir şey 
kazandırmaz. Çünki din zahirdir, mutlaka islamiyete uymak esastır. Dine uymayan tek 
hareketi varsa, onun dinden bahsetmesi, çöpçünün elindeki elması anlatması gibidir, 
ona bir şey kazandırmaz. Elmas yine de elmastır. Bu birincisi. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim birgün buyurdular ki; -3- 
İkincisi, bu çok mühim, Mübareklerin 
sohbetlerinde geçiyor, eğer bir mü'min bir 
harama müptela olmuşsa, haramla uğraşıyorsa, 
içki içiyor, kumar oynuyor veya şunu yapıyor, 
bunu yapıyor, bey ve şir'ada haram ve helale 
dikkat etmiyorsa, bu tür vucuda giren haram, 
buhar olur, her tarafa dağılır. Büyük zâtlardan 
aldığı feyz, bir miktar kalabilir, sonra gider.  
Dolayısıyla, o kalbe o feyzin girebilmesi için, o 

buharın, o bulutun olmaması lazımdır. Ahir zamanda insanların haramdan sakınması 
çok ama çok zor olduğu için, sohbeti dinler, kapıdan çıktığı yerde biter. Ali, anladın 
mı? Müthiş ama! Havasın kalbinden, avamın dilinden olan, gıybettir. Marifet ehli, 
yalnız ahiret için konuşur, ahiretten bahseder. Ama harika ehli, harikalar, üstünlükler, 
kerametler, uçmalar, kaçmalar gösterenler, bunlar hem iyi, hem kötüdür. İyi, Allahü 
tealanın lütfudur, imanı vardır. Ama kötü, kibre girer. Soruyorlar ya, efendim uçuyor, 
yürüyor, rüyada bir yere gidiyor.. Şeytan daha beterini yapıyor. Onun için, bunlar 
özenilecek şey değildir. Hatta birgün Mübareklere; Efendim, bir abi ile kabirleri ziyaret 
ettim. Kabirlerdekiler ile konuşuyor, görüyor, soruyor, cevap alıyor, diye Mübareklere 
arz ettim. Maşallah çok iyi; fakat sakın özenmeyin, çünki o tip insanlar tehlikededir. 
Kendisinde olup, başkasında olmadığını düşündüğü anda, her şeyini kaybederler, 
buyurdular. Onun için, bunlarla uğraşmak dinimizde yasaktır, insana kibir verir. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim birgün buyurdular ki; -4- 
Mübareklerin hayatının özeti üç cümledir. Birincisi; 
kitaplarımı okuyun. Çünki onlar benim değil, büyüklerin 
kitaplarıdır. İki; onları dağıtın, yayın. Üç; birbirinizden 
ayrılmayın, birbirinizi sevin. Aranıza fitne girmesin; çünki 
bugüne kadar gelen bütün devletler, milletler, 

cem'iyyetler, hep içeriden bölünmüşlerdir. Neden? Fitneden, dedikodudan, gıybetten. 
Mübarekler buyuruyorlar ki; Eğer bir kimse gelir de size, bir din kardeşini gıybet 
ederse, Allah'tan kork, sus derse, yüz şehit sevabı alır. Onun için, Mübarekler 
buyurdular ki; Zayıf kalpler, zayıf karakterli insanlar, bu zaaflarını gidermek için, 
güçlü insanların arasını açmak isterler, birinden diğerine laf taşırlar. Siz onlara kıymet 
vermeyin ve onları dinlemeyin. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

21 Temmuz  2014  Pazartesi 

22 Temmuz  2014  Salı 

151 | S a y f a  
 



 
 

 
 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyeleri; 
Kadir gecenizi tebrik eder, müstecâb 

dualarınızı istirham ederiz efendim. Allahü 
teala Ramezan-ı şerifin şefaatine nail 

eylesin, Ramezan-ı şerifde afv ve mağfiret 
eylediği, cehennemden azad eylediği 

kullarının meyanına dahil eylesin inşallah.. 
Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

Enver abim buyurdular ki; 
Tam İlmihal Seâdet-i Ebediyye kitabında buyuruluyor ki, Resûlullah "sallallahü aleyhi 
ve sellem" efendimiz; Şa'bân ayının son günü hutbede buyurdu ki: (Ey Müslimânlar! 
Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece [Kadr 
gecesi], bin aydan dahâ fâidelidir.. Allahü teâlâ, bu ayda, hergün oruc tutulmasını emr 
etdi. Bu ayda, geceleri terâvîh nemâzı kılmak da sünnetdir. Bu ayda, Allah için ufak 
bir iyilik yapmak, başka aylarda, farz yapmış gibidir. Bu ayda, bir farz yapmak, başka 
ayda yetmiş farz yapmak gibidir. Bu ay, sabr ayıdır. Sabr edenin gideceği yer 
Cennetdir. Bu ay, iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda mü'minlerin rızkı artar. Bir kimse, bu 
ayda, bir orucluya iftâr verirse, günâhları afv olur. Hak teâlâ, onu Cehennem 
ateşinden âzâd eder. O oruclunun sevâbı kadar, ona sevâb verilir).  
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 
"Allahü teâlâ Ramazan ayında günah işlemeyi terkeden kimsenin, onbir aylık günahını 
mağfiret eder." 
"Dikkatli olun! Ramazan ayındaki sevap ve günahlar katlarıyla yazılır. Ramazanda çok 
namaz kılınız! Çok Kur'ân-ı kerîm okuyunuz! Çünki ramazan ayında okunan Kur'ân-ı 
kerîmin her harfi için, Cenâb-ı Hak, Cennet bahçelerinden bir bahçe ihsan eder." 
"Ramazana çok hürmet etmelidir. Onun rahmeti müminleri sevindiricidir. O öyle bir 
aydır ki; ilk günleri rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden 
kurtulmaktır." 
"Eğer kullar, ramazan-ı şerîf ayındaki fazilet ve ihsanları bilselerdi, bütün senenin 
ramazan olmasını isterlerdi. Çünki bunda çok sevap vardır." 
"Ramazan ayının gelmesine sevineni, Allahü teâlâ, kıyâmet gününün korkusundan 
muhâfaza eder." 
"Ramazan ayının gündüz ve gecesinde Kur'ân-ı kerîmden bir âyet okuyana, her harfi 
için bir şehit sevabı verilir." 
"Ramazan-ı şerîfe hürmet eden, Allahü teâlâya hürmet etmiş olur." 
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Allah Kadir gecesini ümmetime hediye etmiş, ondan 
önce kimselere vermemiştir.) [Deylemî] Hazret-i Âişe "radıyallahü anhâ" buyurdu ki: 
(Resulullah "sallallahü aleyhi ve sellem" Ramazan-ı şerifin son on gününde her 
zamankinden daha fazla ibadet ederdi.) (Tirmizî) 
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Peygamber efendimiz, daha önceki ümmetlerden bin sene ibadet eden insanları 
düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye düşününce, Allahü 
teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. 
Hem de Kadir gecesi her Ramazanda gelir. 
Peygamber efendimize kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu 
bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin 
işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce. Allahü teâlâ, Ona bin aydan 
hayırlı olan Kadir gecesini ihsân etti. (İ. Mâlik) 
Resulullah efendimiz, (Benî isrâil peygamberlerinden 80 yıl Allahü teâlâya ibadet eden 
oldu) buyurunca, Eshâb-ı kirâm hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrâil aleyhisselam 
gelip; (Ya Resulullah, senin ümmetin bu peygamberlerin, 80 yıllık ibadetine şaşarlar. 
Allah sana ondan iyisini gönderdi) diyerek, (Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır) 
mealindeki âyeti okudu. (Tefsiri mugni) 
Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kadir gecesinde, bir kere 
Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur'an-ı kerimi hatim etmekten daha sevaptır. 
Kadir gecesinde bir tesbih (Sübhanallah), bir tahmid (Elhamdülillah), bir 
tehlil (Allahü ekber) söylemek yedi yüz bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. 
Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir 
ay bütün geceleri sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.) [Tefsiri 
Mugni] 
(Kadir gecesinde Kadir suresini okuyan, Kur'an-ı kerimin dörtte birini okuma sevabına 
kavuşur.) 
Ramazan-ı şerifin her gecesi Kadir suresini okuyan Kadir gecesinde okumuş olur. 
Kadir gecesinin günü de, gecesi gibi fazilette aynıdır. 
Hazret-i Ömer radıyallahü anh buyurdu ki: (Allahü teâlâ altı şeyi altı şeyde gizledi. 
Rızasını taatte, gazabını günahlarda, İsm-i a'zamı Kur'an-ı kerimde, Evliyayı insanlar 
arasında, ölümü ömür içinde, Kadir gecesini Ramazan-ı şerif içinde gizledi ve orta 
namazı beş vakit içinde gizledi.) 
Mübarek vakitlerde, günâhlardan titizlikle uzak durmalı, tâatlari, ibadetleri ve her çeşit 
hayratı artırmalıdır. Zirâ Allahü teâlâ tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde 
faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle 
meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve 
Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünki o, böyle yapmakla 
vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş 
olur. (Mev'ize-i hasene) 
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış 
olur. Her gün en az şunlar yapılmalı: 
1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı. 2- Kadir gecesi 
okunacak duayı okumalı. 3- Bir iki sayfa Kur'an-ı kerim okumalı. 4- İlmihalden bir iki 
sayfa okumalı. 5- Az da olsa sadaka vermeli, kaza namazları kılmalıdır.. 6- Gece seher 
vakti, iki rekat namaz kılıp, Silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua 
etmelidir. [Silsile-i aliyye, Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye'de ve Faideli Bilgiler 
kitabında yazılıdır]. 7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de 
değerlendirmelidir. 
Kadr gecesi, çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da, kabuğu gibidir. Bunun için, bir 
kimse, bu ayı saygılı, iyi geçirerek bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa, bu 
senesi iyi geçerek, hayrlı ve bereketli olur. 
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Allahü teâlâ, hepimizi bu mübârek ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuştursun. 
Herbirimize bundan, büyük pay versin!  
İmam-ı a'zam hazretleri, Kadir gecesinin, Ramazanın 27. gecesine çok isabet ettiğini 
bildirmiştir. (Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, kadir gecesini 
ihya etmiş gibi sevap kazanır) hadis-i şerifini düşünerek sık sık vâki olan 27. gece 
ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur. 
Allahü teala hepimizi bu mübarek kadir gecesinin ve Ramezan-ı şerifin bereketine ve 
şefaatine nail eylesin inşallah. Bu mübarek ayda ve bu mübarek gecede afv ve 
mağfiret edilen ve cehennemden azad olunan kulları arasına dahil eylesin inşallah,...  
(Hadis-i şerifde, dünyada iken birbirini sevenlerin, ahiretde de beraber olacağı 
müjdeleniyor). Dünyada beraber olduğumuz gibi cennette de sevdiği kullarının 
yanında beraber olmamızı nasib eylesin inşallah.. 
Fî emanillah.

 
 

 

 
 

Enver abim birgün buyurdular ki; -5- 

Ali, iyi dinle beni, bunları yazarsın. Abdulhâlık-ı 
Goncdüvani hazretleri, daha gençlik zamanı, yatsı 
namazını kılmak için camiye gitmiş, çıkarken bir 
fakir görmüş. Fakir, para istiyormuş. Bu da 
bilerek en sona kalmış. Bakmış ki herkes bir 
şeyler veriyor; versem mi, vermesem mi? Vermek 
lazım değil ama, kalbi kırılır, herkes verdi, ben 
niye vermiyorum demiş, gitmiş vermiş; ama 
içinden devamlı suretle bir şey dürtüyormuş. 
Ahireti için bu yakışmadı, demiş. Ama içinden! 
Devamlı suretle bunları içinden geçirmiş ve evine 
gelmiş, ibadetini yapmış. O gece rüyasında, bir 
tepsi yemek getirmişler, tepsi gelir gelmez 
bayılma noktasına gelmiş. Bir koku! İştahı kaçmış. 
Sağa kaçmış, sola kaçmış, lütfen, Allah aşkına 
kaldırın bu tepsiyi, demiş. Bir koku ki, dayanılacak 
gibi değilmiş. Tepsi getirene; çok fena kokuyor 
bu, diye sormuş. Tepsiyi getiren de, Allah Allah, 
senin girdiğin gıybet günahı daha fena kokuyor, 

demiş. Sabahleyin namaza gelmiş, fakir de orada.. Namazı kıldıktan sonra çıkarken 
fakirin kulağına eğilmiş, senin hakkında bir şey söylemedim; sadece içimden geçirdim. 
O da mı gıybetti, demiş. Fakir; avamın dilinden, havasın kalbinden ne geçerse, gıybet 
kabul edilir. Sen havastan olduğuna göre, sen büyük bir zâtsın, kalbinden bile olsa 
yakışır mı, demiş ve kaybolmuş. Hızır 'aleyhisellam'! Kimin ne olduğu belli olmaz!. Bu, 
çok mühim bir şey!. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin 
muhterem üyeleri; Cum'a 

gününüzü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 
Allahü teala Ramezan-ı 

şerifin şefaatine nail 
eylesin, Ramezan-ı şerifde 
afv ve mağfiret eylediği, 

cehennemden azad 
eylediği kullarının 

meyanına dahil eylesin 
inşallah.. 

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... 
 

Geçen haftanın devamı: 
İki sene evvel Ramezan-ı şerifde bir iftar sohbetinde Enver abim buyurdular ki; 
Huzur ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı olan mübarek Ramezan-ı şerif ayı geldi ve 
geçiyor. 
Allahü teala hepimizi, Ramazan-ı şerifin şefaatine nâil eylesin, bereketlerine ve 
faziletlerine kavuştursun, Ramezan-ı şerifde afv ve mağfiret edilen ve Cehennemden 
azad olunan kullarından eylesin inşallah. 
Hocamız Ramezân-ı şerif ayında dua ederlerken; "Ramezan-ı şerifin şefaatine nâil 
eyle, Ramezan-ı şerifde afv ve mağfiret ettiğin, Cehenneminden azad ettiğin kullarının 
meyanına dahil eyle" diyerek dua ederlerdi. Biz de böyle dua edelim. Sevgi bunu icab 
ettirir. İnsan sevdiği ile beraber olacaktır. Cenab-ı Hak bize sevdiklerine kavuşmayı ve 
sevdikleriyle beraber olmamızı nasib etsin inşallah. İmam-ı Rabbani hazretleri 
Mektubat'ta buyuruyorlar ki; Eğer Allahü teala bir kuluna sevdiği bir kulunu 
tanıştırdıysa, Allahü teala sevdiği bir kulunu bir kuluna sevdirdiyse, ona her şeyi 
vermiştir. Hiç bir şeyi noksan bırakmamıştır. Hocamız buyurmuştu ki; "Ehl-i sünnet 
itikadı çok kıymetli bir cevherdir. Allahü teala bu kıymetli cevheri çöpe atmaz, ancak 
kıymetli kalblere koyar". 
Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce müslüman afv olur, âzâd 
olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere 
bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübârek ayda Onun şânına yakışacak 
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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 idrak ederiz inşallah. Allahü teala bu ümmeti afv etmek 
istemeseydi, Ramazan ayını yaratmazdı. Ramazan-ı şerif ayını Allahü teala bu ümmeti 
afv etmek için yaratmıştır. Bu ay Allahü tealanın bize hususi ihsanıdır. Ramazan ayı, 
nimetlerin en büyüklerindendir. Afvın, mağfiretin pekçok olduğu bir aydır. Bir günü, 
bine bedeldir, hele içinde bir de, bin aya bedel olan Kadir gecesi vardır. Bir ayın 
tamamı, yani Ramazan'ın her günü bayramdır; çünki her gün binlerce, yüz binlerce 
müslüman afva uğruyor, Cennete gidiyor. Bu öyle mübarek bir aydır ki, bütün senenin 
pisliğine kefarettir ve mutlaka temizleyicidir. Orucunu tutan mümin, bayram sonuna 
kadar tertemiz olur. Bayramdan sonra, kirli havaya bağlı olarak yine kirlenmeye 
başlıyor. Bu kirli hava, salihlere de bulaşıyor. Çünki hava kirlenirse, bundan herkes 
rahatsız olur. Şimdi manevi hava çok kirli, temiz kimse bile, sokağa çıktığı zaman, bu 
kirli havayı teneffüs ettiği için kalbi kararır. Havanın kirliliği, haram ve helallerin 
karışmasından olmuştur. Eskiden haramlar ve helaller ayrıydı. Şimdi karmakarışık 
oldu. 
Peygamber efendimiz, (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. 
........devamı var. 
Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah.

 
 

 
 
 

Enver abim birgün buyurdular ki; -6- 
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye, büyük emek mahsulüdür, büyük zahmet mahsulüdür. 
Bu zahmeti bizler için yaptılar, bizler için hazırladılar. İlaç tamam, hasta bellidir. Şimdi 
eğer bu ilaç kullanılmazsa suç bizimdir. Onun için bu ilacı kullanmak zorundayız. Hem 
de bu ilaçtan başkalarının da istifade etmesine çalışmalıyız. 
İnsanın hayatta olması çok kıymetlidir. Dünyadaki bir nefes, ahiretin yüz milyon 
senesine bedeldir. Çünki burada bir kelime-i tevhid söylemek, bir kere "Allah" demek, 
oradaki teraziyi değiştirir. Yani hayat fırsattır. Dünya hayaldir. Hayal peşinde 
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koşmamak lazımdır. Hayal 
peşinde koşanlar hayalperest 
olur, hayalin ideali olmaz. 
Gerçek olan ahirettir. O 
halde, ne mutlu ki, ne 
bahtiyarız ki, Allahü teala 
bize kendini tanıttı, 
sevdiklerini tanıttı, dinimizi 
tanıttı. Bu nimetin elimizden 
çıkmaması, devam etmesi 
için şükrünü yapmak 
lazımdır. Bu nimetin şükrünü 
yapmak ise; bizden 
evvelkiler nasıl bize ulaştırdı 
ise, biz de bizden sonrakilere 

ulaştırmalıyız. Bu bayrak elden ele devam etmelidir. Dinimizi öğrenmeğe ve 
öğretmeğe mecburuz, bunun da en güzel şekli, Ehl-i sünnet âlimlerinin hazırladıkları 
kitabları okumak ve okutmaktır. Şükür böyle olmalıdır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim birgün buyurdular ki; -7- 
İnsan Allahü tealaya ne kadar yaklaşırsa, 
hem dünyada hem ahirette mutlu olur. 
İnsan Allahü tealadan ne kadar 
uzaklaşırsa, hem dünyası hem ahireti 
perişan olur. Çünki Allahü teala kullarına 
ana babalarından daha şefkatli, 
merhametli ve bize bizden daha yakındır. 
Dolayısıyla; bütün nimetleri veren, bizi 
insan olarak dünyaya getiren, bu imanı 
nasib eden, bu hizmetleri nasib eden, bu 
işleri veren, saymakla bitmeyen nimetleri 

veren yüce Allah'a sırt çevirmek, menfaatçilerle dost olmak, kadim dostu bırakıp da 
başkalarıyla uğraşmak, Cenab-ı Hakkın gücüne gider. Allah için yapılan işe ihlâs, 
dünya için yapılana ise riya denir ki, birbirinin tam tersidir. Yaptığımızı Allah için 
yapmalıyız. Ahmed'e çalışıp Mehmet'den ücret beklenmez. Dolayısıyla; insanlar 
beğensin, insanlar sevsin, methetsin, alkışlasın diye yaşarsak Cenab-ı Haktan ne 
bekleriz. Yediren, içiren hayat veren O'dur. Cenab-ı Allah bizden ne istiyor: Onu Allah 
olarak tanımak, bilmek, iman etmek ve onun emir ve yasaklarına en azından saygılı 
olmak!. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin mübarek Ramezân-ı şerif 
bayramını tebrik ederiz. Sevdiklerinizle ve sevenlerinizle sıhhat ve afiyet 

içinde elemsiz-kedersiz, huzurlu bir bayram idrak etmenizi ve nice 
bayramlara kavuşmanızı ve idrak etmiş olduğumuz Ramazan-ı şerifin 

şefaatine-bereketine kavuşmanızı temennî ederiz. Müstecâb dualarınızı 
istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 
ali zeki osmanağaoğlu

 
Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 
Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 
O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir...

 
Enver abim Güzelşehir'deki evlerinde, bir 
bayram sohbetinde 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 abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
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Enver abim birgün buyurdular ki; -8- 

Cennet ibadet karşılığı değildir, lütf-i ilahi iledir. İman, 
sebeptir. İmanı olmayan, cennete giremez. Sebebe 
yapışmak lazımdır. Daima iyi sebeplere yapışmalıdır. İyi 
sebep, insanlara yardımcı olmaktır. Hayırda israf olmaz. 
Mü'min ne çekse, ecir vardır. Yeter ki, kimden geldiğini 
bilsin. Başımıza taş gelse, taşın kimden geldiğini 
bilmeliyiz. Hayatımda çok tatlı günler, çok da üzüntülü 
günler geçti. Ama geçti. Hayat öldükten sonra başlar. 
Buraya hayat dememek lazımdır. Burası, hayalhanedir. 
Damarlar bile, şahitlik yapacaktır. Elde fırsat varsa, 
birine iyilik yapmalıdır. İnsanların iyisi, insanlara faydalı 
olandır. İnsanların kötüsü, insanlara zarar verendir. 
İyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlık bilir. Üç çeşit 
insan vardır. Mü'min, elinden ve dilinden emin olunan 

insandır. Asla ondan zarar gelmez. Hep faydalı olur. İki çeşit fayda vardır. Birincisi, 
dünyevi fayda; ikincisi, uhrevi faydadır. Eden, kendine eder. Birisi bir hayır yapsa, o 
hayır icra edildikçe, öldükten sonra bile sevap gelir. Mü'min vefakârdır. Mü'min, 
herkesten dua alabilendir. En büyük hatayı kendimizde aramalıyız. Tövbe ve istiğfar 
edip, sonra Allahü tealanın kullarına iyilik etmeliyiz. Duanın kabul olması için, 
Fatiha'nın son üç âyeti ve Allahümme en üşrike... duasını okumalıdır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim birgün buyurdular ki;-9- 

"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 
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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 
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. Abilerle sohbet ediyoruz". "Abileri, Darende'yi görüyor 
musunuz" diye sordum. "Devamlı beraberiz" buyurdular. "Abiler 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. Huzurpınarına 
hizmet etmenin kıymetini iyi bilin. Ahiretde kurtulmanız huzurpınarı ile olur. 
Gittiğiniz yerlere selam söyleyin, ben haklarımı helal ettim, siz de edin. Size çok dua 
ediyorum, sizin de duanızı bekliyorum" buyurdular. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
Enver abim birgün buyurdular ki; -10- 

"Evliyalar Allahü tealanın kılıcıdır. Dokunmaya gelmez". 
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Şah-ı Nakşibend hazretlerine demişler ki; "Efendim, 
kılıcınız çok keskin, önüne gelen gidiyor". Şah-ı 
Nakşibend hazretleride buyurmuş ki; "Biz sallamıyoruz, 
onlar gelip başlarını vuruyorlarsa biz ne yapalım.." 

Allahü tealanın sevgili kullarının rızası Allahü tealanın 
rızasıdır. Onların öfkesi, gadab-ı ilahidir. Tabi hayatta 
olup olmamakta bir şey değiştirmez. Hatta vefatlarından 
sonra daha da tesirli olurlar. 

Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyor ki, "İlk'ler olmazsa, 
ikinciler olmaz". Onun için Eshab-ı kiramın ilkleri 
sonrakilerden çok daha kıymetlidir. Mesela Bedir'e 
katılanlar çok kıymetlidir. 

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; "Cenab-ı 
hakkın Cemal sıfatı ile belli bir dereceye kadar geldim. 

Fakat ne zaman guvalyar kalesinde hapse girdim: O kadar eziyette, sıkıntıda elde 
ettiklerimi başka şekilde elde edemedim. Orada Cenab-ı Hakk Celal sıfatı ile tecelli 
etti." Dolayısı ile Büyükler buyuruyor ki; "Hastalık, derd, bela, kemend-i mahbub-i 
ilahidir. Allahü teala sevdiklerinin boynuna böyle bir kemend-i ilahi atar, bu kement 
insanın boynuna geçtiği zaman, bir yere gidecek olsa boğulacak gibi olur, geriye gelir. 
Azamaz, kuduramaz. 

Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" ümmetine karşı, bir annenin evladına 
olan merhametinden daha şefkatliymiş, Allahü teala da kullarına karşı anneden 
babadan onbin, yüzbin kere daha fazla şefkatli ve merhametlidir. Onların vârisleri de 
böyledir. Evliyaların müminlere olan şefkat ve merhameti, evladlarına olan 
muhabbetinden daha fazladır. Çünki, onların varlığı ve hayatı; islamiyetin yayılması, 
dinimizin öğretilmesi, Ehl-i sünnetin anlatılmasıdır. Onun için bu yol cennetin yoludur, 
yeter ki Allahü teala gaflete düşürüp de bizi nefsimizin eline düşürmesin. Bizim en 
büyük düşmanımız nefsimizdir. Onun için yalnız olmaktansa beraber olmak bin kere 
daha iyidir. Yalnız kalırsak, ya şeytanla, ya nefsimizle baş başa kalırız, bu ise çok 
tehlikelidir. Ama Ehl-i sünnet biriyle beraber olursak, bu seadettir. 

-devamı var- 
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... 
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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 abimizin yaşayışı, halleri bu hadîs-i şerife de 
uygundu. Herkes yanına rahat girerdi ve rahatca 
konuşurdu. Camide saflarda sınıf farkı olmadığı gibi, 
Enver abimin 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. 
........ devamı haftaya inşallah 
Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah.

 
 

 

 

Enver abim birgün buyurdular ki; -11- 
Veysel Karani hazretlerine birisi gelmiş demiş ki; Efendim bize nasihat verin. 
Buyurmuş ki "Allah'ı biliyor musun", biliyorum tabi demiş, "başka bir şey bilmene 
gerek yok" buyurmuş. Bir tane daha nasihat ver deyince; "Peki, Allah seni biliyor mu" 
buyurmuş. Elbette biliyor demiş. "Başkası bilmese de olur" buyurmuş. O bakımdan 
yaptığımız işleri ne için, kim için yaptığımıza, ihlâs mı-riya mı olduğuna dikkat 
etmeliyiz. 
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Her şey fanidir. Her gecenin bir sabahı, her sıkıntının bir 
ferahlığı vardır. Sabretmek, ferahlamanın anahtarıdır. Allahü 
teala, "Sabredenleri severim" buyuruyor. 

Bir şeye kavuşan her şeye kavuşur. O bir şey; ışıktır, kaynaktır. 
İnsanın istifade edebilmesi veya edememesi, o bir şeye 
yakınlığına veya uzaklığına bağlıdır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

Enver abim birgün buyurdular ki; -12- 
İslâm âlimleri buyuruyor ki; Bir kişi Ehl-i 
sünnet âlimlerinin kitaplarını okursa 
güzeldir. Kitabı birisi okuyup birisi 
dinlerse, buna sohbet denir ki, her türlü 
feyz ve bereket oradadır. 
Güzel insanlar güzel işler yaparlar. 
Cenab-ı Hak hadis-i kudside Cenab-ı 
Peygambere aleyhissalatü vesselam 
buyuruyor ki; "Ey Habibim, sana kim 
gelir de, bana Allah'ı anlat, dinimi anlat 

diye bir şey sorarsa, artık sen her şeyi unut, ona hizmetçi ol." Kim olursa olsun, birisi 
gelip de dini meselede bir şey sorarsa, akan sular durur, orada her şey durur ve orada 
o hizmet yapılır. 
İslam âlimleri buyurdular ki; Bugünün en büyük hizmeti, fitneye sebeb olmamaktır. 
Allahü tealanın has dinine, Ehl-i sünnet olarak hizmet etmek çok büyük bir nimettir. 
Eğer bu nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bu nimetin elden gitmemesi için iki 
şart vardır. Birincisi, herkes tövbe etmelidir. Bu nimet elimizden gitmesin diye 
günahlarımızı düşünmeliyiz, Rabbimize yalvarmalıyız. İkincisi, bir yerde dine hizmet 
varsa, orada Rabbimizin rahmeti, merhameti var demektir. Bu hizmet olmazsa, Allahü 
tealanın rahmeti, merhameti, acıması o yerden kalkar. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim birgün buyurdular ki; -13- 

Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" ümmetine karşı, bir annenin evladına 
olan merhametinden daha şefkatliymiş, Allahü teala da kullarına karşı anneden 
babadan onbin, yüzbin kere daha fazla şefkatli ve merhametlidir. Peygamberimizin 
"sallallahü aleyhi ve sellem" vârisleri de böyledir. Evliyaların müminlere olan şefkat ve 
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merhameti, evladlarına olan muhabbetinden daha fazladır. Çünki, onların varlığı ve 
hayatı; islamiyetin yayılması, dinimizin öğretilmesi, Ehl-i sünnetin anlatılmasıdır. 
Onun için bu yol cennetin yoludur, yeter ki Allahü teala gaflete düşürüp de bizi 
nefsimizin eline düşürmesin. Bizim en büyük düşmanımız nefsimizdir. Onun için yalnız 

olmaktansa beraber olmak bin kere daha iyidir. 
Yalnız kalırsak, ya şeytanla, ya nefsimizle baş 
başa kalırız, bu ise çok tehlikelidir. Ama Ehl-i 
sünnet biriyle beraber olursak, bu, seadettir. 

İslâm âlimleri buyuruyor ki; Bir kişi Ehl-i 
sünnet âlimlerinin kitaplarını okursa güzeldir. 
Kitabı birisi okuyup birisi dinlerse, buna sohbet 
denir ki, her türlü feyz ve bereket oradadır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim anlatmışlardı; -14- 

Mübârekler; "Size mutlak olan birşey söylüyorum: Âhiret hayâtı, dünyâ hayâtından 
daha rahât, daha huzûrlu, daha 
iyidir. Sakın ola ki ölümden 
korkmayın. Ölüm; evin bir 
odasından diğer odasına geçmek 
gibidir. Müslimânlar son nefesde 
Peygamber efendimizi "sallallahü 
aleyhi ve sellem" görerek ve cennet 
hayâtını görerek, ölüm acısını hiç 
duymayacaklardır. Ömrü olana bu 
hizmetler, bu ni'metler devâm 
eder, ömrü olmayana da cennet 
ni'metleri nasîb olur inşâallah." 
buyurdular. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim birgün buyurdular ki; -15- 

Bir insanın elinde veya cebinde çok kıymetli pırlanta olsa 24 saat onu düşünür. Aman 
hırsız gelmesin, aman kaybolmasın, aman çalınmasın; 24 saat hep aklı orada. İşte bu 
nimetin kıymetinin büyüklüğü anlaşılırsa, onun muhafazası için o kadar hassas 
davranılır. 
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Ahiret var, ölüm var, cennet var, cehennem var... Üçüncü bir yer yok. Ya siyah ya 
beyaz... Onun için büyükler buyuruyorlar ki; Günah yazılır, ama sevap..! Onun ne 
olduğu belli değil. O sevab Rabbimizin rızasına uygun mu oldu, kabul mu oldu, red mi 
oldu, onu Allah bilir. Ama günahta böyle bir şüphe yok. Onun için iza câe suresinde 
Allahü teala buyuruyor ki, " Kim Allaha tövbe istiğfar ederse onu mutlaka 
affedeceğim." Büyükler buyuruyor ki, Allah verdiği sözden dönmez. 
Dünyada en zor şey, Ehl-i sünnet itikadında olmaktır. Cenab-ı Peygamber buyuruyor 
ki; "Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'sinin itikadı bozuk olacak, cehenneme 

gidecek, itikadı düzgün olduğu için 
biri kurtulacak". İşte bu, Ehl-i 
sünnet vel cemaat fırkasıdır. 
Peygamberimizin cemaatine ve 
sünnetine tabi olandır. Cemaat 
demek Eshab-ı kiram demektir. 
Sünnet de İslamiyet demektir. Ehl-i 
sünnet vel cemaatin manası budur. 
Benim cemaatime ve sünnetime 
tabi olan kurtulacaktır buyuruldu. 
Şimdi 73 tane altın koysalar 
önümüze, 72'si sahte olsa biri 
sağlam olsa. Kolay değil ki 
bulmak... Onun için Allahü teala 

kullarım böyle rastgele konuşmasınlar, rastgele yol tutmasınlar diye mürşidler 
göndermiş, eserler göndermiş, kitaplar göndermiş. Bize ne kalmış; peki demek... İşte 
eğer biz peki dersek, kendimize değil de, bize Ehl-i sünnet itikadını anlatan mübarek 
zatlara peki dersek dünyada rahat ederiz, ahirette de cennete gideriz. Mevlana 
Celaleddin-i Rumi hazretleri gibi çok büyük bir evliya buyuruyor ki, hocama kavuştum, 
aklımı bıraktım ve kurtuldum. 

- devamı var – 
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

Enver abim birgün buyurdular ki;-16- 

İslâm âlimleri buyurdular ki; "Cenab-ı 
Hak ezelde şöyle takdir etmiş, şöyle 
karar vermiştir: Kullarım neyi isterse, 
istedikleri şeye kavuşmaları için, uygun 
şartları onlara hazırlarım. Kullarım neyi 
talep ederse, o talep ettiklerine 
kavuşsunlar diye önlerine uygun 
şartlar koyarım." Bir zamanlar insanlar 
Allahü tealadan cenneti talep ettiler. O 
zamanlar Allahü teala kum gibi 
evliyalar yarattı. Evliyaların varlığı, 
insanların kurtulması için en iyi 
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sebeptir. Çünki insanlar Rabbimizin rızasını istiyorlardı, cenneti istiyorlardı. Allahü 
teala onları cennete kavuşturacak yolu açtı. Allahü teala âlimler gönderdi, evliyalar 
gönderdi, millet de rahat etti. Sonra insanlar dünyalık ister oldular, ehli dünya oldular. 
Cenab-ı Hak aynı yerde, akla dünyalık olarak ne gelirse onları yarattı. Şimdi biz, 
Rabbimizin rızasını istediğimiz müddetçe, onun kullarına iyilik etmek istediğimiz 
müddetçe ve de içinde bulunduğumuz ülkenin şartlarına, kanunlarına tam uyduğumuz 
müddetçe, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe, sevgi ve muhabbetimiz 
devam ettiği müddetçe, bu hizmetler kıyamete kadar devam eder. Çünki Büyükler 
buyuruyor ki, Hazret-i Mehdi gelecek, ictihadı İmam-ı Azam gibi yani Hanefi 
mezhebine uygun olacak, (ama ictihadı öyle çıkacak). Müceddid olacak. İmam-ı 
Rabbani hazretlerinin Mektubatını okuyacak. Demek ki Mektubatın ilmi, Mektubatın 
izahı kıyamete kadar devam edecek. Kim buna layıksa, kim buna münasipse Allahü 
teala onların elinde bunları devam ettirecek. 

- devamı var – 
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... 

 
Geçen haftanın devamı: -2- 

15-20 kişi bile 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 abimin 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 yine 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 
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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. 
........devamı haftaya inşallah. 
Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah.

 
 

 
 

 
Enver abim birgün buyurdular ki; -17- 
Hocamız buyuruyorlar ki; Allahü tealanın sevgili 
kullarına kim kavuşursa imanını kurtarır. Çünki bu 
Büyükler, gökteki yıldızlar gibidir. Bizim 
arkadaşlarımız bid'at ehli olmaz. İmam-ı rabbani 
hazretleri buyuruyor ki; bizim yolumuza tabi 
olanlar edepsiz de olsa, patavatsız da olsa, 
azizdirler, kıymetlidirler. Onları cehennem ateşi 
yakmaz. Allahü teala onları bize bağışladı. 
Kıyamete kadar vasıtalı ve vasıtasız bizim 
yolumuza girecek olanları bana gösterdiler. 

İstersem isimleriyle ve memleketleriyle hepsini tek tek sayarım, buyuruyor. 
Mevlana Halid hazretleri buyuruyor ki; bu yolun büyükleri talebelerinin hallerinden 
gafil değillerdir. Kim bu büyüklerin talebelerine kafa tutarsa, işi de başı da seadeti de 
yıkılır. 
- devamı var – 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 

 
Enver abim birgün buyurdular ki; -18- 

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. 
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Muammer Amca'yı mübarekler çok 
severlerdi ve her seferinde "Muammer Bey 
geldi mi, nerede?" diye sorarlardı. Onların 
sevgisi hepimizi kurtarır inşallah. Ahiretde 
sen kimsin demezler, sen kiminle 
beraberdin derler. Ahiretde kiminle 
beraber olmak istiyorsak, dünyada onunla 
beraber olmalıyız. 

- devamı var – 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim birgün buyurdular ki; 

Muammer amcayı çok seviyoruz. Mübârekler 
buyurdular ki; Muammer amca Mücahidler babası 
efendim, çok seviyoruz. Nasib meselesi... 

Hocamız Muammer amcayı çok severdi. Bir Cuma 
namazına gelemeyecek olsa o kadar kalabalığın 
arasından ''Muammer bey nerede'' diye onu 
ararlardı. Hele bir gün hocamızın Muammer amcaya 
Bağlumu anlatması var ki, şurdan girilir, şöyle çıkılır 
gibi, Bağlumu çok güzel anlatıyordu. 

- devamı var – 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim birgün buyurdular ki; 

Muammer dede çok temiz ve safdır. 

Hocamız buyurdular ki; Her gün konuşuruz 
Enver beyle, geçen gün konuşuyorduk da, 
bana Muammer beyi ve oğullarını anlatdı. 
Hepsi Allah rızâsı için çalışıyor dedi. Ben de 
duâ etdim. Muammer bey hem kendisi 
mücâhid, hem de mücâhidler babasıdır dedim. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bir şeye kavuşan, her şeye kavuşur. 
Elhamdülillah ki, dünyamızı da, ahiretimizi de 
Onlara borçluyuz. Siz de öyle! Ne farkımız var 
ki? Allah selamet versin, bir gün Muammer 
dede, Mübareklere; Efendim, sizin mübarek 
yüzünüzü gören, size peki diyen, cennete 
gider dedi. Öyle mi efendim? Peki, sizin 
mübarek yüzünüzü gören nereye gider 
efendim, buyurdular. Bizim arkadaşlarımız Ehl-
i sünnettir, müşrik olmazlar. Bid'at ehli olmaz. 
Günahkâr olabilir, Allah hepimizi afv etsin 
inşallah. Birlik ve beraberliğimize dikkat 
edelim. Çünki bir hadis-i şerifte, insanın kurdu 
şeytandır buyuruluyor. Şeytan, aynı inançta 
olanlar arasına giremez. Fakat farklı olurlarsa, 
birbirlerine karşı olurlarsa, araya girer ve 
perişan eder. Sele kapılan saman çöpü, ancak 
kütük, dal, kaya kovuğu bulup takılırsa 
kurtulur. Bizim arkadaşlarımıza takılan 
insanlar da kurtulur. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Allahü teala, elindeki ne diye sorduğunda; Musa 
aleyhisselam; bu benim asam, ben bununla şunları 
şunları yapıyorum diye çok şeyler saymış. Allahu teala 
ile konuşmayı uzatmak için. 

İmam-ı Gazali hazretleri de huzura çağrılıp adın ne diye 
sorulduğunda; -Muhammed bin Muhammed bin 
Muhammed Gazali, diye uzun uzun söylemiş, neden? 
Çünki; büyüklerle geçirilen zaman çok zevkli oluyor.. 
Çabuk bitmesin isteniyor. Muammer dedenin 
mübareklerle konuşmaları var, gülün yaprağına kadar 
herşeyi detaylı olarak uzun uzun anlatıyor. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 
ali zeki osmanağaoğlu

 
Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 
Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 
O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 
Bâzı yazıları yazmak zor oluyor. 
Gerçi geçen haftanın konusu bitmemişti, bu 
hafta devam edecektik. 
Geçen hafta yarım kalan konuyu haftaya devam 
ederiz inşallah. 
Bu hafta, babam (Muammer dede) ile Hocamızın 
ve Enver abilerin hatıralarından bahsedeceğim. 
979 senesindeki Ramezan-ı şerif ayında, 
Hocamız ve Enver abiler, ailece babamın evine 
iftar için gelmişlerdi. Ceplerinde ne varsa hepsini 

orada bulunanlara hediye olarak verdiler. Sıra babama gelince, hocamız buyurdular 
ki; "Muammer beye de sevgimizi verdik". Bir büyük zâtın, seni sevdim demesi çok 
büyük bir nimetdir. 
Enver abim birgün buyurdular ki; "Birisi bugün sordu ki: Efendim, ahirette şefaat için 
bir imkan verilirse, bize şefaat edermisiniz dedi. Dedim ki; dünyâda bile ne istediniz 
de hayır dedim, orada hiç hayır denir mi?... Ben dedeyi yanıma alırım, dede sen de 
beni alırmısın?.".. buyurdular. Sonra kime imkan verilirse, o diğerini alacak diye 
sözleştiler. Büyüklerin şakası da gerçektir inşallah. 
Bir başka gün de buyurdular ki; "Arkadaş kalkmış fotoğraf çekmeye. Melekler o 
fotoğrafı çekti. Ahirette, dede bana bakarken, ben dedeye bakarken göreceğiz 
birbirimizi inşallah. Hepimiz beraber olacağız. İnşallah bu çatı altında bulunanlar, 
ahirette hep beraber olacağız. Cenab-ı Hak çok merhametli. Böyle kalabalık insanlar 
içerisinde sevdiği bir kişi olsa, onunla beraber olanların hepsini, iyisine kötüsüne 
bakmadan, eğrisine büğrüsüne bakmadan, hepsini cennete koyuyor." 
Bunlar imrenilecek ve ümitlenilecek haller tabii. Büyüklerin kalbine girmek, sevgisini 
kazanmak, ahiret sermayesi olarak pekçok kıymetlidir. Birgün Enver abim buyurdular 
ki; "Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; Bir mü'min islamiyyetin tamamını öğrense, 
tamamı ile amel etse, bunun kurtulmak ihtimali vardır. Ama bir Allah adamına peki 
diyenin, bir Allah adamına rastlayanın, yaptığı kusurlara rağmen, kurtulmamak 
ihtimali yoktur". 
Dün babamın hatıra defteri geçti elimize, daha evvel hiç görmemiştik. Orada hocamızı 
tarif ediyor, "o mübarek yüzü görünce ne kadar cahi olduğumu anladım" diyor. En son 
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bitirirken de; "ne mutlu ki onların duasını alan kardeşlerimize, inşallah bu yazıları 
yazan aciz de sizlerle birlikte kevser suları başında orucumuzu iftar ederiz" diye 
yazdığı yazıları, bir gece sabaha karşı yazmış. Demek ki kalbinden öyle gelmiş. Bir 
şiirde de diyor ki; Bir an göremesem kalp gözü ile onları, anlıyorum karanlıkta 
yapayalnız kaldığımı. Onları gördüğüm anda yararlı olmağı, karar verdim ellerinde asa 
olmağı. Bu şiirin orijinalini de altta ekledim.  

 
İşte Muammer dede, hocamızın ve Enver abimizin âşığı idi. Tabi, kalb kalbe karşıdır. 
Henüz beş gün evvel vefat eden babamın arkasından ruhuna okumanızı istirham 
ederiz efendim 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah.

 
 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübareklere kavuştuk her şeye kavuştuk. Muammer amca 
Mübareklere kavuştu her şeye kavuştu. 

Muammer dedeye, Hocamız; "size sevgimizi verdik" 
buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

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. 

Muammer amcayı çok seviyoruz. Mübârekler buyurdular ki; 
Muammer amca hem kendisi mücahid, hem mücahidler 
babası efendim. Çok seviyoruz. Nasib meselesi... 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Şah-ı Nakşibend hazretleri bir gün 
talebesiyle dolaşmaya çıkmış. Bir 
bahçe yanından geçerlerken, 
külhanbey biri, siz nasıl benim 
arazime izinsiz girersiniz diye elindeki 
kırbaçla talebeye vurmaya başlamış. 
Öldüresiye talebeyi dövüyor. Şah-ı 
Nakşibend hazretleri araya girip 
müdahale etmeye çalışmış, onun şuçu 
yok dediği halde adam dinlememiş. 
Adam atın üzerinde imiş. Bu sırada at 

şaha kalkıyor ve adam düşüyor ama ayağı üzengiye takılı kalıyor. Yere düşmüyor. At 
koşmaya başlıyor. Adamın kafası taştan taşa çarpa çarpa ölüyor. Sonunda nasıl 
olduysa, adamın ayağı üzengiden kurtuluyor, at bu sırada çifte atarak adamın ölüsünü 
nehre gönderiyor. Talebe; bu hal nedir hocam, diye sorunca: Şah-ı Nakşibend 
hazretleri, talebemize dokunan böyle olur, buyurmuşlar. Bu büyükler talebelerine 
evlatlarından daha çok düşkündürler.. Dua ederlerken önce talebelerine dua ederler.  

Hazret-i Mevlana'yı, zamanın valisi yemeğe çağırır. Mübarek zat da kabul eder ve yola 
çıkarlar. Konağa gelirler, vali kapıda hürmetle beklemektedir. Mevlana hazretleri, önce 
talebeler girsin buyurur. Talebeleri tek tek içeri almaya başlar. Oğlu, (Babacığım, 
bakınız vali bey ayakta sizi bekliyor. Bu iş uzun sürecek, önce siz girseniz de, 
talebeler nasıl olsa girerler) deyince, (Ey oğul! Ben içeri girince, talebelerden birisi 
dışarıda kalırsa ne olur? Bu dünyada talebelerini konağa sokamayan, ahirette Cennete 
nasıl sokar?) der. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bu bir nasib meselesidir. Kimisi 
İslâmiyeti yıkmaya 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. Çünki, 
İmam-ı Rabbani Hazretleri, 
Mektubat'ında, 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 
Dini Mübin-i yıkan bir insân da 
yaratabilirdi. Çünki 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. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Allahü teâlâ bir kulunu severse, ona, 
sevdiği bir kulunu tanıştırır, tanıtır. O 
sevdiği bir kulu tanıması Cenâb-ı 
Hakkın o kulu çok sevdiğine bir 
alâmet oluyor. Nitekim Eshâb-ı 
Kirâma Allahü teâlâ Peygâmber 
efendimizi tanıttı, onlar da bütün 
insânların en üstünü oldular. 

Bugün Hocamızı da kimyager olarak 
görenler var. Eczacı ve emekli subay 

olarak görenler var. Bir de bizim gibi Rabbimizin ihsanı olarak, onları Ehl-i sünnet 
âlimi olarak, bu zamanda İslâmiyeti yayıcı olarak, bir Allah adamı olarak Cenâb-ı Hak 
bize tanıttı. Elbetteki bu, çok farklıdır. Öyle tanımakla böyle tanımak, görmek arasında 
çok fark vardır. Velhasıl, görmek kâfi gelmiyor. Yani Kuleli askeri lisesinde binlerce kişi 
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gördü. Erzincan askeri lisesinde binlerce kişi gördü. Fakat hep tanıyan üçü – beşi 
geçmedi. Tanımak ayrı meseledir. Bu tanımak da insanın kendi gayretiyle olacak iş 
değildir. Yani siz uğraşsanız tanıyamazsınız. Ya nasıl olur bu? Ancak Allahü teâlâ 
tanıtırsa insan tanır. O halde Rabbimizin biz ihsanına kavuştuk. Biz Allahü teâlânın 
lütfuna kavuştuk. Allahü teâlâ bize hususi olarak lütuf ve ihsanda bulundu. Tanımak 
şerefini bize nasip etti. Ne kadar seviniyoruz. Yalnız bize değil, dünyânın bir çok 
ülkesinden gelen mektuplarda da böyle tanıyan çok. Hem de pek çok. O kadar güzel 
mektuplar alınıyor ki, insan hayret ediyor. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

İyi hatırlıyorum şimdi, bir tane mektup gelmişti. O mektubu yazan zat diyor ki, 
Pakistan'dan; " Ben yıllarca bir zat aradım, mezhebsizlerin kitâblarını okuyup onları 
yaymayı kendime ibâdet kabul ettim. Fakat sizin eserlerinizi okuduktan sonra ne 
kadar bozuk bir yolda olduğumu anladım. Onları rafa kaldırdım, şimdi Ehl-i sünnet 
itikadını yayıyorum. Çölün ortasında yolunu şaşırmış bir insana imdada yetişmiş gibi, 
eserleriniz bize ulaştırılıyor ". Bunun bütün sevabı, bütün abilere olmaktadır. Çünki bu 
kitâbları gönderme imkanı hep sizin gayretlerinizle olmaktadır. Geçenlerde Hocamız 
öyle buyurdular; Efendi Hazretleri ahirette inşallah bana şefaat edecek, buyurdular. 
Ben de Efendi Hazretlerine diyeceğim ki, efendim dünyâda iken benim yardımcılarım 
vardı, kardeşlerim vardı, talebelerim vardı, ben onları da isterim diyeceğim ve inşallah 
hepinizi alıp Efendi Hazretleriyle beraber, hep beraber Cennete gideceğiz buyurdular. 
Bir defasında yine; Allahü teâlâ bu hizmetlerden dolayı bize bir nimet verirse, inşallah 
cenneti ihsan edecektir, diyeceğim ki; " Ya Rabbi, bunları ben yalnız başıma 
yapmadım, dünyada iken benim yardımcılarım vardı, kardeşlerim vardı, ben onları da 
isterim, diyeceğim ve mahşer yerine döneceğim. Bütün abileri tek tek bulup, hep 
beraber inşallah cennete gideceğiz " buyurdular. Hatta bir defasında; bunları başıma 
tac edeceğim buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Geçen haftanın devamı: -3- 

Enver abim 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 abim buyurdular ki; 
"İmam-ı Rabbani müceddidi elfi 
sani şeyh Ahmed Faruki Serhendi 
hazretleri, 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 rastladılar, Eshab-ı 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 abilerin 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 
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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 âdeti, 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 abileri alırım, 
buyurdular. Ne bahtiyarlık! İnşallah ahirette de rahat edeceğiz. Yeter ki, 
kavuştuğumuz bu nimetin kıymetini çok iyi bilelim ve daima ondan bahs edelim. 
Nefsimizin şerrinden Allah'a sığınalım. Çünki o, hem Cenab-ı Hakka düşman, hem de 
bize düşmandır. Mübarek Hocamız, nefsin tek arzusu, seni kâfir yapmaktır, 
buyurdular. Kendisi kâfir olduğu için, senin de kâfir olmanı ister. Nitekim, içki içen, 
herkesin içki içmesini, bir mü'min, herkesin mü'min olmasını ister." 

........devamı haftaya inşallah. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Yine bir defasında Mübarekler buyurdular 
ki; Mahşerde çok büyük azab olacak, 
güneş çok alçaklara inecek, herkes 
buram buram terleyecek, hatta 
diyecekler ki, Ya Rabbi, kaldır bu azabı 
üzerimizden, cehennemse cehennem 
azabı, dayanamıyoruz, diyecekler o 
güneşin altında. Efendim buyurdular, o 
esnada bazı insanlar köşklerde 
kurulacaklar, Arş-ı âlânın altında 
gölgelenecekler, diyecekler ki bunlar 

hangi Peygamberler? - Diyecekler ki, bunlar Peygamber değil, bunlar Ümmet-i 
Muhammed mensubları, onlara verilen köşk bunlar. Peki bunlar dünyâda iken ne amel 
işlerlerdi?, ne hususiyetleri vardı? – Onlar öyle mü'min insanlardı ki, birbirlerini 
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severlerdi, birbirlerinin yüzlerine muhabbetle bakarlardı. (Hadis-i Şerif efendim 
buyurdular) Ahirette, mahşerde herkes sıkıntıda iken, mü'min kardeşine muhabbet 
nazarı ile bakanlar, onları sevenler, arş'ın altında gölgelenecekler. Niçin Hocamız 
bütün abilere hep aynı nasihati söylüyorlar? Her zaman aynı şeyi söylüyorlar? Aman 
kardeşim birbirinizi sevin! Birbirinizi kırmayın! Birbirinizin gıybetini yapmayın! 
Birbirinizi üzmeyin! Bu köşkler vaad ediliyor onun için. Köşkler mü'minlere vaad 
edilmişdir. Yeter ki biz bu nasihatlere uygun yaşıyalım. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Hocamız buyurdu ki; Sonra 
yine Allahü teâlâ herkesi 
sevdiği ile beraber haşredecek. 
Hadis-i şerif var çünki. Kim 
kimi severse, ahirette onunla 
beraber haşronulacak diye. Bu, 
Müslümânlar için efendim, 
buyurdular. Çünki dinsizler, 
kâfirler hep birbirlerinin 
yakasına yapışacaklar. Senin 
yüzünden biz böyle olduk 
diyecekler. Hep birbirleri ile 
boğuşacaklar, birbirlerinden 

kaçacaklar. "Elmer'ü mea men ehabbe" Hadis-i şerifi Müslümânlar içindir. Dünyâda 
kim kimi severse ahirette beraber olacaktır, Hadis-i şerifi, Müslümânlar içindir. Yoksa 
onlar birbirlerinin boğazına sarılacaklar. Hatta şeytana yapışacaklar. Şeytana 
diyecekler ki; mel'un, biz senin yüzünden bu hale geldik. Şimdi biz senin yüzünden 
cehenneme gidiyoruz, diyecekler. Şeytan da onlara diyecekmiş ki; siz beni dünyâda 
iken gördünüz mü? Hayır görmedik. Siz dünyâda iken ezan sesini duymadınız mı? 
Dünyâda iken İslam kitâblarını görmediniz mi? Vapurlarda, köylerinizde, dağda, 
bayırda iman İslam kitabını satanları siz görmediniz mi? Gördük. Siz niye 
gördüklerinize tabi olmadınız da, benim gibi görmediğiniz kimseye tabi olduğunuzu 
iddia ediyorsunuz. Bu akıl mı? Dedikten sonra onlar şaşırıyorlar tabi. O zaman diyor ki 
şeytan; ben size asıl düşmanınızı haber vereyim mi? Söyle diyorlar, onu bulalım, onu 
öldürelim, onun yüzünden böyle olduğumuzu söyliyelim. Şeytan diyor ki; asıl büyük 
düşmanınız sizsiniz, kendinizsiniz. Siz bilmiyormuydunuz ki, Cenâb-ı Hak sizin içinize 
en büyük kâfiri, nefsinizi yerleştirmiştir. Niye nefsinize uydunuz. Niye nefsinizin 
peşinden gittiniz. Mektûbât'ta ne güzel buyuruluyor; Allahü teâlâ bu İslâmiyeti, 
Kur'an-ı kerimi, Peygamberleri hep nefse düşmanlık için göndermiştir. Siz nefsinize 
uydunuz. Arzularınızın peşinde koştunuz. Öbür tarafdan ayaklarınıza kadar gelen, 
kulaklarınızı patlatan sesleri işitmediniz. Nefsinizin peşinde koştunuz. O kâfire boyun 
eğdiniz, hak söze uymadınız. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Hocamız buyurdu ki; Allahü teâlâ 
Kur'an-ı kerimde şu ayet-i kerime 
ile Eshâb-ı kirâm'ı methü sena 
ediyor. Sûre-i Fethin son âyetinde 
"Onlar birbirlerini çok severlerdi" 
buyuruluyor. Demek ki birbirimizi 
çok sevmemiz lazım. Birbirimizi çok 
seversek İslâmiyete hizmet çok 
kolaylaşır. İşlerde bir bereket hasıl 
olur, cemaatte bereket var, 

cemaatte rahmet var. Ayrılıkta felaket var. Cemaatten, topluluktan ayrılan felakete 
gider. Topluluk içinde olan, ehil de olsa, na ehil de olsa, ehille beraber cennete gider. 
Çünki Mevlânâ Halid-i Bağdadi Hazretleri; Ehil ve naehil beraberest, buyuruyorlar. O 
kadar hoş ki; bu büyüklerin kapısında, sen ehilsin buyur içeriye, sen na ehilsin dön 
geriye yok. Ya ne var? Ehil ve naehil beraberest. Bizim için en sevindirici haber bu. İş, 
beraber olmak. Birlik ve beraberliğimizi sağlamak. Burası ilk açıldığı zaman teşrif 
buyurduklarında; hizmetlerimiz için hiçbir endişem yok, bunlar devam eder gider. 
Benim bir endişem var. Siz benim bu endişemi yıkın, bakın, zafer her zaman sizinle 
beraber olacak. Nedir o endişem? Endişem, aranıza nifak girmesin buyurdular. 
Aranıza dedikodu girmesin, gıybet girmesin. Din kardeşinizi size biri kötüledi mi 
susturun. Sana mı düştü onun gıybetini yapmak, onun dedikodusunu yapmak, deyin. 
Niye onun iyi taraflarından bahsetmiyorsun. Niye onun cömertliğinden anlatmıyorsun. 
Niye onun kitâb satışlarından bahsetmiyorsun. Niye onun hizmetlerinden 
anlatmıyorsun da ufak tefek birkaç hata kusur işlemiş, yani hepsi bir tarafa, bu mu 
yani şimdi mühim olan deyip onu susturana 100 şehid sevabı var, buyurdular. Çünki 
haramı engelledin. Hem onu günâhtan kurtaracaksınız, hem kendinizi günâha 
girmekten kurtaracaksınız. Velhasıl, araya nifak tohumlarını ektirmeyeceksiniz. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Efendi Hazretleri birgün Hocamıza buyurmuşlar ki; Eğer bir cemaat, bir topluluk iki 
şarta riayet etmişse zafer muhakkaktır. Yani muvaffakiyet için, zafer elde etmek için 
iki şart lazımdır. Bunlardan birisi; emre itaat, ikincisi de nemazı ikame etmekdir. Yani 
nemazın hakkını vererek nemaz kılmaktır. Eğer emre itaat olursa, cemaat nemazını 
kılarsa, nusret-i ilahi gelir, Allah yardım eder. Melek gönderir. Karşı tarafı hezimete 
uğratır. Yeter ki emre itaat olsun, bir de nemaz ikame olsun. İşte arkadaşlarımız da 
eğer, emîrlerine itaat ederlerse nemazlarını da ikame ederlerse muvaffakiyet, zafer 
elbette var. Eğer bir kusur olursa hizmetlerde, mutlaka bu kabahati kendimizde 
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aramalıyız. Ya bir âmire itaatsizlik 
var, ya da nemazda bir noksanlık 
var. Çünki bu, şaşmaz bir paroladır. 
Şaşmaz bir düsturdur. Emîre itaati 
vacip kabul etmek lazım. Bu emîrlik 
fazilet meselesi değildir. Allahü 
teâlâ bilir, arkadaşlarımız arasında 
en makbul kimdir? 

Cenâb-ı Hak buyuruyor ki Kur'an-ı 
kerimde; aranızda en makbul 
olanınız Allah'tan en çok 
korkanınızdır. Şimdi aramızda 
Allahü tealadan en çok kim 
korkuyor, onu Allah bilir. Bir haram 

teklif edildiği zaman kalbi titreyen ve vazgeçeni Allah bilir. Mü'min kardeşi için, gece 
yattığında neler düşünen, sevgi ve muhabbet olarak, bunu Allah bilir. O halde hiç 
kimse kendini din kardeşinden üstün göremez. Ve der ki, hatta benim kurtuluşum, 
seâdetim bu kardeşimin duâsına bağlıdır. Belki de Allah'ın sevgili kulu odur. Onun ben 
bir duâsını alırsam belki kurtulacağım, diyerek din kardeşine dört elle sarılır, onu 
duâsını ister. Bu minval üzere olursa, nemaz da kılınırsa, (işte), bugün elde ettiğimiz 
neticeyi daha çok seneler elde ederiz. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, 
insanlara yapılacak en büyük iyilik onlara 
İslamiyeti anlatmaktır. Neden, çünki 
Müslümânlardan Allahü teâlâ razıdır. Allahü teâlâ 
bir kulundan razı oldu mu, iki cihan seâdeti, iki 
devlet bir araya gelmiştir. Hem dünyâ saltanatı 
hem ahiret saltanatı. Ve bir insana yapılacak en 
büyük iyilik ona Müslümânlığı öğretmektir. Çünki 
Müslümân olan, ahirette ebedi olan cehennem 
azabından kurtulacaktır. Dünyâda da rahat 
edecektir. Bir insan ahireti elde etmeğe karar 
verse, ahiret adamı olmaya karar verse ve 
maksadı o olsa, dünyâ onun peşinden koşar, 
buyurdular. Yani dünyâ menfaatleri, dünyâ 
iyilikleri önüne gelir. Eğer bir insân dünyâya karar 
verirse, dünyâlık olmağa karar verirse dünyâ 
gölge gibi kaçar, bu da peşinden kovalar, ahireti 

zaten yıkılmıştır, dünyâsı da berbat olmuştur. Çünkü tam ele geçireceği sırada 
ölüverir. Bütün uğraşmaları, hepsi sıfıra iner. 
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İşte insanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara İslâmiyeti yaymaktır. Müslümânlık 
yayılırsa rahmet-i ilahi iner. Yağmur vaktinde yağar, büyük âfetler olmaz. Büyük 
belalar gelmez. Birgün Peygamberimize (sallallahü aleyhi ve sellem) kâfirler dediler 
ki; sen bir beddua et, bir bela gelsin görelim. Resulullah efendimiz buyurdular ki; 
aranızda ben varım, ben varken size umumi bela gelmez, çünki ben rahmetim. Ben, 
rahmeten lil aleminim. Ben aranızda oldukça size umumi bela gelmez. vârisleri de 
öyledir buyurdular. "El ulema-i vereset-ül enbiya". Peygamberlerin vârisleri de 
âlimlerdir. İşte kardeşim, Allahü teâlânın bol rızık vermesi, Allahü teâlânın bol yağmur 
vermesi, hep bu büyükler hatırına ve bu hizmetler sebebi iledir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Hocamız yine bir defasında; "Bir mü'mine yapılacak en büyük iyilik, onu ebediyen 
cehennemden kurtarmaktır. Bundan daha büyük iyilik olamaz." buyurdular. Allahü 
teâlânın ihsan ettiği bu nimete hamdolsun, şükrediyoruz. Cenâb-ı Hakkın ihsanına 
kavuştuk. Allahü teâlâ bize bu nimetin gelmesine sebep olan Hocamızdan ve 
Hocalarından razı olsun. Eğer bu nimetin bize gelmesine sebep olan zata karşı kusur 
ve kabahatimiz olursa, Cenâb-ı Hak bu nimeti bizim elimizden alır. Bu, Mektûbât'ta 
böyle yazıyor çünki. Nimetin elden çıkmasına en büyük sebeb buyuruyor İmam-ı 
Rabbani Hazretleri, o nimetin şükrünün eda edilmemesi ve size bu nimetin gelmesine 
sebep olan bu zatın haklarının gözetilmemesidir. Bize bu nimete sebep olan zatın 
bizden istediği çok şey değil. Sadece birbirinizi sevin, birbirinizi üzmeyin, kardeşsiniz, 
bu kardeşliğinize toz kondurmayın, öyle olursanız ben de sizden razıyım. Yani, ne olsa 
insan buna tahammül eder, bağrına basar. Madem ki emir böyledir, tamam. 

ali zeki osmanağaoğlu 

28 Ağustos  2014  Perşembe 

180 | S a y f a  
 



 
 

 
 

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... 
 

Geçen haftanın devamı: -4- 

Yine böyle hususi bir günde (2011 senesi temmuz ayının 
15'i Berat kandilinde Güzelşehir'de) Enver abim 
buyurdular ki; 

Mübarekler bir gün buyurdular ki; "Efendim, yolumuz 
diğerlerinin yolundan çok farklıdır. Diğer yollarda olanlar 
talebelerini alırlar, öğretirler, geliştirirler ve ana caddeye 
çıkarırlar, bu yolun sonu cennettir, şimdi haydi yürüyün, 
derler. O da çalışır, uğraşır, belki bu arada yoldan 
çıkaranlara rastlar, yan yola düşebilir. Fakat bizim 
büyüklerimizin yolu böyle değildir. Kendilerini sevenleri 
tutarlar, onları yoldan götürür, cennete sokarlar, 
köşklerine kadar götürür, bizden bu kadar derler". 
Dolayısıyla, biz çok şanslıyız. Mübarekler de devamlı, 
"kardeşim, biz çok bahtiyarız" buyururlardı. Mübarekler, 

neden bahtiyar olduğumuzu dört madde halinde anlatırlardı. Bir; Allahü teala bizi 
insan olarak yaratmış. Mülkün sahibi O'dur. Köpek de, kedi de yaratabilirdi. Nitekim, 
bir Cuma günü Bayezid-i Bistami hazretleri camiye giderken, yolunun üzerinde uyuz 
bir köpek yatmış duruyormuş. O zaman yollar darmış. Bayezid-i Bistami hazretleri 
Şâfiî mezhebinde olduğu için, köpeğe değmesin diye, eteklerini hafifçe yukarı çekmiş. 
Köpek dönüp fasih bir lisanla, ya Bayezid, dur bir dakika. Seni Bayezid olarak yaratan 
cenab-ı Allah, beni de köpek olarak yaratmıştır. Mülkün sahibi O'dur. O böyle istedi. O 
dileseydi, sen şimdi köpek olurdun, ben de Bayezid olurdum. Benden niçin bu kadar 
çekiniyorsun demiş. Onun için Mübarekler, bahtiyarız, çünki Allahü teala bizi insan 
olarak yarattı, buyurmuşlardı. İki; Allahü teala bizi müslüman olarak yarattı. Bütün 
peygamberlerin halis talebeleri de müslümandır. Üç; Allahü teala bizi Muhammed 
aleyhisselam'a ümmet yaptı. Zaten şansların en büyüğü de budur. Kâdı Iyad 
hazretleri var. Şifa kitabının sahibidir. Bir gün buyuruyorlar ki; O kadar sevinçliyim ki, 
elimi uzatsam sanki yıldızları tutacağım. O kadar hafifim. Sanki bulutların üzerinde 
yürüyorum. Çünki yerleri gökleri yaratan, hepimizi yoktan var eden, her an bizi 
varlıkta durduran yüce Allah, beni muhatap kabul ediyor ve bana kulum diyor. Bana 
emirler veriyor, yasaklar koyuyor. Bundan büyük ne olabilir? Sonra Allahü teala beni 
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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. 

........devamı haftaya inşallah. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Hocamız buyurdular ki; 
üzülüyorum, eğer iki arkadaş 
dargınsa. Bunu kat'i olarak 
söylediler. Üzülüyorum buyurdular. 
İnsan nasıl onları üzer. Eğer onların 
üzülmesi benim sebebim ile 
olacaksa Allah muhafaza etsin, 
yere yatarım. Teslim olurum yani, 
ki onlar üzülmesinler diye. Kaldırın 
böyle dargınlıklarınız varsa. Çünki 
akşam mükerreren yine aynı şeyi 
söylediler. İki arkadaş eğer 
dargınsa ben üzülüyorum, 

buyurdular. Allahın Evliyâsı nasıl üzülür, Allahın dostu nasıl üzülür. Buna tahammül 
edilir mi. Veyahutta o üzüntünün akıbetinden korkulmaz mı? O halde, bugüne kadar 
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ufak veya tefek, öyle veya böyle aranızda kırgınlıklar, üzüntüler olmuşsa bunları 
derhal bitirmeli ve demeli ki, kabahat bende, sen mübareksin demeli, ne fark eder, ne 
kaybeder. Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyuruyorlar ki, haklı olduğu 
halde kabahat bende diyene cennette köşk verilecek, kefil benim buyuruyor. Gelsin 
benden istesin! Ne güzel teminat. İnsan bir köşkü nasıl feda eder, alçak olan, kâfir 
olan nefsi için. Olmaz öyle şey. Her yerde arkadaşlarımıza bu nasihatları bildirelim. 
Çünki bizden istenen budur. Kat'i olarak, mübarekleri gördüğümüz günden bugüne 
kadar bize verdiği nasihat; münakaşa etmeyin, münakaşa dostla dostluğu giderir, 
düşmanla düşmanlığı arttırır. Ne fâidesi vardır. Hiçbir fâidesi yok. Katiyen münakaşa 
yasaktır. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Hocamız bana birgün 
buyurdular ki; eğer size biri 
gelse müracaat etse, dese ki 
acaba hocanızın yolu nedir? 
Yani siz kimsiniz, nesiniz diye 
birisi size bir sual sorarsa 
cevabında dersiniz ki, alırsınız 
bizim bu, din adamının din 
düşmanlığı kitabını, onun 45. 
maddesi var, onu okursunuz, 
buyurdular. Çünkü Seâdet-i 
Ebediyyeyi baştan sona 
okumaya zaman lazım, imkan 
lazım, çok zor anlayabilmesi 

için. Ama bu 45.madde bizim yolumuzun esasıdır, buyurdular. Burada Muhammed 
Masum Hazretlerinin 2.cild 110.Mektûbunda nasihatleri var. Bütün abiler okusunlar, 
demek ki Hocamız bizden böyle olmamızı istiyormuş desin, bitsin bu iş. Kur'an-ı 
kerimi okuyan, İlmihali okuyan, küçük kitâblarımızı ve Mektûbâtı okuyan büyük 
devlete kavuşmuştur. Başka şeye ihitiyaç yoktur. Hatta başka bir şey okumak belki de 
zararlı olur. Çünki en azından daha fâidelı bir işin yapılmasına engel teşkil eder. Ne 
lüzum var. Seâdet-i Ebediyyeyi okuyan âlim olur, buyurdu Hocamız. Bir ömür törpüsü 
çünki. 1956 senesinden beri yazılan ve hâlâ ilavesi yapılan bir kitâb. Ömür sermayesi. 
Mektûbât için Efendi Hazretleri buyuruyorlar; Allahın kitabından ve Resulullahın 
sünnetinden sonra en kıymetli kitâb Mektûbâttır. Çünki İmam-ı Rabbani Hazretleri 
Müceddid-i Elfi Sanidir, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi İslâmiyeti bid'atlerden 
temizleyen, sünnet-i seniyyeyi aslı gibi meydana çıkaran bir başka âlim gelmemiş. 
Kaç yerde İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki; bizim yolumuzun esası sünnete 
yapışmak, bid'atten sakınmaktır. Sünnet islamiyettir, bid'atler de sonradan dine 
sokulan uydurmalardır. Bunlardan sakınan ve sünnete yapışan bizim yolumuzdadır. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Yıllardan beri işittiğimiz nasihat ve 
Mektûbâtta çok geçen bir 
nasihatte; kendinize iyi arkadaş 
seçin, kötü insanlardan sakının. 
Kötü arkadaştan kaçın. İyi 
arkadaşla arkadaşlık yapmak, kötü 
insanlardan sakınmak bu dinin 
temelidir buyuruyor İmam-ı 
Rabbani Hazretleri. İşin esası 
budur. Siz istediğiniz kadar iyi 
olun, arkadaşınız kötüyse birgün 
bozulursunuz. Siz istediğiniz kadar 
kötü olun, arkadaşınız iyi ise birgün 
iyi olursunuz. Hatta Efendi 

Hazretleri rahmetli Münir amca'ya termos verirmiş. Bardağını, şekerini, çayını, iş 
yerine gidinceye kadar yanına al götür buyururlarmış. Efendi hazretlerine sormuşlar, 
niye veriyorsunuz böyle çayı, bardağı, şekeri beraberinde Münir efendiye. Efendi 
Hazretleri buyurmuşlar ki; Münir çayı çok sever. Yolda çay isterse kahveye gidip de 
çay içmesin, otursun bir köşeye bu çayı içsin. Çünki kahvede kötü bir insana, kötü bir 
arkadaşa rastlar, bozulur gider buyurmuş. Bu kadar zor, bu kadar fena, kötü 
arkadaşla beraber olmak. O kadar zor yani. Peki, kötü arkadaşın en kötüsü kim. En 
kötüsü bid'at ehli. Onun nemazı niyazı bizi kandırır, aldatır. Eyvah deriz, bu ne kadar 
mübarek, bizden daha müsliman. Halbuki bid'at ehlidir. Mahveder bizi. Bid'atlerin 
içinde en kötüsü de; itikadda bozukluktur. Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadında değilse, 
mezhebsizse, daha fenadır. Çünki onun takvâsı bizi şaşırtır. Üç büyük şeytandan; 
şeytan, nefs (İslâmiyet nefse karşı olmak için gönderilmiştir), üçüncü düşman da kötü 
arkadaş. Bu üç düşmandan kendini koruyan, Allahın dostu olacağına hiç şüphesi 
olmasın. Çünki bütün tasavvuf bu. Bütün ibâdetten maksat bu. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektûbât'ta buyuruyorlar ki; kıl kadar Ehl-i Sünnet vel 
Cemaat itikadından ayrılan sapıtır, mutlaka zarar görür. Kıl ucu kadar bu itikaddan 
ayrılan felakettedir. Mutlaka İlmihali okuyacaksınız, okuyacağız. Çünki onu okumazsak 
ne haramı, ne farzı, ne vacibi, ne bid'ati biliriz. Dinimiz ne kadar okumaya ehemmiyet 
veriyor. Elimizde böyle bir sermaye varken, dünyâda bizden daha zengin kimse yok. 
Bizden daha mesut ve bahtiyar kimse yok. Çünki biz bunları kitâblardan arayıp, 
toplayıp bu hale getiremeyiz. Ömrümüz ve ilmimiz buna kâfi değil. Haramlardan 
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sakınacağız. Yani evvela haramlardan sakınacağız, ondan 
sonra farzları yapacağız. Niçin? Çünki haram işleyenin 
nemazları kabul olmaz. Sevap olmaz. Borcu düşer ama 
ahirette fâidesi olmaz. Haramlardan o kadar sakınacağız 
ki, Efendi Hazretleri buyurmuşlar ki, bir kimsenin giydiği 
elbisesi helalden olsa, bir düğmesinin bir ipliği haramdan 
olsa kıldığı nemaz kabul olmaz. Bu kadar bizim dinimiz kul 
hakkından, haramdan sakınmamızı istiyor.. Bütün abilere 
tavsiye ederiz, Mutlaka çocuklarınıza bir şeyler okuyun. 
Onların kalpleri şimdi tertemiz. Bu ruha, bu sineye şimdi 
ne katılırsa o kalıcıdır.  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Dinimiz haramdan sakınmağa çok 
çok ehemmiyet veriyor. Hatta 2.cild 
87. Mektûbda İmam-ı Rabbani 
Hazretleri; bir kimse bütün 
Peygamberlerin ibâdetini yapsa, 
üzerinde bir başkasının bir kuruş kul 
hakkı varsa, bu, cennete giremez, 
buyuruyorlar. Bu kadar mühim bu. 
Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve 
sellem) Mirâc'a çıkarken Cebrâil 
(aleyhisselam) ile beraber bakıyor 
ki, bir kavim karınları ambar gibi 
olmuş, davul gibi, içlerinde yılanlar 

oynuyor. Akrepler oynuyor, sırtüstü yatmışlar, karınları da şeffaf. Dehşete kapılıyor 
Peygamber Efendimiz. Kardeşim Cebrâil ne bu diyor. Ya Resulallah, bu senin ümmetin 
buyuruyor. Senin ümmetinden dünyâda iken haram, helal demeyip midelerine 
indirenlerdir bunlar. Eyvah buyuruyor. Bunu Peygamber efendimiz haber veriyor. Ben 
gördüm buyuruyor. Karınları davul gibi, içlerinde yılanlar, çıyanlar, akrepler 
oynuyordu, karınlarına haram dolduranların. Yeme yahu yeme. Allahü teâlâ helalinden 
versin. Az kazan, temiz kazan. Abur cubur doldur, doldur, nasıl insan razı olur. Öyle 
bir Peygamber ki, hayatta hiç yalan söylememiş. O bize bunu haber veriyor, yemeyin, 
haram şeyi boğazınızdan aşağı indirmeyin. Başkasını kandırdığınızı zannetmeyin. Allah 
görüyor, Melekler görüyor. Velhasıl haramdan titremek lazım, ürkmek lazım. 
Peygamber Efendimiz yine buyuruyorlar ki; Bir dank kul borcu varsa, yetmiş sene 
cemaatle kılınmış, kabul olmuş nemazın sevapları karşı tarafa verilecektir, buyuruyor. 
Eğer yoksa bir ibâdetiniz, onun günâhı size yükletilecektir , buyuruyor. Ne dehşet bir 
şey. Zaten bizim kaç nemazımız var. Hasılı kelam, haramlardan sakınmak dinimizin 
esaslarındandır ve sırada farzları yapmaktan önce gelir. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Dinimiz buyuruyor ki; dördüncü sırada farzları 
yapmak gelir. Farz, Allah'ın emirlerini yapacaksın. 
Beşinci sırada vacipler, altıncı sırada sünnetler, 
yedinci sırada müstehaplar geliyor. Bütün nafileler 
sünnet veya müstehap. Ama farzlar dururken 
bunlara sevap yok. Sırayı atlayamazsınız. Tarikat 
müstehaptır. Ve de şeytanın bir aldatması da, 
nafileleri insanların gözüne hoş gösterir. Bütün o 

sevaplar, işte bir kere şunu söylersen, şu duâyı okursan yüzyetmişbin şehid sevabı 
alacaksın. Evet alırsın, doğrudur. Ama o bütün temelleri kurduktan sonra, bütün bu 
binayı yaptıktan sonra. Temeli olacak, bina olacak, bundan sonra da duvar kağıdı 
olacak. Bina yok, temel yok, en envai çeşit güzel duvar kağıtlarını tarif ediyorlar. 
Aman diyorlar bunu bir koy, evin pırıl pırıl parlayacak. Nereye koyacaksın ama. Yer 
yok ki. Yahut da bir avizeden bahsediyorlar. O kadar güzel bir avize ki, bildiğin gibi 
değil. İyi, koydum ama gece fâidesi yok. Çünkü cereyan yok. Cereyansız yerde bana 
ne fâidesi var avizenin. Bana bir mum ışığı lazım o zaman. Bir kibrit çöpü lazım. Işık 
olmazsa güzel avizeyi ben ne yapayım. Bu ışık da ancak muhabbetle elde edilir. Bu 
büyüklere bağlanmakla elde edilir. Çünki bu, kalbden kalbe akar. Yeter ki o şartlara 
uygun olalım. Niye! Güneş her tarafa ışık veriyor. Bu ışığı almamak insanın elinde 
değildir. Karpuz farkında değildir, fakat pekâlâ ışık almakta ve ondan dolayı da 
olgunlaşmaktadır. Peki bu ışıktan kim kaçar, yarasa kaçar. O gider mağaraların 
dibine. Yarasa kaçarsa bunda güneşin kabahati yokki. Rahmet-i İlahi her tarafa, her 
an yağmaktadır. Ancak ona müsait olanlar ondan istifade etmektedirler. 

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... 
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Geçen haftanın devamı: -5- 

Yine böyle hususi bir günde 2007 senesi, 
nisan ayının 5'inde Holding'de Enver abim 
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 kerim de 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. 

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 ümmet yaptı." 

Enver abim bunları anlattıktan sonra, aynı sohbet içinde, bakalım bunu kim şiir yapar 
buyurmuşlardı. Bu sohbetten sonra Almanya'ya gittiler, 1 ay kalacaklardı. Ben de bu 
anlatılanlardan, alttaki şiiri hazırlayıp, huzurpınarı hizmetleri ile ilgili raporu 
gönderirken bu şiiri de göndermiştim. Şiiri ve gelen cevabı altta kopyalıyorum. 
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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. 

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

From: Enver Ören 

To: alizeki@ihlas.net.tr 

Sent: Friday, April 20, 2007 8:09 AM 

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. 

 
........devamı haftaya inşallah. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
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Enver abim buyurdular ki; 

Cahillerin, bizim gibilerin 
doğrudan doğruya Cenâb-ı 
Hakkın feyzinden istifade 
etmesi mümkün değildir. Ancak 
feyzi alıp da bize veren bir Zata 
yapışmak, o feyze kavuşmak 
demektir ki, bu lazım ve 
zaruridir, yol böyle gelmişdir. 
Hazret-i Peygamberden 
(sallallahü aleyhi ve sellem) 
beri yol böyle gelmişdir. Feyzi 
alan bir kimse, feyz vermişdir. 
Feyzi ala ala o da artık 
doğrudan doğruya güneşden 

alacak hale geldi mi, O da güneşden alır, alamıyacak olanlara yavaş yavaş verir ve 
bugüne kadar böyle gelmişdir. Doğrudan doğruya yeni doğan bir çocuğun, bir 
yavrunun, güneş ışığı karşısında hayat bulması mümkün değildir, ölür. Gölge lazımdır 
ona evvela. Allah'a şükür. Ne talihliyiz. Bu gölgede Rabbimizin ihsanına kavuştuk. 
Yalnız bu kadarına yeter demeyelim. Bu yolda doymak yok çünki. Deryayı versen bir 
derya daha. Neden? Cennette dereceler sonsuz çünki. Ahirette pişmanlık var. 
Mübarekler buyurdular ki; cennete girenler de pişman olacaklar. Ben de çok 
çalışsaydım, şu devlete kavuşsaydım. Yani herkes orada, ben de daha fazla 
uğraşsaydım, bir kitâb daha fazla satsaydım, Rabbim bana da şu nimeti ihsan etseydi, 
diyecektir. Çalış kardeşim, işte yarış bu. Ne yapacaksın sen dünyâ hırsını... Asıl yarış 
bu. İbâdet yarışı. Eğer öyle olmasaydı Eshâb-ı Kirâm İspanya'ya, Türkiye'ye, 
İstanbul'a kadar niye gelsin. Hazret-i Halid Bin Zeyd (radıyallahü anh) niçin gelsin 
buralara kadar. Sırf bunlar Rabbimizin daha çok rızasını tahsil etmeğe, Allah'ın kulları 
yanmasın diye buralara kadar yorulmuşlar, gayret göstermişler, uğraşmışlar, 
hayatlarını feda etmişler, her şeylerini terk etmişler ve buralara kadar gelip şehid 
düşmüşler. İspanya'ya kadar gitmişler, kolay değil. Cihad budur işte. O günün cihadı 
buydu, bugünün cihadı da budur. Değişen bir şey yoktur. Yine, Allahın kullarına 
İslâmiyeti yaymaktır esas. Zamanın şartlarına uygun olanı yapmak lazım. Bugünün 
şartlarında en uygun yol budur ve arkadaşlarımız da bunu yapmaktadırlar. Hepsine 
sevgilerimizi, muhabbetlerimizi, duâlarımızı bildiriyoruz ve duâ bekliyoruz. Başta 
Hocamız olmak üzere hakikaten, arkadaşlarımızdan duâ istiyoruz. Hatta Peygâmber 
Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Eshab-ı Kiram'a buyurmuşlar ki; bana da duâ 
edin. Ya Resulallah, sizin de duâya ihtiyacınız var mı demişler. Evet bana da duâ edin. 
Duâ edene mi daha çok fâidesi olur, duâ edilene mi fâidesi, daha sonra belli olur. Onu 
Allahü teâlâ bilir. Siz duâya memursunuz, biz de duâya memuruz. Birbirimize duâ 
edeceğiz, birbirimizin kusurlarını görmeyeceğiz. Birbirimizi çok seveceğiz. Bu sevgiden 
inanın rahmet-i ilahi inzal olur. 

ali zeki osmanağaoğlu 

06 Eylül  2014  Cumartesi 

189 | S a y f a  
 



 
 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

İnsan âkıl baliğ oluğu andan itibaren gözlerini 
yumduğu ana kadar hesaba dahildir. Yani Allahü 
teâlâ kullarını imtihan ediyor ve hayatımız 
boyunca yaptığımız her işte, her konuşma, her 
oturuş, her saniyemiz iki tarafa taksim ediliyor. 
Birisi, rıza-i ilahi için olanlar sağ tarafa, nefsimiz 
için olanlar sol tarafa. Dinimizin gelmesinin, 
Allahü teâlânın İslâmiyeti bize göndermesinin tek 
sebebi, biz nefsimize tabi olmayalım diye. Çünki 
cenâb-ı Hak yeryüzünde milyonlarca değil, 

trilyonlarca mahluk yaratmış. Bir tane de kendisine düşman yaratmış. Öyle bir mahluk 
ki nefs, Allahü teâlâ, bir tane de benim düşmanım olsun, demiş. Onu da insanlara 
koymuş. İmtihanın büyüklüğüne bak. Yaratmasaydı nefsi, o zaman hepimiz melek gibi 
olurduk. Melekler devamlı ibâdet halinde. Ne isyan, ne günâh, hiçbirşey yok. Ama 
Peygamberler de Meleklere gelmemiş, insanlara gelmiş. Kitâb, Kur'an-ı kerim ve diğer 
ilahi kitâblar hepsi insanlara gelmiş. Sebep; nefsimize tabi olmayalım diye. Hadis-i 
Kudsi'de Allahü teâlâ buyuruyor ki; "A'di nefseke " nefsine düşman ol. Adavet var ya, 
adüv derler. " a'di nefseke feinneha ", çünki o nefsin " intesabet" dikilmiştir " bi " 
benim karşımda " muadatü" "düşman olarak. Cenâb-ı Hak; nefsin benim karşıma 
düşman olarak dikilmiştir, ey kulum, sen ona düşman ol ki bana dost olasın, 
buyuruyor. Ahmak insanlar düşmanı hep dışarıda arıyorlar. Onlar da Allahın kulu. Ama 
asıl düşman senin içinde. Ölümün bin türlü çeşidi var. Ölümün iyisi olmaz ki, ölüm, 
ölümdür. Fakat o nihayet seni üç beş günlük muvakkat dünyâdan koparıyor. Ama 
senin nefsin, bu üç beş günlük muvakkat dünyâdan koparmıyor ki. Sonsuz olarak seni 
ateşe atıyor, Allah'dan korkmak lazım. Öyle bir düşman ki, kabirde kemiklerini 
eritiyor, mahşerde güneşin karşısında eritiyor, cehennemin dibine atıyor. Tercihi sen 
kendin yap. Sakın abiler, düşmanını tanımayan dostunu bulamaz. Ne o düşman. 
Nefsin. Nefsini tanıyan Allahı tanır. Nefsini tanımayan Allahı tanımaz. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

İnsanın nefsi bir başkasına soru sordurmaz. Çünki, ben biliyorum der. Öyle bir din ki, 
kâfirin dahi kalbini kırmağa yetki yok. Ne yüce din. Nerede kaldı ki Allah diyen, 
Peygamber diyen, müslimanım diyen bir kimsenin kalbini kırmak, hâşâ bu caiz değil. 
Onun için dinimizin en yüce tarafı, kanı su ile yıkamaktır. Kanı kanla yıkamak değil. 
Elbetteki o kanlı olacak, ama sen de kanlı olursan o, temizlik olmaz ki, sen su 
olacaksın. O ne şekilde davranırsa davransın sen müslimanca davranacaksın. Ne hoş 
şey. Ne yaparsa yapsın. 
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Peygamber efendimize neler yapmadılar ki… Ne iftiralar, 
kapısının önüne neler dökmeler, pislikler döküyorlar, kan 
bulaştırıyorlar, yoluna diken döküyorlar, büyücü diyorlar, 
her şey diyorlardı. Peki, buna mukabil Peygamber 
efendimiz ne diyordu, "bilmiyorlar, bilselerdi öyle 
yapmazlardı". Vay hainler siz ha, nasıl bunu söylersiniz 
demedi; halbuki Peygamber duâsı reddolmaz. Elini açar 
bedduâ edebilirdi. Vârisleri de öyle. Onların vârislerine 
karşı gelen de iflah olmaz, sonu felakete gider. Çok 
tehlikeli. Seyyid Taha Hazretleri, Seyyid Fehim 
Hazretlerine şöyle buyurmuş. Eğer benden istifade etmek 

istiyorsan, arslanın yanındaki kedi gibi olacaksın. Ne demek o, her an ölüme hazır. 
Öyle edepli olacaksın, öyle terbiyeli olacaksın ki benden istifade edesin. Kalbim kırılsa 
ben sana birşey söylemem. Sana kalbim kırıldı demem. Ama feyz yolları kapanır. 
Allah böyle felaketlerden bizi muhafaza eylesin. Müslümâna karşı olmak bile doğru 
değil. Nerede kaldı bu büyüklere kafa tutmak. Mektûbât'da, kendini Frenk kâfirinden, 
hatta ve hatta uyuz köpekten iyi gören Allahı tanıyamaz. Nerede kaldı bir mü'min bir 
başka mü'min'e karşı ve hatta bir kâfire karşı kendisini iyi görsün. Veya beğensin 
veya üstün görsün. Allahü teâlânın verdiği nimetlere şükredersek arttırırım diye 
Cenâb-ı Hak söz veriyor. Eğer Allahü teâlânın verdiği nimetlere şükretmezsek, 
"Elinizden alırım ve sonra da size acı azap yaparım", buyuruyor. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

İslâm Ahlâkı kitabında diyor ki, insanlar üç 
guruptur. Biri; ekmek, su gibi, hava gibidir, 
daima ihtiyaç duyulur. Bir kısım insanlar vardır; 
ilaç gibidir, ihtiyaç duyulduğu zaman lazım olur. 
Bir kısım insanlar vardır; hastalık gibidir. Allah 
muhafaza eylesin. Müslümân yol levhası gibidir. 
Yol levhası, sizi arzu ettiğiniz yere götürür. 
Yoksa, yol levhası sizi bir yere götürmeğe 
(götürmek için) mecbur değildir. Siz 

bakıyorsunuz, tercihinizi yapıp gidiyorsunuz. İşte niyet de öyle; iyi niyetle yaptığımız 
her iş bizim için sevabtır. Kötü niyetle yaptığımız her şey günâhtır. Niyetsiz yapılanlar 
da, ha var ha yok. Öyle bir şey olmaz zaten. Yani, senin niyetin ağzınla olmasa bile, 
mutlaka kalbinden bir istikameti vardır. Olmaz çünki başka türlü. Birisi bana sordu; 
nedir bu İhlâs Vakfının gayesi, maksadınız nedir? Dedim ki; yol levhası olmaktır. Ehl-i 
sünneti göstermek için, Allahü teâlânın razı olduğu istikameti göstermek için, 
Peygamberimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" sevgisine, rızasına kavuşturmak için yol 
levhasıyız biz. Levhanın maddî değeri hiç önemli değil. Ama gösterdiği istikameti çok 
mühimdir. Dedim ki; biz şahsen fizikî olarak, isim olarak, cisim olarak, on para 
etmeyiz, bunu bilesiniz. Ama gösterdiğimiz yol ve istikamet çok kıymetlidir. Onun için, 
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bu istikamete uyan, bu yol levhasının gösterdiği yere giden, Cennete gider. Tabii, yol 
levhası olmak çok kıymetli. Çünkü Cehenneme götüren, Cehennemin yolunu gösteren 
yol levhaları da çok. Hem de onlar pek çok. Ne kadar çok, tasavvur edemezsin. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki 

Bu menfî, bu feci cereyanın içinde aksi 
istikamete gidebilmek, ferdin yapacağı iş 
değildir, bizim yapacağımız iş değildir. Bir 
himmet, bir duâ olmasa, bizim, bu sel 
akıntısına karşı durmamız, hele onun aksi 
istikametinde ilerlememiz çok zordur ve 
imkansızdır. Ama üzerimizde milletin duâsı 
var, Müslümânların duâsı var, büyüklerin 
duâsı var. Allahü teâlânın yardımı var. 
Afganistan mücahid lideri Burhaneddin 

Rabbanî gazeteye geldi. Nasıl muvaffak oldunuz, dedi. Bu şartlar içerisinde nasıl 
başarılı oldunuz, dedi. Dedim ki; Efendim, Cenâb-ı Hak yeminle bildiriyor; " vallahi siz 
Allah'ın dinine hizmet ederseniz, Ben size yardım ederim" diyor. Allahın sözü bu, 
Allahü teâlânın yemini bu. Öyle bir Allah ki (celle celâlühü) yeri göğü yaratan, her an 
her şeyi varlıkta durduran kuvvet sahibi. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki 

Geçenlerde iki arkadaş eve geldi, 
bir şeyden dolayı fevkalade 
üzüntülerini bildirdiler; şöyle oldu 
böyle oldu. Ben de dinledim. Bitti 
mi, dedim. Bitti. Dedim ki; sizin, bu 
felaket olarak anlattıklarınızdan 
benim içime bir milim bir endişe, 
bir korku, bir üzüntü de gelmedi. 
Ama birinizin bacağı kırılsaydı 
veyahut da dinimizden bir sıkıntı 
olsaydı, işte ona kahrolurdum. 
Bırakın bunları, dedim. Bir kere, 
yüzde yüz inanıyorum ki; Allahü 

teâlâ bizi seviyor. Bu ne güzel iman! Çünki, insan bile sevdiğine yardım eder. Allah 
(celle celalühü) bize yardım ediyor. Hizmet nasıl olur? Ben yapıyorum dememekle 
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olur. Kim ben yapıyorum derse iğreniyorum. Allahü teâlâ göğsü kabarık insanları 
sevmiyor. Başı önünde olanları seviyor. Biz Allahü teâlâ'nın sevgisi için burada varız. 
Birbirimize fiyaka satmak için değil ki. Onun için yap ve utan. Yaptığından utan yani. 
Çünki Hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) 
buyuruyorlar ki, ibâdet yap ve arkasından tevbe yap. İbâdet yap yani cihad yap, 
nemaz kıl, her türlü hizmeti yap ama arkasından da tevbe yap. Çünki sizin her 
ameliniz kusur doludur. Bu amel arz'a layık değildir. Ya Rabbi, ben yaptım arz 
ediyorum, zinhar. Biz Hocamıza bile bir şey arz edemiyoruz. 

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... 
 

Geçen haftanın devamı: -6- 

Elhamdülillah Enver abimin her emrini yerine 
getirdim, ne söylemişlerse hepsine peki dedim. 
Danışmadan da hiçbirşey yapmadım. Hele ki 
hizmet konularında mutlaka danıştım. 
Huzurpınarında ne yayınlanmışsa hepsi bir gün 
evvelden Enver abime 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. Huzurpınarına sahip çıktıklarını, 
himayelerinde olduğumuzu anlardım. (Bu arada 
mühim bir sır vereyim... Cuma yazılarını 
hazırlarken en zor mesele şu idi ki; Enver abimin 

sözlerini, Enver abimden 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 abimin 
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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, yine de 
yayınlanmadan bir gün evvel mutlaka kendilerine arz etmek âdetimiz halinde idi. 
Vefatlarına kadar da bu böyle devam etti. Şu anda Enver abim her ne kadar aramızda 
değilse de, vefatlarından birkaç ay evvel sohbetlerinde devamlı olarak, sık sık 
anlattıkları bir mesele şöyle idi; "Ölüm bir odadan diğerine geçmek gibidir" 
buyururlardı. Eminim ki bizim halimizden haberdardırlar. 

Enver abim hayattayken kendilerinden bahsettirmezlerdi. Abdülhakim efendi 
hazretleri, büyüklerden bahsederken "İnsan onlardı, biz kimiz ki.." buyururlarmış, 
kendisinden bahsetmezlermiş, her zaman hocasından ve büyüklerden bahsederlermiş. 
Biz hocamızdan da bunu gördük, hiç bir zaman kendisinden bahsetmez, bahsettirmez, 
her zaman hocası Abdülhakim efendi hazretlerini, İmâm-ı Rabbânî hazretlerini, 
Mevlâna Hâlid hazretlerini anlatır, Onların büyüklüklerini anlatır, kendisinden 
bahsetmezlerdi. Enver abim 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.. 

........ devamı haftaya inşallah. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

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 
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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.  

- devamı var -  
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

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...  

- devamı var -  
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarek Hocamız, "Allah rahmet 
eylesin, Allah şefaatlerine nail 
eylesin", kırk veya elli senede o Tam 
İlmihal'i hazırladılar. Hiç 
durmaksızın, gece gündüz 
durmaksızın, vakti saati belli 
olmaksızın. Çok defa gece saat 
02.00 de matbaaya telefon 
edilmiştir, baskıyı durdurun, ilave 
var diye. Böyle bir çalışma içerisinde 
bu eser meydana gelmiştir ve eserin 

en kısa tarifi; binlerce çiçekten toplanmış süzme bal. Arı olacaksın, çiçeklere 
konacaksın, oradan ufacık birşey alacaksın, kovana koyacaksın, bitti senin ömrün 
zaten. Sonra da bal yapacaksın... Hazır süzme bal. 
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Mübarek Hocamız buyurdular ki; İlmihal'i okuyan, onu öğrenen âlim olur. Neden? 
Çünkü, âlimlerin sözü. "Benim sözüm değil. Ben bir kelime ilave etmedim 
kendiliğimden. Bir kelime koymadım. O pırlantaların arasında cam parçasının ne işi 
var. Hele içindekileri de yaparsa, tatbik ederse, evliya olur", buyurdular.  

- devamı var -  
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir gün bir arkadaşa Mübarekler sormuşlar. "İlmihali 
okudunuz mu efendim?" Okudum efendim. "Kaç kere 
okudunuz?". Efendim, bir kere baştan sona kadar 
okudum. " Allah Allah, ben yirmi defa okudum, hâlâ 
okumak ihtiyacı duyuyorum. Siz bir defada nasıl 
hallettiniz bu işi?" buyurmuşlar. Yirmi defa...Kaç 
sene evvel... 

Enver Abi sabahleyin hastahanede dedi ki; hepimiz 
okuyoruz elhamdülillah. Ama şöyle, ama böyle, 

okuyoruz. Fakat, bu okuduğumuz İlmihal'den istifade ediyor muyuz etmiyor muyuz, 
bir de bunu kendimize sormamız lazım. Bir mümin, İlmihal'i okuyor, hele hele bir de 
içindekileri yapıyorsa, bunun iki alameti vardır. Bir; insanın 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. Mübarekler buyurdular ki; "Hatta aslanın ağzındaki yem gibi olur". 
Ağzını kapatsa öldü. O kadar kendilerini korku içinde hissederler, Allahü teala'nın 
haşmeti, büyüklüğü yanında. Neden, ilimle tanıyorlar çünkü, tanımaya doğru 
gidiyorlar. 

- devamı var -  
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Allahü teala Kur'ân-ı kerim'de mealen 
buyuruyor ki; " Âlimler, Allah'tan çok 
korkanlardır." Bir de Tam İlmihal'in 
içindekileri yapıyorsa, onun da bir alameti 
var. O da tasavvuftur, yani evliyalık 
basamaklarıdır. Evliyalığın nihayet en son 
basamağı, daha üstü yok. Tek kelime ile; 
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hiç kimseyi incitmemektir. Çikolata gibi olur, kaymak gibi olur, bal gibi olur, hatta su 
gibi olur. Herkes onu bir an görmek ister, herkes onunla bir an beraber olmak ister. 
Çünki hiçbir sıkıntı vermiyor, hiçbir ağırlık vermiyor, hiçbir dert vermiyor. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir mübarek zat diyor ki, Ben 4444 
hadis-i şerif ezberledim. Bunlardan 
yalnız birisiyle amel ettim, yani 
birisini kendime hedef tayin ettim 
ve o bir hadisle Rabbim bana 
Cennet nasib etti. Rebhami 
hazretleri Rıyadün Nasihin 
kitabında buyuruyor. O hadis-i şerif 
neymiş? Cenab-ı Peygamber 
buyuruyor ki "aleyhissalatü 
vesselam"; Allah'a şükret, O'na 
muhtaç olduğun kadar. Söyler 

misiniz, O'na muhtaç olmadığımız bir an mı var? İnsan vücudunda 30 trilyon hücre 
var, bunların hepsi derin bir faaliyet içerisinde. Hiç bizim bunlardan bir haberimiz yok. 
Mide, kas, sinir sistemi, kemik sistemi... 

- devamı var - 
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... 
 

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..? 
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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 abimin 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 abimin kalbinde anlaşılamaz bir mıknatıs vardı,.. öyle ki; insanlar 
O'na doğru kuvvetle çekildiğini fark ederlerdi. 

Enver abim 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 ve hususiyetleri böyledir. 

Enver abim, zaman zaman hizmet için bazı arkadaşlara vazife verirlerdi. Mesela 
"huzurpınarı hizmetleri", kurulduğundan itibaren her zaman Enver abimin 
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 huzurpınarını açarak şu dursun, 
bunu kaldır dedikleri de olmuştu. Hatta kendi bilgisayarlarından bazı bilgileri 
vermişlerdi (2008 de Yalova'da). 

Sarıyer'de 2008 senesinde ekim ayında huzurpınarı 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. 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 
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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 Cenette olursun. İnsanlar yanmasın diye uğraşmamız 
lazım. Sizin ahiretde kurtuluşunuz huzurpınarı 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 abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 
merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

........ devamı haftaya inşallah. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;  

İnsan vücudu bir harika. Hatta Cenab-ı 
Peygamber; "Neden bana inanmıyorlar, 
inansalar da Cehennemde yanmasalar, 
kurtulsalar" diye göğsünü paralayacak 
hâle geliyordu. Müşrikler diyorlardı ki, 
bize göster Allah'ı, vallahi inanırız, ama 
görmemiz lazım. Âmâ bir adama siz 
deseniz ki, binanın şekli böyle, güneşin 
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şekli böyle deseniz, adam ne der? İnkâr eder, yok öyle birşey der. Çünki görmüyor ki. 
Mektubat'ta geçiyor. Kör görmezse güneşin suçu ne? İşte, imandan mahrum olan 
insanlar da kör. Göğsünü paralayacak halde üzülüyordu. Ya Rabbi, iman etseler de 
bunlar da yanmasalar, kurtulsunlar. Allahü teala bir âyet-i kerime gönderdi. Ne kadar 
hoş. Cenab-ı Hak bu âyet-i kerimede mealen buyuruyor ki; "Ben onların içindeyim. 
Benim eserim, kudretim onların içinde, niye beni görmüyorlar?" İnsan, vücudunun 
yapısını bir dakika düşünse, Allah var diye bağırması lazım. 

- devamı var - 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Hadis-i şerifin birinci satırı şu: " 
Allah'a şükret, O'na muhtaç 
olduğun kadar. Dünyaya çalış, 
elbette, ama kalacağın kadar." 

Bir mübarek zat Hacca gidiyormuş. 
Hanımına demiş ki, hanım ben 
Hacca gidiyorum, sana ne kadar 
para bırakayım?. Kadın demiş ki, 
ne kadar yaşayacaksam o kadar 
bırak. O zat demiş ki, ben senin ne 
kadar yaşayacağını nereden 
bileyim. Kadın demiş ki, sana ne o 

zaman benim rızkımdan, sen çek git, işine bak. Sen mi benim rızkımı veriyorsun, 
rızkımı veren Allah... Sonra komşular gelmiş, kocan senin rızkın olarak ne kadar para 
bıraktı demişler. Kadın demiş ki, o rızık verici değil, rızık yiyici. O mu benim rızkımı 
veriyor demiş. Şu güzel tevekküle bak ya Rabbi. Tabii, Allah'a bu kadar gönül 
bağlamış, Allah'a bu kadar gönül vermiş bir insana her taraftan yardım yağar, yağmur 
gibi. Her taraftan tepsiler gelmiş kadıncağıza, çok iyi bakılmış... 

Dünya için çalış, dünyada kalacağın kadar. Onun için bizim dinimiz diyor ki; yarın 
ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış. Ama bir gün maalesef 
bırakacaksın... 

- devamı var - 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 
Ahiret için çalış, sonsuz kalacağın kadar. Çünki orada sınır yok. Ebedi bir hayata 
gidiyorsun. Orada esas lazım olacak yatırımı burada yapman lazım. Birgün cenab-ı 
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Peygamber "aleyhissalatü 
vesselam" eve geliyor. Aişe 
validemize soruyor. "Aişe, kurbanı 
ne yaptın?" Çünki kurban 
kesmişlerdi. Aişe validemiz 
buyurdular ki, Ya Resulallah, iki 
kürek kemiğini eve bıraktım, 
(Kürek kemiğini Resulullah 
Efendimiz seviyorlardı) diğerlerini 
de dağıttım, verdim. Bize yalnız iki 
kürek kemiği kaldı" Cevap; "İki 
kürek kemiği hariç, hepsi bize 
kaldı" buyurdular. Ne demek? Yani, 
o verdiklerin bizim oldu, bize 
bıraktıkların değil. İki kürek hariç, 

hepsi bize kaldı. Dolayısıyle; insanın hakiki malı, verdiğidir aldığı değil. Verdiği nasılsa 
karşısına çıkacak. 

- devamı var - 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Davûd-i Tâi hazretleri var, büyük 
evliya. Talebesi bir gün kasaba 
gitmiş, demiş ki; Benim hocam 
aylardan beri bir damla et 
yemedi.. Gitmiş kasaptan et 
almış, güzel bir pirzola yapmış, 
güzel bir köfte yapmış, akşam 
eve getirmiş. Mübarek bakmış, bu 
ne demiş. Vallahi hocam benim 
içim yanıyor, aylardan beri bir 
damla et ağzınıza koymadınız. 
Benim de içim yanıyor, müsaade 

edin de buyrun biraz yiyin şunu demiş. Buyurmuş ki, iki mahalle ötede dul bir kadın 
var, üç tane de yetimi var, al bunu onlara götür. Talebesi almış etleri, emek verdiği o 
ızgaraları, doğru o yetimlerin evine, o dul kadıncağızın evine, oraya yemekleri vermiş, 
sonra geri gelmiş, ama biraz da üzgün, bir işe yaramadık diye. Hocası şu cevabı 
vermiş: Bak evladım, ben bunları yeseydim, üç dört saat sonra onlar bir yere 
gidecekti. Ama o fakirlere, o yetimlere vermekle, bu verdiklerimiz arşa gitti arşa, bizi 
bekliyorlar orada şimdi. Öldüğümüz zaman çıkacak onun değeri. Yoksa burada üç beş 
saat sonra hepsi zaten çöpe gitmişti. Ahiret için çalış, sonsuz kalacağın kadar. 

- devamı var - 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Hadis-i şerif'in son satırı; Günah 
işle, ateşe dayanacağın kadar. 
Allah hepimizi afv etsin. Bir 
sigaranın ateşine, bir kibrit 
çöpünün ateşine dayanamıyoruz. 
Bir kişi gelmiş, Hazret-i Ali'ye 
demiş ki; Ben senin dediklerine 
inanmıyorum. Buyurmuş ki, 
İnanmıyorsan ben ne 
kaybediyorum. Ben inanıyorum. 
Senin dediklerin çıkarsa, yani 
orada hiçbir şey yoksa, ben ne 
kaybederim. Nihayet üç beş gün 

burada, senden bazı şeylerden mahrum gibi gözükebilirim ki, mahrum da sayılmam 
ya... Ya ben haklı çıkarsam, ya benim dediklerim çıkar da senin dediklerin çıkmazsa, 
gel bakalım bir daha dünyaya, gelebilecek misin, gelemezsin. O zaman ne 
yapacaksın? Arkadaş, bu kumar işi değil, Allah korusun. Yazı tura işi değil bu. 
Dolayısıyle, iman etmek, inanmak, yüce Allah'ın kullarına en büyük lütuflarından 
birisidir... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler doksan yaşına 
geldikleri halde hem yazıyorlardı, 
hem okuyorlardı. Efendim 
birazcık istirahat etseniz, biraz 
ara verseniz dediğimizde, cevap 
iki tane: Birincisi, buyurdular ki; 
Efendim, mü'min musalla taşında 
dinlenir. İslamiyette emeklilik 
diye bir şey yoktur. Nereden 
emekli olursan ol, o işten 
çıkacaksın, başka işe gireceksin. 
Çünki mü'min boş duramaz. 
Nitekim, Peygamberimiz 
'aleyhissalatü vesselam' 

hazretleri bir yerden geçiyorlardı. Birini gördüler, hiçbir şey yapmıyor, oturuyor. 
Selam vermeden geçtiler. Dönüşte aynı kişinin birkaç şeyle uğraştığını gördüler, bu 
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sefer selam verdiler. Eshab-ı kiram 'aleyhimürrıdvan' sordu; Ya Resulallah, aynı şahsa 
daha evvel selam vermediniz. Ama sonra selam verdiniz. Hikmeti nedir acaba, 
dediler. Buyurdular ki; Benim selamım duadır. Boş duranı Allah sevmez. Allahü 
tealanın sevmediğine ben dua etmem, kabul olmaz. Ben de kabul olmayacak duayı 
yapmadım. Dönüşte baktım bir şeylerle uğraşıyor, anladım ki bu artık Allahın sevgili 
kuludur, selam verdim. İnşallah cenab-ı Hak kabul eder.  

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... 
 

2004 seneleri... Huzurpınarı sitesi ve mail grubu kurulalı 
1 sene kadar oldu, Enver abim abone sayısı üzerinde 
ehemmiyetle duruyorlardı ve her defasında kaç abone 
oldu diye soruyorlardı, artış olunca da seviniyorlardı. 

5.000 abone olduğunda, dînî konudaki mail grubları arasında dünya rekoru oldu. 
Acaba fitne olabilir mi, yeter artmasın derler mi düşüncesi ile Sarıyer'e, Enver abime 
sormağa gittim. Buyurdular ki; "35.000 olur inşallah, devam"... "Huzurpınarından 
memnunum. Ehl-i sünnetten hiç taviz vermeden hizmet ettiğin için, başarılı oluyorsun. 
Zaten taviz verseydin, böyle olmazdı. Hizmetlerinden razıyım, memnunum." (35.000 
olduktan sonra 100.000'i hedef gösterdiler, fakat maalesef vefatlarında 99.000 idi. 
Hatta vefatlarından evvel son görüştüğümüzde yine sordular, 99.000 dediğimde, "ehh 
yüzbin sayılır, çok büyük hizmet" buyurmuşlardı. 

O gün namazdan sonraki sohbetlerinde buyurdular ki; 

Allahü tealayı çok seviyorsan; fakat Allah düşmanlarıyla dostluk kuruyorsan, olmaz. 
Kâfirler için azab-ı ilahi var, kâfirleri dost edinmeyin, diye ayet-i kerimede kaç defa 
geçti? O halde, hubb-u fillah, buğd-u fillah, bu işin temel taşıdır. Ben Rabbimi 
seviyorum. Hayırlı olsun, çok güzel, şimdi ispatla bakalım. Kim Allahü tealayı 
seviyorsa, onu sevmek zorundasın. Bilhassa müslümanları ve İslamiyet dinine hizmet 
edenleri Allahü teala seviyor. Onları çok sevmeliyiz. Eğer bu ayrımı yapamıyorsan, 
senin söylediğin sende kalır, hiçbir tarafa gitmez. İki, madem ki seviyorsun, onun 
derdi ile dertlenirsin. Üzüntüsü varsa, borcu varsa, yardımcı olmaya çalışırsın. Hasta 
ise tedavisine koşarsın. Madem ki çok seviyorsun, bu sevgini ispatlaman lazım. Din 
kardeşliği böyledir. Eshab-ı kiram şehit düşerken bir bardak su vardı. Tam içecekti, 
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yanındaki su deyince, bırak beni, git kardeşime ver, dedi. Bir bardak su, şehit oluyor! 
Tam ona götürdüğü zaman, diğer biri biraz su deyince, onu da bıraktı, diğerine 
götürdü. Gidinceye kadar vefat etti. Bari ikinciye getireyim, yetiştireyim dedi, ona 
geldi, o da vefat etti. Birinciye geleyim derken, 'radıyallahü anhüm ecmain' o da vefat 
etti. O bir bardak su hiçbirisine nasip olmadı. Neden? Din kardeşini kendine tercih 
ettiği için. Üç, gıyabında, onun haberi yokken, evinde, yatağında, din kardeşi için dua 
eder. Ya rabbi, o hasta, ona şifa ver. Ya rabbi, sana yalvarıyorum, benim o çok 
sevdiğim arkadaşıma, çok sevdiğim o kardeşime şunu şunu ver, der. Eğer bu üç şartı 
yerine getirebiliyorsan, sen hakiki din kardeşisin, hakiki sevgin var. Hakikaten 
seviyorsun. Allah muhafaza etsin, daha arkasını dönmeden seksen tane gıybet! Bu ne 
hal? Mübarekler bir gün Sarıyer'de Cuma sohbetinde buyurdular ki; Efendim, 
mü'minler birbirlerinin arkasından dua ederler. Münafıklar, birbirinin arkasından gıybet 
ederler. Çok fena! Allah muhafaza etsin, münafıklar cehennemde yanacaklar. Onun 
için, sakın ha! 

........ devamı var. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

İnsan bu dünyada bundan başka 
daha ne ister? Âlim mi olmak 
istiyorsun? Oku İlmihâli. Eğer 
anlayabilirsen, helal olsun, gel 
konuşalım. Bugün Ubeydullah abi, 
onu yazmak insan ömrüne sığmaz, 
diyor. Doğru. Ama o büyükler 
dilerse, zaman durur, uzar. Ve bu 
İlmihâl yüzlerce, binlerce Ehl-i 
sünnet âliminin buyurduklarının 
yüzbinlerce çiçekten toplanan bal 
gibi hazır lokmadır. En iyi Arabi 
bilsen, en iyi Farisi bilsen, nereden 

bunları bir araya getireceksin de bu özeti hazırlayabileceksin? O halde, bu ilacı 
kullanmayan hastalıktan ölürse, suç kimin olur? İlim, kullanmak içindir. Silahlanmış 
bir insan, ormana gidip de vahşi hayvanların saldırısına uğrarsa, ne yapması lazım? 
Silahını kullanması lazım. Silahını kullanmaz ve onu da parçalarlarsa, suç kimindir? 
Demek ki, insan da ilmiyle amel etmezse ve o yüzden de ahirette sıkıntıya girerse, 
kabahat kimdedir? Hani kör görmezse, güneşin suçu ne? Çok büyük bir vebal 
altındayız. Çünki kapalı, öğrenmediğimiz bir şey kalmadı. Bunlar çok çok tekrarlandı; 
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ama sıra uygulamaya gelince, seksen tane bahane, bin türlü kendi yorumumuz, biraz 
yolumuzu kesiyor. Çok sıkıntılı günler bizi bekliyor, onlara şimdiden hazırlıklı olmak 
lazımdır.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübareklerin kalbine, Mübareklerin sevgisine ulaşan, 
bütün büyüklere, sevgili Peygamberimize 
'aleyhissalatü vesselam' kavuşur. Allahü tealaya 
kavuşur. Onun için, Her ki yek câ heme câ. Her ki 
heme câ hîç câ. Bir şeye kavuşan, her şeye kavuşur. 
Ama her şeye kavuşmak isteyen, bir şeye kavuşamaz. 
Velhasıl, elimizden geldiği kadar bahsetmeye 
uğraşıyoruz, bahsedilmesini, hatırlanmasını istiyoruz. 
Sebep? Kaynak o da ondan. Şadırvan orası. 
Dolayısıyla, hizmet eden bütün arkadaşlarımız, 
anlatmaya uğraştığımız bütün kardeşlerimiz, o 
şadırvan su verdiği müddetçe, korkmasınlar, emin 
olsunlar. Ama o şadırvanın yerini bırakıp da, başka su 
kaynaklarını ararlarsa, başka su kaynaklarını 
anlatırlarsa, o zaman iş karışır, yanlış olur. Daima 
temiz su, temiz insanlara uygundur. Karışık insanlar, 
karışık su severler. Allahü teala hiçbirimizi başka 
şeylerle karıştırmasın. 

 ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler 'kuddise sirruh' buyuruyorlar ki; Onları 
hatırlatan bir nesneyle meşgul olmak, Onlara en 
rahat ulaştırabilecek, en rahat rabıta yapılacak 
yoldur. Mesela kabirlerini ziyaret etmek. Bugün 
Enver abi oraya gitti. Kabre gidince insan ne 
düşünür? Mübarekleri düşünür. Ama kat'iyyen 
Mübarekler kabrin içinde, eridiler, bittiler, diye 
düşünmek doğru değildir. Mübarekler Arş-ı âlâda, 
cennetin içinde. Onlar için zaman, mekan, sürat 
bahis konusu değildir. Hatırlandıkları yerde ruhları 
hâzır olur inancıyla, Onların ruhları orada hâzır olur 
inancıyla gidiyoruz. Ve orası daha iyi hatırlattığı için 
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ziyarete gidiyoruz. Neden? Onları daha güçlü olarak hatırlayabilmek için. İki, mesela 
kendileri buyuruyorlar ki; O zâtların kitabını okusa, mesela İlmihâli okusa, ne 
düşünecek? Mübarekler bunu nasıl yazmışlar.. Yani ne olursa olsun, o bilse de bilmese 
de, bir irtibat kuracaktır. O, Mübarekleri düşünse de, düşünmese de, o satırların 
arasında o satırları düşünürken, Onların ruhları feyz verecektir. Farkında olmayacaktır 
ama birgün anlayacaktır. Peki nasıl anlayacak? Evet, insan ne kadar dünyaya karşı 
soğukluk his ederse, o kadar onlar feyz veriyor demektir. İnsanda hiçbir değişiklik 
olmuyorsa, tehlikededir. Çünki ya düşündüğü zât noksandır veya kendisi büyük bir 
günaha devam ettiği için, kapı kapalıdır. Kapı kapalı olduğunda nasıl girsin içeriye? 
Onlar hakkında katrilyonda bir dahi bir düşünce, düşünemeyiz bile. Çünki eser 
meydanda. Hepimiz bir yerde Onların eseriyiz. Peki ne kaldı geriye? Geriye, kendi 
hatamız, kendi kusurlarımız, kendi günahlarımız kaldı. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler kaç kere 
buyurdular ki; Kul hakkına 
riayet etmeyecek olan, 
evlenmesin. Evlenecekse, 
bir kul hakkı gelecek. 
Çünki o da bir Allahın 
kulu. Hizmetçi değil. 
Allahtan korkun. İnsan 
ahirete her şeyi dünyadan 
götürüyor. Yılanı da, 
akrebi de, ateşi de, her 
şeyi. Dolayısıyla, insanları 
perişan eden, insanları 
mahv eden, iki şeydir. 
Birincisi, tul-i emel. Yani, 

hiç ölmeyeceğini zan etmek. Bir gün yatağa düşüp de her tarafı sancı içinde 
kıvranacağını hiç akıl edemiyor. İkincisi, nefsinin esiri olmuş. Nefsin iki meyvesi var. 
Bir tanesi öfke, bir tanesi şehvet, dolayısıyla dünya sevgisi. Bunlar insanın etrafını, 
içini sardıktan sonra, akıl gider. Aklın olmadığı yere şeytan girer. Avucunun içine alır, 
seni istediği şekle sokar. Aklımızı başımıza alalım, hiçbir zaman unutmayalım, mutlak 
iyi geçinmek isteyen, her an, her zaman kendini suçlu bilmelidir. Ben ona karşı 
suçsuzum? Allaha karşı suçlusun. Hata işlemediğimiz hiçbir anımız yok ki. Her zaman, 
her yerde biz suçluyuz. Ona tam layığı ile ibadet yapamadığımız için, Ona tam 
layığıyla kulluk yapamadığımız için. Bütün bunların hepsi hesaba vurulduğu zaman, 
pişmanlık olsa ne fark eder? Bazen pişmanlık da bir işe yaramıyor. Dünyadayken 
aklımızı başımıza toplayalım ve pişmanlığımızı artıralım. Burada ne kadar pişmanlık 
duyarsak, orada o kadar duymayız inşallah.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; Allahü azimüşşân Cennetten 
dünyaya bir nimetin aslını indirmiştir. O da saliha bir 
hanımdır. Dolayısıyla, başını örten, namusunu koruyan, 
ibadetini yapan saliha bir hanım, cennet nimetinin 
kendisidir. Böyle bir cennet nimetine insan, ancak saygı ve 
sevgi duyar. 

Mübarek Hocamız 'kuddise sirruh' buyurdular ki; Tam 
İlmihâl Seadet-i Ebediyye'yi okuyan, âlim olur. Eğer 
içindekileri de yaparsa, evliya olur. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyuruyorlar ki; 
Nefsin kendisi lazımdır. 
Çünki nefis olmazsa, evlilik 
olmaz, yemek yiyemeyiz. 
Peki, ne lazım değildir? 
Nefsin istekleri lazım 
değildir. Nefsin istekleri, 
Allahü tealanın hep yasak 
ettikleridir. Çünki herkes 
kendi cibiliyetine, kendi 
karakterine uygun yer arar 
ve onu ister. Dolayısıyla 
nefis, kendisine uygun yer 

ister ve kendisine uygun isteklerde bulunur. İşte onun istekleri kötüdür. Yoksa nefsi 
öldürmek, imha etmek diye bir şey yoktur. Onun isteklerine dikkat etmek lazımdır. 
Nefsin isteklerini iki şey yerine getirir. Birisi dünya, birisi şeytan. Bir de iyi istekler 
var. O da insanın kalbinde, uzun bir hadis-i şerifin sonunda, hazret-i Peygamber 
'sallallahü aleyhi ve sellem' buyuruyorlar ki; Her mü'minin kalbinde Allah'ın bir vaizi 
vardır. Yani iyi istekleri hatırlatır, bu istekler de cenab-ı Hakkın razı olduklarıdır. 
İbadet etmek, sohbet etmek, hizmet etmek. Bunlar da iyi şeylerdir. Velhasıl, insanlar 
iyi şeylerle kötü şeyler arasında bocalayıp dururlar. Bu kötü istekler de iki yerden 
kaynaklanır. Biri nefsten, biri şeytandan.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Hakiki bayram, Rabbimizin huzuruna, yüz akıyla çıkabilmektir.
 

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 

(Cimrilerin en kötüsü kurban kesmiyendir.) [Se'âdet-i Ebediyye] 
(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan duâ, reddolmaz. Fıtr ve Kurban 

bayramının birinci gecesi, Berât ve Arefe gecesi.) [İsfehânî]
 

(Kurban bayramında yapılan amellerden Allahü teâlâ katında kurban 
kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden Allahü teâlâ, 

onu muhâfaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve 
kesin!) [Tirmizî]

 
Mübarek Cuma ve Arefe gününüzü, Kurban bayramınızı tebrik eder, 

müstecab dualarınızı istirham ederiz efendim.
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bayramlar, afva mağfirete uğrayıp günahlardan 
kurtulma günleridir. Allahü tealanın rızasına 
kavuşma günleridir. Dolayısıyla mü'minlerin 
sevinme günleridir. Mü'minlerin hakiki bayramı; 
günahlarının affedildiği gündür, îmânla öldüğü 
gündür, cennette Allahü teâlânın rûyetine 
kavuştuğu ve Peygamber efendimizi (sallallahü 
aleyhi ve sellem) gördüğü gündür. Hakiki 
bayram, Rabbimizin huzuruna, yüz akıyla 
çıkabilmektir.  

Resûlullah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, 
Medînelilerin câhiliyye âdetlerinden kalma 
bayramları kutladıklarını görünce; (Allahü 
teâlâ size onlardan daha hayırlı iki bayram 
ihsân buyurdu) buyurarak, sevinç ve neş'e 
günlerini göstermiştir. (Ebu Davud).  

Hadis-i şerifde buyuruldu ki; Arefe günü bin 
İhlâs okuyanın bütün günâhları afv olur ve 
her düâsı kabûl olur. Hepsini Besmele ile 
okumalıdır. Arefe günü oruç tutana, Âdem 

aleyhisselamdan, Sûr'a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların 
sayısının iki katı kadar sevap yazılır.) [R. Nâsihîn]  

Bayramlar az zahmetle bol kazanç günleridir. 

Ebû Hüreyre hazretlerinin bildirdiği bir hadîs-i şerîfte Peygamber efendimiz, "Kim, 
Bayram günü, üçyüz defa "Sübhânallahi ve bihamdihi" der ve bunu 
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müslümanların mevtâlarına hediye ederse, her kabre bin nûr girer. O kişi 
öldüğü zaman Allahü teâlâ o kişinin bin nûrunu da kabrine getirir" buyurdu. 

Başka bir hadîs-i şerîfte de Peygamber efendimiz buyurdu ki: "Bayramlarınızı 
Tekbîr ile zinetlendiriniz, süsleyiniz." 

Peygamber efendimiz yine buyurdu ki: "Kim, bayram gecesini, o günün şuuruna 
ererek ihyâ ederse, kalblerin öldüğü gün onun kalbi ölmez." 

Bayram günü sabah vakti olduğu zaman, Allahü teâlâ meleklere emreder. Onlar 
yeryüzüne inerler. Sokak başlarını tutarlar. İnsanlar ve cinlerden başka bütün 
mahlûkatın duyacağı bir sesle nidâ ederler. Derler ki; Ey ümmet-i Muhammed, kalkın! 
Cenab-ı Hak, büyük ihsânlarda bulunuyor, çok günâhları affediyor. Mü'minler bayram 
namazı kılmak üzere câmilere ve mescidlere toplandıkları zaman Allahü teâlâ 
meleklere hitap eder; 

- İşçi çalışınca karşılığı nedir? 

Melekler derler ki: 

- Ücretinin ödenmesidir! 

Şânı yüce olan Allahü teala buyurur ki: 

- Sizi şahit tutuyorum. Ben onlara sevâb olarak rızâmı ve mağfiretimi verdim. 

Se'adet-i Ebediyye kitabındaki bazı hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki; 

-- Allahü teâlâ, ibâdetler içinde, Zil-hiccenin ilk on gününde yapılanları dahâ çok 
sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik oruc [nâfile oruc] sevâbı verilir. 
Gecelerinde kılınan nemâz, Kadr gecesinde kılınan nemâz gibidir. Bu günlerde çok 
tesbîh, tehlîl ve tekbîr ediniz! 

-- Bir müslimân, Terviye günü oruc tutarsa ve günâh söylemezse, Allahü teâlâ, onu 
elbette Cennete sokar. 

-- Arefe gününe hurmet ediniz! Çünki Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür. 

-- Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden âzâd olur. 

-- Arefe günü oruc tutanların, iki senelik günâhları afv olur. Biri, geçmiş senenin, 
diğeri, gelecek senenin günâhıdır. [Arefe, Zil-hiccenin dokuzuncu günüdür. Başka 
günlere Arefe denmez!]. 

-- Arefe günü bin İhlâs okuyanın bütün günâhları afv olur ve her düâsı kabûl olur. 
Hepsini Besmele ile okumalıdır.  

(Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sûr'a üfürülünceye kadar yaşamış 
bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.) [R. Nâsihîn]  

(Oruç tutan kimsenin uykusu ibadet, sükutu tesbih, duâsı makbul ve günahı 
affolmuştur. Ameline de kat kat sevap verilir.) [Taberânî]  

(Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberânî]  

(Aşure günü orucu bir yıllık, Arefe günü orucu da, iki yıllık [nafile] oruca bedeldir.) [T. 
Gâfilîn]  

(Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah 
yolunda cihâd için verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gâfilîn]  
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, Cuma ve Arefe gününü, Kurban 
bayramını tebrik ederiz. 

Sevdiklerinizle ve sevenlerinizle, sıhhat ve afiyetle, elemsiz-kedersiz, huzurlu 
bir bayram idrâkini temennî ederiz. 

Zilhicce ayının ilk on gününden istifade edebilen ve bugünlerde mağfiret 
edilen ve cehennemden azad olunan kulların arasında olmağı, Cenab-ı 

Allahdan niyaz ederiz. 
Din kardeşlerimize hayırlı ömürler, hüsn-ü hulk, akl-ı selim, sıhhat-ü afiyet, 

rüşd-ü hidâyet ve istikamet ihsan eylemesini Rabbimizden niyaz ederiz. 
Bu mübarek günlerde hususî müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olun efendim 
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 
Mübarekler Kuleli Askeri Lisesinde 
anlatmışlardı; bileşik kaplar usulü, 
herkesin kalbinden diğer münasip 
olan yerlere feyz akımı başlar. Ne 
demen feyz? Allah sevgisi. Hatta 
efendim, evde okunan Kur'an-ı 
kerimin, evde kılınan namazın 
feyzi, kapının aralıklarından, 
pencerenin kenarlarından sokağa 
taşar. Ve o sokağa giden feyz, 
uygun yer arar, buldu mu içeriye 
girer. Mesela, bizim evden şimdi 
sokağa akıyor. Peki nereye gidiyor? 
İşte Abdülhakim'in evine gidiyor, 

karşıda arkadaşlar var. Her yere gider efendim, durduramazsınız, buyurdular. İşte bu 
kadar arkadaşın her birinin içinde Allah sevgisi farklı, Allahü tealaya itaat farklı, 
Hocamıza muhabbeti farklı. Bu farklılıklar dengeyi sağlayıncaya kadar akım başlar ve 
devam eder. Ne kadar? Ne kadar kalırsak. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Hubb-u fillah buğd-u fillah, dinin aslıdır ve gayba imandır. Mübarekler buyuruyor ki; 
Hubb-u fillah buğd-u fillah, ne demek? Efendim, Ehl-i sünnet müslümanların yüzüne 
bakmak, onları sevmek, hubb-u fillahtır, buyurdular. Allah için hizmete koşanları 
sevmek, hubb-u fillahtır. Peki buğd-u fillah nedir? Buğd-u fillah, Allaha düşman olmuş, 
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Peygamberimizi inkâr etmiş, 
bid'at ehli olmuş, bunları 
sevmemektir. Fakat bu 
hubb-u fillah buğd-u fillah, 
kavga etmek, münakaşa 
etmek anlamında değildir. 
Sevgi Allah içindir, o da 
bellidir. Yani sevgiden 
bahsediyoruz, münakaşa 
etmek haramdır. Dosta da 
haramdır, müslümana da 
haramdır. Kalp kırmak 
haramdır. Yani buğd-u fillah 
ediyorum diye bir kalp 
kırsan, yandın. Dolayısıyla 
bu, tamamen mahfi, gizlidir. 

Mübarekler buyuruyorlar ki; 
Kalp, yani gönül, göze bağlıdır, göze tâbidir. Gönül, göze tâbidir. Mü'minin simasına 
Allah rızası için sevgiyle bakanlar, Arş-ı âlânın altında gölgeleneceklerdir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 
Mübarek Hocamız 'kuddise 
sirruh' buyurdular ki; Bir 
hizmet, bir iş ne kadar 
kıymetliyse, onun engeli, 
vereceği sıkıntı o kadar 
çoktur. Zaten bir hizmetin, 
bir işin çok kıymetli olup 
olmamasını, onun size 
vereceği sıkıntıdan anlayın. 
Ters gidiyorsa, cenab-ı Hak 
koşturuyorsa, üzüyorsa, 
bunda bir iş var, bunun sonu 
iyi deyin. Peki ne yapacağız? 

İstiğfar edeceğiz. Allahü teala derdi veriyor; ama ilacı da veriyor. Sıkıntıyı veriyor; 
ama ilacı da veriyor. Tövbe istiğfara devam. Yine bir hadis-i şerifde Peygamberimiz 
'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; İ'mel vestağfir. Ne yaparsanız yapın, namaz 
kılın, oruç tutun, ne yaparsanız yapın, arkasından yine istiğfar edin. Çünki bizim daha 
tövbelerimiz tövbeye muhtaç halde. Onun için, ne ibadet yaparsak yapalım, oldu 
günah işledik, orada bir hatamız olabilir, ama istiğfarla o bir yerde tamamlanıyor, yani 
makbul hale geliyor. Çünki istiğfarda nefse sıkıntı vardır.  

ali zeki osmanağaoğlu 

06 Ekim  2014  Pazartesi 

211 | S a y f a  
 



 
 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

İnsan tesadüfen dünyaya 
gelmemiştir. Allahü azimüşşân 
buyuruyor ki; "Hiçbir şeyi abes 
olarak yaratmadım. Yani, hiçbir şeyi 
gelişigüzel, rastgele yaratmadım. 
Hepsinin bir sebebi vardır. Yerde ve 
gökte ne varsa, sizin istifadenize 
sundum; ama sizi de kendime 
ayırdım. Bana ibadet edin, beni 
Allah bilin, verdiğim nimetleri sayın, 
dökün, sık sık bahsedin. Bir gaflete 
gelip de beni unutmayın. Çünki ben 

sizi beni hatırlayın diye yarattım. Çünki sizden başka hiçbir canlıya bu hakkı, bu sanatı 
vermedim. Yalnız insan beni anabilir, yalnız insan beni zikr edebilir." 

Bütün kainat Allahü tealayı zikr ediyor; ama şuursuz bir şekilde. Şuurlu olarak 
yapmaya, marifet denir. Allahü tealayı şuurlu olarak anan, hatırlayan, yalnız insandır. 
Dolayısıyla, Allahü teala insana çok çok büyük değer ve kıymet vermiştir. Bu kıymet 
ve değeri de, değersiz gayelerle, değersiz kelimelerle zayi etmemek lazımdır. İnsanın 
her zerresi, bir maksatla yaratılmıştır. Bütün bu maksatlar bir araya gelip, cenab-ı 
Hakka ibadet yapmak, Onu anmak için yaratılmıştır. Bu gayeyle yaşayanlar dünyada 
rahat eder, ahirette Cennete gider. Gayesiz yaşayanlar, hele hele çirkin yaşayanlar, 
yarın ahirette ne bahane bulacaklar? Allahü teala buyuruyor ki; Dünyada kiminle 
beraberseniz, ahirette de onunla beraber olacaksınız. Herkes kendi sevdiğiyle beraber 
olacaktır, o zaman hiçbir karışıklık, hiçbir yanlış olmayacaktır. Cenab-ı Peygamber 
'aleyhissalatü vesselam' öyle buyuruyor; El mer'ü mea men ehabbe. Herkes sevdiğiyle 
beraber olacaktır. Netice: Allahü teala afv etsin. Ben hepinizi seviyorum, sizinle 
beraber olmak istiyorum.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki;  

Bir işe başladık mı, bunun sonunu en iyi şekilde 
getirmeliyiz. Bizde, yarıda bırakmak yoktur. 
Cenab-ı Hakkın bu kadar ihsanları, bu kadar 
nimetleri karşısında dalgın dalgın uyumanın 
zamanı değil. Beğenip beğenmemek işiniz değil, 
emre itaat edilme işidir. Abone artırmaya devam, 
kitapları satmaya devam, cenab-ı Hakkın ihsan 
ettiği bu vazifeyi sonuna kadar yapmaya devam. 
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Aksi halde, bunun kıymetini bilmezsek, bu bir yağmurdur, rahmet bulutudur, Allahü 
teala alır, başka yere verir. Ondan sonra herkes kendi dükkanını açar. Burada her 
nefes yüzbin misli ile bereketlidir, şifalıdır. Ondan sonra kendi başına kaldığın zaman, 
bey ve şir'ayı otuz kere okuman lazım! Hiç olmazsa burada çok daha rahat hareket 
edebiliyoruz. Ama kendi başımıza kaldığımız zaman, çok sıkıntı çekeriz.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Unutmayın ki nasihatler, kullanılması icap 
edenlerdendir. İlaçlar rafta durduğu müddetçe, 
insan bundan faydalanamaz, istifade edemez. Fayda 
elde edemez. Silahlanmış bir vatandaş ormanda, 
vahşi hayvanların hücumuna uğradığı zaman o 
silahları kullanmazsa, kullanamazsa, o vahşi 
hayvanlar paramparça ederler. Dolayısıyla, ilim çok 
kıymetlidir, amel şartıyla. Yani, silahları kullanmak 
şartıyla. O da iki şekilde olacaktır. Ya nefsine, 
keyfine, ya da Rabbimizin rızasına uygun olacaktır. 
Rabbimizin rızasına uygun olması, ihlas demektir. 
Nefsine uygun olması, felaket demektir. İnsanlar 
seadet ve felaket arasında böyle gidip geliyorlar. 

Ahirette iki yer vardır, üçüncü bir yer yoktur. Onun 
için, lütfen yaptığımız işlerde kendimizi haklı 

görmeyelim. Haksızlığı kabul ettikten sonra, bir gün haklı olabiliriz. Ama haklılığımızı 
kabul edersek, haksız olabiliriz. Kabre girdiğin zaman orada her şey değişir. Asıl 
hayat, orada başlıyor. Lütfen, karıncadan, her şeyden, herkesten helallik dilemeye, 
üzerimizde hakkı olanlara elimizden geldiği kadar yalvarmaya, haklarını helal 
ettirmeye çalışın. Tabi evvela Enver abiye haklarınızı helal edin. Sıra bende, Allahü 
teala her şeyi görüyor ve biliyor. Eğer olmuşsa, anamın ak sütü gibi helal olsun. 
Arkadaşlar şundan çok emin olsunlar, iş dönüp dolaşıp bize intikal ederse, bizden 
yana ferah. Hiç kimsenin bundan dolayı en ufak, zerre kadar ayağına diken batmasın. 
Bundan rahat edebilirsiniz. Ama unutmayın ki, ayrıca dört şeyden hesap sorulacaktır. 
Parayı nereden kazandın, nereye harcadın. Ömrünü nerede harcadın? Bunlar emanet. 
Bedenini nerede eskittin? Allahü teala sana şu veya bu şekilde bir ilim nasip etmişse, 
imanı, ahlakı, dini öğrenmişsen, bunu ne yaptın? Toprağa mı gömdün, yoksa bir 
yerlerde anlattın mı? Bir kitap verebildin mi? Başkalarının istifadesine sunabildin mi? 
Onun için lütfen, biz rastgele dünyaya gelmedik. Rastgele bir maksatla dünyaya 
gelmedik. Bir gaye var, bir maksat, bir hedef var. O maksada, o hedefe doğru adım 
adım, hep beraber gidiyoruz. Bir zaman gelecek ki, şu önümde duranlardan hiç kimse 
kalmayacak. Altmış-yetmiş sene sonra başka bir yerde inşallah hepimiz eksiksiz firesiz 
yine buluşuruz. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Enver abimin 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 şubatta 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 abimin 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 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, Enver abim 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. 
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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. 

........ devamıvar. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Kalp hastalığı, kanser gibi, insan vücudundaki bir 
hastalık gibidir. Bu, bedenî bir hastalıktır, bunun 
tedavisi olmazsa, nasıl ki hastalık tedavi olmazsa 
insan ölür, bu bedenî hastalık da tedavi olmazsa, 
insan ölür. Kalbi ölür. Bir de iblisin verdiği istekler 
vardır, o en zayıfıdır, gelir geçer. Allahü teala 
şeytanın aynı kötü isteği iki defa tekrarlamasını 
yasak etmiştir. Bir defa git, bozabilirsen boz; ama 
aynı konuda bir defa daha gelemezsin, 
buyurulmuştur. Peki nefis aynı konuda tekrar 
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gelebilir mi? Son nefese kadar. Ta ki küfre sürükleyinceye, kâfir yapıncaya kadar. 
Çünki herkes ahirette sevdiğiyle beraber olacaktır. Hazret-i Peygamber "aleyhissalatü 
vesselam", El mer'ü mea men ehabbe, buyurmuş. Eğer sen, nefsinin isteklerini yerine 
getiriyor, onu seviyorsan, elbette ki onunla beraber olacaksın. Eğer sen, cenab-ı 
Hakkın isteklerini yerine getiriyor, Allahü tealanın istedikleriyle beraber oluyorsan, 
elbette ki onlarla beraber olacaksın. Ya Allah ile beraber olacaksın, ya gayrısıyla. 
Gayrısının hepsi kötüdür. Yalnız O ve Onun istedikleri, Onun emrettikleri iyidir. İşte 
büyüklerimiz buyuruyor ki; Ahirette kiminle beraber olmak istiyorsan, dünyadayken 
onunla beraber olmaya çalış. Çünki herkes sevdiğiyle beraber olacaktır. Çok büyük bir 
nimet içindeyiz ki, her yerde din kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Beraber olmak 
imkanı var. Bu imkandan mahrum kalanlar ne yapsın? Şimdi git Amerika'ya, bütün 
hepsini toplasan, beş veya on kişi zor çıkar. Burada bir düğün oluyor, bin kişi.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Dünyanın en bedbaht, en talihsiz insanı, tabii ki Allahü 
tealaya güveni az veyahut da hiç olandır. Çocuk anne 
karnındayken, daha dünyaya gelmediği halde, Cebrail 
'aleyhisselam' geliyor, kulağına diyor ki; Bak, sakın 
rızkından endişe duyma. Allah senin rızkına kefildir. 
Dünyadayken yiyeceğin bütün rızık yazılmıştır. Sen onu 
ararsan, o da seni arayacaktır. Bitti! Cenab-ı Hak kefaleti 
daha anne karnında veriyor. Onun için, en talihsiz insan, 
rızkı için endişe duyandır. Seni yoktan var eden, her an 
varlıkta durduran ve senin rızkına kefil olan, niye 
vermesin? 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;  

Şerefü'l insân bil-'ilmi vel-edeb, lâ bil-
mâli ve'n neseb. İnsanın şerefi, insanın 
kıymeti, insanın değeri, insanın itibarı 
nedir? İlim sahibi olmasıdır ve edep 
sahibi olmasıdır. Yoksa çok serveti 
olmak, çok malı-mülkü olmak, etiketi 
olmak, bunların hiç birisi itibar kaynağı 
değildir. Cenab-ı Hak itibarı dine 
koymuştur. İtibarsızlığı da dünyaya 
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vermiştir. Onun için, ehl-i ahiret ile ehl-i dünya arasındaki fark, hâlık ile mahluk 
arasındaki fark kadardır. Çünki birisi Allahü tealaya kul ve köledir, birisi paraya, 
kadına ve şöhrete kul ve köledir. Aradaki fark, tabii ki hâlık ile mahluk arasındaki fark 
kadar olacaktır. Sonra Hazret-i Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' ne buyuruyorlar? 
İnsanlar sevdikleriyle beraber olacaklardır. Cenab-ı Hakkı, Peygamberini 'aleyhissalatü 
vesselam', Allahü tealanın sevdiklerini sevenler, şüphesiz ki onlarla beraber haşr 
olunacaklardır. Bunlarla hiç ilgisi olmayanları severse, onlarla beraber haşr 
olunacaktır. Sonra kime dert yanacaksın?  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Kun fid-dünyâ keenneke ğarîbün ev 
âbirü sebîlin ve 'udde nefseke min 
eshâbi-l kubûri. Bunu cenab-ı 
Peygamber 'aleyhissalatü 
vesselam' buyurmuş. Eyüp'te tam 
o musalla taşına girerken, kapıda 
yazılı. Ne olur bu dünyada garip 
gibi yaşa. Çünki hiçbir suni itibar, 
itibar kazandırmaz. Ancak bütün 
varlığından çıkmış ve Allahü 
tealanın kuvveti, kudreti imkanları 
içerisinde, kendini garip gibi his 

edebilenler rahat edeceklerdir. Nitekim cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' 
buyuruyorlar ki; El fakru fahri. Fakirlikle iftihar ederim. Allah sevgisinden başka her 
şeyden o kadar sıyrıldım ki, Onu hatırlamaktan, Onu anmaktan başka, içimde dışımda 
tek bir zerre kalmadı. Bütün bunlardan sıyrıldım ve bununla iftihar ederim. Yani gelip 
geçici olan, öldüğümüz zaman sıfır olan, hiç olan bir şeyle gece gündüz uğraşanlar, 
öldükleri zaman sıfır olurlar. O halde, hayatı boyunca hiçle uğraşanlar da, netice 
itibariyle hiçtir. Değer mi? Birgün hepsini bırakıp gideceğimiz bir nesne için, iftihar 
etmek, öğünmek değer mi? Hiç değmez. O halde, mü'minin varlığı, malı-mülkü Allah 
için verilendir. Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' Kurban Bayramında,; 
Aişe, koyunu ne yaptın, dedi. Ya Resulallah, hepsini dağıttım, fakirlere verdim. İki 
kürek bize bıraktım deyince, iki kürek hariç, hepsi bize kaldı. O iki kürek bize kalmadı. 
Keşke onları da verseydin, buyurdu. Dolayısıyla, çok kıymetli bir ayın içerisindeyiz. 
Umumi afv ayı, bilhassa Arefe günü. Arafat'ta olsun, Arefe günü bin İhlas-ı şerife 
okuyanlara olsun, o gün çok istiğfar edenlere olsun, umumi afv vardır. Anadan doğma 
gibi günahlar sıfırlanacaktır. Cenab-ı Hak arada bir böyle afv günleri ilan ediyor. 
Kandil geceleri, Cuma geceleri, Bayram geceleri, Arefe günü, böyle Arefe gecesi.. 
Bütün bunların kıymetini bilelim ve bayramı bayram gibi idrak edelim. Bayramda 
mümkün mertebe, elden geldiği kadar, şu veya bu vesile ile dua almaya çalışalım. 
Eğer insanlar dua almanın kıymetini bilseler, başka bir şey istemezler. Çünki sadaka 
kazayı belayı önler; ama dua kaderi değiştirir.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Göz neye bakarsa, kalp ondan alacaktır. 
Neye bakarsa! İyiye bakarsa, iyi. Onun 
için, iyi insanlarla görüşmeye, iyilerle 
beraber olmaya çalışmalıdır. Ne olursa 
olsun, Allah'ı inkâr eden, Peygamberimizi 
"aleyhissalatü vesselam" kabul etmeyen 
insanlarla uzun süre beraber olmak, 
mutlaka kalbi karartır. Tabii bunun 
dereceleri vardır. Az karartır, çok karartır; 
ama mutlaka karartır. Onun için, bu 

karartıyı giderecek istiğfar kapıları açıktır. Onun zamanı, mekanı, sayısı yoktur. 
Nerede, ne zaman, ne kadar istiğfar edilirse, kalp o kadar çok temizlenir. Mutlak 
temizlenir. Çünki Sure-i Hûd'da Allahü teala buyuruyor ki; Tövbe ve istiğfar ederseniz, 
yardım ederim, yardımınıza yetişirim. Dolayısıyla, mutlaka tövbe istiğfar edeceğiz. 
Tövbe istiğfar etmek suretiyle Allahü tealanın yardımı bize ulaşacaktır.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim 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 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 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.  

ali zeki osmanağaoğlu 

15 Ekim  2014  Çarşamba 

16 Ekim  2014  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... 
 

2001 krizi sıraları idi. Enver abim, 
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 abimlerle 
beraber kılardık. Zaten her akşam 
misafirler de olurdu orada. Hânede 
imamlık vazifesini yapan abi izinli olduğu 
zamanlar, yatsı namazında Enver abim 
beni imam yaparlardı. O evde hergün târihî 

günler yaşanır, ele geçmez sohbetler olurdu. Bu nimet, ev satılana kadar, senelerce 
devam etti. Hattâ, gelen misafirlerimizi dahi, Enver abimden izin alarak oraya 
götürürdük. Merhametlerinden kabul ederlerdi hep. O günlerde Enver abimden her 
konuda çok istifade ettik, çok iltifatlarına kavuştuk. Bizi kendilerine o günlerde ahiret 
kardeşi yaptılar. Huzurpınarının temelleri o günlerde atıldı, neleri nasıl yapmamızı, 
neler yazmamızı tek tek anlatırlardı, bazan telefonla, şu kelimeyi değiştirdim 
buyurarak detaylarına kadar ilgilenirlerdi. Huzurpınarının her zaman arkasında 
oldular, her defasında ne kadar büyüdüğünü, kaç abone olduğunu sorarlardı. Yine bir 
gün, Enver abim, 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 Huzurpınarından şikayet 
vardı. Aniden şaşırdım, Enver abim ne diyecek diye baktım. Çünki bizim için mühim 
olan Enver abimin ne diyeceğidir. Herkes memnun olsa, Enver abim memnun olmasa, 
o hizmet devam etmez. Herkes şikâyetçi olsa, Enver abim memnun olsa, devam 
edilir. Biz sadece 1 (bir) kişinin memnuniyetine bakarız. Çünki Rabbimizin rızasının bu 
yönde olduğuna inanırız. Onun için nefesim kesilmiş vaziyette Enver abimin yüzüne 
baktım, hiç üstünde durmadılar, "geç, huzurpınarından biz razıyız, Ali'nin 
hizmetlerinden memnunum, Ali benim iznim olmadan iş yapmaz" buyurdular. 

(not: üstteki resim, o târihî sohbetlerin yapıldığı salondan bir görüntüdür.) 

........ devamı var. 

17 Ekim  2014  Cuma 
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Enver abim buyurdular ki;  

Bir Temmuz akşamı yatsı 
namazından sonra Mübareklerle 
Fatih'te, balkonda oturmuş çay 
içiyoruz. Mübarekler, kırmızı-çizgili 
bir şezlongdaydılar. Ben de 
yanlarındaydım. Aramızda bir 
sehpa vardı. Çay bardakları da 
yanımızdaydı. Birden; gökyüzüne 
bakın efendim, buyurdular. Baktım 
efendim, dedim. Ne görüyorsun, 
buyurdular. Yıldızları görüyorum, 
dedim. Nasıl yıldızlar, buyurdular. 
Efendim, toplu halde olanlar var, 
tek tek olanlar var, dedim. 

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. 
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 ayet-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 teala'ya sonsuz kere 
sonsuz hamd-ü senalar olsun. Böyle bir nimeti bize verdi. Nimet ne kadar büyükse 
onun teşekkürünün de o kadar büyük olması lazım. Ufak bir dalgınlık veya ufak bir 
umursamazlık, ufak bir gevşeklik, maazallah nankörlüğe sebebiyet verir. Allahü teala 
gücenir, sana bu kadar büyük nimet verdim, sen nasıl bunun teşekkürünü layıkıyla 
yapmıyorsun, der. 

ali zeki osmanağaoğlu 

18 Ekim  2014  Cumartesi 
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Enver abim buyurdular ki;  

Adapazarı'nda bir abi var. İyi bir abi, 
Allah selamet versin. O, Mübarekler'e bir 
mektup yazmıştı. O günkü hadiseleri 
anlatıyor, çektiği sıkıntıları anlatıyor. 
Mübarekler de o arkadaşa cevap 
yazdırdılar. Cevap şöyle; "Kardeşim, 
eğer dünya için üzülürseniz, Allah da 
gücenir büyüklerimiz de kırılır." Yetmez 
mi abi? Allah da gücenir büyüklerimiz de 
kırılır. Neden? Allah'tan kork. Misal, 100 
milyon doların var, 1 dolar kaybetmişin, 
feryat ediyorsun. Bu kadar büyük devlet 

var, ama sen 1 dolar kaybettim, ne olacak benim halim diyorsun. Sopa lazım mı değil 
mi? 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübarek Hocamız; 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 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…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. 

ali zeki osmanağaoğlu 

19 Ekim  2014  Pazar 

20 Ekim  2014  Pazartesi 
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Enver abim buyurdular ki;  

Arkadaşlar sordular, ben de Mübareklere arz ettim. 
Efendim, arkadaşlar 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. Bu niye böyle, diye 
mübareklere sordum. Buyurdular ki, aynı suali Eshab-ı 
kiram efendilerimiz de (aleyhimürrıdvan) Resulullah 
efendimize "aleyhissalatü vesselam" sordular. Resul 
aleyhisselam onlara buyurdu ki, eğer yanımdan ayrıldıktan 
sonra eski halinize dönmezseniz melek olursunuz... O 
zaman kim hizmet edecek, kim ekecek, kim biçecek. Eski 
halinize dönün, dönmeniz lazım, devam, buyurdu 
mübarekler. Efendim, eskiden helal haram yolları ayrıydı, 
iyi kötü ayrıydı. Şimdi hepsini birbirine karıştırdılar. 

Ortalık, çevre kirlendi, ciğerlere çekecek temiz hava kalmadı ki... 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim 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 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, Levhil 
Mahfuzda olanları gören ne yapsın, buyurmuşlar. Üç ay sonra vefat etmişler. Meğer 
kendisinin vefat edeceğini görmüş. 

ali zeki osmanağaoğlu 

21 Ekim  2014  Salı 

22 Ekim  2014  Çarşamba 
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Enver abim buyurdular ki;  

Birgün Mübarekler buyurdular ki; Melekler 
bize şaşar efendim. Çünki biz üç senelik, 
beş senelik, belki de on senelik planlar, 
projeler yapıyoruz, melekler Levhil 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. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü ve yeni yılını tebrik 
eder, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir...  
 

Enver abim buyurdular ki; 

Medîne'ye hicretin, İslâm târihinde büyük önemi vardır. 

Hemen hemen bütün peygamberler aleyhimüsselâm, dînin emirlerini yerine getirmek 
ve yaymak için hicret etmişlerdir. Bunlardan Lût, Mûsâ, İbrâhim ve Îsâ 
aleyhimüsselâmın hicretleri meşhurdur. Eshâb-ı kirâm da Medîne'ye hicretten önce iki 
defâ Habeşistan'a hicret etmişlerdir. Ayrıca Eshâb-ı Kehf'in de Allah yolunda yaptıkları 
hicret Kur'ân-ı kerîmde bildirilmektedir. 

Hicrî târihin başlangıcı olan hicret, hem İslâm târihinin hem de cihân târihinin en 
mühim hâdisesidir.. 

23 Ekim  2014  Perşembe 

24 Ekim  2014  Cuma 
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Kıyâmete kadar nesh edilmeden 
(değiştirilmeden) bâki kalacak tek 
ve en son din olan İslâmiyet, hicret 
hâdisesi ile "devlet" olmaya doğru 
ilk adımlarını atmıştır. 
Peygamberimiz Muhammed 
aleyhisselâm ve ilk Müslümanlar; 
doğdukları topraklar olan Mekke'de 
kendilerine ve dinlerine 
tanınmayan hayat hakkını hicret 
ederek Medîne'de bulmuşlar, 
insanlığı emniyete, adâlete, râhata, 
huzûra, dünyâ ve âhiret seâdetine 

kavuşturmuşlardır. 

Hicret'ten evvel Peygamberimiz aleyhisselâm İslâmiyeti, önce yakın akrabâlarına 
anlatıyordu. Müslüman olanların sayısı çok azdı. Müslüman olanlar da Mekkeli 
putperest müşriklerden çok işkence ve eziyet görüyorlardı. Peygamberimize İslâmiyeti 
açıkça anlatmasını emreden; "Emr olunduğun şeyi apaçık bildir. Müşriklerden 
yüz çevir." meâlindeki âyet-i kerîme gelince, açıkça İslâmiyete dâvet başladı. Bunun 
üzerine müşriklerin düşmanlıkları daha da arttı. Eziyet ve işkencenin sonu gelmiyor, 
gün geçtikçe daha da şiddetleniyordu. Mekke, Müslümanlar için yaşanmaz bir şehir 
hâline gelmişti. Medîne'de ise islamiyet süratle yayılıyordu. 

Peygamber efendimize, müslümanlar durumlarını arz ederek, hicret için müsâde 
istediler. Bir gün sevgili Peygamberimiz, Eshâb-ı kirâmın radıyallahü anhüm yanına 
gelip; "Sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi. Orası Medînedir. Oraya hicret ediniz." 
ve "Orada Müslüman kardeşlerinizle birleşin. Allahü teâlâ onları size kardeş yaptı. 
Medîne'yi size emniyet ve huzûr bulacağınız bir yurt kıldı." buyurdu. Resûlullah 
efendimizin izni ile tavsiyesi üzerine, Müslümanlar, Medîne'ye birbiri ardınca bölük 
bölük hicret etmeye başladılar. Müşrikler, hicret etmek üzere yola çıkan 
Müslümanlardan görebildiklerini yoldan çevirmeye, kadınları kocalarından ayırmaya, 
gücü yettiklerini hapsetmeye ve çeşitli cefâlar yapmaya başladılar. Onları dinlerinden 
döndürmek için her türlü eziyeti yaptılar. 

Bu arada hazret-i Ömer bir gün kılıcını kuşandı, yanına oklarını ve mızrağını alıp 
Kâbe'yi açıkca tavâf etti. Orada bulunan müşriklere yüksek sesle şunları söyledi: "İşte 
ben de dînimi korumak için Allah yolunda hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını 
yetim bırakmak, anasını ağlatmak isteyen varsa önüme çıksın." Böylece hazret-i Ömer 
ve yanında yirmi kadar Müslüman güpegündüz açıktan Medîne'ye doğru yola çıktılar. 
Onun korkusundan bu kâfileye hiç kimse dokunamadı. 

Bu arada hazret-i Ebû Bekr de hicret için izin istedi. Resûlullah efedimiz; "Sabreyle. 
Ümidim odur ki; Allahü teâlâ bana da izin verir. Berâber hicret ederiz." buyurdu. 
Hazret-i Ebû Bekr; "Anam babam sana fedâ olsun. Böyle ihtimâl var mıdır?" diye 
sordu. Resûlullah da; "Evet vardır." buyurunca sevindi. Sekiz yüz dirhem vererek 
hemen iki deve satın aldı. Beklemeye başladı. Nihâyet Mekke'de Peygamber 
efendimiz, hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ali, fakirler, hastalar, ihtiyarlar ve müşriklerin 
hapsettiği kimseler kaldı. 

Dârünnedve'de toplanan müşrikler, Şeyh-i necdî kılığındaki şeytanın tavsiyesi ve yol 
göstermesi ile Peygamber efendimizi öldürmeğe karar verdiler. Onlar bunun hazırlığı 
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içindeyken, Allahü teâlâ, Peygamber efendimize hicret emrini verdi. Cebrâil 
aleyhisselâm gelerek müşriklerin kararını ve o gece yatağında yatmamasını bildirdi. 

Peygamber efendimiz aleyhissalâtü vesselâm ve hazret-i Ebû Bekr efendimiz birlikte 
yola çıktılar. Bir saatlik mesâfedeki Sevr Dağında bulunan mağaranın önüne geldiler. 
Mağara'ya Resûlullah'tan izin alarak önce hazret-i Ebû Bekr girdi, içeriyi dikkatlice 
gözden geçirdi. Gördüğü çok sayıdaki delikleri, yılan ve akrep çıkmaması için 
gömleğini parçalayarak kapattı. Açık kalan bir deliği de ayağıyla kapayıp, Peygamber 
efendimizi içeri dâvet etti. Resûlullah'ın içeri girmesini müteakip Allahü teâlânın 
emriyle bir örümcek kapıya ağını ördü ve bir çift güvercin yuva yaparak yumurtladı. 

Eve girip de Peygamber efendimizi yatağında bulamayan müşrikler, her tarafı 
aramaya başladılar. İz tâkib ederek mağaranın önüne geldiklerinde, bir örümceğin 
mağaranın ağzını örmüş ve bir güvercinin de yuva yapmış olduğunu gördüler. İçeriye 
bakmadan geri döndüler. Allahü teâlâ, bu mûcize ile Peygamberini ve O'nun 
arkadaşını müşriklerin kötülüklerinden korudu. Ayaklarının ucuna baksalardı her ikisini 
de göreceklerdi. Bu durum karşısında, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem için 
endişelenen hazret-i Ebû Bekr'i Peygamberimiz teselli ediyor ve ona; "Üzülme, Allahü 
teâlâ bizimle berâberdir" diyordu. 

Mağarada Peygamber efendimiz başını hazret-i Ebû Bekr'in dizine koyarak bir miktar 
uyumuştu ki, bir yılan hazret-i Ebû Bekr'in ayağını ısırdı. Izdırapla gözlerinden yaş 
aktı. Peygamberimiz uykudan uyanıp; "Yâ Ebâ Bekr! Seni ağlatan şey nedir?" diye 
sorunca, hazret-i Ebû Bekr de; "Ayağımı bir şey ısırdı, canım yandı. Fakat anam, 
babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah!" dedi. Hemen Peygamberimiz yılanın soktuğu 
yere mübârek ağız suyunu sürdü ve Allahü teâlânın izniyle iyileşti. Peygamberimiz ve 
hazret-i Ebû Bekr, dört gece mağarada kalıp, Rebiülevvelin birinci Pazartesi günü 
mağaradan ayrılarak Medîne'ye doğru yola çıktılar. 

Peygamber efendimiz aleyhissalâtü vesselâm ve hazret-i Ebû Bekr efendimiz mîlâdın 
622. senesi Eylülün yirminci ve Rebiülevvelin sekizinci Pazartesi günü Medîne 
yakınlarındaki Kubâ köyüne vardılar. Bugün Müslümanların hicrî güneş yılının 
başlangıcı oldu. Bu senenin Mayıs ayının 16. Cumâ gününe tesâdüf eden Muharrem 
ayının birinci günü de Müslümanların hicrî kamerî yılının başlangıcı olması hazret-i 
Ömer'in hilâfeti zamânında söz birliği ile kabul edildi. Birkaç gün burada kalan 
Peygamberimiz ilk iş olarak Kubâ Mescidini yaptı. Rebiülevvelin 12. Cumâ günü 
Medîne şehrine doğru yola çıktı. Rânûna Vâdisinden geçerken, öğle vakti olmuştu. 
Burada ilk Cumâ namazını kıldı ve ilk hutbeyi okudu. Namazdan sora her ikisi ve 
yanındakiler develerine bindi ve Medîne'nin yolunu tuttular. Medîne halkı, 
Peygamberimizin mübârek yüzünü görebilme heyecanıyla, yolları kaplamış ve bayram 
sevinci yaşıyordu. Enes bin Mâlik, Peygamberimizin Medîne'ye girdiği günden daha 
güzel ve neşeli bir gün görmediğini ifâde eder. Kadınlar ve çocuklar hep bir ağızdan: 

Seniyyet-ül-Vedâ'dan, Bedr doğdu üstümüze, 
Hakka dâvet ettikçe, şükr vâcib oldu bize 

Sen bize gönderildin, Emrullahı getirdin 
Medîne'ye hoş geldin, şeref verir dâvetin 

diyerek, kasîdeler söylüyorlardı. Medîne halkı görülmemiş bir tezâhüratta bulunuyor, 
herkes; "Bize buyrun, yâ Resûlallah!" diyerek, Peygamber efendimizi evlerine dâvet 
ediyorlardı. Resûl-i ekrem efendimiz devesini serbest bıraktı. Deve ilk defâ iki yetime 
âit bir arsaya çöktü ve çok durmadan kalktı. Biraz yürüdükten sonra tekrar aynı yere 
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çöktü. Burası Peygamber efendimizin dayıları olan Neccâroğullarından Ebû Eyyûb-i 
Ensârî hazretlerinin evine yakındı. Peygamberimiz, bu zâta misâfir oldu. Ensâr 
(Medîneli Müslümanlar) dîni için vatanını terk eden muhâcir kardeşlerini barındırdı, 
evlerine misâfir etti, iş buldu, mülklerinden yer verdi ve her yardımı yaptı. 

Bu tür fedâkârlık ancak İslâm kardeşliğinde vardır. Nitekim Allahü teâlâ 
meâlen; "Ancak mü'minler kardeştirler" (Hucurât sûresi: 13) buyurarak, gerçek 
sevgi ve samimiyetin maddî menfaatle değil, îmân ve inançla var olabileceğini 
buyurmuştur. Bu da açıkca Ensar ve Muhâcirîn'in arasında görülmektedir. 

Medîne'ye hicretin, İslâm târihinde büyük önemi vardır. Hicret'ten sonra 
Müslümanlığın kolayca ve süratle yayılması sağlanmış, İslâm dîninin merkezi 
Mekke'den Medîne'ye nakledilmiş oldu. Ensâr ve Muhâcirîn bu yeni İslâm merkezinde 
el ele vererek İslâm dîninin kuvvetlenmesi için her fedakârlığa katlanıyorlar, 
Resûlullah'ın etrâfında toplanarak ve İslâm dîninin esaslarına uyarak yeni bir nizam ve 
mesûd bir hayat kuruyorlardı. Medîne'deki kabîleler arasındaki kin ve düşmanlık 
kalktı, yerini İslâm kardeşliği ve sevgisi aldı. 

Eskiden Müslümanlar 1 Muharremi sene başı kabûl eder, bu günde birbirlerini ziyâret 
eder, tebrikte bulunurlar, hediyeler verirlerdi. Bugün Müslümanlar için âdetâ bayram 
sayılırdı. Ziyâretlerde ve gönderilen tebriklerde yeni yılın, birbirlerine ve bütün 
insanlara hayırlı olması için duâ ederler, büyükleri, âlimleri evinde ziyâret ederlerdi. 
Temiz giyinmek, fakirlere sadaka vermek de dikkat edilen hususlardandı.

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

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 yine Peygamberimiz 
'sallallahü aleyhi ve sellem' koymuşlardır. 
İçinizde en akıllı, Ebu Bekr-i Sıddık'tır 
'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. 
Efendi hazretlerinin Seferi Ahiret diye bir 
risalesi var. Orada buyuruyorlar ki; İmanı olan 
mü'min, neşeli, güler yüzlü olur. Ölümü 
hatırlayan, mü'min, neşeli, 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, kâfir olsun, fasık olsun, facir 
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olsun, isterse evliya 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 abim buyurdular ki;  

Hocamıza talebe olabilmek için üç şart vardır:  

1- Ömürleri kitab okumakla geçti. Kitab 
okurlarken birçok kitabı açarlar, bir birine, bir 
diğerine bakarak araştırırlardı. Yanlarına geleni 
gideni görmezlerdi... Onlara tabi olmak isteyenin 
çok kitab okuması lâzımdır. Kitab okumayan nasıl 
Onların talebesiyim diyebilir... (Bir arkadaş 
rüyasında Hocamızı gördüğünde, Hocamız, 

nereden geliyorsunuz? diye sormuşlar. O arkadaşımız da; bir arkadaştan geliyorum 
deyince, niçin ona gittiniz, o kitab okumuyor buyurmuşlar.) 

2- Ömürleri kitab okutmakla yani yaymakla geçti. Hocamıza talebe olmak isteyenin 
çok kitab dağıtması lâzımdır. Kitabların yayılması için uğraşmayan, büyüklere tabi 
olmuş olmaz.  

3- Birlik ve beraberliğin devamı için uğraşırlardı.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

Enver abim buyurdular ki;  

Hocamızın hayatlarını (çok kısa olarak) hülâsâ 
etmek gerekirse, 3 cümle ile mümkündür: Okumak, 
okutmak ve tatbik etmek. Onları seven onların 
yolunda olmalıdır. Onların yolunda olmak, Ehl-i 
sünnet itikadını öğrenmek ve öğretmektir. Onlar, 
arının bin türlü çiçekten toplayıp bal yaptığı gibi, o 
kitapları hazırlayıp önümüze koydular. Bizim de 
okumamız ve okuduğumuzu birilerine anlatmamız 
yani bu büyüklerin kitablarını başkalarına da 
vermemiz lazımdır, ilim mutlaka yayılmalıdır. İlim 
olmazsa din olmaz. Eğer ecdadımız bizlere 

öğretmeselerdi, biz şimdi müslüman değildik. Onlar canlarını, mallarını, kanlarını, her 
şeylerini bizim müslüman olmamız için harcadılar. Her şeylerini feda ettiler. Eshab-ı 
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kiram'dan hiçbiri kendi yatağında vefat etmemiş, ihtiyar ve genç, hepsi gurbet 
diyarında şehit düşmüşler. Osmanlılar at üstünde dünyanın her yerine Ehl-i sünnet 
itikadını yaydılar. Bizim için uğraştılar. Eğer biz bu hizmeti yapmazsak, bizden sonra 
gelecek olan nesil, bizden davacı olur. Çünki üzerimizde büyüklerin çok hakkı var. 
Onlar canla, malla, kanla bizim müslüman olmamız için her şeylerini feda ettiler, 
bizden de hiçbir şey beklemiyorlar. Bu din anlatmak dinidir. Ahirette hesap sorarlar, 
bu kadar sana emek verildi sen ne yaptın derler..  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Dua edin, gece gündüz çalışıyoruz. 
Birgün Mübareklere; Efendim, çok 
yoruluyorsunuz, biraz dinlenseniz, 
dedik. Buyurdular ki; "Biz, musalla 
taşında dinleniriz. 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. O yine 
başımızda olursa, inşallah bu sıkıntılardan bir an evvel hepimiz kurtuluruz.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Akşam Mübarekleri rüyamda gördüm. Bizim 
hanım, Enver abi ve Mübarekler, üçümüz 
beraberiz. Buyurdular ki; Ben sizi gezmeye 
götüreyim. Çünki böyle yaparlardı. Yakacığa 
veyahut da Boğaza bir yere götürürlerdi. Ya rabbi, 
ne günler.. Böyle gazino gibi bir yere gittik. Fakat 
Anadolu işi, yani çok şatafatlı, modern bir yer 
değil. Masalarda örtü yok. Sade bir yer. Müzik, 

çalgı yok. Bir masaya gittik. Fakat güneş de tepede. Eyvah, şimdi güneşin altında 
nasıl oturulacak, dedim. Bir kere kızlarına kıyamazlar, belli. Güneşi arkaya verirler. 
Bari beni güneşe karşı oturtsalar da, kendileri orta yerde kalsalar diye bir düşünce.. 
Fakat hâşâ, sümme hâşâ, Onlara böyle teklif etmek, ayıp olur. Mübarek bir zâta, 
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hocam nasıl çok genç kaldınız, diye sormuşlar. Bana akıl veren talebelerim olmadığı 
için genç kaldım, demiş. Ekseri akıl verirler ya.. Efendim, masanın başına geldik. 
Bizim hanıma buyurdular ki; Sen karşıya geç, güneş sana zarar vermesin, yakmasın. 
Hanım rahatladı. Yani güneş arkasında kaldı. Buyurdular ki; Ben de güneşe karşı 
oturayım, Enver rahatsız olmasın. Bizi ortaya aldılar. Rüyada dahi olsa, şefkat ve 
merhametlerini ortaya koydular.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir gün Mübârekler anlattılar, Allah 
rahmet eylesin, buyurdular ki; 
Kardeşim, 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, kitaplara mı vereyim 
kendimi, yoksa sohbetlere mi 
vereyim, buyurdular. Çünki 
Mübârekler her hafta, on beş 
günde bir devamlı sohbet 

yapıyorlardı. Ve kitaplara karar verdim, yazmaya başladım. Amma 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 de... 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... 

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...  
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Yine 2001 sonrası, aynı 
günlerde... 

Enver abimlerde, yine 
üçümüz oturmaktayız,.. 

Namaz hazırlığı yapılıyor, 
Enver abim kollarını 
sıvamakta iken bana "Ali, 
senin de borcun var mı?" 
buyurdular. Ben de dedim 
ki; Efendim zât-ı âlînizin 
sıkıntısı yokken biz de 
rahattık. Zât-ı âlîniz sıkıntı 
içindeyken bizim rahat 
olmamız düşünülemezdi, 
dedim. Bu söz Enver abimin 
hoşuna gitti, buyurdular ki; 

"Bizim gibi düşünenler, uzakta olsa da bizimle beraberdir, bizim gibi düşünmeyenler, 
yanımızda olsa da, bizimle beraber değildir" buyurdular. 

Sonra abdest alıp geldiler. Havlu ile kurulanırken 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 gelirler, ondan sonra da kimseyi dinlemezler. Onlar 
delilerdir. Onun için, Mektubâtta da var, bir dünya ehli ile karşılaşırsanız, yolunuzu 
değiştirin. Aynı mahalledeyseniz, başka yere gidin, karşılaşmayın. Kalbiniz meyleder. 
Mübarek Hocamız birgün buyurdular ki; Yüksek makam sahipleriyle gereğinden fazla 
dostluk kurmamak lazımdır. İnsanın kalbi meyleder, aklını kaybeder. Önce kalbi 
meyleder, sonra da aklını kaybeder. Onun için, talebenin asıl vasfı, herkese karşı, 
Allahü tealaya karşı, Peygamberimize karşı, Hocamıza karşı, babasına karşı, annesine 
karşı, kardeşine karşı, edebli olmasıdır. Çünki Şâh-ı Nakşibend hazretleri 'kuddise 
sirruh' bizim yolumuzun başı edeptir, ortası edeptir sonu yine edeptir, buyurmuşlar. 
Enver abinin sıkıntısına katılanlar, Enver abinin sevincine katılanlar, Enver abinin 
üzüntüsüne katılanlar, Enver abi ile beraber sevinenler, dünyada bu his ve acıyı, bu 
sevgiyi duyanlar, hiç şüphe yok ki ahirette o sevdikleriyle, o üzüldükleriyle beraber 
olacaklar. Ama Enver abi ile hiçbir ilgisi olmıyan, Enver abiden bana ne diyenler nasıl 
Enver abinin yanında olacaklar! 

İnsan sevdiğinin acısını paylaşır, sevincini paylaşır, üzüntüsünü paylaşır ve sıkıntısını 
paylaşır." 

........ devamı var. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
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Enver abim buyurdular ki; 

Allahü teala bu din-i İslamı kime göndermiştir? Peygamberimize. 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 vermeye, 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. Allahü teala bu din-i 
mübini iki maksatla göndermiştir. Bir, Onu tanımak için. İki, Ona nasıl ibadet 
edileceğini bildirmek için. Büyüklerimiz kendisini iki şekilde tanıtır. Allahü teala iki 
şekilde tanınır. Birincisi, âlimler yönüyle. İkincisi, evliyalar yönüyle. Âlimler; öğretir, 
anlatır, bildirir. Evliyalar; al, buyur ye, der. Âlimler baklavayı tarif eder. On cilt! 
Evliyalar, yedirir. İlimle öğrenilen İslamiyet, 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 nimetin korunması, ancak ve yalnız arkadaşların birbirini sevmesi, 
kaynaşması ile mümkündür. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim 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, 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.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; 
Allahü teala zahir babamı aldı, 
hakiki babamı verdi." Benim de 
hakiki babama kavuşmam zahiri 
babamın vefatıyla oldu. Babam 
vefat edeceği zaman, nüfus 
cüzdanımı istedi. Eskiden nüfus 
cüzdanları defter şeklinde, 
yapraklı idi. Son sayfasına; 
mutlaka bir fakülte bitirmezsen 
sana hakkımı helal etmem, 
yazdı. Sonra bana vasiyet etdi, 
sana iki şey söyleyeceğim, 

mutlaka bunu yerine getir, dedi. Birincisi; her ne şart olursa olsun mutlaka namazını 
kılacaksın. İkincisi; mutlaka bir fakülte bitirmelisin dedi. Sonra beni okula gönderdi. 
"Rabbimin huzuruna gidince, oğlumu ilim öğrenmeğe gönderip de geldim diyeceğim" 
dedi. "Benden sonra sana okuma diyecekler, mutlaka okumalısın" dedi. 

02 Kasım  2014  Pazar 
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1953 senesinde babam vefat etti, annem okuma dedi, amcam da okuma dedi, maddi 
imkanımız da yok, sana para gönderemeyiz dedi; fakat babamın vasiyeti var okusun 
diye. Nüfus cüzdanıma yazdı, illa ki bir fakülte bitirsin diye. Ben de babamın vasiyetini 
yerine getirmek için okumak istedim. Telgrafla Kuleli'ye müracaat ettim. Babam öldü, 
ben yetimim, okumak istiyorum, beni de okula alın diye telgrafta ısrar ettim. Kasım 
ayı olmuş, Kuleli imtihanları bitmiş. İstanbul'a kadar gelip kazanamayanlar geri 
dönüyor, ben imtihana bile girmedim. Madem öyle, not durumunu bildir, zayıfın yoksa 
seni alalım dediler. Bir tane zayıfım vardı. Gittim öğretmene: 'Ne olur şu dördü beş 
yapıver, ben yetimim, garibim, okumak istiyorum, diye yalvardım. Öğretmen de : 
'Sen okuldan kaçtın, bir müddet gelmedin.'dedi, beş yapmadı.'"Babam öldü, onun için 
gelemedim" dedim. Yine de inanmadı. Bu sefer geldim postahaneye, Kuleli'ye tekrar 
telgraf çektim: 'Notlarım bu, bir tane zayıfım var, ne olur beni reddetmeyin. 'diye rica 
ettim. Beni kabul ettiler. Seni istisna olarak kabul ettik, dediler. 

- devamı var – 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 
  

- dünden devam - 

Kışın İstanbul'a geldim. Ama ne soğuk. 
Haliç buz tutmuş, karşıdan karşıya 
geçiyorlar. Sırtımda bir bavul, benden 
büyük, tahtadan bavulum vardı. Bir 
kadıncağız beni gördü; herhalde acıdı ki 
araba tuttu, beni Kuleli'ye kadar götürdü. 
Bak şurası Kuleli dedi, gitti. Ben de gittim. 
Baktım merdivenler var. Çıktım adım adım. 
Sırtımda kocaman bavul. Bir ayağım kaydı, 
dosdoğru aşağıya. Elim kan oldu. Çıktım, 
elimi saklıyorum. Nöbetçi astsubay beni 
gördü. Hoşgeldin, dedi. Baktı elimi 
saklıyorum. Dedi, senin kolun sakat mı? 
Elimi gösterdim. Yavrum dedi, beni 
kucakladı ve de bu yüzden Kuleli bitene 
kadar rahat ettim. 

Kuleli'ye 1952' de Mübarekler tayin oldu. 
1953'te biz geldik. Kimya dersimize 
Mübarekler geldi. Okul başladı, derslere 
giriyoruz. Sıra geldi kimya'ya. Hocamız 
girdi, 18 yaşında bir delikanlı gibi. Hilafsız, 
18 yaşında. Sıra bana geldi, numaram 

1034. "Ne güzel numaran var, İmam-ı Rabbani hazretlerini hatırlatıyor" buyurdular. 
İmam-ı Rabbani hazretlerinin vefat yılı imiş. 

- devamı var – 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

 - dünden devam – 

İsmail Silleli abi vardı, Allah rahmet eylesin. Evliya 
birisiydi. Mübarekler, beni ve Zeki Celep abiyi, İsmail 
Silleli abiye söyleyip, "Onları bize getir", buyurmuşlar. 
İsmail Silleli abi bizi aldı, evlerine kadar götürdü. İşte 
burası dedi ve geri döndü. Kapıyı çaldık. Mübarekler 
kapıyı açtı. Bize çay ikram etti. Soba başında oturduk. 
Bize Mektubat okudu. Ertesi gün İsmail Silleli abi bizi 
çağırdı. Söyleyin neler gördünüz, dedi. Biz başladık 
anlatmaya; çay içtik, kitap okuduk. Daha ne gördünüz, 
dedi. 12–13 yaşlarında sarışın bir çocuk. Abdülhakim 
abiymiş. Daha ne gördünüz, dedi. 3 -4 yaşında oyun 
oynayan bir kız çocuğu vardı. İnanamazsınız, İsmail 
Silleli abi dedi ki: O kızla sen evleneceksin. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Behlül Dânâ hazretleri 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 cami 
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 Reşid'e gidip, efendim vaziyet bu. Her 
tarafa kendi ismini yazdı, demişler. Halife, nasıl iş bu? Çağırın onu buraya, demiş. 
Gelince, sen deli misin, velî 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. 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... 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

1988 senesi idi. 

Enver abim bize Ramezan-ı şerifte iftar için 
teşrif etmişlerdi. 

Akşam vaktinden biraz evvel, diğer misafirler 
gelmeden, ilk gelen Enver abim'di ve günün 
yorgunluğundan başka baş ağrısı da varmış. 
Misafir odasında Enver abimin yanında ben ve o 
zaman 6 yaşında bulunan büyük kızım vardı. 
Enver abim, 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 abim çok sevindi, dua etdi ve başımın 
ağrısı hiç kalmadı, buyurdu. 

Biraz sonra diğer misafirler de geldiler ve iftar 
sonrası sohbetde Enver abim 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. 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. 
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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. 

(yukarıdaki resim, o günün hatırasıdır). 

........ devamı var. 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Hocamız bana buyurdular ki; Bir gün 
hizmetlerimiz durabilir, kitâb 
satışları durabilir. Ama bir gazeteye 
ihtiyâcımız olacakdır. Ne dersin? Baş 
üstüne efendim, derhâl dedim. O 
gün istifâ ettim. Dekan eve mektûb 
yazdı, ortalık ayaklandı. 
Mübâreklere, üç ay sonra imtihânım 
var, imtihândan sonra mı ayrılayım 
deseydim, peki derlerdi. Fekat onlar 
bir def'a söylerler, temâmsa temâm, 

gerisi önemli değil. Bunun için bir şerit değişdirdik, bir otoban değişdirdik. Yirmi 
senelik tahsîl, üniversitede asistanlık, hepsi rafa kalkdı. Çünki onunla bunun hiç 
alâkası yok. İşte ölüm de böyle, dünyâdan âhırete gidiyorsun. Sonra Allahü teâlâ 
Selçuk üniversitesinde aynı ihtisâsın dahâ iyisini verdi. 

- devamı var – 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Gazete kurulacağı zemân 
Mübârekler ba'zı arkadaşları 
topladılar; "böyle bir gazete 
çıkarmamız lâzım, ne diyorsunuz" 
dediler. Mahmûd abi ile ikimizden 
başka hepsi; bu ağır bir yükdür, 
bizim becerebileceğimiz bir iş 
değildir, dediler. Mübârekler, 
Mahmûd abi ile ikimiz için; "siz 
ikiniz kalın, diğerleri çıksın", 
buyurdular. Mübârekler buyurdular 
ki; O gün sizin iki dudağınızın 
arasına bakdım, eğer hayır 

deseydiniz vaz geçecekdim buyurdular. 

Sonra buyurdular ki; bütün hizmetler Enver'in sâyesindedir. Herkesin sevâbları, aynısı 
ile ona gitmekdedir. Mahmûd abi, ilkokul diploması dahî bulunmayan bir arkadaş, ben 
de işi hiç bilmiyorum. Mahmûd abi ile yola çıktık. Herkes böyle bir iş yapacağı zemân 
fizibilite yapıyor, paralarını hâzırlıyor, işi bilenlerle yola çıkıyor. Biz ise hem işi 
bilmiyoruz hem de paramız yok... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Aza kanaat etmeyen çoğu 
bulamaz. Kendinize güvenmeyin. 
Allahü teâlâya güvenin. Size düşen 
görev budur. Sabah kuş gibi... 
Yuvasından çıkıyor, tevekkül 
ediyor, akşama tok dönüyor. 

Her şeyden ümidinizi kestiğiniz 
zaman, yani imkânlardan 
sıyrıldığınız zaman, Allah dediğimiz 
vakit, Allahü tealanın yardımı 
mutlak gelir. Allahü tealanın 
yardımının az gelmesinin sebebi, 
araya, kendinin koyduğu mânialar 

yüzündendir. Tabii en büyük mânia, günahkâr olmaktır. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim 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 Allah'ım, 
beni şöyle şöyle tanıyın, dedi. Onun için de cenab-ı Peygamberi "aleyhissalatü 
vesselam" vazifelendirdi. Allahü tealanın bildirdiğini, tanıttığını, O da Eshab-ı kirama 
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 O'na nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl teşekkür edeceğimizi, nasıl 
yalvaracağımızı bildirdi.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 

 
Enver abim 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 

11 Kasım  2014  Salı 
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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, kömürleşirsiniz, 
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.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bizden evvelkiler canlarını, 
mallarını feda ederek, bizim 
müslüman evlatları olmamızı 
sağladılar. Bu emaneti bizden 
sonrakilere de aktarmazsak, 
hepsi davacı olacaktır. Büyük 
emanet, büyük insanlara 
verilir. Kendimizi bir şey zan 
etmeyelim. Bu dünya öyle bir 
şeydir ki, ona ulaşmak 
isteyenlerin hepsi küçülür. 
Nitekim ahirette karınca 
şeklinde olacaklardır. Allah'a 
ve ahiret gününe inananların 

hepsi büyüktür, gittikçe de büyürler. Onun için, dünya insanın zilletidir, ahiret insanı 
aziz yapar. O halde, izzeti bırakıp da, zillete düşmeyelim. Ehl-i dünyanın haline bakın. 
Ne adları kaldı, ne şanları kaldı. 

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!  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

1989 senesi idi. 
22 nisan. 
Türkiye gazetesinin kuruluş yıldönümü günü. 
Enver abimi ziyarete giderken, o zaman 3 yaşında 
olan ortanca kızım da arkamdan ağlayınca, 
benimle gelmişti ve üstteki resimde görülen gül 
buketini, Enver abime takdim ederken, mübarek 
ellerinden öpmüştü. 
O gün gazetede Enver abimin çok seçkin ve 
kıymetli misafirleri vardı. 
Enver abimin odasında o gün kısa fakat her 
zamanki gibi çok kıymetli sohbeti oldu. 
O gün Enver abim buyurdular ki; 
Mübarekler buyuruyorlar ki, insan demek muhtaç 
demektir. İnsan, Allahü teâlânın yarattığı her 
şeye gönlünü biraz bağladıkça Allahü teâlâdan o 
kadar uzaklaşır. Dolayısıyla, insanın malı mülkü 
arttıkça Allahü teâlâdan uzaklaşması da artar. 

Eğer kalbinde Allah sevgisi varsa o mal mülk zarar vermez. Ama kalbinde böyle bir 
aşk-ı ilahi ve muhabbet yoksa her kazandığı onu Allah'tan uzaklaştırır. Dolayısıyla, 
Allahü teâlânın rızası insanların muhtaç olduğu şeyleri bırakmasına bağlıdır. Onun için 
İmam-ı Rabbani hazretleri Mektûbat'ta buyuruyor ki, Bu kainatta yaratılan her şey 
insanın faydasına yaratılmıştır. Ancak insanoğlu, muhtaç olduğu şeye kalbini ne kadar 
bağlarsa Allahü teâlâdan uzaklaşması da o kadar olur. Çok tehlikelidir bu. 
Eğer gönül yaratılanlara meylederse o fenadır. Çünki Allahü teâlâ gönlü kendisi için 
yaratmıştır. Uzaklaşma artar artar ve insan o zaman mahlûkatın en kötüsü olur. Bu 
yakınlık ne anlama gelir? Bu ihlas anlamına gelir. Allahü teâlâya yakınlık demek ihlas 
arttı demektir. İhlaslı insan, her an Cenab-ı hakkı düşünen, onun sevgisiyle yaşayan 
ve her işini Allah rızası için yapan insan demektir. 
Ölçü Allahü tealaya yakınlık ve uzaklıktadır. Bir hadis-i şerifte geçtiği gibi, kişi 
insanlardan ne kadar uzaklaşırsa o kadar Allahü tealaya yakınlaşır. İnsanlardan 
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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 insanı severse, 
överse bu iyidir; ama Allahü tealanın değer vermediği insanlar övse ne olur övmese 
ne olur. 
İmam-ı Rabbani hazretleri 'kuddise sirruh' buyuruyorlar ki; Bu dünya muhabbetinden 
kopmanın, bu dünya sevgisinden ayrılmanın tek bir çaresi vardır. Bundan ibadet 
yaparak kurtulamazsınız. Siz eğer dünya sıkıntılarından, dünya üzüntülerinden, dünya 
bağlarından kurtulmak istiyorsanız, kendinize iyi arkadaş edinin. Eğer arkadaşınız iyi 
ise, artık siz kötü olamazsınız. Yani kendinize dönemezsiniz, kendi arzularınızı yerine 
getiremezsiniz. İyi arkadaşla beraber, iyi olmak zorundasınız. O bakımdan, kişi sevdiği 
ile beraberdir hadis-i şerifine uygun olarak, insan arkadaşını iyi seçmelidir. 
Mübarekler yine buyuruyorlar ki: "Bu kalp iki türlü temizlenir. Birincisi ibadetlerdir. 
İkincisi sohbettir. Kalb bir defada temizlenmezse de devamlı olunca temizlenir. Size 
hocanızı hatırlatacak arkadaşlarla beraber olursanız, hocanızın yazdığı eserleri 
okursanız, o zaman o satırların arasında hocanızla beraber olacaksınız, hocanızın 
kalbiyle irtibat kuracaksınız ve onunla hem dünyada ve hem de ahirette hep beraber 
olacaksınız. Allahü teâlâ cevheri çöplüğe koymaz. Eğer kalbiniz Rabbimiz tarafından 
seçilmeseydi bu büyükleri tanımak nasip olmazdı" 
- devamı var – 
Enver abim bizim başımızda........hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

İmam-ı Gazali hazretleri "rahmetullahi 
aleyh" 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. Mektûbat'ta; ilim, edinmek içindir, 
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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. 

Mü'minin artığı şifadır, hem bedene hem kalbe. Efendi hazretleri, çaylarını bitirmeden 
bardağı mübarek Hocamıza (rahmetullahi aleyhim) verirmiş... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mü'mini koruyan iki nesne vardır. 
Biri ihlâsı, 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, ihlâslarından 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 ihlâsı, başkasının hakkını, başkasının kıymetini, kendinden 
daha üstün görmektir. Kendini üstün gördüğü anda, ihlâsı yok demektir. İhlâs, Allah 
için yapılan ibadettir. Allahü teala için yapılan ibadet de, din kardeşlerine çok yararlı, 
faydalı olmaktır. Kendisi için çalışan, kendi menfaatlerini düşünenler, çok tehlikededir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Bir gün Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' 
anlatıyorlar. Her peygamber, bir ahlâkı, bir ameli 
yüzünden peygamber seçilmiştir. Ya Resulallah, siz 
hangi amelinizle, hangi ahlâkınızla Peygamber 
oldunuz, dediler. Îsâr, buyurdu. Îsâr 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. 
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Hayrünnâs men teallemel Kur'âne ve allemehu. Hu kelimesi yoksa hepsi boş. Ne 
demek? İnsanların en hayırlısı, Kur'an-ı kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bu birincisi. 
İkincisi; insanların en hayırlısı Kur'an-ı kerim'i ehlinden öğrenen ve aynen 
nakledendir. Hu kelimesi, onlar ne söylerse aynısını söylerim, demektir.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir delikanlı varmış. Bir köye gidecekmiş; fakat 
gideceği köydeki köprü, ha düştü ha düşecek.. 
Köprünün başına gelmiş, türkü söyleye söyleye öbür 
tarafa geçmiş. Bir mübarek zât da bu taraftan 
seyrediyormuş. Aynı anda bir mübarek zât gelmiş, 
okumuş, cenab-ı Hakka yalvarmış. Tam köprünün 
üzerine gelmiş, pat diye nehire düşüp, ölmüş. 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, ölümü, köprüyü 
görünce değil, çok eskiden beri hatırlayıp benimle beraber olsaydı, ben de köprüde 
beraber olurdum.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Büyüklerimiz buyuruyorlar ki; Ülfet, 
sevap, külfet-i mükabildir. Külfet 
yoksa, ülfet o zaman da olur; ama 
mübarek Hocamız buyuruyorlar ki; 
Dünyada en zor iş, Allahü tealanın 
dinini anlatmaktır, imandan 
bahsetmektir. Çünki onun çok düşmanı 
ve muhalifleri vardır. İnsanın 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 
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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? 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Ne mutlu bize ki, Cenab-ı Hak 
bizleri hayırlı işlerde istihdam 
ediyor. Böyle bir nimet çok az 
kimseye nasib oluyor. Nasıl ki beş 
gram altın için beş ton toprak 
eleniyor, Allahü teâlâ bize o kadar 
nimet veriyor, biz bunlara karşılık 
ne veriyoruz? Ahirette bunların 
hesabı sorulacak. Bu hesabdan yüz 
kişiden biri kurtulabilir. İkinci 
olarak, Allahü teâlâ bizleri sağlıklı 
olarak yarattığı için ne kadar 
şükretsek azdır. Beş tane ameliyat 

oldum. Bizim hanım diyor ki, sen âdet edindin, her sene bir ameliyat oluyorsun. 

Hep gülmek iyi değil. Gün, tevbe ve istigfar zamanıdır. Yarına çıkacağımız belli değil. 
Mü'min mü'minin kıymetini bilmez ise Allahü teâlânın kıymetini hiç bilmez.  

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... 
 

2002 senesi mart ayının 3'ü idi, Salı günü. Sarıyerde yatsı namazını Enver abimlerin 
evinde beraber kıldık, 5-6 kişi vardı sadece.. Bana, "geç imam ol" buyurdular. 
Namazdan sonra, 5-10 dakika kısa bir sohbet oldu. Kitab okuma toplantıları devam 
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ediyor değil mi buyurdular. Kimler geliyor, 
ne günleri nerede toplanıyorsunuz diye 
sordular. Toplanmanın kıymetini anlattılar. 
Bu yolda, büyüklerin ruhaniyetinden 
istifade etmek için toplanıp kitap okumak 
şarttır, buyurdular. Bir insan tek başına 
kitap okursa kitap okumak olur, toplanıp 
okurlarsa kitabı yazan zatın sohbetinde 
bulunmuş olurlar, kitabı yazan zatın 
feyzlerine kavuşurlar, buyurdular. 
Hocamız, beni arayan ilmihalin satırları 
arasında bulsun, buyurduğunu anlattılar. 
Sonra da buyurdular ki; "Senin 
toplantılarına muntazam katılanlardan 20 
arkadaşını yarın yatsı namazına getir, 
beraber yemek yiyelim, onlarla bir de ben 
sohbet edeyim" buyurdular. Ertesi gün 
gittiğimzde yer sofrası kurulmuştu, Enver 
abim de yerde oturarak, hep beraber 
yemek yedik. Yemeğe oturduğumuzda 
Enver abim buyurdular ki; "Akşam bu 
yemeği yiyeceğiz diye öğlen birşey 
yemedim ve acıktım" buyurdular. 
"Hocamız bir defasında Beylerbeyindeki 

eve teşrif etmişlerdi. Az yesem mi sevinirsiniz yoksa çok yesem mi sevinirsiniz, 
buyurdular. Ben de, çok yerseniz sevinirim dedim. Mübârekler (Dün akşamdan beri 
birşey yemedim, çok açım) buyurdular". "Eshâb-ı kirâm efendilerimizin içerisinde anne 
ve babası müşrik olmayıp da Müslümân olan tek Hazret-i Ebu Bekir efendimizdir. Sizin 
gibi. Çünki sizin anne babanız, abiniz, aileniz, hepsi büyükleri tanıyor, seviyor". 
Muammer dede zaten hem kendisi mücahid, hem mücahidler babası, bu yaşlarda olup 
da Mübârekleri seven birkaç kişiden biridir. Hocamız da sizin ailenizi birkaç defa 
Hazret-i Ebu Bekir efendimize benzetmişti" buyurdular. Yemekten sonra salona 
geçildi, namazdan sonra, O gün Enver abim buyurdular ki; Mektubat'ta buyuruluyor 
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 tealadır, ahirettir, peygamberdir. Onlar hiç insanların halleri ile, paralarıyla 
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ilgilenmezler. O'nlar insanların, ehli nar mı, ehli cennet mi olduklarını firasetleriyle 
anlarlar. Eğer bozuk insanlar, yani bid'at ehli veya kafirler büyüklerin hallerinden 
anlatırlarsa, büyüklerin sözlerinden bahsederlerse, güzel bir marifet yayılır, fakat bu, 
çöpçünün eline düşen elmas gibidir. Bu, çöpçüye bir şey kazandırmaz. Çünkü din 
zahirdir, mutlaka islamiyete uymak esastır, dine uymayan tek hareketi varsa onun 
dinden bahsetmesi, çöpçünün elindeki elması anlatması gibidir, ona bir şey 
kazandırmaz. Elmas yine de elmastır. 

Arif olanlar, yalnız Allahtan, ahiretten bahsedip, insanları o seadete kavuşturmak için 
uğraşanlardır. Özellikleri de, insanların kalbine baktıkları zaman, salih mi fasık mı, 
derhal anlarlar. Bunlar marifet ehlidir. Keramet ehli, harika ehli olanlar ise, 
mahluklarla, insanlarla uğraşırlar ve kaybolan eşyaları, istikbalde olması muhtemel 
olanları, geçmişteki şeyleri bilmeğe çalışırlar. Onların uğraştığı saha, Allahın 
yarattıkları, kullarıdır. Ârifler ise, katiyyen böyle şeyleri akıllarına bile getirmezler. 
Dolayısıyla, insanlar bu harikulade şeyler gösterenlere itibar gösterirler, daha çok, 
onların peşinden giderler. Allahü teala ile araları pek belli olmadığı için de, ahiretleri 
gariptir. Marifet ehli olanlar ise dünyaya hiç kıymet vermediğinden dâima azınlıktadır. 
Keramet ehlinin etrafı kalabalıktır, insanlar onları büyük bilir. Marifet ehlinin etrafında 
her zaman az insan bulunur, kıymetini bilenler azdır. Havasın kalbinden, avamın 
dilinden olan gıybetdir. Marifet ehli, yalnız Allah için konuşur, ahiretten bahseder ama 
harika ehli olanlar, harikalar, üstünlükler, kerametler, uçmalar, kaçmalar gösterenler, 
hem iyi hem kötüdür. İyi tarafı; Allahü teala lütf etmiş iman vermiş. Kötü tarafı ise; 
bu haller kibre sebep olabilir, küfre kadar götürebilir. Şeytan daha beterini 
yapabiliyor. Onun için bunlar özenilecek şeyler değildir. Hatta kabirlerdekiler ile 
konuşmak bile tehlikeli olabilir, özenmemelidir, çünki o tip insanlar bu hallerin 
kendisinde olup, başkasında olmadığını düşünüp kibirlenirse herşeyini kaybedebilirler. 
Hakiki Mü'min büyüklerin şadırvanına musluk olandır. Kendisi çeşme olmağa çalışırsa, 
o çeşmeden mikroplu sular akar. Büyüklerin şadırvanında musluk olanlar temizdir, 
mikrop bulunmaz. Fakat bu musluk mekanik olarak açılıp kapanmaz, sevgi, muhabbet 
ne kadar çok ise bu musluk suyu o kadar çok akıtır. Yani suyun akması, insanın eli ile 
değil, sevgi sebebi iledir. 

- devamı var – 

Enver abim bizim başımızdahem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem rehberimiz, 
yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Cenab-ı Hak inşallah bu evlenen kardeşlerimize hayırlar, hayırlı geçimler versin. Bu 
evlenen kardeşlerimiz İslamiyete göre hareket ederlerse, dünyaları da, ahiretleri de 
ma'mur olur. Enver abiye de şikayet gelmemiş olur. Eğer İslamiyetin dışına çıkarlarsa, 
iş nefsaniyete binerse, sonu hüsran olur. Hüsran ne demektir? Hem dünyada hüsran, 
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hem ahirette hüsran. Çünki 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. İlmihal'de 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.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

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? Efendim en büyük hizmet şu; Rabbenağfirli ve li-valideyye ve lil müminine 
vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya-i minhüm vel emvat. Yani o 
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 
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ki, evvela sen afv olursun. Yine Mübareklerden işittim, Rabbenağfirli ve li-valideyye ve 
li-üstaziyye ve lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya-i 
minhüm vel emvat. Hem hayatta olanları, hem vefat etmiş olanları. 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. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

İnsanların takdirleri ve tenkitleri 
bizi haktan ayırırsa, yani sırf onun 
için yaşıyorsak, on para etmeyiz. 
Bütün dünya seni sevse, takdir 
etse fakat Allah sevmese, ne işe 
yarar? Bütün dünya size düşman 
olsa, siz eğer Allah dostuysanız, ne 
saadetdir... Beş sene, on sene, elli 
sene sonra hepsi bitecek. Sadece 
Allah için yapılan ameller sabit 

kalacak. Ne satın alınan evler, ne satın alınan arabalar, ne yatırımlar, ne elbiseler, ne 
ayakkabılar hiç birisi fayda vermeyecek. Zaten insanı mükemmelen soyuyorlar ve 
başka bir âleme gönderiyorlar... 

Afv etmek zamanıdır, herkese iyilik etmek zamanıdır. Öfkelenmek zamanı değildir. 
Öfkeyle kalkan daima zararla oturuyor. Çelmek zamanı değil, dirsek vermek, destek 
olmak zamanıdır.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Halid Ebû Eyyûb-el Ensari "radıyallahü anh" hazretleri var. Buranın güneşi. Bir 
dünyanın güneşi var, bir de orada güneş var. Buyuruyor ki; Birgün cenab-ı 
Peygambere 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 Allah ile pazarlık mı 
yapıyorsun, dedim. Sana ne! Ben Habibinin hürmetine, Rabbimden istiyorum, dedi. İyi 
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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.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mü'minin hedefi; ölüm ve 
sonrasına hazırlanmaktır. 
Ölüme ve sonrasına 
hazırlanmayan, tek 
kelimeyle ahmaktır. Çünkü 
bu dünya fani, bugün var 
yarın yok. Nitekim 
hayatımızın bu kadarki 
bölümü, elhamdülillah şöyle 
veya böyle geçti. Böbrek 
ameliyatı ile de geçti, 
üzüntüyle de geçti, neşeyle 
de geçti. Böyle yirmi sene 
de geçebilir, elli sene de 

geçebilir. Ama o da geçecektir. Kalacak olan, amel-i salih veya günahlardır. Allah'tan 
ki Allahü teala Kur'an-ı kerimde söz veriyor; Eğer tövbe ederseniz, cemi'a diyor, 
bütün günahlarınızı afv ederim. Binaenaleyh her zaman tövbe etmek lazımdır. Bin 
defa da tövbemiz bozulsa, yine tövbe etmemiz lazım, başka çaremiz yok. Çünkü Rab 
bir ve biz O'nun huzuruna gideceğiz.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

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.  

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... 
 

1991 senesi ağustos ayında, bir haftalık tatile çıkacaktık. Enver abimden izin almak 
için gittiğimde, akşama misafirliğe gidecekleri abinin evine beni de davet ettiler. 
Orada, bir müslimanın evi şöyle şöyle olmalıdır diye tarif ediyorlar ve bunları 
anlatırken beni muhatap alıp bana anlatıyorlardı. Ertesi gün biz tatile çıktık. Birkaç 
gün sonra bizim bulunduğumuz apartmanda bazı hadiseler olmuş, hemen İstanbul'a 
dönmemiz icab etti. İstanbul'a dönünce olanları Enver abime anlattım. Evinizi hemen  
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değiştirin buyurdu. Birkaç saat içinde ilk 
bulduğumuz ev, üç gün evvel Enver abimin tarif 
ettiği eve tam olarak da uyuyordu. Bu evi alalım 
mı diye sormağa gittim. Efendim, geçen gün ev 
konusunda anlattıklarınızı bendeniz'e 
söylemişsiniz, bugün anladım dedim. Bu evi 
hemen al buyurdular. Nasıl alacağımı tarif edip 
dua ettiler. O zaman imkanım olmadığı halde 
Ever abimin duası ile çok kolay oldu. Eve 
taşınınca ilk misafirimiz Enver abimdi, o gün evi 
gezip şuralarını şöyle yapın diye tavsiyelerde 
bulundular ve kahve içtikleri odada üstteki resim 
hatıra kaldı. Yemekten sonra sohbet ederken 
Enver abim buyurdular ki; İmanın alameti, 
hubbu fillah buğdu fillahdır. Bir insan ahiretde, 
nerede ve kimlerle olmak istiyorsa, bunu 
dünyada tercih edecek. Allahü tealanın veli 
kullarını ne kadar çok severseniz ve onlara karşı 
ne kadar edepli olursanız, o büyüklerden o kadar 
çok feyz alırsınız. Allahü teala sizi yükseltir. Bu 

büyüklere karşı edebi, muhabbeti olmayan mahvolur. Allahü tealanın bir kulunu 
sevmesi, O'nun çok sevdiği veli kullarının kalbine girmeğe, onların sevmesine bağlıdır. 
Bu büyüklerin, bir kişiyi kabul etmesi, peygamber efendimizin ve Allahü tealanın da 
kabul etmesi demektir. Bu büyüklerin bir kişiyi sevmemesi, o kişiyi peygamber 
efendimizin ve Allahü tealanın da sevmemesine sebep olur. Son nefesde beyindekiler 
silinir, kalbdekiler kalır. Kalbde neyin muhabbeti varsa imanla ölmek veya imansız 
ölmek bu sevgiye bağlıdır. Kurtulmanın çaresi, kurtulanlarla beraber olmakdır, onları 
sevmek, onların yolunda olmaktır. Birgün Mübârekler buyurdular ki; Efendim, Yûsüf-i 
Hemedânî hazretleri senede bir ay Bağdâd'a gelip vâaz ederdi. Nitekim Seyyid Fehîm 
hazretleri de senede bir ay Van'a gelip Şa'bâniyye câmi'inde vâaz verir ve giderdi. 
Bazı büyükler böyle yaparlarmış. Yûsüf-i Hemedânî hazretlerinin Bağdâd'a geldiği 
zemânki vâazını dinlemeye birgün üç arkadaş gelmek için yola çıkıyor. Yolda 
gelirlerken birisi kalbinden diyor ki, ya Rabbi bu ne bahtiyârlık, bu ne se'âdet. Bir 
Allah adamı bu memlekete gelmiş bize nasîhat verecek, vâaz verecek. Biz ne kadar 
şanslı insanlarız. Birisi de diyor ki, bu hocalar para kazanmak için, şöhret kazanmak 
için ta kendi köylerinden kalkıp buraya geliyorlar. Ona bir soru soracağım ki cevabını 
veremeyecek, rezil olacak, diyor. Kalbinden kesinlikle reddediyor. Biz niye gidelim 
bunun vâazını dinlemeğe? Hadi arkadaşların hâtırı kırılmasın deyip geliyor ama 
kesinlikle reddediyor. Üçüncüsü de diyor ki, madem gelmiş arkadaşlarım inşâallah 
istifâde eder ama burada hoca mı yok? Buradakiler de zâten bu halka yetiyorlar. Ta 
nerelerden buraya kadar gel. "Ben de bir soru soracağım. Bakalım cevap verebilecek 
mi?" diyor. Bu üçüncüsü ne kabul ediyor, ne reddediyor. Biri tam teslîm, biri tam red, 
biri de ortada. Yûsüf-i Hemedânî hazretleri bakıyor, birinciye diyor ki, "Ey Abdülkâdir! 
Bu edebinin güzelliği ile, Allahü teâlâ'yı ve Resûlünü râzı ettin. Ben senin Bağdâd'da 
bir kürsüde oturduğunu, çok yüksek bilgiler anlattığını ve; Benim ayağım, bütün 
evliyânın boyunları üzerindedir, dediğini sanki görüyor gibiyim ve ben, yine senin 
vaktindeki bütün evliyâyı, senin onlara olan yüksekliğin karşısında boyunlarını eğmiş 
hâlde olduklarını görüyor gibiyim. Sen o kadar büyük bir evliya olacaksın ki senin 
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asrında senden daha büyük bir evliya olmayacak. Senin ayakların bütün o evliyaların 
omuzlarının üstünde olacak" buyuruyor. Sen bu dereceye Allahü teâlânın Velî kullarına 
olan sevgin, muhabbetin sâyesinde, ihlâsın sâyesinde kavuşursun." İkincisine sıra 
geliyor, ona bakarak diyor ki; "Yazıklar olsun sana, ey İbn-üs-Sakkâ! Demek bana, 
cevabını bilemeyeceğim suâl soracaksın ha! Senin sormak istediğin suâl şudur. Cevabı 
da şöyledir. Ben anlıyorum ki, senden küfür kokusu geliyor, sen mürted olacaksın. 
Hem büyük âlim olacaksın hem dinsiz olacaksın, mürted olacaksın. Çünki senin 
kalbinde ihlâsın yok. Allah adamlarına karşı muhabbetin yok. İhlassızlığın yüzünden 
ve Allah adamlarına karşı olan buğzun yüzünden îmânını gayb edersin, Allah 
adamlarına karşı olanlar paramparça olur." diyor. İbn-üs-Sakkâ, Dicle nehrinin 
kenarında bir taşın üzerine oturur, Allah'ın var ve bir olduğunu üçyüz delil ile ispat 
edermiş. O kadar büyük âlim olmuş. Sonra İstanbul'a gitmiş. Orada kötü insanlarla 
beraber olmuş ve İslamiyetden ayrılmış. Onun için mürted deniyor. Bu kadar çok ilmi 
onu kurtaramamış. İbn-üs-Sakkâ ihlassızlığı yüzünden, Allah adamlarına karşı 
edepsizliği ve buğzu yüzünden, kibiri yüzünden helak olmuş. Allahü teala ondan her 
şeyi almış, imanı almış, böyle helak etmiş. Sonra bu adam Dicle nehrinin kenârındaki 
aynı taşa oturup, üçyüz delîl ile Allah üçdür diye isbâta kalkışırmış. Üçüncüsüne de 
diyor ki, "Sen de bana bir suâl soracaksın ve bakacaksın ki, ben o suâlin cevabını nasıl 
vereceğim. Senin sormaya niyet ettiğin suâl şudur ve cevabı da şöyledir. Fakat sen de 
edebe riâyet etmediğin için, ömrün hüzün ile geçecek, sen dindar olmazsın, dinsiz de 
olmazsın. Zengin de olmazsın, fakir de olmazsın. sürünüp gidersin" buyurmuş.. Bu üç 
gençden birincisi seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretleridir. Allahü teâlânın velî 
kullarına olan sevgisi, saygısı ve edebi sâyesinde evliyânın en büyüklerinden oluyor. 
Hakîkaten Abdülkâdir-i Geylânî "kuddise sirruh" hazretleri, zâhirî ve bâtınî ilimlerde 
yetişti. Zamânında bulunan Evliyânın en üstünü, baş tâcı oldu. Öyle yüksek derece ve 
makâmlara kavuştu ki, insanlardan ve yüksek zâtlardan herkes gelerek, mübârek 
sohbetlerinden istifâde ederlerdi. Zamânında bulunan bütün Evliyâ, onun 
kendilerinden çok yüksek olduğunu bilirler ve üstünlüğü karşısında hürmette kusûr 
etmezler idi. Bunlar meydâna çıktıkça, Hâce Yûsuf-i Hemedânî hazretlerinin senelerce 
önce kerâmet olarak haber verdiği hâller anlaşılmış oldu. İkincisi İbnü-s Sakka; Allah 
adamlarına olan buğzu, nefreti ile îmânını kaybetmiş. Üçüncüsü de hiç tanınmamış 
bile. 

- devamı var – 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyorlar ki; İyiler iyilerle beraber 
olur, mutlu olur, habisler (kötüler) kötülerle beraber olur, mutlu olur. Dolayısıyla, 
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dünyada daima iyilerle beraber olmalıdır. 
Çünki, içlerinden bir tanesini Cenab-ı Hak 
seçer, sever, ayırırsa, onunla beraber 
olanların hepsi, onun hürmetine Cennet'e 
girerler. Başka türlü kurtulacağımız yok 
çünki. Ya Rabbi, ne şanslıyız. Vallahi, 
billahi, tallahi çok şanslıyız ki Cenab-ı Hak 
bizi iyilerin arasında halk etti. Ya 
habislerin arasında olsaydık? Onlar 
nereye giderse biz de oraya giderdik. 
Onun için, dinimizi, imanımızı korumak 
için hep iyi insanlarla beraber olalım. 
Çünki Peygamber efendimiz 

"aleyhissalatü vesselam" buyuruyorlar ki; Dinül mer'i dinül ahihi. İnsanın dini 
arkadaşının dini gibidir. Arkadaşımız iyiyse biz de iyi oluruz. Arkadaşımız kötüyse 
maalesef o kötülük bizi yakar. Çünki daima kötülük, iyiliğe hakimdir. Kötülük daha 
çabuk yayılır. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Mevlana Celaleddin-i Rumi 
hazretleri, Allah rahmet 
eylesin, buyuruyor ki; 
Allahü teâlâ, bir kulunun 
felaketini murad ederse, 
onun kalbine, bir Allah 
adamını yermek, tenkit 
etmek, onu beğenmemek 
hissi doğar. Eğer Allah, bir 
kulunun bütün kusurlarını 
bağışlamak, afv etmek, 
örtmek, yok etmek dilerse, 
o kul, başka kulların 
ayıplarını, kusurlarını 
görmez ve anlatmaz, örter 

yani. Eğer Allahü teala bir kulunun saadetini, Cennetini, onun kurtulmasını murad 
ederse, zâr zâr onu ağlatır, dua ettirir. Çünkü Allahü teâlâ'nın en hoşuna giden ibadet, 
gözyaşıyla ona yalvarmaktır. Onu zâr zâr ağlatır, çünkü ona birşey vermek 
istemektedir, birşey vermek için de ona bir istek vermektedir, o istek için de 
yalvarmasını istemektedir. O halde kulun yalvarması ibadettir. Hatta ibadetin tarifi 
zillettir. Zilletin tarifi yerlere düşmektir. Allahü teala'nın büyüklüğü karşısında secdeye 
varmaktır, onun karşısında eğilmektir, aczini ifade etmektir. Kulun Allahü teala'ya 
karşı acziyetini ifade etmesi, ibadettir.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Bu 
tarlaya faydalı tohumlar ekenler, 
öbür tarafta 1'e 100, 1'e 700 
karşılığını alacaklardır. Bu 
tarlaya faydalı tohum değil de 
zararlı tohumlar ekenler, o 
zararlı tohumların sonucu olarak 
da zararlı yere gideceklerdir. 
Bütün bunların neticesinde, 
insanın hem iyi huylu olabilmesi 
hem tarlaya faydalı tohum 
ekebilmesinin en büyük şartı, iyi 

arkadaş bulmaktır. Kötü arkadaşla beraber olan ne kadar iyi olursa olsun birgün 
bozulabilir. İyi arkadaşla beraber olan, kendisi bozuk bile olsa yine birgün kurtulabilir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Peygamber efendimiz 
"aleyhissalatü vesselam" 
buyuruyorlar ki; Ben bu 
dünyada iki insana gıpta 
ederim, imrenirim. Biri ilim 
sahibidir, cehaletle savaşır. 
İkincisi çok zengindir, 
fukaralıkla, fakirlikle savaşır. Ve 
ikisi de çok kıymetli hizmetler 
yapar. İlim erbâbı, ilim sahibleri 
bir nurdur, bir ışıktır. Cenab-ı 
Peygamber "aleyhissalatü 
vesselam" ilmi çok 
methetmiştir, âlimler çok 

methedilmiştir. Rütbe-tül ilm, a'ler-rüteb buyurulmuştur. Yani, İlmin insana verdiği 
rütbe, rütbelerin en yücesidir. İkincisi, fakirlik. Çok sıkıntılıdır, üzüntülüdür ama hâli 
vakti yerinde yerinde olup da Allahü tealanın verdiği imkanları fakir fukaraya dağıtan, 
onları yediren, içiren, besleyen, onlara iyilik eden, Allah indinde çok makbul bir 
insandır. Bu iki insana Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam", Ben imrenirim, 
buyuruyor.  

ali zeki osmanağaoğlu 

01 Aralık  2014  Pazartesi 

02 Aralık  2014  Salı 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bu yol çok ince bir yoldur. Sahrada 
yol bulmak çok zordur. Deryada yol 
bulmak çok zordur. Orada kutup 
yıldızı lazım, bilen birinin götürmesi 
lazım, Hüdayi yolu lazım. Yoksa ben 
giderim dersen, işte öyle gidersin. 
Sakın ha, bu bir kumar değil, sonsuz 
bir hayata doğru gidiyoruz. Bu, 
muvakkat bir ömürdür, bugün varız, 
yarın ne olacağımız belli olmaz. Bu 
muvakkat ömürde arkadaşların 
birbirine sahip çıkması, birbirlerinden 

istifade etmesi, birbirlerini arayıp sorması, araştırması lazımdır. Dinül mer'i dinül 
halilihi. Hadis-i şerif bu. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir. İyi arkadaş seçen 
kurtulur. Kötü arkadaş seçen, inna lillah ve inna ileyhi raciun, ölür, hem de sonsuz 
ölür. Tabi her tarafımız tuzak. Bu tuzaklara düşmek çok zor bir durum. Ama ne 
yapacaksınız ki, dünya tuzak. İşte o tuzakların nerede olduğunu bilen, tuzakların 
arasında yol katetmesini bilen, yolu bilen birisiyle beraber olursanız korkmayın. Ama 
ben dümdüz giderim derseniz yanar gidersiniz. Hepimiz çok tehlikedeyiz. Bu tehlike, 
ayağımızı yanlış bir yere bastığımız anda infilak eder. Dolayısıyla ayrılmamaya, 
bölünmemeye, ayrı düşmemeye çalışalım ve kendimizden emin olmayalım. Ta ki son 
nefese kadar korku içinde yaşayalım. Cenab-ı Hak inşallah hepimize, bu mübarek 
gecenin hürmetine, bu mübarek ayın hürmetine son nefeste iman ile ölmek, şehid 
olarak ölmeyi nasip etsin. Birlik ve beraberlikten ayrılmasın. Hadis-i şerifte Cenab-ı 
Peygamber "aleyhissalatü vesselam" buyuruyorlar ki; Birlik ve beraberlikte rahmet 
vardır, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. Hadis-i şerif. Ve mübarek hocamız, Allah rahmet 
eylesin, buyurmuşlardı ki; Şeytanın başlangıç noktası, felaketin başlangıç noktası 
evvela, din kardeşini kötülettirir, tenkit ettirir, kusurunu aratır. Başlar din kardeşinin 
aleyhinde konuşmaya. Bu, felaketin başlangıcıdır buyurdular. Sonra din kardeşinden 
abisine atlar, oradan hocasına atlar, böyle gider buyurdular. Çok fekalet. Ben çünki bir 
zamanlar böyle bir sıkıntıya düşmüştüm. Efendim dedim, ben hayret ediyorum ki, bu 
kadar kötüleyen arkadaşlara benim hep iyiliğim olmuştur. Ben haşa kimseye kötülük 
yapmadım, değil yapmak, kötülük düşünemem, böyle bir akıl yok bende. Kardeşim, 
bu siz değilsiniz, bu sırayladır. Esas kötüledikleri benim, sonunda nereye varacak 
göreceksiniz, buyurdular. Hakikaten en sonunda öyle oldu. O yüzden dikkat edin, 
böyle bir dedikodu varsa orada ateşi söndürün. Eğer başlangıçta söndürülürse herkes 
kurtulur. Ama dinlemek artarsa çok felaket olur. Hemen susturmak lazım. Hatta 
Mübarek Hocamız buyurmuşlardı ki; Eğer birisi size bir din kardeşinizi kötülerse, siz 
ona sus derseniz yüz şehid sevabı alırsınız buyurdular. Niye? Bir fitneyi önlediğiniz 
için. Dolayısıyla muhabbet ince bir yoldur. Böyle, gözü kapalı gidilecek bir yer değildir. 
Çünkü o muhabbetin sonu Cennet'tir. 

ali zeki osmanağaoğlu 

03 Aralık  2014  Çarşamba 
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Enver abim buyurdular ki;  

Emevi halifelerinden Harun Reşid 
Hazretleri "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 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 Hazretleri, bir nasihat ver, dedi. Ellerini uzattı; Ya Rabbi, yumuşak desen 
yumuşak değil, sert desen sert değil, yine senin mümin kulundur, bunu ateşe atma, 
dedi.  

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... 
 

04 Aralık  2014  Perşembe 

05 Aralık  2014  Cuma 
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1998 senesinde, Enver 
abimler, Hocamız da 
dahil, ailece 8 ay kadar 
Yalova'da kaldılar. Orada 
evi olan, Enver abilere 
komşu olan arkadaşlar 
da orada kaldılar. 
İstanbul'a işlerimize her 
gün Yalova'dan gelip 
gittik. O günlerde, öyle 
güzel, öyle tatlı zaman 
yaşadık ki, hatırlamak 
bile ayrı bir zevk veriyor. 
Hergün sabah namazına 
Enver abim mescide 
gelirler, hep beraber 

cemaatle namaz kılınırdı. Sonra biz vapura yetişmek için alelacele yola koyulurduk. 
Akşama da heyecanla yine geriye dönerdik, çünki akşam namazına yetişip, namazdan 
sonra da bazan yemek, bazan çay için, bir abinin evine teşrif ederler, mescidde kimler 
varsa hepsi oraya davetli olurdu. Yemek bahane, maksat Enver abimin sohbeti idi. 
Öyle neşeli ve öyle tatlı sohbetler olurdu ki, dünyada bir benzerini bulmak mümkün 
değildi. Bu bakımdan biz çok şanslı insanlardık. Abiler her gün evine Enver abileri 
davet etmek için sıraya girerdik. Enver abiler de davet eden hiç kimseyi kırmayıp 
kabul ederlerdi. Her akşam bir abinin evinde olurduk. Sonra hep beraber yatsı 
namazına gidilirdi. O sene çok bereketli, özel zamanlar yaşadık. O günlerde Enver 
abim bizim evi teşriflerinde çekilen bir hatıra karesi yukarıdaki resimdir. 

O gün Enver abim buyurdular ki; Resulullah efendimiz "aleyhissalatü vesselam" 
buyurdular ki; "Dünya, uykudaki bir kimsenin rüyasıdır. İnsanlar uykudadır, ölünce 
uyanırlar. Ahiret ebedî hayattır. Cennet dünyanın karşılığıdır"... Dünyayı terk edene, 
bırakana, oranın ebedi nimeti verilecektir. Yani dünyayı sahiplenmeyen, dünya malını 
sahiplenmeyen, onun bir karanlık olduğuna, emanet olduğuna iman eden için Allahü 
teala, kalıcı olanı verecektir. Cehennem de dünyanın karşılığıdır; dünyayı isteyip, 
ahireti unutana verilir, oradan ebediyen ayrılamaz. Bu bir tercih meselesidir. Ahireti 
tercih edene Allahü teala cenneti verecektir, dünyayı tercih edene cehennemi 
verecektir. Resullullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimize, bugünün en hayırlısı 
kimdir denildiğinde; "Dünyada Allah'a itaat eden ve ömrünü o yönde bitirendir" 
buyurdu. Yine buyuruluyor ki, "Eğer bir şey mutlaka olacaksa siz onu olmuş bilin". 
Ahirete giden herkes bir pişmanlık duyacaktır, dünya için kanaat olur, ahiret için 
kanaat olmaz. Dünya için tevekkül olur, ahiret için tevekkül olmaz. Dünyada pişmanlık 
nimettir, fakat ahiretde pişmanlık felakettir. Kabrden birisi çıkıp dünyaya gelebilse, 
her halde 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. 
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Herşeyin bir hikmeti, gayesi vardır. İnsanın bile yaşarken bir gayesi, maksadı vardır. 
Rabbimizin her yarattığında bir hikmet vardır. Allahü teala insanı maksadsız, gayesiz 
yaratmış olamaz. Sizi bir gaye için yarattım, buyuruyor. İnsanın yaradılış gayesi, bu 
üçbeş günlük dünya olamaz.."Ben sizi ibadet için yarattım" buyuruyor. İbadet; 
Rabbimizi tanımak, Onun büyüklüğünü anlamak, içimizde çok kötü bir nefsimizin 
olduğunun farkına varmaktır. Kendini tanımak ne kadar artarsa Allahü tealanın 
büyüklüğü o kadar anlaşılır. İnsan kendini beğenirse müslümanları beğenmez, 
islamiyeti beğenmez, sonunda şirke kadar gider. Dînimizi öğrenmek ve öğretmek 
herkese farzdır. Bizden evvelkiler bize öğretmek için uğraşmasalardı, bu gayreti 
göstermeselerdi, bugün biz müslüman olamazdık. Biz de bizden sonrakilere temiz bir 
şekilde ulaştırmalıyız, üzerimizdeki emanet çok büyüktür. 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 hizmetçi 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 
alır. İnsanların rızasını gözetip, Rabbimizin rızasına uymayanların, Allahü tealanın 
gadab edeceği işlerde insanların rızasına uyanların işini insanlara bırakır. 
Büyüklerden istifade etmenin iki şartı vardır; biri edep, diğeri teslimiyetdir. Teslimiyet 
öyle olmalıdır ki, ölünün ölü yıkayıcıya teslim olduğu gibi olmalıdır. Ölü, yıkayıcıya 
itiraz etmez, kalkıp yürümez, kızmaz, konuşmaz,… Yıkayıcı ne isterse ölü onu yapar. 
Ölü kefenle kalkıp yürüse, en yakınımız bile olsa korkulur. Demek ki fazla hareket 
etmemek, fazla konuşmamak, kızmamak lazımdır. Seadete kavuşabilmek için, 
büyüklerimizin ahlakı ile ahlaklanmamız lazımdır. 

- devamı var – 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bir mübarek zât buyuruyor ki; Bir 
insanın başlangıcı yokluktur. Yani 
yüz sene evvel burada hiç kimse 
yoktu. Yüz sene sonra yine yok. İki 
yokluk arasında bir varlık. Eğer bir 
mü'min kâmil imana erişebilirse, 
imanın zevkine varabilirse, bu 
aradakini de yok kabul eder. İşte o, 
kemâle erdiğinin alâmetidir. 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.. 
Marifetname'de, 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.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Bir mübarek zât buyuruyor ki; Bir insanın başlangıcı yokluktur. Yani yüz sene evvel 
burada hiç kimse yoktu. Yüz sene sonra yine yok. İki yokluk arasında bir varlık. Eğer 
bir mü'min kâmil imana erişebilirse, imanın zevkine varabilirse, bu aradakini de yok 
kabul eder. İşte o, kemâle erdiğinin alâmetidir. 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 

06 Aralık  2014  Cumartesi 

07 Aralık  2014  Pazar 
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dünyaya bağlayandır.. 
Marifetname'de, 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.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir Müslüman, Büyüklerden gelen 
zemzem suyuna bir parça kir ilave 
ederse o su zemzem olmaktan, 
şifalı su olmaktan çıkar, zehirli su 
olur. 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 üzüntüleri 
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 "rahmetullahi aleyh" buyuruyor ki; Sevincimden 
uçuyorum. Ayaklarım bulutların üstünde, elimi uzatsam yıldızları tutacağım. Diyorlar 
ki; hayırdır, sebep ne? Diyor ki; Nasıl sevinmeyeyim, yerleri gökleri yaratan, her şeyi 
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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 sana?  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Arkadaşların kıymetini bilmek lazımdır. 
Arkadaşlara karşı saygılı, edepli olmak 
lazımdır. Allahü teala üç şeyi üç şeyde 
gizlemiştir. Birincisi; razı olduğu 
ibadeti, ibadetlerin arasında gizlemiştir, 
hangisi belli değil. İkincisi; gadab ettiği 
günahı, günahlar arasında gizlemiştir, 
hangisi belli değil. O halde hepsinden 
kaçmak lazım. Üçüncüsü; sevgili 
kullarını, kullarının arasında gizlemiştir. 
Onu kimse bilemez. Dolayısıyla, herkesi 
Hızır, her geceyi Kadir bilmeli.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim 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 
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nimetleri nasip etti, demiş. Hayırdır inşallah, o ne, demişler. Anlatmaya başlamış; Bir 
gün faytonla bir hasta ziyaretine gidiyorduk, hava yağmurlu, yollarda su birikintisi 
var. Yeni elbiselerimizi giymiş, yolda giderken bir kedi yavrusu gördüm. Suda 
çırpınıyor. Dadıya dedim ki; İn, kurtar şu kediyi. 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.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver abim 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-ı Şarani hazretlerinin aleyhinde 
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 afv edin efendim, diyor. Abdülvehhab-ı Şarani 
Hazretleri; İlla anahtar mı lazım, buyuruyor.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

(1998 senesinde, Enver abimler, Hocamız da 
dahil, ailece 8 ay kadar Yalova'da kaldılar. 
Orada evi olan, Enver abilere komşu olan 
arkadaşlar da orada kaldılar. İstanbul'a 
işlerimize her gün Yalova'dan gelip gittik. O 
günlerde, öyle güzel, öyle tatlı zaman yaşadık 
ki, hatırlamak bile ayrı bir zevk veriyor. Her 
gün sabah namazına Enver abim mescide 
gelirler, hep beraber cemaatle namaz 
kılınırdı. Sonra biz vapura yetişmek için 
alelacele yola koyulurduk. Akşama da 
heyecanla yine geriye dönerdik, çünki akşam 
namazına yetişip, namazdan sonra da bazan 
yemek, bazan çay için, bir abinin evine teşrif 

ederler, mescidde kimler varsa hepsi oraya davetli olurdu. Yemek bahane, maksat 
Enver abimin sohbeti idi. Öyle neşeli ve öyle tatlı sohbetler olurdu ki, dünyada bir 
benzerini bulmak mümkün değildi. Bu bakımdan biz çok şanslı insanlardık. Abiler 
hergün evine Enver abileri davet etmek için sıraya girerdik. Enver abiler de davet 
eden hiç kimseyi kırmayıp, kabul ederlerdi. Her akşam bir abinin evinde olurduk. 
Sonra hep beraber yatsı namazına gidilirdi. O sene çok bereketli, özel zamanlar 
yaşadık. …) 

-geçen haftanın devamı- 

Birgün akşam namazını kıldıktan sonra, Enver abim; Ali'nin evine çay içmeğe gitmek 
için söz vermiştik, buyurdular. Bizim evde, yatsıya kadar sohbet ettiler. O gün Enver 
abim 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 kâlb 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, 
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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 abinin 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 
vucuduna 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. Ahir 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. 

- devamı var – 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Karadaki hayvanlar, gökteki kuşlar, 
denizdeki balıklar, kitap hizmetine 
giden arkadaşlar için tevbe ve 
istiğfar eder, ya Rabbi, afv et bunu 
derler, melekler kanatlarını döşerler. 
Bu ne seadet! Hele içindekilerden 
bir tanesiyle bir amel etse, yerken, 
içerken, o ibadet yaptıkça, sevap 
kazanılır. Bu fırsat kaçırılır mı? Onun 
için, otobana girmek çok zordur; 
otobana girdikten sonra, her 
kilometre, her metre, hep sevap 

yazar. Ama önünde yetmişüç tane otoban var, sen de buradasın. Allah korusun, bir 
yanlış yola girdin mi, geri dönüş yok, sağa dönüş yok, sola dönüş yok. Bu arada 
otobanın sonunda gideceğin yeri düşün! İşte Mübareklerin bize yaptığı en büyük iyilik, 
bu otoban, Rabbimizin razı olduğu otobandır, hepiniz buraya girin, buyurmalarıdır. 
Hâşâ, bizim bulmamız mümkün değildir. Zaten kimse bulamaz. Bu otobana girdikten 
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sonra, Mektubat'ta buyuruluyor ki; Şöyle de olsa, böyle de olsa, azizdir. Çünki yol 
kavuşturucudur. Sen kavuşamayabilirsin; ama yol kavuşturucudur. Geri dönüşü 
yoktur! İşte Allah rahmet eylesin, Mübarekler kendileri için; 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, nasıl iyi iş 
yapıyorum diyebilirim, buyurdular.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

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. 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 inkar 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.  

ali zeki osmanağaoğlu 

14 Aralık  2014  Pazar 

265 | S a y f a  
 



 
 

 
 

Enver abim 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 kerim'de, Veşavirhü fil 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 abim 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 

hakiki altın, buyuruyorlar. Peki O nereden biliyor? Ona da hocası göstermiş. Yoksa biz 
nereden bilelim. 

Mübarekler bir gün 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, yine isteyemezsin. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim 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...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Cüneyd-i Bağdadi hazretleri ömrü 
boyunca, ya Rabbi, şu iblisi bir görebilir 
miyim diye dua etmiş. Birgün ihtiyar bir 
adam şeklinde gelmiş. Onu 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. Efendi 
hazretlerin 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 inkâr etmek, küfürdür. Allahü tealaya, senin bu emrin yanlıştır, dedi, onun için 
ebedi lanetlendi. Neden? Kâfir olduğu için. Namaz kılmayan kâfir olmaz. Namaz 
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kılmanın ehemmiyetine inanmayan, namazı lüzumsuz gören, mürted, kâfir olur. Sonra 
büyükler buyuruyor ki; El emr-ü fevkal edep. Peki demek, edeplerin en yücesidir.  

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... 
 

-geçen haftanın devamı- 

Yalova'da mescid hatıralarından …. 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübârekler buyurdular ki; Büyüklerden feyz almanın 
alameti, dar'ül gururu arkaya bırakmak, dar'ül sürûru 
öne almakdır. Dar'ül gurur demek, aldatıcı olan bu 
dünyâyı arkaya atmak, dar'ül sürûr olan Cenneti, Allah 
sevgisini öne koymak. 
Mübarekler, yazdıkları eserler ile, milletin zahiri gözünü 
değil, kalb gözünü açmak için uğraşıyorlar, yani Allah 
dedirtmek için uğraşıyorlar. Onların körelen, kapanan 
kalp gözlerini açmağa uğraşıyorlar ki, cehennemde 
yanmaktan kurtarıyorlar. 
Bir gün Mübareklere dedim ki, ahirette sizi sevenler bir 
dakika boş bırakmayacaklar, bunlara siz nasıl cevab 
vereceksiniz dedim. Efendim, Ben onun kolayını 
buldum, Efendi hazretlerinin arkasına saklanacağım, 
aradığınız Ben değilim, bu, Efendi hazretlerinin 
bereketidir diyeceğim, buyurdular. Şu tevazuya bakın; 

eğer Efendi hazretleri İstanbul'a gelmeseydi, bu kadar sıkıntı çekmeseydi, bizi 
kurtarmasaydı, ne siz olurdunuz ne ben, buyurdular. Kardeşim bütün bu hizmetlere 
sebeb, sizin kurtulmanıza sebeb şudur; Bir gün Efendi hazretleri buyurdu ki; Beni 
dinleyen rahat eder, ama dinleyen yok, sen beni dinlersin buyurdular. İşte Efendi 
hazretlerinin sen laf dinlersin müjdesine siz de biz de kavuştuk. 

Mübâreklere dedim ki; "Ne zaman bir karar vermek, ne zaman bir yere çıkmak icâb 
etse, Elhamdülillah sizi hatırlamadan hiçbir işe başlamadık, biz aradan çekiliyoruz", 
dedim. "Tabi efendim o Büyükler öyledir buyurdular". 
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Mübârekler buyurdular ki; dünyanın herhangi bir yerinde, Allahü teâlâ'nın dinini doğru 
bilen ve doğru öğreten herhangi bir Zât-ı Mübârek bulunsa, bunu da bir Müslüman 
işitse, varını yoğunu satıp, yol parası yapıp yollara düşmesi ve O Zât'a talebe olması 
lâzım. Bu farzdır, dinini öğrenecek çünki... 

Mübârekler buyurdular ki; Enver'e yapılan duâların hepsi, bütün Abilere de yapılmış 
demekdir. 

Ahirette en büyük cezayı milletin önüne düşenler çekecek. Onun için yanlış iş 
yapmamak lazım. Mübarekler 25 sene evvel buyurdular ki, öyle yaşayın ki sizin 
yüzünüzden hiç kimse cehenneme gitmesin. Eğer bir kişi sizin yüzünüzden 
cehenneme giderse sizi de götürür. 

Bir Abi; duâ et de kâlb gözüm açılsın dedi. Dedim ki; sen Mübârekleri, kitâbları, hangi 
gözle gördün. Bu göz görseydi hekes görürdü. Sen Amerika'dan görebiliyorsun. 
İmâm-ı Rabbâni Hazretleri Mektubat'da, sâdıklarla beraber olun, buyuruyor. Bu hem 
âyet-i kerime'dir. Bunun için de kitâb okumak lâzım. Mübârekler; beni arayan, 
İlmihâl'in satırları arasında bulsun, buyurdular. 

Mübârekler buyurdular ki; bu dünyâda, insanın serveti acizlikdir. Çünki, göze 
hâkimiyeti yokdur, kâlbe hâkimiyeti yokdur, dış şartlara hâkimiyeti yokdur,... O halde 
insan nedir, hiçdir. Her an Cenâb-Hâk'kın varlığına muhtaçdır. O halde neyimiz vardır. 
Var dediklerimiz bizi ölümden kurtarabilir mi? Binânealeyh, insanın bu dünyâda 
serveti, acizliğini idrâk etmesidir. 

- devamı var – 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki;  

Hazret-i Ömer ve bazı sahabiler 
"radıyallahü anhüm" oturmuşlar, bir 
cenaze geçiyor. Yanındakiler diyorlar 
ki: İyi adamdı. Hazret-i Ömer 
"radıyallahü anh", biraz murakabeden 
sonra, kesinleşti, buyurdu. O zaman 
sari hastalık var. Biraz sonra bir 
cenaze daha. Ona da iyi adamdı 
demişler. Yine Hazret-i Ömer 
radıyallahü anh, biraz murakabe 
yapar ve der ki: kesinleşti. Üçüncü 

cenaze için demişler, iyi adam değildi. Yine Hazret-i Ömer radıyallahü anh, biraz 
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murakabe yapar ve der ki: kesinleşti. Diyorlar ki; ya emirel mü'minin. İki iyi adam 
geçti, kesinleşti, dediniz. Kötü adamın cenazesi geçince de kesinleşti, buyurdunuz. 
Hikmeti ne? Hazret-i Ömer radıyallahü anh, buyurur ki: Resulullah'dan "aleyhisselam" 
işittim. Beş müslüman bir cenazeye iyi biliriz derse, Hak teala onların şehadetleri 
hürmeti için o mümini afv eder. Dört kişi için de afv eder. İki mü'minin şehadeti için 
de afv eder.  

İmam-ı Şafii "rahmetullahi aleyh"; Kırk mü'min bir araya gelse içlerinde biri evliyadır 
(olabilir) buyurdular... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki; 

übarekler buyurdular ki; Bir yola çıkacağınız 
zaman bu duayı okuyun. Karada, havada, 
denizde, hiçbir şey zarar vermez. Peki zarar 
verirse? Şehid olursunuz. Çünki dinimize uygun 
yola çıktınız. O dua şudur; Bismillâhillezi lâ 
yedurru ma'asmihi şey'ün fil erdı ve lâ fissemâi ve 
hüves-semi'ul alim. O kadar mübarek bir 
kelimedir ki, karada, havada, denizde, 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?  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver Abim buyurdular ki; 

Mübarekler bir sohbetlerinde; "Müteferrik olmak çok 
tehlikelidir" buyuruyor. Yani, hocası varken dini bir 
suali bir başkasına sormak, hocasına karşı 
itimatsızlıktır. Bu, felakettir.  

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. Bu 
kovulmak korkusu bana, ölümden yüz bin kere beter 
gelirdi" buyuruyorlardı. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver Abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyuruyorlar ki; Allahü 
teala şefaatlerini nasib etsin, Allahü 
teala farzlardan sonra 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 Hazretleri o zamanlar 
bid'at karanlığının her tarafı sarmış 
olduğunu buyuruyor.  

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"...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver Abim 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 olan 
yıldızlar var. Buyurdular 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. İmanı olan 
kardeşlerimizi aynı şekilde pırıl pırıl görüyorlar. 
Tabii tek olanlar var, çok olanlar var, daha çok 
olanlar var ama, mutlak bir şey var ki; bu Ehl-i 
sünnet itikadı çok kıymetlidir.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver Abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; Bu büyükler kalb 
casusudur. 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. Hocamız 
buyurdular ki; Kardeşim bir hadis-i şerif var, 
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, 
"Siz müminlerin basiret gözünden, kalb gözünden 
sakının. Onlar Allah'ın nuruyla 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, Peygamberimiz 'aleyhissalatü 
vesselam'a kadar bu ulaşıyor demektir. 

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.  

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... 
 

-geçen haftanın devamı- 

Yalova notlarından ….2 
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Enver abim buyurdular ki; 
Her sıkıntıya sebep günah işlemektir. Çaresi pişman olup, 
istiğfar etmektir. 
İstişare etmek nefsi kırar. 
Yolda bir mümine rastlarsan önce sen selam ver. Müsafeha 
edeceksen önce sen elini uzat. 
Kırıldığın kimseden önce sen özür dile, öfkelenme. 
Dünya sevgisinden kurtulmanın çaresi, çok namaz, oruç ve 
çok zikir değildir. Tek yolu, ondan kurtulanlarla beraber 
olmaktır. Böyle mübarek bir zat yoksa, onların kitaplarını 
okumaktır. Edeble okununca, onların kitaplarından kalplere 
feyz akar. 
Müminin yüzüne bakmak ibadettir. 
Hocamıza talebe olmak en büyük rütbemizdir. Zahirde 

mesleğiniz ne olursa olsun mesleğinizi sakın ön sıraya geçirmeyin. 
Bir insanın gönlünde ne yatıyorsa onun alın yazısı odur. 
Kim Allahın sevgisine kalbinde sahipse, mutlaka bir mürşide kavuşur, ibadetlere 
sarılır, hizmetlere koşar. Kim beş vakti kılmak dilerse ona da bu şartları uygun kılar.  
Kim ne istiyorsa, o şeye kavuşur. 
İnsanı şu zamanda helak eden bir huy vardır ki, bu da emir vermektir. Bu, insanın 
hücrelerinde vardır. Can çıkmadan en son bu çıkacaktır. 
Allahü teâlâ insanları parayı sevme hasletinde yaratmıştır. İnsanlar tâbiatleri icabı 
parayı severler. Bu sevgiden ancak büyükleri sevenler kurtulur. Yani büyüklerin 
yardımı ile kurtulur. 
En çok korktuğum, arkadaşların edep ve tevazuyu terk ederek ehl-i dünya olan 
insanlar gibi sinirli, kendini beğenmiş, mevkii ve makam havasına girip kendisini 
birşey zannetmeleridir. Şeklen mütevazı ve edebli gözükmek nefsin hilelerinden 
birisidir. Büyükler zahire, şekle değil, kalbe bakıyorlar. 
Bir mübarek zât buyuruyor ki: Her lezzeti tatdım, din kitabı okumak kadar lezzetlisini 
göremedim. Zamanımızın insanları, kitap okumazlar. Dolayısıyla, kalb gıdasız kalıyor.  
Kalbin gıdası din kitabıdır. Kalb gıdasız kalınca zayıf düşüyor. Zayıf düşünce, zamanla 
küfre kayıyor. Bundan sonra da bunalım başlıyor. İçki, kumar derken dünya hayatı 
bitiyor, sonra sonsuz Cehenneme. 
İki şey çok tehlikelidir. Bir; kendini beğenmek, bir de başkasını beğenmemek. Kendini 
beğenmek kibir, başkasını beğenmemek ucb. İkisi de birbirinden beter. İnsanların 
uğrayacağı en büyük felâket, bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmaktır. Kendini 
beğenmek, başkasını beğenmemek, kanserden tehlikeli iki büyük hastalıktır. 
Allahü teâlâ kime, ne imkân vermişse, onu Allah yolunda, cihâd yolunda sarfedecek. 
Sarfetmezse, namazı terk etmiş gibi, orucu terk etmiş gibi, zekâtı terk etmiş gibi 
vebal altında kalacaktır. 
Gayesi belli olan huzurludur. Belli olmayan huzursuzdur. İşte, batının çöken gençliği... 
İhtiyaçsızlık azgınlığı doğurur. 
Yeni ağaç olmak yerine, büyük çınarın dalı olmalıdır, bölünmemelidir. 
Kibir ile küfür arasında çok ince bir zar vardır. Kibir, bir adım ötesi küfür! 
Kimde kibir varsa o, ahmak demektir. Kibri ile eksikliğini örtmeye çalışır.. 
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Bir yerde İslama hizmet varsa orada sıkıntı vardır. Eğer sıkıntı olmuyorsa istidrac var 
demektir. 
Dünyayı sevmeyeni, ona düşkün olmayanı Allahü teala sever. İnsanların ellerindekine 
düşkün olmayanı, insanların ellerindekine göz dikmeyeni de insanlar sever. 
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye'yi okuyan âlim, tatbik eden veli olur. 
"Başkaları ne der?" korkusunu atın... Siz, cenab-ı Hakk'ın dediğine bakın! 
Eshab-ı kiram aleyhimürrıdvan çok yüksek idiler. Ama hiç birinin ünvanı, rütbesi 
yoktu! 
Bir yerde huzursuzluk, geçimsizlik varsa mutlaka birisi başkasının elindekine, 
dünyalığına göz diktiği içindir Kimsenin başkasının elindekinde gözü olmasa orada 
huzur olur. 
Allahü teala verdiği nimetlerin sarfedilmesinden hoşlanır! 
Büyüklere dil uzatan sonunda sürünür, sonra da aklı gider. 
Hastalıkta şifa vardır. Hastalık dünya sevgisini kesmektedir. En büyük hastalık ise kalb 
hastalığıdır, dünya sevgisidir. 
Allahü teala parayı kullanmak için yarattı, istif etmek için değil! 
Bir kimse islamiyetin emir ve yasaklarına harfiyyen uysa, kıyamette kurtulma ihtimali 
vardır. Ama bir kimse, bir büyüğü severse kurtulmama ihtimali yoktur. 
- devamı var – 
Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah. 

 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki; 

Cenab-ı Haktan en çok korkanlar, O'nu 
en yakın tanıyanlardır. Tanımak arttıkça 
korku artar, tanımak azaldıkça zevk-i 
sefa artar. Aradaki fark buradadır. 
Onun için cenab-ı Hak hepimize 
tanımamızı nasip etsin.  

Padişah; bana dünyanın en tatlı etini 
getirin, demiş. Dil getirmişler. En acısını 
getirin demiş. Yine dil getirmişler. 
Efendim, bu güzel konuştuğu zaman 
tadına doyamazsınız, ama diken gibi 

battığı vakit de acısına dayanamazsınız, adamı perişan eder.  

Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler olsun ki, kalbimizde Ehl-i sünnet itikadı vardır. 
Kalbinde Ehl-i sünnet itikadı bulunanlar, gökteki yıldızlar gibidir.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver Abim 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 
zikrissalihin tenzilül rahme). Eğer 
büyüklerin ismi bir yerde anılırsa 
oraya rahmet yağar, buyuruluyor. 
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. Çünkü 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?  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki; 

Mübarekler bir gün; "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, küçük çocukken 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. 
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Efendi hazretleri orada buyurmuşlar ki: Nefise-i Sîret, hasene-i sûret, rü'yet-i 
âliyyesiyle 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.  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki; 

Mutlaka bilelim ki, her suçun 
karşılığı bir ceza vardır. Bu ceza, ya 
dünyada verilir veya ahırette 
verilir. İmam-ı Rabbani hazretleri 
buyuruyor ki; "Ya Rabbi, işlediğimiz 
suçların cezasını ahırete bırakma, 
ne varsa, onların cezasını bu 
dünyada ver". Sonunda da; "O'nun 
işine pek karışmayalım. İsterse 
dünyada verir, isterse vermez" 
buyuruyor. Ama bilinmeli ki, 
ahırete kalan, çok tehlikelidir, 

dünyada çekilen ceza, müminlere Allahü tealanın merhametidir. Çünki ahırette 
çekilecek ceza buradaki cezadan yüz bin kat fazladır. Bu ceza her ne şekilde olursa 
olsun çekileceğine göre, dünyada veriliyorsa bu da günahların afv olduğunun 
alametidir. Çok musibet gelmesi durumun çok kötü olduğunu göstermez, bilakis bu 
durum, çok afv olduğu anlamına gelir.  
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Enver Abim buyurdular ki; 
Mübarekler kaç defa buyurdular ki; İnsan 
eğer Cennet ve Cehennemin sonsuz 
olduğunu düşünse, başka bir şey 
söylemesine gerek kalmaz. Cehennem 
ateşini düşünse yemekten içmekten 
kesilir.  
Yek ca, heme ca. Yani bir yere bağlanan 
her yere gider. İnsan hangi şadırvana 
giderse gitsin ancak bir musluktan su 
içebilir. Yeter ki, Allahü teala o 

güvendiğin, sevdiğin, inandığın zatın nazarından seni düşürmesin.  
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30 Aralık  2014  Salı 

31 Aralık  2014  Çarşamba 
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