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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 

 
Huzur Pınarı'nın yeni kurulduğu 

senelerdi. Enver abim, Huzur 

Pınarı'nda yazılan her yazı ile 

yakından ilgilenir, bazı kelimeleri 

değiştirilmesini isterlerdi. Bazan 

hususi telefon ederek, şu cümleyi kaldırdım, şu şekilde değiştirdim.. şeklinde 

söylerlerdi. Bazan mail ile bildirirlerdi. Zaten yayınlanan yazılar bir gün evvelden Enver 

abime gönderilirdi.. Bilhassa Cuma yazılarında bazan, "Bu olmamış, konuşma dili ile 

yazı dili farklıdır, tekrar hazırla bana gönder" buyururlardı. Tamam denilene kadar 

birkaç kere tekrarladığımız olurdu. Elhamdülillah ki, izinsiz ve habersiz hiçbirşey 

yapmadım. Enver abim de her zaman takdir etti, teşvik etti, tebrik etti ve dua ettiler. 

Lâyık olmadığımız vasıflarla 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 Huzur Pınarını 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 mail, Enver abimden bu konuda aldığım bir hatıra mailidir: 

01 Ocak 2016 Cuma 

 

 

 

http://www.huzurpinari.com/files/docs/tr/okuyaninihlasiartaryasevenin.doc
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----- Original Message ----- 

From: Enver Ören 

To: Ali Zeki Osmanağaoğlu 

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

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

 

Şu saate kadar gönderdiğin yazılarla meşgul oldum. 

Yüz bin kere sana aferin. Maşaallah. 

Ne kadar güzel ve ihlasla hazırlamışsın. 

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

edemezsin. 

Yazıları tefrika gibi olmakdan çıkardım ve kitab haline getirmeğe çalışdım. 

Bize de dua et Ali kardeşim...... 

Çok selam ve dua ederim. 

 
 

 

 

   

Enver abim buyurdular ki; 

 

Cenab-ı Hak hepimize din ve dünya 

selameti versin. Din ve dünya 

seadeti versin. Zaten islamiyet 

demek, dünya ve ahiret seadeti 

demektir. Dünyada islamiyete 

uyanlar, mesûd ve bahtiyar olurlar, 

ahirette de Cennete giderler. Onun 

için, bu büyükleri tanımak, dünya ve 

ahiret seadetidir. Yani, cenab-ı 

Peygamberi 'aleyhissalatü vesselam' 

tanımak.. Onların biri hepsi, hepsi 

biridir. Anlattıkları, nakle dayanır, akıllı insanlara hitap eder. Ahmaklar istifade edemez. 

Kimdir bu ahmaklar? Ahmaklar, dünyayı ahirete tercih edenlerdir. Dünya hayatını, 

dünya zevklerini, dünya seadetini, dünya nimetlerini, ahiret nimetlerine tercih edip, 

üstün tutanlardır. Dünyayı ahirete tercih edenler, bir gölge peşinde koşanlardır. O gider, 

gölge de gider. Niye? Güneşe arkasını dayadığı, ahirete arkasını dayadığı için. Ama 

güneşe dönse, yüzünü ahirete dönse, artık gölge onun peşini bırakmaz. Halbuki demin 

gölgeye yetişemiyordu, şimdi gölge ona yetişmeye uğraşıyor. Kovalarsın, senden kaçar. 

Kaçarsın, o seni kovalar. Dolayısıyla, yüzünü güneşe, ışığa döndürenler, dünyada da, 

ahirette de mutlu olacaktırlar. Işığa arkasını dönenler, kıvranırlar ve sonra da karanlıkta 

kavga ederler. 

 

ali zeki osmanağaoğlu  

 

 

02 Ocak 2016 Cumartesi 
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Enver abim buyurdular ki; 

Ebul Hasen-i Harkâni hazretleri talebesine 

buyuruyorlar ki; Bir mü'min, bir din 

kardeşine ziyarete gitse, mesela bu 

arkadaşlarımız Enver abiyi Allah için ziyarete 

geldiler, Allahü teala o gelen mü'mine o 

kadar çok sevap verir ki; birisi gelse, 

arkadaş, senin bu din kardeşine ziyaretinden 

dolayı, cenab-ı Hak sana çok sevap verdi. 

Ben bu sevaba talibim. Sana yüzbin altın 

vereceğim, bana bu sevabı ver, dese, sakın 

verme! Yüzbin nafile hac sevabı verse, sakın verme, zararlı çıkarsın! Çünki, bir mü'minin 

bir din kardeşini ziyaretinden, Allah razı olur. Allahü tealanın rızası, para ile değişilmez. 

Hayat, hayaldir. O kadar sene yaşadık, anlat desen, hiç! Dünya, fanidir.  Birgün cenab-

ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' Cebrail 'aleyhisselama'; kardeşim Cebrail, 

hayatında en garibine giden bir şeyi bana anlat, buyurmuş. Cebrail aleyhisselam 

buyurmuş ki; Ya Resulallah, birgün bir yerden geçiyordum, o insanların neşesini 

anlatmam mümkün değil. Öyle ma'mur bir yer tasavvur edilemez. Ben de uzaktan 

baktım, o kadar güzel imar edilmiş ki, öyle neşeli insanlar. Aradan yıllar geçti, o insanlar 

nasıllar diye merak ettim, bir de baktım ki, taş taş üzerinde kalmamış, yok olmuş. Ağaç 

yok, ot yok. Aradan yıllar geçti, o harap olan yerden geçmem icap etti, bir geçtim ki, 

daha evvel gördüğümden çok daha ma'mur, çok daha neşeli. Ya Rabbi, hayat böyle bir 

şey dedim, demiş... 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' 

buyuruyor ki; Kefa bil mevt vaizen ya 

Ömer. Ya Ömer, sana ölüm, vaiz olarak 

yetmez mi? Sana ölümü hatırlatan, sana 

ölümü söyleyen bir vaaz yetmez mi? 

Onun için, vefat edenlerin akrabaları 

Enver abiye bildiriyorlar. Bilgisayarı 

açtığım zaman mutlaka ölüm haberleri 

geliyor. Peki neden geliyor? Her hafta 

mevtalarımıza hatim indirirken, o hafta 

içinde vefat edenleri de ismen 

bildirdiğimiz için. Bu, büyük bir avantaj. Mahzâr-ı Cân-ı Cânan hazretleri bir 

03 Ocak 2016 Pazar 

 

 

 

04 Ocak 2016 Pazartesi 
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kabristandan geçerken, bakmış ki bir kabrin içinde bir kadın çok feci şekilde azap 

çekiyor. Mübarek de yetmişbin kelime-i tevhid okumuş, okuduğu kelime-i tevhidi, 

inşallah imanı vardır diye, o kadıncağıza hediye etmiş. Orası o anda Cennet bağçesi 

olmuş. İmam-ı Rabbani hazretleri 'kuddise sirruh' buyuruyorlar ki; Bir kere La ilahe 

illallah Muhammedün Resulullah söylemekle kazanılan sevap, terazinin bir kefesine 

konsa, kefenin diğer tarafına da, yedi kat yerler, yedi kat gökler kadar dolu günah 

konsa, bu kelime-i tevhid ağır gelir. O kadar faziletli ki, hele hele yetmişbin tane 

gönderildi mi, Cehennem Cennet olur. Kabirdeki o ateş, Cennet bağçesi olur. Şimdi 

bütün mevtalarımıza yüzyirmidört tane gidecek. Ne şans! Ganimet! 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir gün Hazret-i Ömer'in oğlu Abdullah, Zeydin 

oğlu Üsame ile beraber harpten döndükten 

sonra, Hazret-i Ömer ganimetleri dağıtırken, 

Üsame'ye bin, Abdullah'a beşyüz altın vermiş. 

Abdullah da; baba, sen âdil bir kumandan, âdil 

bir emirsin. Biz harbe beraber gittik, birlikte 

kılınc salladık. Üsame'ye bin, bana beşyüz altın 

verdin. Hikmeti ne acaba? Fazla 

isteyeceğimden değil, sadece öğrenmek istiyorum, merak ettim, demiş. Hazret-i Ömer 

de; onun babası Zeyddi. Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' Zeydi mi daha 

çok seviyordu, beni mi daha çok seviyordu? Unutma ki, cenab-ı Peygamberin sevgilisine 

bir fark göstermezsek, biz nasıl cenab-ı Peygamberin sevgisini kazanabiliriz? İnsan 

daima sevgilisinin yakınlarına gösterdiği sevgi ve ilgi ile ölçülür. Yani, kimi seviyorsan, 

onun evlatlarına daha çok muhabbet göstermen lazımdır. Onun için ben, cenab-ı 

Peygamberin sevdiğinin evladını, kendi evladımdan daha çok severim. Eğer bir mü'min, 

sevgilisinin evlatlarını, kendi evlatlarından daha çok sevmezse, onun o mübarek zâta 

muhabbeti tam değildir, buyurmuş. Velhasıl, dinimizin yarısı, sevgi ve muhabbettir. Bu 

sevgiden mahrum kalanlar, kuru ağaç gibi bir işe yaramayan insanlara muhabbet 

ederler. Muhabbetin devamı da, sevenlerin, sevilenlerin bir araya gelmesine bağlıdır. 

Ayrılık, azab-ı ilahidir, birlik ve beraberlik, rahmettir. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 

 

 

 

05 Ocak 2016 Salı 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Allahım, sevdiklerinle beraber eyle. Allahü teala 

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruyor ki; İyiler, 

iyilerle buluşur. Habisler, habislerle beraber 

olur. Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' 

buyuruyor ki; Dünyada kim kimi severse, 

ahirette onunla beraber olacak. El mer'ü meâ 

men ehabbe. Mea, bağlamak, demektir. 

Hocamız; bu dindeki bağlamak, muhabbettir, 

buyurdular. Meâ, muhabbet demektir, bağlar. El 

mer'ü meâ men ehabbe. Kişi, sevdiği ile beraber olacak. O halde, ahirette kiminle 

beraber olmak istiyorsan, dünyadayken onu seç. Çünki, yanlış birini seçersen, yanlış 

yola girersin. 

  

Bizim dinimizde, mü'minler sebepe yapışır; fakat müsebbipten bilir. Yani, mü'minle kafir 

arasındaki fark, kafir, sebebe yapışır, sebepten bilir. Benim çalışmamla oldu, der. 

Mü'min, ben sebeplere yapıştım, neticesini Allah'tan bekledim. Rabbim, hakkımda olanı 

verdi. Benim hakkımda hayırlı olan bu imiş, şer olan bu imiş, der, kadere razı olur. 

Mü'min, illa demez. İlla dediği zaman, cenab-ı Hakka isyana kadar gider, tehlikelidir. 

Mü'minin şânı, şerefi, güzelliği; en güzel şekilde sebebe yapışıp, neticeyi Allahtan 

beklemesidir. 

 

ali zeki osmanağaoğlu  

 
 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Allahü teala kullarına anneden, babadan yüzbin 

kat daha şefkatlidir. Hiçbir anne-baba, evladı ne 

halt ederse etsin, eliyle onu ateşe atmaz, 

yapamaz. Kızar, bağırır, döver; ama eline alıp da 

ateşe atın, demez. Ama o kendini ateşe atarsa... 

Efendi hazretleri islamiyeti bir daireye benzetip 

buyurmuşlar ki; Bu dairenin içinde hiçbir kötülük, 

hiçbir sıkıntı, hiçbir üzüntü yoktur ve olamaz. 

Dışında da hiçbir rahat ve huzur olamaz. 

Allahü teala sure-i Âli İmran suresinde cenab-ı Peygambere buyuruyor ki; Ey Habibim, 

sevgilim, sakın ha bir şeye kalkışmadan evvel, aklına uyup da yapma. Onu 

06 Ocak 2016 Çarşamba 

 

 

 

 

 

 

07 Ocak 2016 Perşembe 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  | S a y f a  
 

mutlaka istişare et, sor. Ben yaptım oldu; yok öyle bir şey! Sonunda mutlaka pişman 

olursun! Emir, iş demektir. İşlerini karar vermeden evvel, sor. Hatta Efendi hazretleri 

buyurmuşlar ki; Soracak adam bulamıyorsan git bir ağaca sor; ama yine sor. Mübarek 

Hocamız 'kuddise sirruh' buyurdular ki; İnsanın nefsini en çok tahrip eden, sormaktır. 

Çünki nefs, ben haklıyım, ben biliyorum, niye sorayım, der. Sor! Emir bu! Aklığına, 

mantığına uyma. Sormadan bir iş yapmayın. En azından dinimize uymak için dahi olsa, 

bildiğin halde, yine sor! Ailene sor, dediğini yapma, zararı yok; ama sor! Ondan sonra 

yandım anam! Allah korusun. Elini bir kibrit ateşine koysan ciğerin yanar, tutamazsın. 

Allahü teala Kur'an-ı kerimin kaç yerinde; yapmayın, ezelde ben şöyle karar verdim, 

yakarım sonra, diyor. Allah korusun. Ben atmam, siz kendinizi atarsınız, diyor. Onun 

için, ezel ve ecel belli değildir. 

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 

 

2007 senesi yaz ayları idi, Enver 

abim Sarıyer'deki evlerine davet 

etmişlerdi.  

Enver abim o gün buyurdular ki; 

 

"Genç bir delikanlı çok ağlıyormuş, Hocası; niye bu kadar ağladığını sormuş ... 

-Hocam Allah beni Cehenneme atarsa? demiş, 

-Evladım, sen namazını kılıyorsun, dindarsın, neden bu kadar korkuyorsun? 

-Hocam çok korkuyorum, Allah muhafaza etsin, ya beni Cehenneme atarsa... Çocuk bir 

türlü ikna olmuyormuş. En sonunda hocası diyor ki; "Bak evladım, biz büyük bir zata 

bağlıyız, o büyük zat bizi bırakmaz, bize sahip çıkar". Genç diyor ki; Peki hocam ya 

unutursa, beni bırakırsa, sen işe yaramazsın derse, benim halim ne olur... Hocası diyor 

ki; "UNUTMAZSAN, UNUTMAZLAR, BIRAKMAZSAN, BIRAKMAZLAR, İŞ SENDE BİTER. 

Sen kendine bak, onlara bakma" .. Sen dünyada sahip çıkarsan onlar da ahiretde sahip 

çıkar.... 

 

Dala sıkı sarılalım, bu iş gevşekliğe gelmez. Deniz dalgalı, gemi sallanıyor, sağa sola 

bakınırken dalga gelip bizi köpek balığının ağzına atabilir. Şimdi, sıkı durmanın, sıkı 

tutunmanın, geminin sallanmasına karşı tedbirli olmanın zamanıdır, dalga geçecek 

zaman değil, dalga çok büyüktür. 

08 Ocak 2016 Cuma 
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Büyüklerin âdetleri var, güzel huyları var, kesinlikle aldıklarını bırakmazlar; sen 

bırakmazsan bırakmazlar. Onlar verdiklerini geri almazlar. 

Bir hayrın işlenmesine sebep olmak o hayrı işlemek gibidir. 

Bir kişinin hidayetine sebep olmak, bir kişiye yardımcı olmak en kıymetli ibadettir. Bazı 

insanlara Allahü teala hususi kabiliyet vermiştir. Onları özel bir iş için yaratmıştır. 

Bunlar, insanın ağzından girer burnundan çıkar. Onun hidayetine sebep olur, büyükleri 

tanıtır... mübarek olsun. 

Mü'mine hizmet ibadettir, üzmek ise felakettir. Herkesin yaptığı işten, ne olduğu, kim 

olduğu ve tarafı belli olur. Karınca, İbrahim aleyhisselamın ateşini söndürmek için su 

taşırken yılan ise ateşin artması için üflüyordu. İkisi de hayvan... Fakat ayrı yapıda. 

İkisi de farklı,.. tarafını belli ediyor.. 

Allahü teala kullarını seçiyor, ona göre iş veriyor. Kimisini hayırlı işlerde istihdam ediyor, 

kimisini kötü işlerde.. Ne mutlu hayırlı işlerde istihdam edilenlere"..... 

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

 

Fî emanillah 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Maalesef insanlar on metre 

ilerisine bakmadan yaşıyorlar. 

Vatan-ı aslimiz, daimi 

ikametgâhımız bizi bekliyor; 

fakat biz kiracı olmakta ısrar 

ediyoruz. Çok hata! Hiç kimse 

burada mülk sahibi olamaz. Ama 

ne yazık ki, herkes mülkünü imar 

eder gibi yaşıyor. Bu el, ayak, 

göz, paralar, emanet olarak 

kullanmak için verilmiştir. 

Kesinlikle bize ait değildir. 

Bunların hepsi bir gün 

başkalarına gidecektir. Hazret-i Ali 'kerremallahü vecheh' imza kullanmazdı. İmza 

yerine mührünü kullanırdı. El mülkü lillah, mülk Allah'ındır. Onun için, benim şunum 

vardı, bunum vardı demeyelim. Malı ile, mülkü ile övünen birini görünce, içimden ah 

diyorum. 

Bazı hakîkatler var. Meselâ, bir mübârek zât buyuruyor ki; İnsanın ömrü, dünyanın 

ömrüne göre sahrada esip geçen bir rüzgâr gibidir. Dünyanın ömrü ise, âhırete göre 

sıfırdır. 

09 Ocak 2016 Cumartesi 
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ali zeki osmanağaoğlu  

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bu dünyada güzel günlerimiz geçse 

ne olacak. Esen rüzgâr gibi gelip 

geçicidir. Fakat bu dünyada kahırlı 

geçen günler de rüzgâr gibi gelir 

geçer. Kahırlı günlerden, âhirete 

kalan hakkımız, alacağımız kaldı ise, 

o, insanın boynuna asılı olarak kalır. 

Âhirette bu şahıslar boyunlarında 

bunu görünce soracaklar bu ne diye. 

O zaman dünyada haksızlığa 

uğrayanlar haklarını alacaklardır. O 

huzûrda başka bir adâlet var. Hiç 

kimse orada, ben yaptım oldu diyemiyecek. Orada boynuzsuz keçi, boynuzlu keçiden 

olan hakkını alacaktır. Orada çok ince bir hesap var. Yâ Rabbî, bize son nefesimizde 

şehidlik ihsân eyle. Âmîn. 

  

Bizim dînimiz bir araya gelmeye çok ehemmiyet veriyor. Mesela Şâh-ı Nakşibend 

hazretleri, Allahü teâlâya mutlak kavuşturucu bir yol istedi, dua etti, ama rızâ-yı 

ilâhiyeye, yani Allahü teâlânın rızâsına mutlak kavuşturacak, mutlak. Dünyada değilse, 

kabirde. Orada değilse mahşerde. Mahşerde değilse, Cennette kavuşturacak bir yol 

talep etti. Allahü teâlâ onun duasını kabul etti. Ve sordu talebeleri; peki hocam dediler, 

cenâb-ı Hak'tan mutlak kavuşturucu bir yol istediniz, Allahü teâlâ da verdi. Nedir bu 

yol, nedir bu yolun esası, diye sordular. Mübârek buyurdu ki, sizin bir araya gelmenizdir. 

Siz bir araya gelin. Din kardeşliğinizi en ön plânda tutun, din kardeşliği için bir araya 

gelin, bu size yeter. Bundan cenâb-ı Hak râzı olur ve siz Cennetlik olursunuz... 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Allah muhafaza etsin! Hubbud dünya 

re'sü külli hatîetin. Cenâb-ı Peygamber 

buyuruyor ki "aleyhissalâtü vesselâm"; 

Dünya sevgisi, para, mal, şöhret 

sevgisi, her cins günahtan daha 

büyüktür. Her cins ama! Mübârek 

Hocamız buyurdu ki; Çünki, bu "kül" 

kelimesi tek başına kullanılırsa, her cins 

anlamına gelir. Yani, ne kadar günah 

varsa say, onların en büyüğü, dünya 

sevgisidir. Dünya nedir? Dünya; lehv, 

lab yani oyun ve eğlence, kibir, zinetlenmek, çok mal ve evlatla iftihar etmek, Allah 

korusun. Çok mal ve evlat sahibi olmak. Onun için diyorlar ki, servet ve şöhret iki 

felâkettir. Bakınız bütün insanlar bu iki şeyin peşinde, ya servetin peşinde, ya şöhretin 

peşinde. Ama işte, ne ele geçirmesi mümkün ya da elde edildiği zaman huzur vermesi 

mümkün. Mümkün değil. Hazret-i Ali "radıyallahü anh" buyurmuş ki; insanın parası 

arttıkça düşmanı artar, ilmi arttıkça dostu artar. 

  

Âhirette adamın ne kadar çok parası var diye sormazlar. Nereden kazandın, nereye 

harcadın diye sorarlar. Hani kazanmak bir dert, harcamak ikinci bir dert. Allah korusun, 

nâ ehil yerlere verirsin, haramdan kazandığın zaten harama gider, ikinci bir azab daha 

devam eder. Ne yapayım ben parayı o zaman. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

50 sene sonra, Allah bilir ama, burada hadi 

küçükleri de görüyorum, 70 sene sonra 

burada gördüklerimizin hiçbirisi yok. 70 

sene evvel de yoktu. Ama 70 sene sonra 

da burada hiç kimse kalmayacak. 

Arkadaşlar, hepimiz âhirete gidiyoruz. Şu 

anda biz burada oturuyoruz, aynı trende 

oturur gibi, ama tren gidiyor. Biz 

oturuyoruz ama dünya dönüyor, nefesler 

tükeniyor. Bu nefesler bittiği zaman, şu 

11 Ocak 2016 Pazartesi 
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veya bu sebeple herkes âhiret yolcusu, herkes âhirete gidiyor. Şimdi, asansörden 

inerken bilgisayarda bir mail var mı diye baktım, teyzem vefat etti, efendim dua 

buyurun, diyorlar, Allah rahmet eylesin. Her gün bilgisayarı açtığım zaman ya hastalık, 

ya ölüm, ya şu, ya bu... Neden bunu söyledim. Bakın arkadaşlar, âhirete gittiğimiz 

zaman, bizler için en zor sual şu olacaktır. Çünki, kalpleri bilen Allahdır, "celle celâlüh". 

Bizim şeklimize bakma sen, fotoğraf tamam ama, kalbi Allah bilir. Hatta hadîs-i şerîf 

var, cenâb-ı Peygamber buyuruyor ki, "aleyhissalâtü vesselâm", Allahü azîmüşşân 

sizin şeklinize, biçiminize, kılık kıyafetinize değil, işinize de değil, kalbinize ve 

niyetinize bakar. Kalpteki niyet daima şunun cevabını vermek zorundadır. Niçin? 

Buraya geldik. Ne güzel. Ama niçin geldik. Bunun iki cevabı var. Ya Allah için geldik, ya 

bir çıkarımız için geldik, ya bir menfaatimiz için geldik. Veyahut da para kazanıyoruz. 

Niçin? Ya şöhret için, ya iftihar etmek için veyahut da Allah için. Namaz kılıyoruz. Niçin? 

Allah için kılıyoruz. Veyahut da başkaları âferin desinler diye kılıyoruz. Allah muhafaza 

etsin. Yani şunu bilelim ki, âhirete gittiğimiz zaman, niçin sorusunun karşılığını Allah 

bizden daha iyi biliyor, kendisine âit olanları bu tarafa, kendisine âit olmayanları öbür 

tarafa atacak. Nitekim bir hadîs-i şerîfte; çok mü'minler, büyük sevaplarla, büyük 

ümitlerle gelecekler, ama kendilerine âit olmayan o kadar çok ameller karşısına çıkacak 

ki, onlar hepsi gittikten sonra pişman olacak. Niçin? Bu suale iyi hazırlanalım. Niçin 

sorusunun karşılığı en iyi şekilde, ihlâsla verilebilir. Yani, Allah için konuşmak, Allah için 

dinlemek, Allah için kazanmak, Allah için vermek... 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Ebû Hureyre "radıyallahü anh" anlatıyor; Bir 

gün cenâb-ı Peygamber "aleyhissalatü 

vesselam" oturuyormuş, birdenbire 

tebessüm etmişler. Yâ Resûlallah, hayırdır 

inşâallah demişler. Resulullah Efendimiz 

buyurmuşlar ki; Şimdi Rabbimin huzûrunda 

iki kişi var, haklarından vaz geçmiyorlar. Biri 

diyor ki, yâ Rabbî bundan hakkımı al. Öteki 

diyor ki, yâ Rabbî vere vere bitti, bir şey 

kalmadı, hiç sevap yok. Öteki; yâ Rabbî buna 

günahlarımı ver, yüklensin, deyince cenâb-ı 

Hak buyuruyor ki, sağ tarafına bak. Bakıyor ki muazzam bir köşk. Allahü 

teala; Kardeşine hakını helâl edersen, içindekilerle beraber senin olabilir bu, 

buyurmuş. Ettim yâ Rabbî, vallahi ettim, billahi ettim; ver yâ Rabbî! O köşkü görünce 

helal edilmez mi yâhû. Ve cenâb-ı Peygamber bundan bir hadîs-i şerîf irâd 

buyuruyor; Din kardeşlerinizin arasını bulun. Bakın, Allahü teâlâ da buldu. Nasıl 

buldu? Vererek buldu. Onun için arkadaşlar, ara bozmayın, en büyük günah iki 

müslimanın arasını açmaktır. 

  

13 Ocak 2016 Çarşamba 
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İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki; 'Her gün bir mektup okuyanla irtibata 

geçerim.' Büyükler buyuruyor ki; 'Tasavvufa ait bir şey konuşulurken, içeriden veya 

dışarıdan bir mani, gürültü veya söze karışan biri olursa konuşmayı kesin. Çünki, bunu 

Allahü teala kesmiştir. Ama konu fıkhi bir konu olursa, davul bile çalsa o şey anlatılır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübâreklerin sohbetleri var, 

yazmışlar, okuyoruz, dinliyoruz, bir 

tanesinde şöyle buyuruyorlar; Her 

şey bir tarafa, Enver'in sağlığı bir 

tarafa. O iyi olursa, her şey iyi olur. 

Onun için Enver abiye her zaman düâ 

edin, ben bile düâ ediyorum. Sizden 

bir hata olsa kimse bir şey sormaz, 

benden sorarlar. Eğer Enver Abi 

yanlış bir hesap yaparsa, çok ağır 

öder. Enver Abi'nin en çok hassas 

olduğu nokta; fitneyi önlemek, 

fitneye mani olmak. Çünki fitne, çok büyük günahtır. Dikkat edin; Enver Abi her yerde, 

her zaman fitne çıkarmamaya azami özen gösteriyor. Neden hiç sıkıntı yok? Enver Abi 

fitne çıkarmadığı için yok. Neden yok? Mübâreklere tam uyduğu için yok. Neden yok? 

Kendinden bir şey eklemediği için, katmadığı için, tamamen Onlara uyduğu için yok! Bir 

şey eklese, o saat gider, biter her şey. O gün biter, ama her şey biter. 

  

Kendinizle barışık olmayın, din kardeşinizle barışık olun, ama kendinizle olmayın, 

nefsinizle barışık olmayın. İnsana en büyük zararı nefs yapar. İnsanın kendine yaptığı 

zararı hiçbir düşmanı yapamaz. Gece veya gündüz. Onun için, din kardeşlerimizle 

beraber olmaya çalışalım. Onlarla beraber sevmeye, sevilmeye çalışalım. 

Kurtuluşumuza ancak, bu bağlılığımız, sevgimiz, muhabbetimiz sebeb olacaktır. 

Âhirette iki mü'min şâhid olsa; yâ Rabbî, bu müslimandır deseler, tamam. Hatta 

kabirde, hatta arasat meydanında, şâhid misin? Şâhidim yâ Rabbî, bitti. Onun için, iyi 

geçinmek bu dînin temelidir. 

 

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 

 
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 sevenleri, sohbeti için, 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 kayd edilir. Fakat zamanla unutulabilir veya 

unutulmasa da tatbik edilmesi ayrı ve zor bir meseledir. Bazı şeyler vardır ki, onları 

öğrendiğinizde beyne değil de, kalbe yazılır. O zaman onu kolay unutmazsınız. Hatta 

kalbe yazılan birşeyi tatbik etmek için zorlanılmaz. Onu yapabilmek meleke halini alır 

sanki. Hani herhangi bir ilmihal kitabından, birisi namazı öğrenir, fakat bakarsınız ki 

namaz kılmıyor, hatta babası hocadır bunun. Neden kılmıyor, öğrendiği kitab ihlasla 

yazılmamış. Tam İlmihal Seadeti Ebediyye'den öğrenmişse, namaz kılmaması mümkün 

değildir. İhlasla yazıldığı ve büyüklerin yazıları olduğu için insanın kalbine kazınır. Hem 

öğrenirsiniz, hem seversiniz, hem de feyz alınır. Enver 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. 
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Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

 

devamı haftaya inşallah 

 

Fî emanillah 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Cenâb-ı Peygamber "aleyhissalatü 

vesselam"; Bir kimsenin felâketi 

için, onun parmakla 

gösterilmesi yetişir, buyurdular. 

Birinin parmakla gösterilmesi, 

herhangi bir özelliğinden dolayı, ne 

olursa olsun, ona felâket olarak 

yeter. Onun için ağabeyler, 

giyiminize, kuşamınıza, 

namazınıza, orucunuza dikkat 

edin, göze batmamaya çalışın. 

Göze batmak çok tehlikelidir. 

Parmakla gösterilmek anlamına 

gelir ki, acı bir felâkettir, Allah 

korusun, Allah muhafaza etsin. Bir gün Mübâreklere geldim; Efendim, filan zâtla 

beraber geziyorum, kabirlere gidiyoruz, arkadaş maşâallah onlarla konuşuyor, cevaplar 

alıyor, dedim. Mübarek Hocamız; Eğer o kişi hayatını bu şekilde devam ettirip de 

parmakla gösterilmeye devam ederse, bu bir felâkettir, buyurdular. 

 

İnsan gençken şehvetinin esiridir. Yaşlandıkça şöhretinin esiri olur. 

  

Hedefi, maksadı Allah olmayan, Cehennem ve kabir azabından kurtulamaz. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Hazret-i Ömer'in oğlu Abdullah "radıyallahü anh" bir 

gün deveyle, arkadaşlarıyla birlikte bir yere 

gidiyorlardı. Birden deveden indi, orada bir köylüyü 

buldu, yanına aldı; gel, sen deveye bin, deveyi ben 

yürüteceğim, dedi. Yani, o köylüyü deveye bindirdi. 

Diğer arkadaşları, Eshab-ı kiram da; tamam da bu 

kadarı da fazla yani. Hani para ver, bir şey ver, ama 

sen in aşağıya, o köylüyü deveye bindir, yularını tut, 

nereye gidiyorsa gidelim hep beraber. Dediler ki, Ya 

Abdullah, sen bunu boşa yapmazsın, sebebi ne? 

Mübarek buyurdu ki, bunun babası, benim babamın 

dostuydu. Babam, bunun babasını çok severdi. Bunun 

babasının babama iyilikleri vardı. Evlada yapılan 

babaya yapılmış demektir. Abdullah ibni Ömer 

"radıyallahü anh"; şimdi ben size cenab-ı 

Peygamberin "aleyhissalatü vesselam" bir hadis-i şerifini söyliyeyim. "İyiliklerin en 

iyisi, baba dostuna iyilik etmektir." buyuruyor. Allah de... İyiliklerin en iyisi, baba 

dostuna iyilik etmektir. İşte bütün arkadaşlarımız Mübareklerin evlatlarıdır. Bütün 

arkadaşlarımız, Enver abi dahil, hepsi Mübareklerin evladıdır. O halde, evlada yapılan 

babaya yapılmış demektir. Aman ha, adım atarken, konuşma yaparken, alış veriş 

yaparken çok dikkatli davranın, çünki arkadaşlarımızın babası, Mübareklerin ta 

kendisidir. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İmam-ı Rabbani hazretleri "kuddise sirruh" 

buyuruyorlar ki; bir müminin başına bir taş 

gelse, başı yarılsa, o taşı alıp da, sen neden 

benim başımı yardın, sen neden bana bunu 

yaptın diye taşa bir şey söyler mi? Ne yapar? 

Taşı kim attı ona bakar. İnsanlar da birer taştır, 

buyuruyor. Elbette Allahü teala, insanlar eliyle 

insanlara bir şeyler yaptırır. O halde, size bir 

musibet geldiği zaman, o taşa bir şey demeyin, 

o insana bir şey söylemeyin. Benim başıma bu iş geldi, acaba Rabbime karşı ne suç 

17 Ocak 2016 Pazar 
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işledim ki, Allahü teala bu kulunu bana musallat etti, deyin. Evet, onun için kötü bir 

şey, o çok günaha girdi ama esas onu gönderen yüce Allah. O hissi veren, o gücü veren, 

o kuvveti veren, o imkanı veren O. Onun için mümin, başına ne gelirse gelsin istiğfar 

etmelidir. Tam İlmihal'de; her derde çare, her hastalığa ilaç, her sıkıntıya ilaç, istiğfardır 

buyuruluyor. 

  

Allahü teâlânın bir zâtı var, bir de sıfatları var. Zâtı iki şeye düşman. Onu hiç kimse 

düzeltemez, yani o hiç geri gitmez. Zâtı karar verdi mi, biter o iş. Biri kibir ve inat, 

ikincisi ise şirk. Bunun ikisine de cenâb-ı Hakkın zâtı düşman olduğu için, bunlar yanar. 

Bunu ancak ateşle düzeltir. Ama şunu yapmış, bunu yapmış, bir sürü günaha girmiş, 

ona Allahü teâlânın sıfatları düşmandır. Zâtı, sıfatlarını aşmıştır ve onları zâtı affedebilir. 

Fakat şirk varsa, kibir varsa, o her haliyle belli olur zaten, onu ancak ateş temizler. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İslam Âlimleri ansiklopedisinde yazılı bir 

hadîs-i şerîfde Cenâb-ı Peygamber 

buyuruyor ki "aleyhissalâtü 

vesselam"; Allahü teâlânın seçilmiş bazı 

kulları vardır. Onlar hep neş'elidir. 

Cenâb-ı Hakkın rahmetini, 

merhametini, affını düşündükçe hep 

neşeli dururlar. Fakat onların kalpleri 

ve içleri, mahşeri düşündükleri zaman, 

kabri düşündükleri zaman, Cehennemi düşündükleri zaman kan ağlar. Ama 

müminin neşesi yüzünde, kederi kalbindedir. Hiç kimseyi üzmeye, hiç kimsenin hakkı 

yoktur. O keder bizde kalsın, başkasına günah. Çünki, Allahın kullarının sevgiye ihtiyacı 

var, sevindirilmeye ihtiyacı var. Üzmeye ne hakkımız var, Allah muhafaza etsin. Çünki, 

Mübarekler bir gün bir sohbetlerinde buyurdular ki; "Bir mümin bir kimseyi sevindirse, 

annesini, babasını, arkadaşını, komşusunu, arkadaşını sevindirse, birine bir neşe verse, 

bundan cenâb-ı Hak râzı olur. Eğer o cenâb-ı Hakkın rızası, gökten yere bir ampul olarak 

inmiş olsa, onun nûrundan güneş kararır". Allah, O'nun kullarını sevindirmekle o kadar 

râzı oluyor. 

 

Mübarekler bir sohbetlerinde buyurdular ki; Bir kumaş, bir boyaya batırılırsa, o 

kumaştan o boya çıkmaz. Elbiselerimizin hepsi zamanında bir kumaştı. Batırdılar 

çıkardılar, rengarenk elbiseler teşekkül etti. Eshab-ı kiramın 'aleyhimürrıdvan' Hazret-i 

Peygamberin 'aleyhissalatü vesselam' bir an dahi olsa sohbetinde bulunmakla, 

kumaşları boyanmıştır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Birileri bir zâta gelmiş, demişler ki; 

Efendim, çok ağır bir hastamız var, 

dua buyurur musunuz? Adam 

bakmış, nesi varsa çıkarmış ortaya 

koymuş. Gidin, filan yerde bir fakir 

var, o fakire bunları verin gelin, 

demiş. Gitmişler, o fakiri 

sevindirmişler. Tekrar geri gelince; 

hocam demişler, niçin her şeyinizi 

verdiniz. Demiş ki, Allahü teâlânın 

bir kulunu sevindirmezsek, 

Rabbimiz duamızı kabûl etmez. Bugün bir telefon geldi, çok sevdiğim bir arkadaş 

hastalanmış, Enver abi dua etsin, diyor. Dedim ki, bir koyun kessin, fakir fukaraya et 

dağıtsın, sevindirsin ki, biz de dua edelim. Birinin sevinmesi lâzım, kim olursa olsun. 

Ama aksi olduğunda, birini üzdüğünüz zaman, birini kırdığınız zaman, sabahlara kadar 

gözyaşı döksen, o râzı olmadığı müddetçe hiç faydası yok. Onun için, sakın ha, sakın 

ha! Çünki, nefsimizin arzusunu yerine getirmek suretiyle, Kabe'yi yıkmaktan 70 kat 

daha büyük günaha giriyoruz. Allahtan kork. Nefs Allahın düşmanı, din kardeşin her 

şeyin. Sen diyorsun ki, nefsimi din kardeşime tercih ederim. Olur mu öyle şey? Biri 

mürted, kâfir; biri Müslüman. 

  

Mübarekler buyuruyorlar ki; Hastalıkta şifa vardır. Çünki, bu kalp tedavi olmazsa, 

ahirette tedavi olacaktır. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Adamın birisi, çok sinirlendiği zaman bir altın 

verirmiş. Parasız kalan, adama geliyor, bir 

şeyler söylüyor, tamam, al diyor. Tamam o 

da iyi. Böyle böyle iyi de, en sonunda 

hanımına gitmişler. Anne demişler, senin 

efendi hiç kızmaz mı? Sus demiş, onun 

öfkesinden yanına varılmaz. Söyle, söyle. 

Peki nasıl anlıyorsun onun kızdığını, diye 

20 Ocak 2016 Çarşamba 
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sormuşlar. Demiş ki, ya baklava getirir, ya para dağıtır, ya bir şeyi mutlaka bize verir. 

Ne zaman? Kızdığı zaman. Evdekiler de yaşıyor. Neticesinde, delikanlılar adamcağızı 

yakalamış. Hocam demişler, afedersiniz, bir şey sormak istiyoruz. Siz böyle çok 

sinirlendiğiniz zaman bir şeyler veriyorsunuz, bunun ne hikmeti var acaba? Yahu 

söyletmeyin bana şimdi, demiş. Demiş ki; bak evladım, ben öfkelendiğim zaman üç 

kişiyi karşıma alıyorum. Bir, din kardeşimi. İki, nefsimi. Bir de kendimi. Şimdi 

öfkelendiğim zaman ne yapmam lâzım, buna bir şey söylemem lâzım. Peki öfkem 

nereden geliyor, nefsimden geliyor. Nefsim diyor ki, hadi başla ne söyleyeceksen söyle. 

Diyorum ki nefsime, Allahtan kork, sen Allahın düşmanısın, bu benim din kardeşim. 

Kendimi de zabt edemiyorum. Seni kahretmek için bir de altın veriyorum. İyi mi? Ben 

senin dediğini yapmam, hatta seni daha çok kahrederim. Hediye veririm. Ama din 

kardeşime seni tercih etmem, demiş... 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim.  

  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
Geçen haftanın devamı: 

  

Hocamız buyurdu ki; Kalbden kalbe 

yol vardır. İş, o yolu ele geçirmektir. 

22 Ocak 2016 Cuma 
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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 sabahki bu olanları anlattı. Hocamız; "Enver abi'de silsile-

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

 

Fî emanillah 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyuruyorlar ki; Allahü 

teala altmış-yetmiş sene ömrü burada 

yiyip içmek için yaratmadı. Kardeşim, 

Allahü tealanın sevdiği kulunu herkes 

sever. Onun üç sebebi vardır. Bu üç 

şart yerine gelirse, mutlak sevgi olur, 

mutlaka Allah sever ve Allahü tealanın 

sevdiğini de kulları mutlak sever. Ama 

o üç şartı yerine getirmesi lazımdır. 

Kim bu üç şartı yerine getirirse, Allahü 

teala o kulundan razı olur. Allahü teala 

bir kulundan razı olursa, bütün 
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kullarının kalbine onun sevgisini verir. İşte o sevgi ile kurtulabiliriz. Üç şart var. Bir 

tanesi, mutlaka iyilik edeceğiz. İkincisi, münakaşa haram. Kalp kırmaya girer ki, 

tehlikelidir. Üçüncüsü, güler yüz, tatlı sözdür. 

  

Müslümanların bir araya gelmesi, ne seadettir. Mutlak bir şey var, kesin. Çünki, 

Mübarekler 'kuddise sirruh' mutlak olan şeyi söylerler, tereddütlü olan şeyi buyurmazlar 

idi. Hocamız buyurdular ki; Efendim, müslümanlar bir araya gelince, aynı bileşik kaplar 

usulü, kalpten kalbe feyiz akar. Kimin ihlâsı çoksa diğerlerine akar... 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Efendi 

hazretleri buyururlardı ki; Hâzır olsak 

hesaba katılmayız, gâip olsak aranmayız. 

Hocamız buyurdular ki; Efendim, bunu ilk 

söyleyen Mevlana Hâlid-i Bağdadi 

hazretleri olmuş. Mevlana Hâlid-i Bağdadi 

hazretleri buyurmuşlar ki; Biz kim 

oluyoruz ki; hâzır olsak hesaba katılmayız, 

gâip olsak aranmayız. Çünki, hep birbirine 

aynı zincirle bağlı, aynı kaynaktan alıyorlar, aynı şeyi söylüyorlar. 

  

Mübarekler kaç sohbetlerinde buyurdular ki; Feyz alanın kalbinden dünya sevgisi çıkar. 

 

Mübarekler buyurdular ki, iyilik etmenin azı var çoğu var, ama bir de en çoğu vardır. O 

nedir? Ateşe düşmekte olanı kurtarmaktır. İşte bu da, kitap vermektir. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki, 

  

Kabir hayatı çok zor. Mahşer çok zor. Bugün evde lafı 

geçti de, büyüklerimiz öyle buyuruyor, hadîs-i şerîf de 

olabilir: Eğer şu etini yediğimiz hayvanlar, kabir azabını 

işitmiş olsalardı, bir damla et bulamazdınız, bir damla 

et yiyemezdiniz, buyuruyorlar. Büyüklerin kalbi 

nazargâh-ı ilahîdir. Büyüklerin kalbi Cennetin 
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anahtarıdır. Cennete, onların kalbinden gidilir. Âriflerin kalbi Cennetin kapısıdır, o 

kapıdan içeri girilir. İlla cenâb-ı Hakkın râzı olduğu bir mübârek zâtın delaleti ile, onun 

yol göstermesi ile, onun sevgisi ile gidilir. Ve feyz denilen bir olay var. Bu feyz; sevgidir, 

muhabbettir, itaattir. Bu feyzden istifade etmek iki şekilde olur. Birinci şekil çok kolay 

ama çok tehlikeli. Bir şey ne kadar hassassa o kadar da riski var demektir. Birincisi; 

devamlı nazargâh-ı ilahî olan o kalbe girebilmek. Yani, Onların rızasını kazandıracak bir 

amel yapmak, bir hareket yapmak. Kalbe girdi mi, sen git yat. O mübâreklerin kalbine 

gelen feyzden sen de mutlaka alırsın. Amma diyor Mevlânâ Hâlid hazretleri; eğer, 

nazargâh-ı ilahî olan o kalbde dururken, sen oradan feyz alırken, o mübârek zâtlara 

karşı ufak bir saygısızlık yaparsan, ufak bir edebsizlik yaparsan, o kalbden bir düşersen, 

yedi kat gökten düşmekten beter olursun. Neden? Çünki, o kalb başka bir kalbe bağlı, 

o kalb başka bir kalbe bağlı, müteselsilen bu, cenâb-ı Hakka gidiyor. Damdan düşmeye 

benzemez bu iş. Kalbe girmek çok iyi. Orada kalabilmek çok zor. Onun da tek ve son 

şartı, saygılı ve edebli olmaktır. Ne demektir saygılı ve edebli olmak. Haddini bilmektir, 

itaat etmektir, kendini yok bilmektir. İkincisi; sen Onları kendi kalbinde tutacaksın... 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Muhammed Baki Billah ha zretlerinin camisinin 

duvarında bir hadis-i şerif yazılı. Hindistan'a 

gittiğimizde Mübarekler okudular ve izah ettiler. 

Arabî olarak yazılmış tabii. Orada cenab-ı 

Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor 

ki; Allahü tealanın yeryüzünde en çok 

sevdiği mekanlar, mescidlerdir. Şimdi, 

cenab-ı Hakkın en çok sevdiği mekana gidiyoruz. 

Allahü teala şimdiden, bugünkü ibadetlerimizi 

kabul etsin inşallah. 

 

Bir gün Kuleli'de iken Mübarekler laboratuvarda, etrafta fayanslar bembeyaz, ellerine 

anahtarları aldılar ve; Efendim, cenab-ı Hakkın kayyum sıfatı var. Yani, Onun varlığı ile 

her şey kıyamda, her şey ayakta, her şey var. Bir bıraksa, her şey yok olur. Bakın 

efendim, şimdi anahtarlar elimde. Bir şey olduğu yok. Çünki, benim elimle kaim. Bir 

bıraksam, -nitekim bıraktılar, bütün anahtarlar fayansın üzerine düştü-, işte böyle 

kainat yok olur efendim, buyurdular. 

  

Mübarekler buyurdular ki; Kardeşim, Enver abi menfaatine düşkün olsa, onu hiçbir 

arkadaşımız sevmez. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Beylerbeyi'nde bir bakkal vardı. Namazını 

kılan birisiyd i. Bir gün vapurdan inince, o 

da dükkânın dışındaymış. Selam verdim. 

Beni durdurdu, bir dakika Enver bey sana 

bir şey soracağım, dedi. Seni görünce hep 

Hilmi Bey aklıma geliyor dedi. Ben de doğru 

Hocamıza gittim. Hocamıza haber verdim. 

Çok iyi, buyurdular. Bu, hem sizin için, hem 

de bizim için iyidir, buyurdular. İsim, 

müsemmayı hatırlatmalıdır. İnsanlar 

hayatta neye düşkünlerse onunla anılırlar. Onun için, düşkün olduğunuz şeye çok dikkat 

edin. Paraya düşkün olanlar parayla anılırlar. Dünyaya düşkün olanlar çok 

kaybedecekler. 

 

Kalplerin devası, şifası, sadece ve sadece Allah'a âşık olmaktır. Allahü tealaya 

bağlanmaktır. Onun kullarını Allah için sevmek, Onun düşmanlarını Allah için 

sevmemektir. Cenab-ı Hakkın sevgisine, rızasına en yakın, en kestirme yoldan 

kavuşturan amel ve ibadet de; evvela buğd-u fillah, sonra hubb-u fillahtır. Cenab-ı Hak 

kendi düşmanlarına karşı duyulan nefretten o kadar memnun ki; İsa 'aleyhisselam'a 

buyuruyor ki; Yerdeki gökteki bütün mahlûkların ibadetlerini yapsan, 

düşmanlarıma buğz etmedikten, dostlarımı sevmedikten sonra, bu amellerin 

hiç kıymeti yoktur. Peygamberine "aleyhisselam" söylüyor. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Feyz, insanı dünyadan soğutur. 

Zaten tasavvufun da nihai gayesi 

budur. İki sevgi bir kalpte olmaz. 

Cem-i zıddeyn muhaldir. Allah sevgisi 

ile dünya sevgisi aynı kalpte olmaz. 

Biri gelirse, diğeri gider. 

  

İnsan kimi severse, kimi dinlerse, 

kime itaati olursa, elbette ki ahirette 

onunla beraber olacaktır. Sevmek, 
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kuru kuruya aşkname yazmak değildir. Sevgi itaattir, buyurduklarına itaat etmek 

lazımdır. Aklına değil, buyurduklarına itaat lazımdır. 

  

Düşkünlük; yalnız Allahü teâlâya, Peygambere "aleyhissalatü vesselam" ve Allah yoluna 

hizmete olmalıdır. Nitekim cenab-ı Hak Kur'an-ı kerimde, sekiz şey sayıyor; eğer 

annenize, babanıza, ticaretinize, malınıza, çocuklarınıza muhabbetiniz Allah'tan, 

Peygamberden "aleyhissalatü vesselam" ve Allah yoluna hizmetten fazlaysa, çok 

yakında başınıza bir felaket gelecektir. Nitekim, bunlardan birine çok düşkünlük, Allahü 

teâlânın gayretine dokunmaktadır. Üzüntülere, sıkıntılara düşenler, hep bu yüzdendir. 

Allahü teâlâ nimetlerini vermişse bunlar ihsandır. Nefsin dışında ne varsa bunların 

tamamı emanettir. Hiçbir kimse emaneti sahiplenmesin. Emanet izin verildiği kadar 

kullanılır sonra zamanı gelince iade edilir. Bunlara muhabbet, hiçbir zaman aşırı 

olmamalıdır. 

 

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 

 
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 

29 Ocak 2016 Cuma 

 



23  | S a y f a  
 

derdinde idi. "Kediyi bile gözünüzün önünde ateşe atsalar dayanamazsınız, insanların 

yanmasına nasıl dayanılır" buyurmuşlardı. Hiç kimse Cehenneme gitmesin diye 

uğraşırlardı. Talebelerini de bu düşünce ile bu zihniyetde yetiştirirlerdi. Talebelerinin 

kendi aralarında toplanmalarını, bir araya gelip dinden bahsetmelerini, kitap 

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

konularda bazı şeyler sorarlar, gelenlerin hallerinden anlattırırlardı. Kapıya bizi 

çağırmaları her defasında bizim toplanacağımız günlere denk gelirdi,... tesadüf mü 

bilemem, burayı herkesin kendi anlayışına bırakıyorum... Sonra bir avuç dolusu çikolata 

veya şeker verirler, bu akşam gelenlere verirsin buyururlardı. Dağıttığımda ne bir tane 

noksan, ne de bir tane fazla... kaç kişi varsa sayı o kadar olurdu. Bu hal defalarca, belki 

10 larca defa ve 2-3 sene devam etti, her defa gelen arkadaşlar farklı sayıda olduğu 

halde, her defasında şekerler gelen sayı kadardı. 

 

Arada bir de, şu kadar kişi Sarıyer'e getir, bir de ben sohbet edeyin 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. 

  

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

merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

 

Fî emanillah 

 

ali zeki osmanağaoğlu
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Enver abim buyurdular ki;  

  

Allah'tan başka sahiplendiğimiz şeyler, 

mutlak surette bizim başımıza bela 

olacaktır. Ama onları emanet olarak kabul 

edersek, uygun olur. Emanete hainlik 

yapmamak için Allahü teâlânın emrettiği 

şekilde onları muhafaza etmek, yetiştirmek, 

kullanmak hepimizin görevi olmalıdır. Ama 

onları esir olarak görmek, bize hizmet eder 

diye düşünmek yanlıştır. Bu şekilde evlat 

sevilmez. Kendi menfaati için evlat sevilir 

mi? Evlat, Allahü teâlânın emirlerini 

öğrensin ve Müslümanca yaşasın diye yetiştirilir. 

Hocamızın yolunun esası vefalı olmaktır. Herkesin iyi tarafını görüp, sevmektir. 

  

Hocamız, ölüm anında insanın ruhundan hemen önce, son çıkan şeyin baş olmak, 

âmirlik arzusu olduğunu, buyurdular. Bu; insanlara hükmetmek, ünvan, mevki sahibi 

olmak arzusudur. Hiç bir şey olmasa bile, hanımınına, çocuğuna hükmetmek ister. 

Herkeste az veya çok bu hastalık vardır. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Gözümün nuru, gönlümün süruru namaz. 

Hayatın gayesi namaz, Allahü teâlâ ile 

randevu, namaz... Biz bu randevuyu 

bırakıp, kimlerin randevusuna gidiyoruz. 

Hazret-i Ali "kerremallahü vecheh" 

Efendimiz, ayağına ok saplandığında, 

çıkarılması için namaza durmuşlar. 

Çıkarmışlar, hiç acısını duymamış. 

Namaz, üzüntülere şifadır. Büyüklerden 

bir zat, bir üzüntü, sıkıntı duysa, 

ferahlamak için hemen namaza 

dururmuş. Efendi hazretleri "kuddise sirruh" hep saatlerine bakarlar, beş dakika kaldı, 

üç dakika var diye anar, vaktini beklerler ve vakti girer girmez, hemen namaza 

başlarlarmış. 

30 Ocak 2016 Cumartesi 

 

31 Ocak 2016 Pazar 

 



25  | S a y f a  
 

  

Mümin; müminin sıkıntısını gideren, O'na ne istiyorsa veren, arkadaşına canını feda 

edecek kadar onu seven din kardeşidir. 

  

"Peki" demenin tasavvuftaki tarifi, teneşir tahtasındaki meyyit gibi olmaktır. Çevrilince 

döner, bırakılınca durur. Hiç bir itiraz ve dahli yoktur. Tam teslim olmuştur. Yeryüzünde 

tam manasıyla, gerçek anlamda "peki" diyen, Ebu Bekri Sıddık "radıyallahü anh" 

efendimizdir. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Şimdi herkes başkası ile uğraşıyor. 

Halbuki dinimiz, kişinin kendisi ile 

uğraşmasını istiyor. Münakaşa 

etmemelidir. Haklı iken vazgeçersen, 

nefsini yola getirirsin. 

  

İman, 1 rakamıdır. İbadetler, 0 rakamıdır. 

1'in yanına ne kadar 0 konursa değeri 

artar. 1 düşerse 0'ların kıymeti kalmaz. 

  

Mübarekler buyurdular ki, Allah rahmet 

eylesin, 'Eğer bir işin sonu mutlaksa, onu olmuş bil!' Her şey, şu veya bu... Ama ölüm 

mutlak. 

  

Mübarekler buyurdular ki; Çocuk doğdu mu, ölümün habercisidir. Bazen iki, bazen üç, 

bazen yirmi, bazen de yüz sene yaşıyorlar ama ölümün habercisidir. Yaşı ve zamanı 

belli değil. Bir şey başladı mı, o bitti. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübareklerden duyduklarımızı 

kitaplarla buluşturunca çok mühim 

oluyor. Mübareklerin anlattıklarını, 

anlatma şeklini, bir başka yerde 

rastlayınca bayılıyorum. 

Mübarekler buyurdular ki; bizim 

sohbetlerimizde bulunanlar, 

başkalarından yeni bir şey 

öğrenemezler. Sadece bildiklerini 

hatırlarlar. 

  

Bir gün mübarekler buyurdular ki; 

Ehl-i sünnet bir Müslüman, bu büyükleri tanıyan bir Müslüman, gözü açık bir insan 

gibidir. Bu büyükleri tanımayan, Ehl-i sünnet olmayan, âmâdır. Âmâ kalmasının sebebi, 

büyüklere inanmamaktır, güvenmemektir, tanımamaktır. 

  

Mübarekler buyurdular ki; şeytanın aldatması zayıftır. Allahü teala ona, müminin 

kalbine aynı konuda vesvese vermeyi, bir defa hak vermiştir. Aynı konuda ikinci kere 

gelemez. Bir defa gelir, vesvese verir; mümin de onu yapar ya da yapmaz, bir daha 

aynı şeyde ısrarcı olamaz, yetkisi yok. Başka konuda gelir. Ama efendim nefis öyle 

değil, buyurdular. Nefis, son nefesi verinceye kadar, seni kâfir yapmaya uğraşır. 

Günahkâr yapmak değil, amacı kâfir yapmak. Kâfir olduktan sonra, istersen sabaha 

kadar ağla, ne yaparsan yap. Çünki, yolu değiştirmişsin. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir cadde var Cennete giden, bir cadde 

var Cehenneme giden. Cennete giden 

cadde de belli, Cehenneme giden cadde 

de belli. İnsanlar ikisinden birini yapmak 

zorundalar. O bakımdan Mübareklere 

biz ne kadar teşekkür etsek, ne kadar 

yâd etsek, ne kadar ruhlarına yollasak, 

hiç hakkını ödeyemeyiz. Çünki, bizi öbür 

otobandan alıp, bu otobana koydular. 

2 Şubat 2016 Salı 
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Bu otobanda istersen sürün, istersen uyu, istersen yürü, ne yaparsan yap, sonu Cennet. 

Şah-ı Nakşibend hazretleri cenab-ı Allah'a yalvararak buyurmuşlar ki; ya Rabbi mutlaka 

ama mutlaka, senin rızana kavuşacak bir yol bana nasip et. Heyecanla duanın neticesini 

beklemiş ve demiş ki, Rabbim duamı kabul etti. Bizi sevenler eninde sonunda Cennete 

gidecekler. Peki bu kadar kesin söylendiğine göre, talebeleri sormuşlar; bu yolun esası 

nedir? Şah-ı Nakşibend hazretleri buyurmuşlar ki; Birbirinizi sevin. Bu kadar işte. 

Talebeleri güreş ediyor, oradan nur yükseliyor. Beraber oldukları, birbirlerini sevdikleri 

için. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; 

İnsana Allahü tealanın verdiği 

en büyük nimet imandır. Bize 

namaz kıldıran, zekat verdiren, 

oruç tutturan yani her şeyimizi 

imana borçluyuz. Allahü teala 

buyuruyor ki; Verdiğim 

nimetin kıymetini 

bilmezseniz elinizden 

alırım, sonra da size çok acı 

azap yaparım. İman 

nimetinin şükrünün nasıl 

yapılacağını yine kendisi 

Kur'an-ı kerim'de bildiriyor, sorular bunlar, cevaplar bunlar. Sonra da sınıfta kal, yok 

öyle şey. Mübarekler buyurdular ki; Bir mübarek zata sormuşlar ki, Allahü tealanın 

Kur'an-ı kerim'deki en büyük şefkat, en büyük merhamet âyetleri hangileridir? Azap 

âyetleridir, buyurmuş. Allah Allah, neden? Böyle yaparsan, böyle yapacağım dediği için. 

Yani, hem soruları veriyor hem de cevapları veriyor. Bunu, hiç bir öğretmen yapmaz... 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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s 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
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 bir gün Enver abim buyurdular ki; İmam-ı Rabbani 

müceddidi elfi sani şeyh Ahmed Faruki Serhendi hazretleri Faideli Bilgiler kitabının 

sonunda olan ikiyüzonüçüncü mektupta buyuruyor ki; Bütün vaazların, nasihatlerin özü, 

en kıymetlisi, bir şeydir; o da bir Allah adamına rastlamaktır. Nasıl ki Eshab-ı kiram 

"aleyhimürrıdvan" Peygamber efendimize 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 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. 

5 Şubat 2016 Cuma 
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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 Allaha 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. 

 

Fî emanillah 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bid'at, dine insan elinin değmesidir. 

Bid'at ehli ile sohbet yok, tartışma yok, 

yüzüne bakmak yok, selam vermek 

yok, mümkünse bulunduğu şehir bile 

terk edilmelidir. Sadece kitap 

verilebilir. Günahkara, kumar 

oynayana, içki içene hatta zina edene 

nasihat edilir, bid'at ehline yok. Bid'at 

ehli ile birarada bulunmayın. 

  

Bir elma düşünün, birçok elementten 

oluşuyor, diyelim ki çok az miktarda da 

mağnezyum var elmanın içerisinde. Şimdi, bu çok az miktarda mağnezyumu çıkaralım 

desek, elmanın tamamı bozulur, elma diye bir şey kalmaz ortada. Bid'at de böyledir. 

Çok küçük bir değişiklik, yani bid'at, dinin tamamını yıkmaktır. Bid'at, dine insan elinin 

değmesidir. 

  

Varlıkla imtihan zordur. Ancak bir mürşid-i kâmile bağlanmakla bu imtihanlardan 

kurtulunabilir. Dinde ton yoktur. Ya siyah ya beyaz, gri yok. Dinde kalbin sabit olması 

nerede ise imkansızdır ama sabit tutmaya mecburdur. "Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi 

alâ dînik". Bunun için, iyi arkadaşla beraber olmak olmak lazımdır. Kötü arkadaşla 

beraber olanın bozulması muhakkakdır. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Hazret-i Peygamberin "sallallahü aleyhi ve 

sellem" duası var; Allahümme ya mukallibel 

kulub, sebbit kalbi alâ dinik. Ey kalpleri 

fırıldak gibi döndüren Rabbim. Benim 

kalbimi dinde sabit kıl. Başka yere kaymasın. 

Dolayısıyla bir müminin, kalbini dinde sabit 

tutması hemen hemen imkansızdır. İmam-ı 

Rabbani hazretleri buyuruyor ki; Bunun bir tek 

yolu vardır. O da iyi bir arkadaş edinmektir. 

Hayatta daima kötülük, iyilikten daha çabuk 

bulaşır. Kötülük, bulaşıcı bir hastalıktır. İster kötü 

ahlâk, ister iyi ahlâk, ikisi de bulaşıcıdır. İyi 

ahlâklı arkadaşlarla beraber olan, onlarla 

görüşen, ahlâkı bozmayan kişiler ile uğraşanın 

kalbi sabit kalır fakat bir saat bozuk ile dursa, 

bozulur. Allah muhafaza etsin. Onun için; kişinin 

dini arkadaşının dini gibidir. İyi arkadaşı 

seçemeyen, eninde sonunda felakete düşecektir. 

Bu arkadaşlar; imanı olan, namazını kılan, Allah'tan korkan kişilerdir. Hatalarında ısrar 

etmeyenler; hata yapan ama doğrusu budur deyip doğruyu kabul edenlerdir. Onu hak 

tanımayan, doğrusu budur demeyenler değildir. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

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-

7 Şubat 2016 Pazar 
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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 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, bu müjdeye kavuşmak için çile çekiyorlardı, okuyorlardı, her şeyi yapıyorlardı. 

Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını çok dağıtmalıdır ki, dağıtılan kitaplar, içinde cevher 

olanları çeker. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Çok zengin bir adam varmış. 

Fakat her şeyin sonu olduğu gibi 

adam da ölüm döşeğinde. Üç 

çocuğu varmış. Bunları büyük 

oğlu toplamış ve bir toplantı 

yapmış. Kardeşlerine demiş ki; 

"Ben babamın mirasından bir 

şey istemiyorum, onun duasını 

istiyorum. Babama ben 

bakacağım." Kardeşleri de 

dünden razı, kabul etmişler ve 

büyük oğlan, babasını evine 

getirmiş. Babasına öyle güzel 

bakıyor ki... Fakat hanımı razı değil. Hergün evde kavga var. "Zaten senin aklın yok, 

babanın mirasından hiçbirşey istemedin." diyerek hergün söyleniyor. 

 

Adam bir akşam rüya görüyor. Rüyada aksakallı bir adam diyor ki; "Evladım, falanca 

yerde 100 altın var, git onu al. " Diyor ki; "Efendim bu para helal midir? Bereketi içinde 

midir.?" Adam "parada karışıklık vardır" diyor. Ben haram mal istemem, almam diyor. 

Sabah olunca hanımına gördüğü rüyayı anlatıyor; hanımı yine başlıyor kavgaya. "Senin 

aklın yok, alsaydın sıkıntıdan kurtulurduk, diyor." Aradan bir kaç gün geçiyor, adam 

yine rüya görüyor. Diyorlar ki; "Falanca yerde 10 altın var, git onu al, ihtiyacını gör." 

Yine soruyor; "Helal midir, bereketi içinde midir?" "Karışıklık olabilir" cevabını alınca 
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yine "haram para istemem" diyor. Sabah olunca yine hanımına anlatıyor, tabii ki yine 

kavga başlıyor. Birkaç gün sonra yine rüya görüyor. Diyorlar ki; "Falanca yerde bir altın 

var, git onu al." Yine soruyor, "Bereketi içinde midir." Diyorlar ki; "Bu helaldir, bereketi 

de içindedir." Tamam alıyorum diyor. Ertesi gün yine hanımına rüyayı anlatıyor. Hanımı; 

"Bir tane de olsa, bari bunu kabul etseydin." diyor. Adam da "kabul ettim" diyor. Gidip 

altını alıyor ve çarşıya gidiyor. Çarşıdan bir altına iki balık satın alıp eve geliyor. Hanımı; 

"Altını aldın mı?" diye soruyor. "Aldım, sonra pazara gidip iki balık aldım, epeydir balık 

yemedik" diyor. 

 

Balıkları yıkayıp temizliyorlar ve karnını yarıyorlar. Bir de ne görsünler; eşi benzeri 

bulunmaz bir pırlanta. Hemen diğer balığın karnını yarıyorlar, eşi de orada. Sonra birini 

sarraflara satmak istiyorlar ama kimse bedelini ödeyemiyor. Nihayet padişaha haber 

veriyorlar. "Efendim, falancada bir pırlanta var, ancak size layık olur" diyorlar. Padişah 

adamı çağırıyor. Padişahın hanımı pırlantayı görünce çok beğeniyor ve hemen satın 

almak istiyor. Padişah 30.000 altın vermiş. Tabii adam ömründe bu kadar parayı bir 

arada görmemiş, hemen kabul edip pırlantayı satmış. Sonra padişahın hanımı; bunun 

bir eşi de olmalı, ben onu da istiyorum, diye tutturmuş. Padişah tekrar adamlarını 

göndermiş ve eşi de var mı diye sordurmuş. Adam da " var " demiş. Padişah yine 30.000 

altın vermiş ama adam 70.000 altın istemiş ve satmış. Böylece toplam 100.000 altını 

olmuş. 

  

Adam bu servete iki sebeple kavuştu. 1 – Babasının duasını aldı. 2 – Helal olanı, bereketi 

içinde olanı istedi. O bir altın, bereketi ile 100.000 altın oluverdi. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Peygamber efendimiz "sallallahü 

aleyhi ve sellem" buyuruyor 

ki; Mal, mülk sevdası, her cins 

kötülüğün başıdır. Her cins 

kötülükten daha kötüdür yani. 

Bunun çaresi, bundan 

kurtulanlarla beraber olmaya 

bağlıdır. Kimse bundan 

kaçmamalıdır. Elimizde, Tam 

İlmihal var. Ben buna 

kavuşamadım, ben bunu 

öğrenemedim, demeyelim. 

Kulağına koy dinle. Yolda 

giderken, arabada giderken dinle. Her zaman, her yerde istifade edebilirsin. Yeter ki 

sen iste. 

10 Şubat 2016 Çarşamba 
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Mübarek Hocamız buyurdular ki; Enver'in kalbinde zerre kadar şahsi menfaati olsa, 

etrafında bir kişi olmaz. İnsan ne yaparsa kendine yapar. 

  

Mübarekler buyuruyorlar, Allah şefaatlerine nail eylesin, dünyada kim kimi seviyorsa, 

ahirette beraber olacaktır. Bu, hadis-i şeriftir. El mer'u mea men ehabbe. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Beş vakit namazın en büyük özelliği, arada 

bir fren yapmak suretiyle, taşın dağdan 

aşağı doğru yuvarlanmasını biraz olsun, 

arada bir durdurabilmektir. Kinetik enerji 

diye bir şey var. Bir şey yukarıdan aşağı 

doğru düşerken, ne kadar yukarıdan 

inerse o kadar sürat kazanır, artık onun 

önünde durulmaz olur. Fakat kar ve 

yağmur müstesnadır. Çünki, onu melekler 

indirir. Eğer yağmur tanesi o kinetik enerji 

ile düşse idi, ebabil kuşlarının taşlarından beter olurdu. Bir yerden girer, bir yerden 

çıkardı, böyle bir felaket olurdu. Fakat Allahü teala merhametli olduğu için, kulları 

yağmurdan zarar görmesin diye, onları birer birer meleklerle indiriyor. Yoksa 

düşünebiliyor musunuz, düştükçe hız kazanıyor. İşte, insanın ömrü de kinetik enerji 

gibi, dünyaya karşı hırslı, paraya karşı hırslı, şöhrete karşı hırslı, her an bir iki artar. 

Felaket! Bir iki artar. İki ise dört, dört ise sekiz, sekiz ise onaltı, böyle artar. Onun için, 

cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki; bu sevgi, her cins günahın 

en büyüğüdür. Çok felaket. Allahü teala'dan gayrı olan sevgiler, her cins haramın, her 

cins günahın, her cins hatanın daha büyüğüdür. Namazın en büyük faydası, günde, 

insanı beş defa frenlemektir. Bir tek gayesi var, o da ölümü hatırlatmaktır. Çünki 

namaz, ahirete ait bir ibadettir. 

  

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 

 
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 

Muhammed aleyhisselam'a ümmet yapmıştır. Herkes kendi hocasını meth eder. Benim 

hocam, Muhammed aleyhisselam'dır. Çünki, benim hocalarımın hocası, Muhammed 

aleyhisselam'dır. Ben nasıl sevinmeyeyim? Çünki kainat, O'nun hürmetine yaratılmıştır. 

Çünki, feyz kaynağının başı, Peygamber efendimizdir "aleyhissalatü vesselam". Onun 

için, kendimi bulutlara basıyor gibi his ediyorum, diyor. Dört, bir büyük zâta talebe 

yaptı. Bir büyük zâta talebe olamayanın, O zâtın sohbetinde vasıtalı veya vasıtasız 
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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. 

 

Fî emanillah 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Sohbetin bütün ibadetlerden daha 

üstün olmasının sebebi, Allah'tan 

bahsedildiği içindir. Allahü teala 

hatırlandığı için, çok kıymetli 

oluyor. Sohbetin değeri, ahiretten 

bahsetmekle olur, yoksa dünyadan 

bahsetmekle, dünyayı anlatmakla 

sohbet olmaz. 

  

Peygamber efendimizin "sallallahü 

aleyhi ve sellem" anlatarak, 

konuşarak, oturarak, yaşayarak 

anlattığı bir İslamiyet var; bir de konuşmadan, anlatmadan anlattığı İslamiyet var. 

İslamiyet güneş gibi, buyuruluyor. Güneşte iki özellik vardır. Bir, ışık verir, bir de enerji 

verir. Işık aydınlatır, enerji de hayat kaynağıdır. Peygamber efendimizin kalbi 

"aleyhissalatü vesselam" güneş gibi idi. İki özelliği vardır. Nur verirdi, aydınlatırdı, 

ikincisi, feyiz verirdi, hayat sunardı. İşte, bu nur ve feyiz almak kabiliyetinin en yücesini 

Allahü teala Eshab-ı kiramda yaratmıştır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Eshab-ı kiram, cenab-ı peygamberden 

"aleyhissalatü vesselam" direkt 

alabilecek kabiliyet ve kapasitede 

idiler. Eshab-ı kiramın üstünlüğü de 

bundandır. Aralarında derece farkı 

vardı ama en azından o kapasitede 

yaratılmışlar idi. Bu, onlara ne sağladı? 

İhlâslarının çoğalmasına ve 

çabuklaşmasına sebep oldu. Hem 

çabuk ihlâs sahibi oldular, hem de çok 

ihlâs sahibi oldular. O bakımdan, 

onların bir avuç arpa verdikleri zaman kazandıkları sevap, Eshab-ı kiram olmayanın 

Uhud dağı kadar altın sadaka vermesinden daha çoktu. Neden? İhlâslarından. İhlâs 

demek, her zerresi ile Allah demektir, her zerresi ile ama. Kalbinde Allahü tealadan 

başka hiçbir şeyin olmamasıdır. Eshab-ı kiram o güneşin altında, yani cenab-ı 

peygamberin nazarları altında, kalplerinin yüzü yüzbin dolu olarak, her biri, hem 

muhabbet hem ihlas ile dopdolu oluyordu. Onların kalplerinde, dünyaya ait zerrenin 

zerresi kalmamıştır. İşte, o sevgi, ihlas ile bir bakışı yeterdi. Ufak bir tebessümü kâfi 

idi. Çünki, öyle bir kalp ile yapılan ibadetin sevabı, böyle kalplerle yapılan ibadetin 

sevabını ifsad eder. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Eshab-ı kiram üstündür. Eshab-ı kiram 

arasındaki meseleleri nefsani 

zannetmemelidir.  Evliyada nefis yok, nerede 

kaldı ki, Eshab-ı kiramda olsun. Onların her 

hareketi Allah için idi ve ibadet idi. Aynı, 

namaz kılmak gibi, hac etmek gibi. Allah'ın 

emirlerini yerine getirmek için idi. Onların, 

daha ilk nazarda, kalplerindeki bütün dünya 

sevgisi, şöhret sevgisi, mal sevgisi alınmış, 

tertemiz bir kalp olmuştur. O kalp ile bazı 

kararlar vermişler. O kalp ile verilen kararlar da Allahü tealanın rızasına uygun olduğu 

için, içtihatları bakımından Allahü tealanın rızasını kazanmak olduğu için, Allahü teala 
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onların her hareketine sevap yazdı. Bizim sevap diye gittiğimiz şeyler onlar için çok 

günahtı. Onlar, öyle Allaha yakın insanlardı. O halde, sevgi, muhabbet ne kadar çoksa, 

insan kendi hocasından da o kadar feyiz ve nur alabilir. Çünki, hocası, hazret-i 

peygamberin "aleyhissalatü vesselam" güneş gibi olan nurundan ve feyzinden alan ve 

verendir. Ay gibi alır ve verir. Ona mürşid denir. Sadece kendine alana evliya denir, o, 

kendine aittir. Ama almak ve vermek ayrı bir özelliktir. Alanın inanması lazım, 

güvenmesi lazım; neye güvenecek? Bunun bir Allah adamı olduğuna, yalan 

söylemediğine, Ehl-i sünnet olduğuna. Onun yolunda olması lazım, ona itaat etmesi 

lazım, çok şartları var. Bütün bunlardan sonra, nasibi ne kadar ise, kapasitesi ne kadar 

ise, kabiliyeti ne kadar ise, o kadar alabilir. Hocamız; kabiliyet, büyük bir nimettir 

buyurdular, onu iyiliğe çevirmek kolaydır. Ama kabiliyeti yoksa, zorluk orada başlar, 

ona kabiliyet vermek zorunda kalırlar, buyurdular. Bütün ömürleri boyunca, bizim gibi 

adamlarla uğraştılar, kim bilir neler çektiler. Ama Allahtan ki haklarını helal ettiler. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Her şeyin bir sonu var. Namaz, kalbi temizleyen 

bir ibadettir. Kalp kirleniyor. Namaz vakti 

gelince, beş-on dakika, o dünya sevgisinden 

biraz koparılıyorlar. Şeklen dahi olsa, bir 

kopmak oluyor. Gerçekten kopmak çok zordur 

da, şeklen kopmak da bir temizliktir. Ve 

namazdan başka, kalbi, namaz gibi temizleyen 

bir ibadet yoktur. Kalbi temizleyen ibadetler 

vardır ama namaz gibi değildir. Namazın kıymeti çoktur. Allah korusun, kalbin kirliliği 

ve hastalığı arttıkça, ibadetlere soğukluk başlar. Nefsin arzularına karşı istek artar. İkisi 

arasında gider gelir, gider gelir. Sonunda birisi ağır basınca, artık o, o cihetteki yolda 

yolunu almaya başlar. Nefsin amacı, insanı ebedi kâfir yapmaktır. 

  

Allahü teala Kur'an-ı kerimde cenab-ı Peygambere "aleyhissalatü vesselam" buyuruyor 

ki; Bir şey yapmadan evvel Eshab-ı kirama akıl sor, sonra karar ver ve yap. Ben 

yaptım deyip yapmakla olmaz. İsabet etsen de olmaz. Çünki, dine uymadın. Dağ 

başında olan bir kimse, kıbleyi hiç araştırmadan namaza dursa ve kıbleyi bulsa da, 

namaz kabul olmaz. Fakat ağaçlara, yıldızlara bakarak yani bir alamet arayarak namaza 

dursa ve tam kıbleye ters dursa da namaz kabul olur. Çünki, dine uyuyorsun. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir yahudi, yalancı şahit bularak 

Peygamberimizin "sallallahü aleyhi ve 

sellem" yanına geliyor. Diyor ki; Ya 

Muhammed. Senin arkadaşlarından birisi 

benim devemi çaldı. Yalancı şahit de 

doğruladı. Çağırmışlar o müslümanı. 

Anlatmışlar. Ben yapmadım, demiş. Şahidin 

var mı demişler, yok demiş. Tamam diyor, 

cenab-ı Peygamber, deveni al. Eli de 

kesilecek. Adam kaldırıyor ellerini dua 

ediyor. Ya Rabbi, bu devenin bana ait olduğunu senden başka bilen yok şu anda. Kurtar 

beni bu sıkıntıdan diyor ve şöyle yalvarıyor. Ya Rabbi, ben her gece cenab-ı Peygambere 

"aleyhissalatü vesselam" on salevat-ı şerife okumadan yatmadım. Bu okuduğum on 

salevat-ı şerifenin hatırına beni bu sıkıntıdan kurtar, diye dua etti ve deve dile geldi ve 

Ya Resulallah, bu yahudi yalan söylüyor. Ben müslümanın devesiyim, dedi. Yahudi, 

devenin konuştuğunu duyar duymaz kaçtı, yalan söyleyenler de uçtu. Orada 

Müslümanlar da vardı. Cenab-ı Peygamber; anlat bakalım, bu deve nasıl dile geldi. Sen 

cenab-ı Hakka nasıl dua ettin, buyurdu. Dedi ki; Ya Resulallah, hiçbir gece yoktur ki, 

ben size on salevat-ı şerife okumadan uyuyayım. Cevaben buyurdular ki; bu on 

salevat-ı şerife senin elini kesilmekten kurtardığı gibi, ahirette de 

Cehennemde yanmaktan kurtaracaktır. Nasihatimiz ve vasiyetimiz olsun. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler Allah rahmet eylesin, 

buyurdular ki; İki kelime vardır. Bu 

kelimelerden kötü olanı seçen 

Cehenneme gider. Dünyada en zor iş, 

karar vermektir, buyurdular. Yani, peki mi 

diyeyim, hayır mı diyeyim. Hazret-i Ömer 

"radıyallahü teala anh", hem dünyada 

aziz oldu, hem de ahirette aziz oldu ve 

Hazret-i Ömer oldu. Eğer Ebu Cehil peki 

deseydi, Hazret-i Ömer'den ilerideydi, 
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buyurdular. Bir hayır demek suretiyle insanların en kötüsü oldu. Hazret-i Ömer peki 

dedi. En üstün oldu. Dolayısıyla, hepimizin hayatta en çok karşılaştığımız kusur, peki 

mi diyeceğiz, hayır mı diyeceğiz. Allahü teala çok şefkatli, çok merhametli olduğu için, 

bu, karar vermekte insanları tek başına bırakmamış, yalnız bırakmamış. Kur'an-ı 

kerim'de Hazret-i Peygambere "aleyhissalatü vesselam" hitaben; Ey Habibim, sen 

karar vermeden evvel, eshabınla istişare et, buyuruyor. Hatta Efendi hazretleri 

buyurdular ki; Mutlaka sor. Hiç bir şey bulamazsan git bir ağaca sor. Ama mutlaka yap. 

İslamiyet'te buyuruluyor ki; İstişare et, karar ver ve yola çık. Hele hele istişareden 

sonra haram ve mekruha geri dönersen çok kötüdür. O, en kötüsüdür. Bundan daha 

kötü şey yok. Söz veriyorsunuz, bundan dönerseniz Allah korusun çok tehlikelidir. Ey 

Habibim, istişareni yap, kararını ver ve yola çık ama sakın dönme. Uhud 

harbinde Eshab-ı kiram'ın gençleri, şehidliğe gidiyorlar. Israr ediyorlar. Peygamber 

Efendimiz, Siz gitmeseniz iyi olur, buyuruyor. Ya Resulallah, bizi bundan mahrum etme, 

dediler. Eshab-ı kiram'ın büyükleri gençlere sordular. Evladım, hiç Resulullaha ısrar 

edilir mi? Çok büyük hata ettiniz. Ya Resulallah, biz hata ettik. Peygamber yola çıktı, 

buyuruyorlar. Pek çok sahabi şehid oldu. Bildiği halde dönmedi. Senin sözün var. O, 

sözünün eri olmak var ya, ne kadar iyi... 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

s 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
Hususi bir günde, 2007 senesi, Nisan 

ayının 5'inde 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 
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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 Kuran-ı kerim de Cenab-ı Hak, bana iş veriyor. İki; Nasıl 

sevinmeyeyim ki benim hocam Muhammed aleyhisselam. Çünki, benim hocamın 

hocasının hocası ona dayanıyor. O'nun 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 üzülmeyin diyorlar. 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, Huzur Pınarı hizmetleri ile ilgili raporu 

gönderirken bu şiiri de göndermiştim. Gelen cevabı altta kopyalıyorum. 

 

Öyle neşeliyiz seviniyoruz, 

sanki bulutlarda dolaşıyoruz, 

uzansak ay'ı elimizle tutarız, 

eğilsek yıldızları toplarız. 

  

Çünki, bizi muhatap aldı rabbimiz, 

onun emr ve yasaklarına tâbîyiz, 

ve de öyle bir nebînin ümmetiyiz, 

uğruna kâinatı yarattı rabbimiz. 

  

Herkes kendi hocasıyla övünür, 

benim sahibim kâinatın en üstünüdür, 

hocamın hocalarının hocasıdır o server, 

onsuz olunurmu iki âlemde münevver. 

  

Bu nimet öyle büyük şereftir-saadettir, 

kıymetini bilmeyeni dövmek gerektir, 
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bu kadar nimet içinde kim ki üzüntülüdür, 

milyar sahibinin kuruş kaybetmesi gibidir. 

  

Böyle şerefli bir kafileyiz, aileyiz, ümmetiz... 

Müjdeler olsun, kavuştuk nimetlere, daha ne isteriz. 

buna rağmen dünya için hâlâ üzülürsek biz, 

Rabbimizi gücendirir, büyüklerimizi incitiriz. 

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

  

From: Enver Ören [mailto: enver.oren@ihlas.com.tr] 

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

To: Ali Zeki 

Subject: Re: cumaniz mubarek olsun efendim 

  

Sizin de Cuma'nız 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. 

  

Fî emanillah 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Muhammed Şeybani hazretleri, İmam-ı 

Âzam Ebu Hanife hazretlerinin talebesidir. 

Bin tane kitap yazmış ve bu bin kitabın 

özetini mühür yapmış. Aklına göre hareket 

eden pişman olur, buyuruyor. 

  

Allahü tealaya tek bir duam var, hepimize 

nasip etsin. Evvela, biz kimiz, neyiz, bir 

anlayabilsek, her şey biter. En büyük 

hatamız ve kabahatimiz; kendimizi 

tanımamamızdır. Hep aynaya 

bakmamaktan dolayı kendi yüzümüzü göremiyoruz, hep başkasının yüzünü görüyoruz. 

Arada bir aynaya bakalım ve kendimizi de tanıyalım. O ayna da; mürşid-i kâmiller veya 

onların eserleridir. Onların kitaplarını okuyunca, on para etmediğimizi anlarız. 

  

20 Şubat 2016 Cumartesi 
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Muhabbet, sevgi, üç şartı beraberinde getirir. Bu üç şartı yerine getirmeyen hiç kimse, 

seviyorum, muhabbetim çok iddiasında bulunmasın. Birincisi; sevdiği kişinin 

sevdiklerini sevecek, sevmediklerini sevmeyecek. İkincisi; itaat edecek. Üçüncüsü; 

Onun yolunda olacak, yani bir Ehl-i sünnet âliminin yolunda yürüyecek. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Akıl çok kıymetlidir. Akıl, ancak dini 

anladığı, dine tâbi olduğu zaman 

kıymetlidir. Dinden ayrıldığı zaman, yok 

kabul edilir. Ne gibi; gözün karanlıkta 

yok kabul ettiği gibi. 

  

Hazret-i Peygamber "aleyhissalatü 

vesselam" buyuruyor ki; 'İki mü'min 

Allah için bir araya gelirse, şeytan 

karşılarında bekler, yanlarına 

yaklaşamaz. Aralarını bozamaz. 

Ama ayrı düşerlerse, birini 

yakalar.' Hatta bir başka hadis-i şerif daha var; 'Cemaatten bir karış ayrılan, 

zaman-ı cahilliyedeki gibi ölür.' Cemaatten ayrı düşmek ne demek? Kendisi beraber 

ama kalbi ayrıdır, fikriyatı ayrıdır, düşüncesi ayrıdır. Onu cemaatten kabul etmemelidir. 

Çünki, tenkit ediyor, kabul etmiyor, Allah korusun, Allah korusun, Allah korusun. 

 

Din, bilmeden olmaz. Önce iman etmek, sonra imanını öğrenmek şarttır. İlaç acıdır, 

ama içmezsen hiçbir faydası yoktur. O kitaplar rafta süs olsun diye durmaz. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver Abim buyurdular ki; 

  

Size mutlak olan birşey söylüyorum: 

ahıret hayatı, dünya hayatından daha 

rahat, daha huzurlu, daha iyidir. Sakın 

ola ki ölümden korkmayın. Ölüm; evin 

bir odasından diğer odasına geçmek 

gibidir. Müslümanlar son nefeste 

Peygamber efendimizi "sallallahü 

aleyhi ve sellem" görerek ve Cennet 

hayatını görerek, ölüm acısını hiç 

duymayacaklardır. Ömrü olana bu hizmetler, bu nimetler devam eder, ömrü olmayana 

da Cennet nimetleri nasib olur inşallah. 

 

Enver Abi hepinizden dua bekliyor. Söz mü? 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bizim dinimiz diyor ki; İki mü'min Allah için 

bir araya gelip Allah'tan, Peygamberden 

bahsetmezse, o iki mü'mine Allah lanet 

etsin. Bu, çok tehlikelidir. Bu dinin 

tahammülü yoktur. Çünki din, öğrenmek 

ve öğretmektir. Bu, her yerde caridir. Yani, 

mutlaka az da olsa zamanını buna ayırmak 

gerekir. Onun için, arkadaşlarımızın 

kıymetini bilmeyen, Mübarek Hocamızın 

kıymetini bilemez. Mübareklerin kıymetini 

bilmeyen, Ehl-i sünnet âlimlerinin 

kıymetini bilemez. Ehl-i sünnet âlimlerinin kıymetini bilmeyen, dinini bilemez. 

  

La ilahe illa ente sübhaneke, inni küntü minez-zalimin. Kırk defa okuyun ve 

hastaya üfleyin. İyileşecekse şifa bulur, ölecekse şehit olur. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Akıl kalbe bağlıdır, kalbe tabidir. Kalp de 

üç düşmanın esareti altındadır. Ancak bu 

üç düşmana karşı kendini koruyabilirse 

akla doğru emirler verebilir. Çünki, akıl 

kırılgandır. Aldığı emri icra eder. O eski 

bedeninizin sıhhatini düşündüğünüz 

kadar da biraz da kalbinizin sıhhatini 

düşünün. Kalbin üç tane düşmanı vardır. 

Bu üç düşmandan korunmadıkça 

hastalanır. Hastalığı arttıkça küfre 

yaklaşır. Biraz daha artarsa kâfir olur. 

Çünki, bu üç düşmanın gayesi kalbi öldürmektir. Kalbin birinci düşmanı nefistir. Nefsin 

gıdası haramdır. O halde, yediklerimizden, içtiklerimizden besleniyor. İlla şarap, rakı, 

faiz değil. Yaptığımız yanlış alışverişteki gıda da çok fenadır. Haram, kalbi hasta eden 

bir unsurdur. Buna karşı koymak mühim ve lazımdır. Çünki Allahü tealanın dini, nefse 

karşı olmak dinidir. Hadis-i kudside buyuruldu ki; Nefsine karşı ol. Çünki, nefsin 

benim karşıma düşman olarak çıkmıştır. Yani, bana düşmandır. İkinci düşman, 

şeytandır. O da kalbe vesvese verir, fitne verir, su-i zan verir. Aklına ne gelirse o 

şeytanın işidir. Birgün Abdülhakim Arvasi hazretlerine birisi gelmiş: Efendim kalbime 

vesvese geliyor, bunun bir çaresi yok mudur, demiş. Allah Allah, sen günah mı 

işliyorsun. Sen git vazifeni yap. Şeytanın vazifesi seni adam etmek değil ki. O ne 

yapıyorsa sen de kendi vazifeni yap. Herkes kendi vazifesini yapacak, buyurmuş. 

Üçüncü düşman, hepsinden daha kötü düşmandır. Hem nefisten hem de şeytandan 

daha güçlüdür, o da kötü arkadaştır. Kötü arkadaş, insanı dininden eder, imanından 

eder, namusundan eder, ahlâkından eder. Bir insanın bundan kurtulması, bir mürşid-i 

kâmile tabi olması, ona bağlanması ile olur. Kendi aklı ile bulamaz. Dinimizde bu, 

cihaddır. Din; düşmana karşı mücadele vermektir. Mücadele verirken de, bunun 

panzehiri olan namaz kılmak, oruç tutmak, yani bir taraftan da kalbi sıhhate 

kavuşturacak işlerle uğraşmak lazımdır. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Cenab-ı peygamber "aleyhissalatü 

vesselam" buyuruyor ki; 'Benim 

ümmetim bir vücut gibidir.' Sen şu kolu 

ayır koy bir tarafa, bir saat sonra pis 

kokusundan yanına varamazsın. Zaten işe 

yaramaz da… Onun için, bir parmağı bile 

ayrı bir tarafa koy, ona ulaşmayan can, 

kan… hepsi çürümeye mahkum. O halde 

kurtulmak; kurtulan bir zümrenin içinde 

olmaktır. Çünki, bu ayaklar nereye giderse, 

içindekiler de oraya gidecek. Yani, ayaklar içeriye girerken kol dışarıya, bacaklar 

dışarıya, kafa dışarıya olmaz ki… Dolayısıyla, Mevlana Halid-i Bağdadi "kuddise sirruh" 

hazretleri buyuruyorlar ki; 'Cennetin kapısına kimler beraber gelirse, eğer Allahü teala 

bir kişiyi kabul ederse, hepsi içeri girer.' Müjdeye bak! 

  

Cenab-ı Allah kendisine, nefsten daha düşman hiçbir varlık yaratmamıştır, şeytan dahil. 

Zehirli bir yılan var içinde, kıpırdanıp duruyor, sen de uyuyorsun, olacak şey değil. İşin 

zor, öyle bir yılan ki, seni soksa neyse, Allah'a düşman. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

s 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin 

Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb 

dualarınızı istirham ederiz efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
2001 krizi sıraları idi. Enver 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 

25 Şubat 2016 Perşembe 
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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. Huzur Pınarı'nın temelleri o günlerde atıldı, neleri nasıl 

yapmamızı, neler yazmamızı tek tek anlatırlardı. Bazan telefonla, şu kelimeyi 

değiştirdim buyurarak detaylarına kadar ilgilenirlerdi. Huzur Pınarı'nın 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 Huzur Pınarı'ndan 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, Huzur Pınarı'ndan biz razıyız, Ali'nin hizmetlerinden 

memnunum, Ali benim iznim olmadan iş yapmaz" buyurdular. 

 

Fî emanillah 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mesnevi'de Mevlana Celaleddin Rumi 

hazretlerinin bir hadisesi var. Buyuruyor 

ki; bir âmâ ile bir gözü açık iki arkadaş 

yola koyuluyorlar. İkisi de at sırtında. Biri, 

gözü açık, yani hak yolu bulmuş, düşmanı 

dostu ayırabilen, iyiyi kötüyü görebilen 

bir mümin, biri de âmâ. Kış mevsimiymiş. 

Gece vakti oluyor. Âmânın elindeki kamçı 

yere düşüyor. Fakat arkadaşına 

güvenmediği için, benim kamçımı alır 

saklar diye, atı durduruyor. Attan iniyor. 

Kamçısını el yordamıyla ararken, kadife, yumuşak tüylü bir şey buluyor, daha iyisini 

buldum diyor, alıyor. Ata biniyor. Bekle bekle diyor, arkadaşına yetişiyor. Arkadaşı, 

nerede kaldın diye soruyor. Gözü açık olan arkadaş; bana söyleseydin ben alırdım, diyor 

. Âmâ da, yok, sana zahmet olmasın dedim diyor ama hikâyeden. Ben kamçımı buldum 

diyor. Bir de bakıyorlar ki, âmânın kamçı diye yerden aldığı yılanmış. Bırak onu hemen 

diyor, soğuktan donmuş, birazdan çözülür, bırak onu, diyor arkadaşı. Âmâ; beni 

kandırmaya uğraşıyorsun, diyor. Neden? Güvenmiyor, inanmıyor, itaat etmiyor çünki. 

Bu üç şey, faziletten, feyizden mahrumiyettir. Güvenmemek, dinlememek. Bunlar hep 

27 Şubat 2016 Cumartesi 
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başlangıç noktalarıdır. İnsan güvendiğine, itaat ettiğine muhabbet besler. Hem 

güvenmiyorsun, hem itaat etmiyorsun, hem de ölüyorum ben Enver abi, aşığım, 

diyorsun; yalan! Sevgi itaattir çünki. Yılanı bırak, hava ısınıca seni ısırır, diyor. Öbürü 

de, sen benim kamçıma göz diktin, başka derdin yok zaten, hep bunu almak derdin, 

derken, yılan gözünü bir açıyor ve adamı alnından sokuyor. 

  

Ne oldu şimdi? Bir; noksan, noksanını bilemedi. Âmâsın bir kere, âmâlığını kabul etmen 

lazım. İki; Allah sana gözü açık birini arkadaş etti, ona peki demedin. Netice ne oldu? 

Âmâ olan Cehenneme gitti. Ne kadar Rabbimize şükretsek, ne kadar cenab-ı Allaha 

hamd etsek, azdır, bizim gözümüzü açtılar. Biz yılanı görebiliriz. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

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" 

 

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. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Şah-ı Nakşibend hazretleri; Buraya talebe 

yetiştirmeye geldik, ben kendi talebeliğimi 

biliyorum, şimdi bizim bir sohbetimizde 

bulunanlar şeyhliğini ilan ediyorlar. Talebe 

bulamıyorum, buyurmuşlar. 

  

Ahiret demek, ölüm demektir. Ölüm 

demek, Allahü tealaya daha yakın olmak 

demektir. Yani, Allahü tealayı hatırlamak 

demektir. İnsanın hayattayken en iyi 

zamanı, Allahü tealayı hatırladığı zamandır. En kötü zamanı da Allahü tealayı unuttuğu 

zamandır. 

  

Doksan yaşında bir ihtiyar İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerine gelmiş. Demiş ki; 

Efendim, benim bir ayağım çukurda, bana bir dua, bir şey öğret. İmam-ı Azam 

hazretleri; Gel, sana alışveriş ilmini öğreteyim, buyurmuş. İhtiyar; Ben mezarı 

düşünüyorum, beni ibadetler kurtarır, deyince, İmam-ı Azam hazretleri; Sen alışveriş 

bilgisini bilmezsen, yaptığın ibadetlerin hiçbir faydasını göremezsin, buyurmuşlar. 

  

ali zeki osmanağaoğlu

 
s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İmam-ı Rabbani hazretleri birgün dünyanın 

kötülüğünü anlatıyorlar. Dünyaya 

aldanırsan felakete götürür, onu sevmek 

felaketlerin başıdır. Sakınmak için şunları 

yapmalıdır, buyuruyorlar. Anlatırken, en 

sonunda; 'Fakat bunları yapmak zordur. 

Bunun bir kolay yolu vardır bari bunu yapın; 

kim buna tam uyuyorsa git onunla arkadaş 

ol, onunla beraber ol.' buyuruyorlar. Yani, 

bir arkadaşımızın kurtulması; bir 

arkadaşımızla beraber olmasına bağlıdır. Ne zaman? Hem ölüsüne hem dirisine. Ölünce 

cemaat bulamazsın, arkanda namaz kılacak cemaat bulamazsın. Bir cenaze namazında 

en az üç saf cemaat olması lazım. Onun için, eğer insanlar az ise, safları üçer beşer 

29 Şubat 2016 Pazartesi 
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kişilik yaparlar, bir safta dört kişi arka safta beş kişi, yani safları büyük yapmazlar. Ziya 

Bey'in vasiyetinde okudum da. 'Eğer cenazemde üç saf cemaat bulamazsanız, parayla 

adam tutun, cemaati üç safa çıkarın' buyuruyor. Ne yapsın adamcağız. Ehibba o zaman 

çok değildi ki… Bakma sen, biz bolluğuna düştük, cenab-ı Hakka hamdolsun. Vallahi 

büyük şans. Amerika'ya git şimdi, kaç kişi bulabilirsin? Burada çok maşallah. Nimetin 

kıymetini bilmek lazım. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Ebu Bekr-i Sıddık "radıyallahü anh", 

Peygamberlerden sonra insanların en 

büyüğüdür. Bu kadar üstün olmasının üç 

özelliği vardı. Birincisi; cenab-ı Peygamber 

"aleyhissalatü vesselam", ona İslamiyeti 

telkin ettiği anda hiç tereddüt etmedi ve evet 

dedi. Yani, onun inancı, demir gibiydi. 

Miraç'da dahi; O söylediyse doğrudur, dedi. 

Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şüphesi yoktu. 

İkincisi; çok zengindi. Bir gömleği yani setr-i avret kalıncaya kadar hibe etti. Üçüncüsü; 

cenab-ı Peygamberin yoluna hayatını ortaya koydu. Birgün onu Kâbe'de öyle bir 

dövdüler ki, kemiklerini kırdılar ve bir çuval içinde getirdiler. Üç gün kendisine gelemedi. 

Üç gün sonra kendisine geldiği zaman, annesi bir kaşık su verdi ve hayır, su içmem 

dedi. Ben cenab-ı Peygamberden haber almadıkça ağzıma bir şey koymam dedi. Zeynep 

diye Müslüman olmuş bir kadından haber yolluyorlar, onlar da, Ebu Bekr-i Sıddık 

Müslüman ama gelen kâfir olduğundan geçiştiriyorlar. Cenab-ı Peygamberin halinin 

nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz, diyorlar. Bunu hazret-i Ebu Bekr'e söylediklerinde, 

Ebu Bekr-i Sıddık; bu cevap kâfi değil deyip, yürümesi mümkün olmadığı halde, beni 

oraya götürün diyor. Bir koluna babası, bir koluna annesi girip gece yarısı ayak, kol, sırt 

kırık vaziyette gidiyorlar. Onlar zaten onu öldü diye bırakmışlardı. Karşılaşınca cenab-ı 

Peygamber "aleyhisselam" buyurdu ki; Ben gelirdim. Sarılıp ağlaştılar. Ebu Bekr-i 

Sıddık; Ya Resulallah, içim rahat değil, annem de babam da kâfir, ben seninle geleyim, 

dedi. Aferin sana, buyurdular. Eshab-ı kiram arasında; anası, babası, kendi, oğlu, 

torunu müslüman bir tek Ebu Bekr-i Sıddık "radıyallahü anh" var, başka kimse yok. 

İman tam, mal yok, hayat ortada. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Mart 2016 Çarşamba 
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s 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Büyüklerimizden Ebu Ali Farmedi 

"rahmetullahi aleyh" hazretleri var. Birgün 

hocası hamama gitmiş. Fakat eskiden 

hamamlarda; bir su yolu var, kaynayan su, 

boru ile bir kaba doluyor. Açıyorlar, 

kapatıyorlar ama o kapta ne kadar su birikirse 

onunla idare ediyorlar. Ebu Ali Farmedi 

hazretleri de ne yapsın. Hocası banyoda iken, 

bir kova su ilave ediyor. Hocası yıkanıp çıkıyor 

ve soruyor; bu suyu kim ilave etti. Eyvah, 

yakalandık diyor. Herkes birbirine bakıyor, 

kimsenin bir şey söylediği yok. Diyor ki; bir daha sormam. Bu hazneye bu suyu kim 

ilave etti. Ebu Ali Farmedi hazretleri meydana çıkıyor, Hocam kusura bakmayın, ben 

yaptım, buyuruyor. Hocası; gözlerime bak, altmış sene uğraşsaydın bu kadar derece 

alamazdın, buyuruyor. Bir teveccühte altmış sene... Git, benden bu kadar diyor. 

Himmeti yakalamış, Allahü teala yakalatıyor, bir kova su ile yakalamış. Ebu Ali Farmedi 

hazretleri; altmış sene uğraşsaydım, birçok gencin çile çektiği gibi çile çekseydim, rabıta 

yapsaydım, bu kadar derece yakalayamazdım, buyuruyorlar. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

s 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin 

muhterem üyelerinin Cum'a 

gününü tebrik eder, müstecâb 

dualarınızı istirham ederiz 

efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz 

efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
Nefise-i Sîret, Hasene-i sûret, 

Rü'yeti aliyyesiyle müşerref olan 

zevât-ı kirâm, bahtiyardır". 

"Zevcetis sultan, binti sultan, ümmü Sultan" 

3 Mart 2016 Perşembe 

 

4 Mart 2016 Cuma 
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Allahü teala rahmet eylesin, şefaatlerine nâil eylesin inşallah. 

  

Muhterem Hocamız Hüseyin Hilmi Işık "rahmetullahi aleyh" efendinin muhterem 

hanımefendileri, annemiz, hanımannemiz, 7 sene evvel, 28 Şubat 2009'da 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 en çok 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; "Çamlıca'daydık, 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 gene 

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 

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. 
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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. En çok sevdiğini, pekçok sevdiğinin kerimesi ile evlendirmişler. 

  

Velhasıl hanımannemiz, bizim idrakimizden uzak olan bir sultandı. Böyle güneşler birer 

birer azaldıkca, dünyanın karanlıklığıda artmakta, zifîri karanlık olmaktadır... 

Hanımanneyi tarif etmek için, (bu tâbir uygun olurmu bilemiyorum ama), halk arasında 

bir söz vardır; "Her başarılı erkeğin arkasında bir hanım vardır"...diye. Hocamız 

İslamiyeti ve Ehl-i sünnet itikadını dünyanın heryerine 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 âlem 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), yedi sene evvel, 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 bizde 

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; 

  

İnsanın, kendisi için yaptığı 

ibadetlerin kabul olup olmama 

ihtimali vardır. Kabul olur da 

olmayabilir de. Ama bir başka 

mümine yaptığı iyilikten hiç 

şüphelenmesin. Onun duası ile 

kurtulacağına mutlak inansın. Onun 

için bu din, iyilik dinidir. Bu dinin 

esası, müminlerin birbirini memnun 

5 Mart 2016 Cumartesi 
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etmesidir. Çünki, Allah bundan memnun. Bir baba evlatlarından ne ister arkadaş? "İyi 

geçinin, başka bir şey istemem" der. İşte, kulların iyi geçinmesi cenab-ı Hakkın affına, 

merhametine sebep teşkil ediyor ve razı oluyor. Allahü teala bir kulundan razı oldu mu, 

her şey ondan sonra gelir. Bir insan, razı olduğuna her şeyi verir. Ölçüsüz… 

  

Mübarek Hocamız "rahmetullahi aleyh" buyuruyorlar ki; Bir şey başladı mı, o, bitti kabul 

edilir. Yani, hiçbir şey kalıcı değil. Hiçbir şey devamlı değil. Her şey bitmeye mahkum. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler, Allah rahmet 

eylesin, sohbetlerinde 

buyuruyorlar ki; cenab-ı 

Peygamber "aleyhissalatü 

vesselam" buyuruyor 

ki; Bid'atler yayıldığı zaman, 

bir sünnetimi ihya edene, bir 

sünnetime yapışana yüz 

şehid sevâbı var. Hatta 

Mübarekler, yüz defa Viyana 

kapılarından dönmek gibidir, 

buyurdular. Yani, yüz defa 

gidiyorsun. Şehid düşüyorsun, 

geliyorsun bir daha, gidiyorsun bir daha. 

  

Bir gün mübarekler bir kitap okuyorlardı. Bir müslümanın günahı, sevâbı tartılmış. 

Sevap az, günah dağ gibi. Tam yakalayacaklar, kelepçe vuracaklar. Tak diye bir torba 

gelmiş. Sevablar olmuş dağ gibi, günahlar olmuş ufacık. Allah Allah, hayırdır inşallah. 

Bu torba senin hayatını kurtardı, demişler. Açıp bakıyorlar, bir avuç toprak. Melekler 

Allahü tealaya diyorlar; Ya Rabbi, bu torbanın ne hikmeti var ki... Allahü teala bildiriyor 

ki; O, vefat eden has bir kulumun kabrinde ona iki kürek toprak attı. Ona hizmet etti. 

Benim vefat etmiş has bir kuluma iki kürek toprak atan Cehenneme giremez. Ya onlara 

bir bardak su verseydi... İki kürek toprağa bakar bu iş. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Mart 2016 Pazar 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler, Allah rahmet eylesin, 

sohbetlerinde buyuruyorlar ki; cenab-ı 

Peygamber "aleyhissalatü vesselam" 

buyuruyor ki; Bid'atler yayıldığı 

zaman, bir sünnetimi ihya edene, 

bir sünnetime yapışana yüz şehid 

sevâbı var. Hatta Mübarekler, yüz 

defa Viyana kapılarından dönmek 

gibidir, buyurdular. Yani, yüz defa 

gidiyorsun. Şehid düşüyorsun, 

geliyorsun bir daha, gidiyorsun bir 

daha. 

  

Bir gün mübarekler bir kitap okuyorlardı. Bir müslümanın günahı, sevâbı tartılmış. 

Sevap az, günah dağ gibi. Tam yakalayacaklar, kelepçe vuracaklar. Tak diye bir torba 

gelmiş. Sevablar olmuş dağ gibi, günahlar olmuş ufacık. Allah Allah, hayırdır inşallah. 

Bu torba senin hayatını kurtardı, demişler. Açıp bakıyorlar, bir avuç toprak. Melekler 

Allahü tealaya diyorlar; Ya Rabbi, bu torbanın ne hikmeti var ki... Allahü teala bildiriyor 

ki; O, vefat eden has bir kulumun kabrinde ona iki kürek toprak attı. Ona hizmet etti. 

Benim vefat etmiş has bir kuluma iki kürek toprak atan Cehenneme giremez. Ya onlara 

bir bardak su verseydi... İki kürek toprağa bakar bu iş. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarek hocamız, Allah rahmet eylesin, 

buyurmuşlardı ki; Müminin artığı şifadır, 

siması şifadır, kelamı devadır. 

 

Mübarekler 'Allah rahmet eylesin' 

buyurdular ki; İnsan kaybettiği iki şey 

için gözyaşı değil, gözlerinden kan akıtsa 

geri getiremez. Birincisi, sevdiklerinden 

ayrılmak. Anne – baba, arkadaşlar; 

bunlar bir daha geri gelmez. İkincisi de, 

gençlik. Bunlar gitti mi bir daha geri gelmez. Onun için, vaktimizin kıymetini bilelim. 

7 Mart 2016 Pazartesi 

 

8 Mart 2016 Salı 
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Gençlikten maksat, vaktin kıymetini bilmektir. Gençlikte yapılan ibadetler daha sonra 

tam manasıyla yapılamaz. Dolayısıyla, kıymetini bilin. 

  

Birgün Mübarekler, Allah rahmet eylesin, Allahü teala şefaatlerine nail eylesin, 

buyurdular ki; Bismillahirrahmanirrahim, El mer'u mea men ehabbe. Yani, kişi 

sevdiği ile beraberdir. Hadis-i şerif bu. Burada Mübarekler buyurdular ki; en ince nokta, 

mea kelimesidir. Çünki o, muhabbet manasına gelir. Yani, ahirette herkes sevdiği ile 

beraber olacaktır. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarek hocamız, Allah rahmet eylesin, 

buyurmuşlardı ki; Müminin artığı şifadır, 

siması şifadır, kelamı devadır. 

 

Mübarekler 'Allah rahmet eylesin' 

buyurdular ki; İnsan kaybettiği iki şey için 

gözyaşı değil, gözlerinden kan akıtsa geri 

getiremez. Birincisi, sevdiklerinden 

ayrılmak. Anne – baba, arkadaşlar; bunlar 

bir daha geri gelmez. İkincisi de, gençlik. Bunlar gitti mi bir daha geri gelmez. Onun 

için, vaktimizin kıymetini bilelim. Gençlikten maksat, vaktin kıymetini bilmektir. 

Gençlikte yapılan ibadetler daha sonra tam manasıyla yapılamaz. Dolayısıyla, kıymetini 

bilin. 

  

Birgün Mübarekler, Allah rahmet eylesin, Allahü teala şefaatlerine nail eylesin, 

buyurdular ki; Bismillahirrahmanirrahim, El mer'u mea men ehabbe. Yani, kişi 

sevdiği ile beraberdir. Hadis-i şerif bu. Burada Mübarekler buyurdular ki; en ince nokta, 

mea kelimesidir. Çünki o, muhabbet manasına gelir. Yani, ahirette herkes sevdiği ile 

beraber olacaktır. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Mart 2016 Çarşamba 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarek hocamız, Allahü teala rahmet 

eylesin, buyurdular ki; Bu dünya yoktur. Bu 

dünya hayaldir, insan beyninde oluşmuştur. 

Fakat Allahü teala insan beyninde olan bu 

varlığı durdurmuştur. Gerçekte bir hayaldir. 

Dünyanın varlığı, o hayalin durdurulmasıdır. 

Nitekim Mektubat'da geçiyor. Hindistan'da 

hokkabazlar varmış. İp atıyorlar, ağaç 

oluyor. O ağaçta meyveler de var. Padişaha 

demişler ki; O ağaç oluştuğu zaman 

öldürürseniz hokkabazı, öyle kalır. İpi atınca, padişah, öldürün diyor ve öldürüyorlar. 

Bir rivayet, o ağaç hep öyle kalmış. 

  

Mübarekler buyurdular ki; İçinde cevher olmayan bizi sevmez. Mıknatıs gibi, konulduğu 

zaman cevher olanı çeker, cevher parçası yoksa, nasıl yapışsın ki o mıknatısa? O 

bakımdan kitaplarım, mıknatıs gibi, buyurdular. Saman çöplerini çekmez ama kalbinde 

cevher olan ona mutlaka yapışır. 

 

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 

 
- iki hafta evvelki mailin devamı - 

  

Yine 2001 sonrası, aynı günlerde... 

Enver abimlerde; Enver abim, Osman abim ve ben, 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 âlinizin sıkıntısı yokken biz 

10 Mart 2016 Perşembe 
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de rahattık. Zât-ı âliniz sıkıntı içindeyken bizim rahat olmamız düşünülemezdi, dedim. 

Bu söz Enver abimin hoşuna gitti ve; "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, Mektubât'ta 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." 

  

Fî emanillah. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Bir şeyin sonu yoksa, başı 

yoksa fakat ortası varsa, o halde hiç yoktur. İnsan, başı 

yok, şimdi var, sonu yok. Buna, varlık denmez. Varlık, 

bozulmayan, bitmeyen şeye denir. Her bir şey bozulmaya 

mahkumsa ki buna fena deniyor Mektubat'da, seferi gibi, 

bir yerden bir yere geçiyor. Fena oluyor, fani oluyor daha 

doğrusu. İster kabul et, ister kabul etme, bu böyle. İşte 

o hayat, fani için yapılan tüm emekler, zahmetler, ibadetler, hepsi yok olacaktır. Ama 

Allah için olursa, insanların istifadesi için olursa, dua için olursa, bu kalıcıdır ve ahirette 

sevap olarak yazılır. Mübarekler, Allahü teala rahmet eylesin, buyurdular ki; Mesela, 

üniversiteye giden bir talebe; ben doktor olacağım, hastalara bakacağım, kazandığım 

para ile setr-i avret yapacağım, hayır hasenat yapacağım, çoluk çocuğumu 

geçindireceğim diye bir niyet etse, hayatı boyunca o mesleği icra ettiği müddetçe aldığı, 

verdiği her nefes zikirdir. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Arabistan 

tarafında kainat düz olarak yaratılacak. 

Bütün insan oğlu hepsi orada toplanacak. 

Terazi, Kudüs tarafında kurulacak, 

buyurdular ve bilgisayarla birkaç saniyede 

milyon hesab yapıldığı gibi, orada hesab 

görülecektir fakat zaman duracak, hareket 

yok. Elli bin ahiret senesi, mahşerde 

insanlar, hesabının görülmesini 

bekleyecek. Güneş, alçaklara inecek, yer 

bembeyaz mermer, hiç gölge yok, ama bir 

müjde var. Mevlana Halid-i Bağdadi hazretleri buyuruyorlar ki, Ehl-i sünnet itikadında 

olan, bu büyükleri tanıyan ve seven, o mahşer günü, o arşın altında, iki rekat namaz 

kılacak kadar bekleme süreleri olacak. 

  

Biz Mübarekler'den binlerce defa duyduk ki; İnsan demek âciz demektir. Bu hayat 

hayaldir. Hayal peşinde koşanlar hayalperest olur. Gerçek, ahirettir. Gerçek peşinde 

koşanlar, adamdır. Gerçek insan onlardır. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyuruyorlar ki; Allahü teala 

insanların genlerine, cibiliyetine birşey 

yerleştirmiş. Sevgi. İyilik edene sevgi 

duyulur. İnsan, ihsanın kulcağızıdır, 

buyurulmuştur. İşte onun için kâfirlerle, 

mürtedlerle çok görüşmemeli. Bir iyilik eder, 

insanın gönlü meyleder. Allah muhafaza 

etsin. 

  

Bir gün Mübarekler'den duymuştum, buyurdular ki; İnsanlar gözlerinden göz yaşı yerine 

kan akıtsalar, kaybettikleri iki şeyi geri getiremezler. Birincisi; giden gençlik yani geçen 

zaman. Ne yapsa geri dönmez. İkincisi; kaybettiği dostları. Arada bul...Yok... Gitti 

giden. Birgün bakacaksın Enver abi gitmiş, bir daha gelmez, gitti giden. Ama şehit 

olarak gider inşallah, bakarsın acı bile duymaz. Onun için, vaktimizin kıymetini bilelim. 

13 Mart 2016 Pazar 
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Bu devirde unutulmuş bir sünnete yapışana, yapana, yüz şehit sevabı verilecek. 

Mübarekler; sünneti yayana daha çok sevap verilir, buyurdular. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir gün Fatih'teki evde bir arkadaş Mübareklere 

sordu ki; Ruh çağırıyorlar, bardaklar oynuyor, 

masalar dönüyor. Bu, bizim dinimizde var 

mıdır? Mübarekler cevap vermediler. Namaz 

kılalım, buyurdular. İkindi namazını kıldık. 

Namazdan sonra cemaate dönerek buyurdular 

ki; Ahmed Nâmıkî Camî hazretleri var. Biz onun 

kitaplarını bastırdık, mesela Miftahün Necat. O 

kitapta Ahmed Nâmıkî Camî hazretleri 

buyuruyorlar ki; 

 

Allahü teala meleklerine hitap ediyor ki; Ben şu kullarımı hiç sevmiyorum. Melekler 

diyor ki; Ya Rabbi, biz ne yapalım? Allahü teala buyuruyor ki; Gidin, onlara bol sıhhat 

verin, bol para verin, ne isterlerse verin. Yeter ki Allah demesinler. Düşünebiliyor 

musun, bir kimsenin her şeyi tamdır, sen gıpta edersin, halbuki o, felakete düşmüştür. 

Çünki, hiçbir derdi, üzüntüsü olmadığı için Allah demek ihtiyacı duymuyor. Allahü teala 

buyuruyor ki; Ama ben şu kullarımı çok seviyorum. Melekler diyor; Biz, ne yapalım? 

Allahü teala buyurur ki; Ona dert verin, üzüntü verin, sıkıntı verin, borç verin. Ne 

yaparsa yapsın. Onun Allah demesi, yalvarması benim hoşuma gidiyor. Bırakın inlesin. 

Ben onun inlemesini seviyorum. Onun için, göz yaşıyla ağlayanlar, çok iyi. İmam-ı 

Rabbani hazretleri buyuruyor ki; Derd-i bela, kemendi mahbub-i ilahidir. Yani, insanın 

başına gelen üzüntü ve sıkıntılar cenab-ı Hakkın sevgi kemendidir. Mübarekler 

buyurdular ki; Ava gidenler hayvana kement atarlar. O öyle bir halkadır ki, hayvan 

kaçmak istediği zaman halka daralır. Daraldıkça da boğulacak gibi olur, gidemez hale 

gelir. Biraz daha zorladıkça daha da daralır, yine geri gelir. İşte bu, ilahi kementtir. 

Adam kaçmak istedikçe bu tarafa gelir. Ondan sonra Mübarekler, Ahmed Nâmıkî Camî 

hazretlerini anlattılar. Günaha girmemek için kaç sene dağda yaşamışlar. Sonra şehre 

inmiş, sohbetlere başlamış. Altı yüz bin gayrimüslim onun sohbetleriyle Müslüman 

olmuş. Şunu yapmış, bunu yapmış diye anlattılar. Daha sonra soruyu soran abiye 

buyurdular ki; Cevap veriyorum. Kardeşim, Ahmed Nâmıkî Camî hazretlerinin ruhu 

şimdi buradadır. Ruh böyle çağrılır. Bu ruhtan istifade edilir. Ötekilerinki hokkabazlıktır. 

Dinimizde hokkabazlık yoktur, ilim vardır. Onun için dinimiz, hokkabazlık yolu değildir. 

İlim, amel ve ihlas yoludur. Dolayısıyla en büyük şansımız, bu otobana düştük. 

Allah'ımıza hamd olsun. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

15 Mart 2016 Salı 

 



61  | S a y f a  
 

 

 

 
 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' 

buyuruyorlar ki; Mü'minin neş'esi 

yüzündedir. Mü'min, derdi olsa da 

olmasa da daima güler yüzlü ve tatlı dilli 

olmak mahkûmiyyetindedir. Mü'minin 

neş'esi yüzündedir. Hiçbir arkadaşımız 

asık suratlı, sert bakışlı olamaz. 

Mübarekler mü'mini tarif ederken; Güler 

yüzlü, tatlı dilli olmakdır, buyurdular. 

  

Birgün Mübarekler hastaydılar, eve 

gittim. Abdülhakim çıktı, Allah rahmet eylesin, babam hasta yatıyor, dedi. Biz alışkın 

değiliz böyle şeylere, ne diyorsun sen, dedim. Vallahi yatıyor dedi. Sor bakalım, ziyaret 

edebilir miyiz, dedim. Gitti, geldi, babam seni çağırıyor, dedi. Baktım yatıyorlar, ellerimi 

tuttular, ateş içinde. Buyurdular ki; Ya kardeşim, ben hasta oldum. Ama kayınpederim 

Ziya bey gelse, şu kapıdan içeri girse ve dese ki; Hilmi hasta mı oldun? Geçmiş olsun. 

Bir şeyim kalmaz. Neden, çünki onda Efendi hazretlerinin kokusu vardır. O koku bana 

şifa olur, buyurdular. Onun için, hasta olduğunuz zaman bir arkadaşımızın yanına gidin. 

Büyükleri hatırlatan her şey çok farklıdır... 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Birgün otururken, beş altı arkadaş kapıya 

geldiler. Buyrun efendim, dedim. Dediler ki; 

Mübarekleri ziyarete geldik. Mübareklere arz 

ettim; sizi ziyaret etmek istiyorlar, ne 

diyeyim? Dediler ki; Çok meşgulüm, mümkün 

değil. Ben durakladım, uzaktan da gelmişler. 

Böyle durduğumu görünce, Hocamız; selam 

söyle arkadaşlara, hiç ayrılık olmayan yerde 

buluşacağız. Ben ona dua ediyorum, 

buyurdular. Bu söylediğini ben de size 

söylüyorum, size söylemiş kabul edin, dedim. İnşallah hiç ayrılık olmayan yerde 

buluşuruz... 

  

16 Mart 2016 Çarşamba 
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Hiç kimse, hiçbir Allah'ın kulu, Allah'a kavuşturacak bu yolu kendisi bulamaz, imkânı 

yok. Yani, siz düşünün. Bir yolun başındasınız. Üç bin, beş bin, bir yol ayrımındasınız. 

Ve bunların bir tanesi Allah'a kavuşturucu. Bir taneye gireceksin mecburen. Yetmiş üç 

tane altın koysan, biri sağlam gerisi çürük olsa, bir atışta bul bakalım o sağlam olan 

altını. Bulamazsın. Onun için, her zerre dile gelse, mübarek Hocamızın bize ihsan ettiği, 

Allahü tealanın zatına kavuşturan yol aklına gelmez. 

  

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 

 
 

2004 seneleri... Huzur Pınarı 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, devam"... "Huzur Pınarından 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 125.000 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 

18 Mart 2016 Cuma 
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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! 

 

Fî emanillah... 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Hasta ol, sağlam ol, fakir ol, zengin ol, ne 

olursan ol, bunların hepsini cenab-ı Hak 

gönderdi. Çünki, gittiği yol bu. Ötekisi, çok 

saltanat sürüyorsun her şey var ama yolun 

sonunda çukurun dibine düşüyorsun. Onun 

için, sık sık kavuştuğumuz nimetin 

büyüklüğünü ve neden kavuştuğumuzu 

hatırlamak ve hatırlatmakta fayda var. 

Cenab-ı Hak bunları istiyor. Onun verdiği 

nimetler için sık sık ona teşekkür etmemiz, 

sık sık O'nu hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var. Aksi halde, Allah korusun gaflete 

düşeriz. Hatta ve hatta, sonunu da kendimizden biliriz. Hatta ve hatta sonra Cehenneme 

gideriz. Allahü teala her şeyi affeder. Ortaklığı kabul etmez. Çok tehlikeli. Onun için 

Kur'an-ı kerimde, şirk hariç bütün günahları affeder diyor. 

  

Allahü teala hadis-i kudside buyuruyor ki; La ilahe illallah benim kal'amdır. Kim 

derse ki La ilahe illallah, benim kal'ama girer, kim benim ka'lama girerse ona 

azap yoktur. Kim bu hadis-i kudsiyi okursa şifa bulur. Dolayısıyla, bu bir ilaç. Hasta 

olan var mı aranızda? Hasta olmayan var mı aramızda? Bu hadis-i kudsi, Menakıb-i 

Çihar Yar-i Güzin kitabında var. İmam- Ali Rıza hazretlerinin hayatı da var. 

  

ali zeki Osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler Sarıyer'de bir gün 

buyurdular ki; Efendim, Kur'an'ı kerimi 

ilk getiren Muhammed aleyhisselamdır. 

Ondan sonra, O'na iman eden iki kişidir. 

Biri; çocuk Hazret-i Ali, diğeri yaşlı Ebu 

Bekir Sıddık "radıyallahu anh". 

İslamiyet'i yaymak bakımından, sebat 

etmek bakımından, yaşlı olduğu için Ebu 

Bekir Sıddık "radıyallahu anh" ikinci 

sırada kabul edilmiştir. O halde, 

Peygamber efendimizden sonra İslamiyet'e hizmet eden, dini yayan kim? Ebu Bekir 

Sıddık. Bir hadis-i şerif var, Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyuruyorlar 

ki; Bir hayra vesile olan, o hayrı işlemiş gibi ecir alır. Sevabın bir mislini alır. 

Seyyid Taha-i Hakkari hazretlerinin Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerine yazdığı bir 

mektup var. Bu hadis-i şerifi yazıyor. Esas hatıra şu, Mübarekler buyurdular ki; 

Kıldığınız namazın bir misli, size sebep olmuş olana gider. Mesela, benim kıldığım 

namazdan, yaptığım hizmetten, anlattıklarımdan hasıl olan bütün sevapların bir misli 

Efendi Hazretlerine gider. Mesela, bir, Efendi hazretlerine gider, iki, Seyyid Fehim 

hazretlerine gider, toplanır dört, oradan toplanır toplanır, Seyyid Taha Hazretlerine 

gider, sekiz. Oradan gider, gider, bütün ümmetin sevaplarının bir misli, hep Ebu Bekir 

Sıddık'a gider. Ebu Bekir Sıddık'da toplananlar; bütün kainatın, bütün insanların yaptığı 

sevapların toplamı cenab-ı Peygambere geliyor. Cenab-ı Peygambere "sallallahü aleyhi 

ve sellem" gelen bu sevaplar neticesinde, her an terakki ediyor. Ebu Bekir Sıddık 

"radıyallahu anh" her an terakki ediyor. Efendi Hazretleri, bu gelenler sayesinde her an 

terakki ediyor. Bir arkadaşımız dedi ki; Bu sevaplar cenab-ı Peygambere "sallallahü 

aleyhi ve sellem" geldi, geldi, geldi... Nereye kadar gider bu, dedi. Hocamız; sonsuza 

kadar gider, sonu yok ki, buyurdular. Cenab-ı Peygambere "sallallahü aleyhi ve sellem" 

her an bir misli terakki ediyor. Biraz değil, şu an ne kadarsa bir o kadar daha... Onun 

için akıllı tüccar, yatırımını böyle yapar. 

 

ali zeki Osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Allah rahmet eylesin, Sedat Işık amca bir gün 
bana; sana bir yer tarif edeceğim. Git oraya, 

oradaki hadis-i şerifi oku, öğren, gel dediler. 

Allah, Allah. Musalla taşlarının olduğu yere 

gelmeden önceki kapılara bakarsın, oradaki 
kapıların birinde bir hadis-i şerif yazıyor. Onu 

oku, öğren, gel dediler. Gittik, bir daha 

okuduk. Bir daha okuduk, sonra onu levha 

yaptırdık elhamdülillah. Meğer Mübareklerin 
odasında da varmış bu levha. Diyor ki; Sen 

bu dünyada garip gibi ol. Hayat öldükten 

sonra başlayacak. Garip demek; yabancı ülke, yabancı lisan, hiçbir akraban yok, tanıdık 
yok, hiç kimse yok. Ne yaparsın? Allah dersin. Bakma sen, şimdi her tarafta 

arkadaşlarımız var. Bizimki gariplik değil. İşte abiler, hayat bu... Veya diyor; Durakta 

bekleyen yolcu gibi ol. Ya uçağa, ya otobüse, ya vapura bineceksin ama bir yere 
gideceksin. Kendini ölmüş kabul et, deniliyor. Hayat öldükten sonra başlayacak. 

Buna hayat denmez. Neden? Biraz evvel söyledik. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. 
Çünki, hepsi mezara girdiği zaman, bir ara başı kalkacak yerinden. O nasıl bir hal ise. 

O zaman bakacak ki, ben neredeyim. İşte hayat bu. O zaman diyecek ki, ben kabirin 

içindeyim. 

 
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Bir hadis-i şerif var. Eğer size iyilik eden 

birisine teşekkür etmezseniz, Allahü 

teala'ya karşı şükretmiş 
olamazsınız. Onun için; mü'mine hizmet 

ibadettir, çok sevaptır. Teşekkür etmelidir. Ne 

olursa olsun. 

  
İnsanın en büyük düşmanı kendisi, en büyük 

dostu yine kendisidir. Allahü teala insana hem 

dost vermiştir, hem düşman. Tercihi de, akılla 
bize bırakmıştır. İster dost tarafına git, ister düşman tarafına git. Dost, ruhtur. Fakat 

ruh, melek gibi yaratılmıştır, belli bir seviyededir. Ancak, onun ilerlemesi için muhalefet 

etmek lazım. Muhalefet etmeden ilerleme olmaz. İnsan muhalefet ettikçe derecesi 
yükseldi. Ettikçe derecesi yükseldi, Allah'a daha yakın oldu. Ruh bu, çok kıymetli. 

İnsanın gayesi, ruhunu nefsinden ayırabildiği kadar ayırabilmesidir. İcablarına ayırmak. 

Ayırdığı zaman evliya oldu, ayıramayan gitti. Allahü teala bir şeyi emretti mi, sonunda 

21 Mart 2016 Pazartesi 

 

22 Mart 2016 Salı
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olur o. Olmaması mümkün değil. Ne oluyor bu sefer biliyor musunuz. Öldüğü zaman 

ayrılıyor. Onun için, hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz "aleyhissalatü vesselam" 
buyuruyorlar ki; Allahü teala ölümü dostu dosta kavuşturmak için yaratmıştır. Ölünce 

dost olan ruh, dostuna kavuşur. İki dost kavuşuyorlar. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bu dinin iki kısmı vardır. Herkes bir kısmından 

bahseder. Halbuki din bir bütündür; 
parçalanamaz, bölünemez. Bir; Allahü tealaya 

iman etmek, O'nun emir ve yasaklarına uymak, 

hürmet etmek, saygı göstermek. İki; O'nun 
kullarına şefkat ve merhamet etmek. 

  

Birgün Enver abi rüyasında çok dehşet bir çukura 
düştü bir anda. Üç insan boyu, vadi gibi bir şey. 

Sağı solu duvar, tırmanmak mümkün değil. Ya dedim, demek ölüm böyle geliyor insanın 
başına, mukadderat... Biraz daha yürüyorum ama düz yürüyemiyorum, o kadar ki yan 

yan gidiyorum, belki bir çıkış yolu bulurum diye. Sen misin çıkış yolu arayan. Bir tünel 

ki simsiyah. Bismillahirrahmanirrahim, derken bir başımı kaldırıyorum. Hazret-i Ömer 

"radıyallahü anh"; Evlat, evlat, uzat elini!, diyor. Beni çekip çıkartıyor ve feraha çıktım. 
Enver abinin feraha çıkması, hepimizin feraha çıkmasıdır inşallah. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; En büyük günah, 
dini parayla satmaktır. Dini paraya 

döndürmektir. Musa aleyhisselamın 

zamanında sahtekâr bir adam varmış. Başka 

bir memlekette, ben Musa aleyhisselamın 
teyzesinin oğluyum, Musa aleyhisselamla 

beraber yıllarımı verdim, bu eziyeti beraber 

çektik diye anlatırmış. Bir gün Musa 
aleyhisselam otururken, elinde iple ve 

simsiyah domuzla bir adam geliyor. Musa 

aleyhisselam; bu nedir diyor. O adam da; 
bu, işte o adamdır diyor. Musa aleyhisselam; ya Rabbi Peygamberin hatırına şunu eski 

haline sok da kendisiyle konuşayım, bu kadar kötülüğü nasıl yaptığını kendisinden 

dinleyeyim, diye dua ediyor. Allahü teala; Sakın ha, öyle bir duada bulunma, 

23 Mart 2016 Çarşamba

  

 

24 Mart 2016 Perşembe
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katiyyen kabul etmem. Bu, bir an dahi olsa eski haline dönemez; çünki o, dinini 

sattı ve para kazandı, diyor... 
 

Mübareklerden hayatım boyunca en çok gördüğüm şey, alışverişe dikkat etmeleridir. 

Eve bir şey gelse, kesinlikle önce onun parasını verirlerdi. Buyurdular ki; Ben bunu 
yapmayabilirdim. Ama bütün gece bana günah, ona da sevap yazılırdı. 

  

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 

 
 

2008 senesi Ekim ayı... Huzur Pınarı 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 İslamiyeti 

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 

25 Mart 2016 Cuma 
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şeyi vermişse, ona her şeyi vermiştir. Birincisi, Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı. İkincisi, 

ilim öğrendiği kimsenin Allah adamı olması. Allah adamı olmak çok zordur. Padişaha 

yazdıkları bir başka mektuplarında yine İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; 

Bütün vaazların, bütün nasihatlerin özü, Allah adamlarıyla beraber olmaktır. Çünki, bu 

dünyada kim ile beraber olunursa, kim sevilirse, ahirette de onunla beraber olunacaktır. 

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyorlar ki; Kişi sevdiği ile beraberdir. 

El mer'ü mea men ehabbe. Allah korusun, bir Allah düşmanına muhabbet beslersen, 

onunla beraber olursun. Bir Allah dostuna muhabbet beslersen, onunla beraber 

Cennette olursun. İnsanlar yanmasın diye uğraşmamız lazım. Sizin ahiretde 

kurtuluşunuz Huzur Pınarı ile olur. Huzur Pınarı 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." buyurdular. Bundan sonra birkaç ay içinde ikiye katlandı, 

yirmibinleri geçti. 

 

Fî emanillah 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Mübarekler buyurdular ki; İnsan ölürken bütün 

organları devre dışı kalır. Göz görmez, kulak 

duymaz, nefes alamaz ama kalp devam eder. Kalbin 
hatırlamakla ilgisi olmadığı için, sevginin, 

muhabbetin; konuşmakla, işitmekle alakası olmadığı 

için, insan eğer Allahü tealanın sevdiği birini 

sevebiliyorsa, kalbde o sevgi durur, buyurdular. 

  

Ben bunu hocamızdan duymuştum; İmam-ı Rabbani hazretleri, Eshab-ı kiram'ı 

anlatırken buyuruyorlar ki; Allahü teala bir kulunu severse, o kulu için çok kullarını feda 
eder. O kulu için ama... Ne yaparlar; aleyhinde olurlar, söverler, dedikodu ederler, bir 

şeyler söylerler. Onun günahını alırlar. Hepsini yüklendikleri için de felakete giderler, 

helak olurlar. 
 

ali zeki osmanağaoğlu 

26 Mart 2016 Cumartesi
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki, Allah rahmet 
eylesin, 'Eğer bir işin sonu mutlaksa, onu 

olmuş bil!' Her şey, şu veya bu. Ama ölüm 

mutlak. Çocuk doğdu mu, ölümün 

habercisidir. Bazen iki, bazen üç, bazen 
yirmi, bazen de yüz sene yaşıyorlar ama 

ölümün habercisidir. Yaşı ve zamanı belli 

değil. Bir şey başladı mı, o bitti. 

  
Bir gün mübarekler buyurdular ki; Ehl-i 

sünnet bir Müslüman, bu büyükleri tanıyan bir Müslüman, gözü açık bir insan gibidir. 

Bu büyükleri tanımayan, Ehl-i sünnet olmayan, âmâdır. Âmâ kalmasının sebebi, 
büyüklere inanmamaktır, güvenmemektir, tanımamaktır. 

  

Mübarekler buyuruyorlar, Allah şefaatlerine nail eylesin, dünyada kim kimi seviyorsa, 
ahirette beraber olacaktır. Bu, hadis-i şeriftir. El mer'u mea men ehabbe. 

 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Birgün Mübareklere geldim, maşallah, belki onbeş, yirmi koca 
kitap, Mübareklerin elinde kitap, kalem, gözlük... Bir oraya 

bakıyorlar, bir buraya bakıyorlar. Bize; Allah Allah efendim, 

burada mıydınız? Kitap yazması çok zor. Bir, dine malik 
olacaksın. İki, ilm-i siyasete malik olacaksın. Üç, fitneye 

sebep olmayacaksın. Dört, anlaşılacak. Benim ömrüm 

okumakla geçti, buyurdular. 
 

Mübareklerin üç unsuru var ya; Okumak, okutmak ve 

arkadaşlar arasındaki muhabbeti sağlamak. Çok kitap 

okuyan, kitaplar doğru olsa dahi yoldan çıkar. Bir mürşid-i 
kâmile tabi olan, nereye varılmasını bildiği için kendini korur, 

buyurdular. Ama böyle bir mürşid-i kamile rastlamayan, 

talebe olmayan; o böyle söylemedi, bu böyle yapmış, şaşırır 
kalır, buyurdular. Bu kitapları istifade etmek için okumuyorum, Efendi hazretlerinin 

buyurduklarının vesikasını aramak için okuyorum. Birisi sorarsa, bunlara cevap 

hazırlamak için uğraşıyorum, buyurdular. 
 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler buyurdular ki; Bir gün birisi sorsa, nasıl 

muvaffak oldunuz diye, söyleyebileceğim tek şey 

var. Benim defterimde sonra kelimesi yok. Ben bir 
hadis-i şerife yapıştım. Bu hadis-i şerif beni 

kurtardı. Helekel müsevvifun. Sonra yaparım 

diyenler helak olur denmiyor, helak oldu. Gece 

ikiye, üçe kadar çalışırlar, bazan da sabaha kadar 
uyumadan çalışmaya devam ederlerdi. Bir gece, 

saat ikide beni uyandırdılar. İlmihal'e bir ekleme 

verdiler. Şunu size vermezsem, ya sabaha kadar ölürsem, bunu nasıl bilirsiniz, nereye 

nasıl koyacaksınız, buyurdular. 
  

Bir gün hastanede Mübarekleri ziyarete gittim, kim bilir bu odaya ne kadar rahmet ve 

nur yağıyor efendim, dedim. Nereden biliyorsunuz, buyurdular. Yazmış olduğunuz 
kitaplar sebebi ile gelen dualar nur olarak yağıyor, dedim. Doğru söylüyorsunuz, ancak 
siz de kitaplarımızı yayıyorsunuz, kitaplar dağıtılmasa, rafta kalsa idi ne kıymeti olurdu, 

dediler. Hocamız; Aman dikkat edin, sizin yüzünüzden kimse Cehenneme gitmesin. Size 
sorulan suallere verdiğiniz cevaplara dikkat edin, cevap vermek kolay değildir. Cevap 

verenler de ahirette hesaba çekileceklerdir, buyurdular. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü 

vesselam" hadis-i şerifte 

buyuruyorlar ki; "Men hadime, 
hudime". "Hizmet eden, hizmet 

görür". Bu mübarek cümle 

kıyamete kadar geçerlidir. Mutlaka, 

hizmet eden hizmet görür. Hatta 

Mübarekler buyurdular ki, bir 
bardak su verse, mutlaka onun en 

dar gününde birisi ona su verir. 

Çünki, Cenab-ı Peygamberin hiçbir 

cümlesinde, hiçbir kelime eksik 

veya fazla değildir ve mutlak doğru 

söyleyicidir. Onda zerre kadar tereddüt eden, imansız gider. Çünki, O'nun mübarek 
sözleri bir bütündür. 

  

Mübarekler buyurdular ki; Allahü teala kullarına şu veya bu şekilde çeşitli hizmetler 

29 Mart 2016 Salı 

 

30 Mart 2016 Çarşamba 
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nasib etmiştir. Herkes elinden geldiği kadar, imkanı olduğu kadar hizmet eder. Ama en 

büyük hizmet iki tanedir: 1 – Allahü tealanın dinine hizmet etmek. 2 – Onun kullarına 
iyilik etmek. Bunları ayıramazsınız. 

 

ali zeki Osmanağaoğlu 
 

 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Mübarekler buyurdular ki, Elhamdülillah 

ki, Allahü teala, bize hizmet etmek, O'nun 

kullarını ateşte yanmaktan kurtarmak 

vazifesi verdi. Bu vazife Peygamberlere 
verilir ve O'nun vârislerine verilir. O halde, 

bu hizmete talip olanlar, bu hizmet için 

koşturanların hepsi Cenab-ı Peygamberin 
vârisleri olurlar. İnanılmaz bir sevap var. 

 

Cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü 
vesselam"; Bu dünyada ben iki insana 

hayran olurum, gıbta 

ederim. Birincisi; âlimdir, onun ilminden herkes istifade eder, insanlar 

kurtulur, buyuruyorlar. Onun için Mübarekler buyurdular ki, âlimin mürekkebi, şehidin 
kanıyla tartılacak, bu mürekkep ağır gelecek. Ama hangi mürekkep kardeşim, 

buyurdular. Kitabı yazmış, rafa koymuş, el yazısı ile duruyor. Hiç kimse bundan istifade 
etmiyor. Bu mürekkep tartılmaz, buyurdular. Mürekkep; milletin istifadesine 

sunulandır. Bu, çok mühim bir cümle. O halde, bu kitapların mürekkebine, hem biz, 
hem dağıtanlar, hem de arkadaşlar dahildir. Kitapları dağıttıkları için, insanlar istifade 

ettikleri için, onlar da bu mürekkepten paylarını alacaklardır. İkincisi, zengindir, malı 

mülkü çoktur; fakat fakir fukara babasıdır. Onlara yardım etmektedir. 
 

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 
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1984 senesi Tarabya oteli.... 32 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. 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.... Sen de mi girdin, bu kadar kalabalık var girmeseydin 

diyecekler zannettim, hemen sütunun arkasına saklanmak istedim. Baktım ki Enver 

abim hızla benim yanıma geliyor, beni yakaladı ve cemaatin en önüne geçirip, "hemen 
imam ol, namazı kıldır" buyurdular. 

 

Şaşkın vaziyetde orada namaz kıldırdım, hemen arkada Enver abim vardı, bir de baktım 
beşyüz kişiden fazla cemaat var. Enver abiler namazdan sonra hızla yerlerine gittiler. 

Tarabya oteli civarından geçerken bu hatırayı her zaman yâd ediyorum, bu otelde 

imamlık yaptığımı hatırlıyorum. Allahü teala şefaatlerine nail eylesin inşallah. 

  

Fî emanillah 

 
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 
 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Peygamber Efendimiz "sallallahü aleyhi ve 

sellem" vefatına yakın, Bilal-i Habeşi 
Hazretleri'ni yanına çağırdı ve O'na 

nasihâtte bulundu: "Yâ Bilâl, bir işte 

muvaffak olmak için yerine getirmen 
gereken üç şey vardır. Bunlardan ilki, 

doğru olmaktır." buyurdu. Ama dosdoğru, 

sapma filan yok. "İkincisi, birlik ve 
beraberlik içinde olmaktır, buyurdu. 

Yapılacak işin muvaffakiyet ile sonuçlanması 

için, bir ve birlik olmak çok önemlidir." En başta da söylediğimiz gibi, iki Mü'min Allah 
rızası için bir araya gelirse, melekler oraya gıpta ile bakar, şeytanlar ise oraya 

yaklaşamaz. Üçüncüsü ise, Allah rızası için yapmaktır." buyurdu. Yapacağımız işin 

dünyevî olmaması çok önemlidir. Allah rızası için yapacağız ki, başarılı olalım. 
  

Çok kazanmak marifet değil, çok kazanmak için çok kazanmak marifettir. Yani, zengin 
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olmak için, meşhur olmak için, padişah olmak için, bunların hiç faydası yok. Sarf etmek 

için, Allah yoluna harcamak için daha çok kazanılır. Çünki, her kazandığımızın hesabı 
verilir, zordur ama sarf ettikten sonra, o sarf ettiklerimiz bizi kurtaracaktır. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Dini kitap okumak günah işlemeye mani olur. 

Aklı, fikri, kalbi iyi şeylerle meşgul ettiğinden 

günah işleyecek ortam olmaz. 

  
Abdullah İbn-i Mübarek hazretleri buyuruyor 

ki, "Teberri etmedikçe tevelli olmaz. Yani, 

insan önce buğd-u fillah eder, sonra cenab-ı 
Hakkın sevgisi kalbe yerleşir. Yani önce, ne 
kadar Allah'ın düşmanlarını sevmezse, o 

kadar cenab-ı Hakkın sevgisi kalbe girer." 
 

Başarılı olmak ve ahirette de bu başarısının faydasını görmek isteyen iki şey yapsın. 1- 

Sabretsin 2- İhlâslı olsun. 

 
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 
 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Peygamberlerden başka herkesin nefsi vardır ve 

günah işler. Allahü teala sevdiği kullarının 
günahlarının cezasını ahirete bırakmamak için 

dünyada üç sıkıntı verır. Çünki, günah suçtur, 

karşılığı cezadır. 1- Hastalık verir. Sabrederse 

affeder. Sebeplere yapışmak, geleni Allah'dan 

bilmek lazımdır ve ne maksatla geldigini bilerek 
şükretmekdir. Günahların afvının ikinci yolu, maddi 

sıkıntıdır. Borçlu olmakdır. Borçlarını ödemek için 

çekilen sıkıntılardır. Bu da günahların afvına 

sebebdir. Üçüncüsü, insanların yalan, dedikodu ve 

iftiralarıyla haksız olarak iftiraya uğramakdır. 

  
Kitap okumak çok önemlidir. Bir saat kitap okumak yarım saat sohbet etmek gibidir. 

Şimdi İmam-ı Rabbani hazretlerinin kitabını okuyoruz, ruhaniyetleri hep burada olur 

inşallah. Hocamızı, mübarekleri ziyarete giderdim. Kar, kış; her yerim dizlerime kadar 
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kar olurdu. Bir büyüğün sohbetinde bulunmak, kitap okumaktan çok üstündür. Eshab-

ı kiram, Peygamber efendimizi görüp sohbetinde bulunduğu için, Eshab-ı kirama 
mahsus olan o yüksek derecelere kavuştu. Sohbetin yerini hiçbir şey tutamaz. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

 
İyilerle beraber olmak çok önemli. Kötü 

arkadaştan kaçın. İmam-ı Rabbani hazretleri; 

İyi arkadaşla arkadaşlık yapmak, kötü 

insanlardan sakınmak, bu dinin temelidir, 
buyuruyor. İşin esası da budur. Siz istediğiniz 

kadar iyi olun. Arkadaşınız kötüyse, siz bir gün 

bozulursunuz. Siz istediğiniz kadar kötü olun, 
arkadaşınız iyi ise bir gün iyi olursunuz. 
  

Bir odada cüzzamlı birisi bulunsa, onunla biri 
kişi yedi sene bir arada bulunsa, bulaşmama 

ihtimali vardır. Ama kötü arkadaşla bulunana, kötü huyların bulaşmama ihtimali yoktur. 

Yani, mutlaka bulaşır. Bir sepet sağlam meyvenin içine bir adet çürük meyve koysanız, 

hepsini bozar. Bir sepet sağlam meyve, o bir çürüğü sağlam yapamaz. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Akıla uymak olmaz, hep danışmak lazım. 
Efendi Hazretleri; danışacak birini bulamazsan, 

bir ağaca sarık sar ona danış ve kalbine geleni 

yap, buyurmuşlar. Akıla uymak hiç doğru 

değildir, insanı yanıltır. 

  
Bu ümmetin başı garipti, sonu da garip olacak. 

Peygamber efendimiz "sallallahü aleyhi ve 

sellem" bu ümmetin sonunda gelenleri de çok 

övdü. Bu ümmetin başı mı daha üstündür 

sonu mu, bilinemez, buyurdu. Biz sonuyuz ve çok kıymetli olan o grubun içindeyiz 

elhamdülillah. Fakat gittikçe azalacak. İmam-ı Rabbani Hazretleri beş yüz sene önce; 
ahir zaman başladı, buyurmuştu. Bu kıymetli insanlar gittikçe azalacak. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

5 Nisan 2016 Salı 

 

6 Nisan 2016 Çarşamba 

 



75  | S a y f a  
 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Şah-ı Nakşibend hazretleri buyurmuşlar ki, 

Tarikatın başı, ortası, sonu edeptir. Bizim 

hizmetlerimizin de başı, ortası, sonu, zarar 
etmemektir. 

  

Dört şeyi küçük olsa da küçük görmeyin. 

1.Hastalık, 2.Yangın, 3. Düşman, 4. Zarar . 
  

Bu dünya hayaldir. Doğum ile ölüm arasında 

kısa bir mesafedir. Bu dünyadakilerin 

hiçbirisi bize ait değildir. Bize ait olmayan şeyle övünmek akıl kârı değildir. Hepsi burada 
kalacaktır. Sadece varsa, imanı ve ibadetleri gider. Biz köyden gelirken bir şey 

getirmedik. Başlangıcımızı biliyoruz. Mübarekleri tanımadan önceki halimizi biliyoruz. 

Bir ağacın kökü, gövdesi-dalları ve meyvesi vardır. Üç "İ" şeklinde söyleyeyim de 
unutmayın. Bu ağacın; kökleri iman, gövdesi, dalları islâm, mevvesi ise ihlâstır. 
Mü'minin imanı, islâmı, ihlâsı vardır. En büyük varlığımız, Ehl-i sünnet itikadıdır. 

Dünyada Ehl-i sünnet kalmamıştı. Mübareklerin yazdığı kitaplar ile Ehl-i sünnet itikadı 
tekrar dünyaya yayıldı. En büyük zenginliğimiz, Ehl-i sünnet itikadında olmamızdır. Kök 

sağlam; bu, büyük nimettir. 

  

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 

 
1980 seneleri,... 
Kayınpederim Elmas dede, PTT müdürü iken 

yeni emekli oldu, Anadolu Hisarı'nda 

oturuyor.... 

Hocamızı davet ettiler, balkonda oturduk, sohbet oldu. Hocamız, 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, 
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"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. 

  

Fî emanillah 
 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bundan evvelki Peygamberlerin ümmetlerinin 

günah işleyeni az idi. Çünki, günah işleyenler helak 
ediliyordu. Peygamberimiz hürmetine bu ümmet 

helak edilmiyor. Bunun için, Peygamberimizin 

ümmetinin günahkârları çok. Peygamber 
efendimizin ümmetine, günahlardan kurtulmak için 
iki nimet verildi. 

 
1) Kelime-i tevhid nimetidir. 99 rahmetin anahtarı, 

kelime-i tevhiddir. Bütün dünya, terazinin bir 

tarafına konsa, kelime-i tevhid diğer tarafına konsa, kelime-i tevhid ağır gelir. Kelime-

i tevhidin yanında dünyanın ağırlığı, okyanusta bir damla gibi kalır. Allahü tealanın 
gadabını söndüren, kelime-i tevhiddir. 

 
2) Diğer nimet, Peygamber efendimizin şefaatidir. İki büyük ziyafet, afiyet olsun. 

Doğmak ölmenin alametidir. Bir şey muhakkak olacak ise, onu olmuş bilmek lazımdır. 
Ölmemek mümkün değildir. Ölmek ise hayatın başlangıcıdır. Peki dünya nedir? Dünya, 

ahiret hayatına hazırlıktır. Ahirette hesap var... 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Büyükler, nefsleri için bir şey söylemezler. 
Karşısındakinin iyiliği içinse, bağırmak gayrettendir, 

yoksa nefstendir. İnsan, kendisi için başkasına 

kızarsa, bu, nefsten kaynaklanır. Bunun faydası değil, 

zararı olur. Başkası için kızarsa, din gayretinden olur. 

Bu sözlerin faydası olur. Bir kimse, beyninden 

söylüyorsa sıkıntı verir, kalbinden söylüyorsa; sevse 

de hoş, dövse de hoş. Nefs için olursa öfke, 

karşısındakine yardım için olursa, buna, gayret denir. Gayretten korkmayın. Biri 
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ezilirken, sıkıntı içindeyken, diğerinin zevk, safa sürmesi uygun değil, o da ezilir, çürür. 

Biz ayrı değiliz, bir vücudun organları gibiyiz. Bu vücudun işe yaraması, organların 
sıhhatli çalışmasına bağlıdır. Saatin dişlilerinden birinde arıza varsa, saat çalışmaz, 

doğru göstermez. İdarede olanlar, önde olanlar, ahirette elleri bağlı olarak milletin 

önünde hesaba çekileceklerdir. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

İnsan, ruh ve bedenden yaratılmıştır. Nasıl ki 

insan, bedenin hastalanmaması için ona iyi 

bakıyorsa, ruhuna da iyi bakması, beslemesi 
gerekir. Beden, dünyadan ayrılırken çürüyecek. 

Ancak ruh, ahiret hayatında da bizimle olacak. 
Onun için; bedenimize baktığımız gibi ruhumuza da 

bakacağız. 
 

İslamiyet bir ağaç gibidir. Kökü iman, gövdesi ibadet, meyvesi ihlas'tır. 
  

Paranın kaynağı haram ise, insanlar ibadet, hayır, hasenat yapamaz olurlar. Kazandığı 
para, başına bela olur. Her zaman maddi ve manevi sıkıntı çeker. Eğer paranın kaynağı 

helal ise, ibadetlere sarılır. Kendisi ve ailesi hep mutlu olur. İhlâslı değilse, şeker 
hastasına verilen baklava gibi olur. Hastalığı artar. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Nereye giderseniz gidin, sevgi dairesinden dışarı 

çıkamazsınız. İnsanların rengi değişir, ama sevginin 

rengi değişmez. Sevgisiz dünya, yapma çiçeğe 
benzer. Gerçeğinin yanında ne kadar mutlu eder ki 

insanı... 

 

Tasavvuf, insana ruh gibi, can gibi hayat verir. Aynı, 

çayın içindeki şeker gibidir. Biz çayın içindeki şekeri 

göremeyiz ama tadından anlarız ki, bu, şekerli bir 
çaydır. İşte tasavvuf, şekerin çaya tad verdiği gibi, 

insana tad verir. Ahlâkı güzelleştirir. Tasavvufsuz ilim, insanı kibre ve felakete sürükler. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

İbadetler insanın vazifesidir. Güzel ahlâk ise 

meziyetidir. 

  

Tevekkülü azalanın imanı zayıflamış demektir. 
Tevekkülünü kaybedenin ise imanı kalmamış 

demektir. Tevekkül, her türlü sebebe yapışarak 

gayret göstermek, sonucu Allahü teala'dan 

beklemek ve sonucun mutlaka hayırlı olduğuna 
inanmaktır. 

  

Bir müslümana ye'se (ümitsizliğe) kapılmak 

yakışmaz. Çünki, herkesin yardımcısı, hâmisi olduğu gibi, müslümanın hâmisi de 
Cenab-ı Allah'tır. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Unutmayın ki, buradan ahirete giden iki tane yol 
var, buradan ahirete giden iki tane nehir var. 

Tercih size bırakılmıştır, ister bu tarafa, ister bu 
tarafa… Eğer Allahü tealanın rızasına uygun, 

O'nun emir ve yasaklarına uygun, O'nun iyi 

kulları ile beraber olma gayretinde olursak, kişi 
sevdiği ile beraber olacağı için, biz de ahirette 

Allah ile beraber oluruz, yani Allahü tealanın razı 

olduğu yerde buluşuruz. Yok ben nefsimin arzusu 

peşinde koşacağım, dersen. Olabilir. Nefsin 
gıdası ne? Her cins haram, servet ve şöhret. Bugün bütün kıyamet, bu iki nesneden 

kopuyor. Ya servet için, yahut da şöhret için birbirlerini öldürüyorlar. Ama akıbet; hem 

dünyada felaket, hem ahirette rezalet. Öbür tarafta Cehennem var, Allah korusun. 
Tövbe Ya Rabbi! Cehennem yedi tabakadır. En üst tabakada, günahkâr müminler 

yanacaktır, buyuruluyor. Dünya ateşinden yetmiş kat daha şiddetli. Parmağını küçük 

bir kibrit ateşine tutamazsın. Sobadaki kömür demedim. Vallahi böyle bir ateş var, 

yeminle söylüyorum. Mübarek Hocamız buyurdular ki; insan, yalnız sonsuz ne demek 

bir düşünse, beyni akar kardeşim, buyurdular. Üç günlük ömür için, beş günlük saltanat 

için böyle bir seadeti terk etme, böyle de bir felakete kendini atma. Niye? Nefsinin hatırı 
için. Gel de şimdi kızma! Yani, Allah'ın düşmanına peki, Allah'ın dostlarına, Allah'a hayır, 

var mı öyle hikaye. Onun için ahirette derler ki, kime çalıştıysan, git ücretini ondan iste. 

Herkes öyle değil mi? Onun için tercihimizi iyi yapalım, sonra pişman olmayalım. 
  

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 

 
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 bulunduğunu anlattılar. Duvarların kapısı olmayıp, 

sadece yukarıda küçük bir delik olduğunu anlattılar. Bu konuyu anlatmalarına vesile 

olan hâdise şu idi; o günlerde (Peygamber efendimizin kabr-i şerifleri diyerek) bir resim 

satılıyordu, babam bu resimden alıp, çerçeve yaptırdı. Bu çerçeveyi de oda kapısının 

girişinin üstüne asmıştık. Mübarek Hocamız, henüz odaya girerlerken duvardaki iki 

levhayı görüp, sarı levha, yeşil levha,… bunlar bu yola bağlı olmanın alametidir, 
buyurdular. Sarı levhadan maksad, İmam-ı Rabbani hazretlerinin ism-i şeriflerinin 

bulunduğu levhadır. Odaya girdiklerinde ise, henüz kapıdan içeriye girerken yukarıya 
bakıp bahsi geçen levhayı gördüler. Bunun üzerine sohbet konusu bu oldu. Peygamber 

efendimizin kabrlerinin içini görmek mümkün olmadığını, bu resmin Bursa'da Osmanlı 
sultanlarından birine ait olduğunu anlatmışlardı. 
 

Namaz vakti gelince, iftarı açmadan evvel, "Evvela nemazı kılalım, kimin dişi sağlam, 

kim imam olacak" buyurdular. Enver 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. 

 

Fî emanillah 

 

 
 

 

 

 

15 Nisan 2016 Cuma 

 



80  | S a y f a  
 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Bir gün ben Mehmedağa tesislerimize gittim. 

Mübarek Hocamız da geldiler. Hiç âdetleri 

olmadığı halde imam oldular. Namazdan sonra 

oturdular. Kalabalık da değildi. Buyurdular ki; 

"Efendim, artık ben yaşlanıyorum. Daha ne 
kadar yaşarım, Allah bilir. Size bir şey 

söylemek için geldim. Size iki emanet 

bırakıyorum. Benim ömrüm İlmihal'le geçti. 

Çok uğraştım. İlmihal'de çok emeğim var. Bu 
kitap size yeter, artar. Okuyun ve okutun. Size 

ikinci emanetim; Enver beğdir. Ben size Enver 

beği emanet ediyorum, size Enver beği emanet ediyorum", buyurdular. Bazıları bir 
defada anlar, bazıları iki defada anlar, yetmedi. Üç defa, "Size Enver beği emanet 

ediyorum", buyurdular. 

  
İnsanın üç babası vardır. Dünyaya getiren baba, kızını veren baba, Dinini öğreten baba. 

Bunların üçüne de aynı saygıyı göstereceksin. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 
  

Mübarekler buyurdular ki; bir Allah dostunun, bir 

evliyanın; ben seni sevdim demesine 
kavuşabilmek için, eskiden tekkelerde otuz sene, 

kırk sene çile çekerlermiş, uğraşırlarmış ki, 

Hocasının, ben seni sevdim, sözüne kavuşmak 

için... Çünki, Mübarekler buyurdular ki; Eğer bir 
mürşid-i kâmil, ben seni sevdim derse, bu, 

Peygamber efendimizin sevdiğinin alametidir. 

Çünki onlar vâristir, buyuruyorlar. 
  

Mübarek Hocamız buyurdu ki; Cehennemden en son çıkacak olan mü'mine, Allahü teala 

Cennette on dünya büyüklüğünde yer verecektir. Cennet öyle büyük... Peki, 

Cehenneme kim girecek? Mübarekler, onu net olarak söylediler. Cehenneme inkârcılar 

girecek. Cehennem, inkârın yeridir. İnkâr da işittikten sonra olur. İşitmeden evvel inkâr 

olmayacağı için, işitmeyenler Cehenneme girmez, buyurdular. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

 

Mübarekler buyurdular ki; Enver beğin 

şahsında yapılan duaya bütün herkes 

dahildir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

Eğer hep beraber çalışmazsak, hep beraber 
sevinmezsek, hep beraber üzülmezsek, hep 

beraber olmazsak, hiçbir şey olmaz. 

  

Mübarekler buyurdular ki; kardeşim, Efendi 
hazretlerinden duyduklarımı hiç 

unutmuyorum. Ama kitaplardan 

okuduğumu hep unutuyorum. Mesela, size 
Efendi hazretlerinden duyduğum bir hadis-i şerifi söyleyeceğim, o mübarek zatın 

rabbani tesiri olduğu için, mübarek sohbetlerindekileri unutmuyorum efendim. Efendi 

hazretlerinden duydum. Efendi hazretleri bana şu hadis-i şerifi söyledi. Cenab-ı 
Peygamber "aleyhissalatü vesselam" buyurdular ki; "Muhakkak ki Allah bir kuluna 

bir nimet verirse, onun kullanılmasını, onun üzerinde olmasını, ondan istifade 

etmesini sever." İşte, insanın kavuştuğu en büyük nimet iman nimeti, buyurdular. 

İman nimetinin izhar edilmesi lazım. Ya Rabbi, senin ihsan ettiğin imana kavuştum... 

Bu da tatlı dil, güler yüzle olur. Asık surat münafıklık alametidir, güler yüz iman 

alametidir. Bir hadis-i şerif var, Peygamber efendimiz buyuruyorlar ki "aleyhissalatü 
vesselam"; "Mü'minin neşesi yüzündedir". 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler, âlimi tarif ettiler, buyurdular 
ki; Efendim, İslâm âlimi, kitaptan 

söyleyen zattır. Bakardım Efendi 

hazretlerine, giderdim yukarıya, 
bakardım, o kitap orada, o kitap orada. 

Mübarek hatta bazen iki gözlük üst üste 

koyardı. Üstünü çizer, oradan not alır. 

Kitapları çantaya koyar, vaaz vermeye o 

kitaplarla giderdi. Mübarekler buyurdular 

ki; "O kitaplardan aldığı notların hepsini 
mutlaka biliyordu ama âlim kafadan 

söylemez. Âlim, kitaba bakarak söyler. 

Efendi hazretleri kitaba bakar, kitaptan söylerdi." Mekki efendi açardı kitabı, kitaptan 

söylerdi. Mübareklerin yazdığı kitaplarda, filan âlim şöyle buyurmuş, filan zat böyle 

18 Nisan 2016 Pazartesi 
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söylemiş, filan kişi böyle anlatmış, deniyor. Neden ? Hocamız âlim olduğu için. İşte 

İslamiyet ile cehalet, doğu ile batı gibidir. Nerede din varsa ilim orada vardır. İlim nerde 
varsa din oradadır. Cahillik kadar dinimizi mahveden, bozan hiç bir şey yoktur. Çünki, 

cahil insanlar bu cehaletlerini örtmek için kendi düşüncelerini söylerler. Her söylenen 

kendi düşünceleri, islamiyette bir yara açmıştır. Fena, çok fena. Onun için, Allah hakkı 
için söylüyorum, Allah rızası için söylüyorum; İlmihal bize yeter, artar bile... 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Mübarekler buyurdular ki; "İlmihal'i 

okuyan âlim olur, içindekileri yapan da 
evliya olur". 

  

Mübarekler buyurdular ki; "Enver'i üzen 
beni üzmüş olur". 

  

İnsan kanserden ölür, trafikten ölür, ecel 

nereden gelirse oradan ölür. Ama bu 

hastalık insanı götürür. Bir de, cemiyeti 

götüren bir kanser vardır. O da; gıybettir, 
dedikodudur. Binaenaleyh, bir cemiyetin 

tahrip edilmesine, bir ailenin yıkılmasına ve hatta bir ülkenin felaketlere gitmesine 
sebep olan en büyük kanser, en tehlikeli kanser, bütün vücudu harap edecek olan 

kanser, insanları çekiştirmektir. Mü'minin arkasından laf etmektir, onu başkasına karşı 
kötülemektir. Velhasıl, onun ölmüş etini yemektir. Ne büyük felakettir. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
İnsan vücudu nasıl muvaffakiyetle çalışıyorsa, insan topluluğu 

da insan vücudu gibi olursa, aynı başarıyı elde eder. Nasıldır 

insan vücudu? İnsan vücudunda bir tane baş var. İki tane baş 

yok. Bütün organlar, kalpten dimağa giden emirleri yapıyorlar. 

Kendi başına bir şey yapamaz. Beynin dışında el kendiliğinden 

çalışsa, insan sarsak olur. Böyle hastalıklar var; Parkinson 
diyorlar. Beynin kontrolü dışında, el ayak kendiliğinden gidip 

geliyor. İnsan bir gemiye bindikten sonra artık kaptana 

tabidir. İnsan uçağa bindikten sonra artık pilota tabidir. İnsan 

arabaya bindi mi, artık şoföre tabidir. Orada iki kişi konuşursa 

20 Nisan 2016 Çarşamba 
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o uçak düşer. Bizim muvaffak olmamız; elhamdülillah Enver ağabey ne derse tamam 

denmesidir. Bu, büyük bir başarıdır. Çünki Mübarekler buyurdular ki; İslamiyette bir el 
kalkar, bir el iner. İkinci el olmaz. Bir el kalkar, iyi veya kötü, yanlış veya doğru, o el 

inmez bir daha. 

  
Allah muhafaza etsin, Allah sonsuz kere muhafaza etsin. Bir din kardeşine dargın olmak, 

küs olmak, kavgalı olmak, maazallah. O, insanın ancak nefsini tatmin eder. Ama öbür 

tarafta büyük bir devlet elden gider Allahü teala bir kuluna bir nimet verdi mi, o nimetin 

izhar edilmesini sever. En büyük nimet, iman nimetidir... 

  

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 

 
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. 

22 Nisan 2016 Cuma 
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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 "Huzur 

Pınarı 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 Huzur Pınarı için şu nasihatleri yapmışlardı: 

"Ekibini sağlam kur, bundan sonra bir müddet hızlı büyürsünüz. Bizim işimiz insanlar 
kurtulsun diye uğraşmak, ahiretde yanmasınlar diye uğraşmaktır. Dinimizin yayılması 

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

iş, dîne hizmet etmektir. Allahü teala sevdiği işi sevdiklerine yaptırır, sevmediği işi 
sevmediklerine yaptırır. Allahü tealanın en sevdiği iş, dinimize hizmet etmektir. Kim 

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

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

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

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

günahtan sakınıp, büyük günaha düşmenizden korkarım, buyuruyor. Ucubdan 
çok sakının. Ucub; biz bu günahı yapmıyoruz, demektir. 

İyilerin düşmanı çok olur. Hased edenler de çok olur, bazı şeylere kulağınızı kapayın. 
Bu dinin iki tane ayağı vardır. Birincisi öğrenmektir, ikincisi de öğretmektir. Eğer bize 

ecdadımız dinimizi öğretmeselerdi, biz şimdi kim bilir ne olurduk! Eğer onlar canlarıyla, 
mallarıyla, kanlarıyla, bol fedakârlıklar göstermeselerdi, hiç birimiz İslamiyyeti 
bilemezdik. Peki, bizden sonra gelecek olan nesiller; ecdadımız bir sürü 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 Huzur Pınarı ile olur. Huzur Pınarı 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 
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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." 

 

Fî emanillah 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Mübareklerin arkasında yıllarca 

namaz kıldık, en çok hizmet eden 

arkadaşlarımıza diye hep dua 
ediyorlardı. Şimdi arkadaşlarımızı 

görüyorum, kitap satışlarında, 

hizmetlerdeler. Biz de beş vakit 

namazda, bütün bu çalışan 

arkadaşlarımıza, inşaatlarla uğraşan 

arkadaşlara, hastanede sıkıntılara 
girenlere dua ediyoruz. Herkesin 

kendine göre bir iş sahası var, hizmet 
sahası var. Biz madem ki Mübarekleri 

örnek kabul ediyoruz, örnek alıyoruz, 
onların yaptıklarını yapmak zorundayız. Ve bütün arkadaşlarımıza beş vakit namazdan 
sonra, çok dua ediyoruz. Allahü teala muvaffak etsin, Allahü teala Cennet ve cemalini 

nasib etsin, Allahü teala her sıkıntıdan muhafaza eylesin, Allahü teala kazadan, beladan, 

iftiradan muhafaza etsin, ne geliyorsa aklıma... Bütün bunlar, sevginin alametidir ve 
sevgiyi artırır. 

  

Şimdi bazen çok duygulanıyorum desem yeri, gülüyorum desem biraz yeri... Herhangi 

bir arkadaş, nerede olursa olsun, eğer güzel bir haber yakalamışsa, ya maille, ya 
telefonla veyahut da bizzat gelerek, Enver abi Enver abi diyor. Ya Rabbi diyorum, ben 

de zamanında Mübarekleri hep böyle sevindirmek için çalışıyordum, birşey duyayım da 

ben de Mübarekleri sevindireyim diye... Aynısı...! 
  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

Efendim, sabah namazına kalkarken çok 

neşeli kalktım. Bizim hanım dedi ki, ne 

oldu, hayırdır inşaallah? Şimdi Mübarekleri 

görüyordum dedim, çok neşeliydiler, çok 

sevinçliydiler, hatta ellerini verdiler, doya 
doya öptüm ve hayatımda hiç, yani 50 

sene hiç duymadığım bir dua ettiler dedim. 

Ne o, ne buyurdular, dedi. Mübarekler 

buyurdular ki, Allah seni benden, beni 
senden ayırmasın! Amin de yahu! Bu 

vaziyette insan sevinmez mi? Velhasıl, 

onlar bizi bırakmıyorlar. Biz biraz kaytarıyoruz ama Mübarekler gene maaşallah 
bırakmıyorlar. Bazen ipi gevşetiyorlar, sonra bu kadar yeter diyorlar, geri çekiyorlar. 

Velhasıl, dünyada kim kimi severse, ahirette onunla beraber olacak. Bütün arzumuz ve 

ümidimiz inşaallah, onlarla beraber olmak. Bu hesabın, bu kitabın altından zor 
kalkarız... 

  

Mübarekler buyurdular ki; Benim bu kadar başarılı olmamın sebebi, bir hadis-i şerife 

çok sıkı sarılmamdır. O da, helekel müsevvifun. Yani, yarın yaparım diyenler helak 

oldu. Ben hayatımda hiçbir işi sonraya bırakmadım. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

 

Ahir zamanda yaşıyoruz. Ahir zaman çok 
tehlikeli bir zamandır. Peygamberimiz 

'aleyhissalatü vesselam' bunu haber 

vermiştir. Buyuruyorlar ki; Ahir zamanda 

gelecek olan ümmetim, çok sıkıntıda 
olacaklar. Çünki, sordukları, yanlış 

söyleyecek. Onlara inananlar, onları 

söyleyenler de zaten Cehenneme gidecek. 
Bir mum ışığı gibi kalan imanımızın devamı 

için, çok hassas olalım, çok dikkat edelim. 

Mum söndü mü, insan karanlıkta kalır. Ne 

yapmak lazım? İnsan, kendi vücudu için gösterdiği hassasiyeti, kendi dini için gösterse 

yeterlidir. İnsan, bir ameliyat olacağı zaman birçok yere soruyor, birçok yerden bilgi 

alıyor. Allah'tan korkmak lazım, üç gün rahat edilecek... O gün, saat geldiğinde çare 
yok. Ezelde, yaşayacağı gün sayısı, mevsim sayısı, hepsi belirlenmiştir. Ecel 

belirlenmiştir. O, ne artar, ne azalır. Böyle olmakla beraber, insan üç gün daha rahat 

yaşamak, daha rahat ibadet etmek için, elbetteki en iyi doktora, en iyi ilaca müracaat 

edecektir. Ama sonsuz hayat için, ebedi hayat için ve orada iki yerden başka yer 
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olmadığı için, vücudumuzun şifası için gösterilen hassasiyet, kalbimizin, dinimizin 

korunması için de gösterilmelidir. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 
 

İmam-ı Rabbani hazretleri dörtyüz sene evvel; 

ahir zamanda yaşıyoruz, buyuruyorlar. 

Mübarekler "kuddise sirruh" buyurdular ki; 
Efendim, İmam-ı Rabbani hazretlerinin 

zamanında bid'atler yayılmıştı, yani ortalık zifiri 

karanlıktı. Sünnetleri de uçuşan ateş böcekleri 
gibi görüyorum, buyuruyor. Mübarekler; İmam-ı 

Rabbani hazretleri şimdi gelse, küfür yayılıyor 

efendim, buyurdular. Onun için, dünya her yerde 
gittikçe mamur oluyor. Binalar, yollar, 

fabrikalar... Doğru. Ama bâtın, gittikçe harab oluyor. Zahir mamur, bâtın harab. Çünki, 

bâtından haberi olmayanlar, nasıl bâtını anlatsınlar. İşte demek ki Mübarekler bu günleri 

düşündüğü için, bu kitaplara kıymet verdiler, bu kitaplara ehemmiyet verdiler ki, hani 

hiç olmazsa, tamamı ele geçmezse de tamamı terk edilmesin diye, o kitaplara elli sene 

hiç durmadan, ilave, ilave… Gece yarısı matbaaları durdurmak suretiyle yeniden 
baskılar... Velhasıl, Mübarekler cefayı çekti, sefayı bize bıraktı açıkçası. Biz çok rahatız. 

Hiç, hiç, hiç bir arkadaş, en ufak bir şikayette bulunmasın. Çünki, Eshab-ı kiramın 
"aleyhimürrıdvan" Bedir harbinde, Uhud harbinde çektikleri, bir daha geri dönmemek 

üzere memleketleri, akarsuları terk ettikleri düşünülürse, biz çok rahatız. Ama yapılan 
hizmet daha az değil. Hizmet çok büyük, ama zahmeti, ötekilerin yanında hiç... 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Mübarekler buyurdular ki, hayırlı insanlardan 

daima hayırlı kelam çıkar. Cenab-ı 

Peygamber "sallallahü aleyhi ve sellem" 

buyuruyorlar ki, "Her kabın içinden, içinde 

ne varsa o dökülür". Dolayısıyla, Ehl-i 

sünnet itikadında olan, büyükleri seven ve 
tanıyan, Allah'dan korkan, herhalde, her 

zaman iyi şeyler söyleyecektir, iyi haberler 

verecektir. 

  26 Nisan 2016 Salı 

 

27 Nisan 2016 Çarşamba 
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Mübarekler buyurdular ki; Allah şefaatlerine nail etsin "kuddise sirruh", dinimizin esası 

A'dan Z'ye kadar edebe dayalı. Peki edeb nedir? Edeb, haddini bilmektir, buyurdular. 
Sınırını bilmektir. Bugün en büyük sıkıntılar ve geçimsizlikler, sınırı aşmaktan 

kaynaklanıyor. Onun için, sınırın ne olduğunu bilmek lazım. Allahü teala sınırı bildirmiş. 

Büyükler bize tarif etmiş. Sınır içinde olanlar mutlu ve rahat etmiş, sınırı aşanlar sıkıntı 
çekmiş. Abdülhakim efendi hazretleri öyle buyuruyorlar, İslamiyyet dairesi içinde hiçbir 

mazarrat yoktur ve olamaz; islamiyyet dairesi dışında hiçbir menfaat, hiçbir rahatlık 

yoktur ve olamaz. Çünki, Allahü teala kullarına zulm etmez. Allahü teala kullarını 

yaratmış, onlar sıkıntıya düşsün diye değil. Allahü teala kullarını yaratmış, dünyada 

mesut olsunlar, ahirette mesut olsunlar diye. Dünyada mesut olmak, müslümanlığı 

öğrenmek ve yapmak, ahirette mesut olmak Cennete gitmektir... 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Mübarekler buyuruyorlar ki, dinimizin aslı icraattır. 

İnsan biri hakkında, çok seviyorum, sana aşığım, 

senin için ölüyorum diyebilir. Ama bunun bir isbatı 

lazım efendim, buyurdular. Bunun isbatı da üç şey 

efendim, buyurdular. İnsan bunu üç şekilde isbat 

eder. Eğer bu üç unsur teşekkül etmiyorsa, o, 
sadece konuşur. Ama konuşmak yeterli değil ki. 

Nedir o birincisi? 
 

Birincisi, ben, sevdiğimi sevenleri severim, sevdiğimi sevmeyenleri sevmem. Birincisi 
bu. Veyahut da sevdiğimin sevdiklerini severim, sevdiğimin sevmediklerini sevmem. 
Buna hubb-u fillah, buğd-u fillah diyoruz. Dolayısıyla, Allahü tealayı seviyorum diyenin, 

Allahü tealanın düşmanlarıyla dostluk kurması, onlarla hemhal olması bir felaket. 

Nerede? Hani çok seviyordun? O halde buna çok dikkat edelim. Efendim ben Hocamızı 
çok seviyorum. Aman ne iyi, maaşallah. Ama arkadaşlarımızı sevmiyorsa, 

arkadaşlarımıza karşı içinde bir buğz varsa veya bir sıkıntı varsa, bundan Mübarekler 

üzülürler. Birgün böyle bir hadise oldu. Sarıyer'deydik o zaman. Arkadaşlar arasında 

gönül kırıklığı olmuş. Mübarekler de duymuş. Beni çağırdılar, buyurdular ki, Efendim, 
tamam biz burada haklıyı ve haksızı ayırmıyoruz. Ama benim hatrım yok mu efendim, 

buyurdular. Madem bu arkadaşın kalbinde bana karşı sevgisi var, ben biliyorum 

buyurdular, insan onu göz önüne alır, gider sarmaşır, öper, vazgeçtim, sen haklısın der, 
biter. Dünya, hak arama yeri değil efendim, buyurdular. Ahirette, çok haklıyım diye 

gidenler, orada çok pişman olacaklar, haksızlığa düşecekler. Çünki, buradaki hak senin 

adaletine göre, senin kafana göre, senin düşüncene göre, senin aklına göre... Ama 

Rabbimizin huzurunda o adalet, senin ölçülerine göre değil, Allahü tealanın ölçülerine 

göre olacaktır. 

 
İkincisi, seviyorum diyen kişi, sevdiğinin hem derdiyle, hem sevinciyle ortaklaşır. 

Üçüncüsü, onun haberi yokken, onun gıyabında dua eder. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

28 Nisan 2016 Perşembe 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz 
efendim 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
1980 senesinde diş hekimliği 

fakültesinden mezun oldum. Fakültede 

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

uygun olacağını sorduk. Hiçbirisine izin vermediler. Muayenehane 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. 

  

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 

 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

29 Nisan 2016 Cuma 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

Bir gün Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurdular ki; 

Kardeşim, sizleri ben sevdim. Sen de sev, 

buyurdular. Emir, demiri keser. Her zaman 

söylüyorum, Mübarekler, sevdiklerine şefaat 

edecektir. Peki, hanımı üzersen? O zaten perişan 
olur. Cenab-ı Peygamber, Fatıma validemize öyle 

buyurdular; Git, Ali'nin duasını al... 

  

İsrafta hayır yoktur, hayırda israf yoktur... 
 

Bu yol, iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Nitekim, Mübarekleri kıran birisi, değil burada, 

ahirette de bizimle olamayacak. Onun için, dinimizin aslı edeptir. Edep, haddini, sınırını 
bilmektir. 

  

Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' buyuruyor ki; Kefâ bil mevt, vaizen ya Ömer. Ya 
Ömer, ölüm, sana nasihatçı olarak yetişmez mi? Bir din kardeşinize vereceğiniz en 

güzel nasihat; kardeşim sen de ben de mutlaka öleceğiz, demektir. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 
  

Dinin aslı iki şeydir. Biri amel, diğeri ihlâs. İlim, bir 

binanın temeli gibidir. Amel, o binanın duvarlarıdır. 
İhlâs da, o evde kimler oturacak, orada ne iş 

yapılacak? Eğer orada Allahü tealanın ve 

Peygamberin 'aleyhissalatü vesselam' adı 

anılmayacaksa, Onun emir ve yasaklarına hiç 
uyulmayacaksa, o yer Cehennemliktir. Öyle bir 

mekan ki, orada cenab-ı Hakkın emir ve 

yasaklarına uyulacak. Onun dini öğretilecek ve orada ihlâsla amel yapılacaksa, güzel bir 
mekandır. Böyle bir mekana sahip olup olmamak, bizim irademize bağlıdır. Fakat o 

binanın içinde oturanlar arasında zaman zaman kavgalar, gürültüler, geçimsizlikler olur. 

Zaman zaman çok mutlu dönemler, çok mutlu zamanlar, çok mutlu dakikalar olur. 

Bunların hepsi neye bağlıdır? Bunların hepsi; evvela atılan temele bağlıdır, o da dindir. 

Bir evde çıtırtı varsa, mutlaka ilim noksanlığı vardır. Emir ve yasaklar iyi 

öğrenilmemiştir. Öğrendik, o zaman tatbik etmek lazım. Yani, amel edilmemiş. İlaç 
alınmış fakat içilmemiş. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

30 Nisan 2016 Cumartesi 

 

1 Mayıs 2016 Pazar 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

İnsanlar daima şu dört istekten birindedirler. Bu 

isteklerin birindedir yahut da ikisindedir. Ama 

insan her an bir şey istemektedir. Bu 

istediklerinin ikisi çok mühimdir. Öbürleri de çok 

mühim ama, diğer ikisi en çok mühim. Ama bu 
istek devamlı içimizdedir. İbre bir o tarafa gider, 

bir bu tarafa gider. Dolayısıyla, bu ibrenin iyi 

yere gidebilmesi için, iyi öğrenmek lazımdır. 

İsteklerden bir tanesi; Allahü tealanın rızasıdır, 
Onun emir ve yasaklarına uymak isteğidir. 

Bunun için, insan iyileri takip eder, ibadet 

yapar, zekat vermeye çalışır, hizmet etmeye uğraşır. Çünki, onun isteği cenab-ı Hakkın 
rızasıdır. İkinci istek; vücudun tabii istekleridir. Su içmek veyahut yemek yemek. Bunlar 

mübahtır. Bilakis cenab-ı Hakkın emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak, Ona 

kulluk yapmak için iyi beslenmek, iyi yemek, iyi yaşamak, güzel evlerde oturmak, 
mübah olan şeylerdir. 

 

İki tane kötü istek, biri diğerinden daha kötüdür. İmam-ı Rabbani hazretleri 'kuddise 

sirruh' buyuruyorlar ki; Tam onyedi sene bu iki isteği ayıramadım. Bu iki isteğin 

şeytandan mı, nefsten mi olduğunu ayıramadım. Allah bugün nasip etti. On yedi sene! 

Çünki, birisi gönlüne gelir, birisi gelip geçici bir hastalıktır. Bir müddet sonra Guvalyar 
kalesinde hapisteyken, sabah namazından sonra tarikatımızın bize verdiği vazifeyi ifa 

ederken, o emri yerine getirirken, ruhuma bir sıkıntı bastı. Çok sıkıldım, ya Rabbi, bu 
nedir, dedim. Bu hastalığın sebebi nedir diye, cenab-ı Hakka yalvardım. Neden bana bu 

kadar sıkıntı bastı? Lütf-u ilahi, baktım ki, o sıkıntıyı vereni sıkıntıyla beraber giderken 
gördüm. Elhamdülillah, bu iblistenmiş, şeytandanmış. Acaba bu, vücudumun içinden 
gelen bir sıkıntı mı diye korktum. Yani, nefsimden gelen bir sıkıntı mı? Buyuruyor ki; 

Eğer nefsimden gelen bir sıkıntı olsaydı, o, vücudumun hastalığıdır. Onun tedavisi 

şarttır. Tedavi olmazsa, insanın hayatı daima tehlikededir. Ama bunu ayırmak zordur. 
Herkes nefsinin hastalığını şeytandan zanneder, şeytanın verdiği sıkıntıyı, nefsinden 

zanneder. Yanlış ilaç kullanabilir. Nefsin ilacı farklı, şeytanın ilacı farklıdır. Peki efendim, 

bunların ilaçları bildirilmiş midir? Evet. Allahü teala bir kuluna bir şey söylediği zaman, 

onun ilacını bildirmemesi mümkün değildir. Şeytanın verdiği vesvese, sıkıntı, üzüntü, 
her ne varsa zahiridir, gelip geçicidir. Onun ilacı istiğfardır. Estağfirullah demek, afv et 

beni ya Rabbi, şeytandan sana sığınıyorum, demektir. Velhasıl, istiğfar ile şeytanın 

verdiği hastalık, kök salmadan çıkar gider. Öteki, insanı en sonunda sonsuz 
Cehennemlik yapıncaya kadar bırakmaz. Çünki o, nefsanidir. Nefsin hastalığı 

yaradılıştan vardır, sonradan olma değildir. Daha Âdem 'aleyhisselam'ın çamuru 

yoğrulurken, o, beraberindeydi. İnsanın vücudundan ayrılırsa, hayatta duramayız. Eğer 

o olmasa, yemek yiyemeyiz. Her şeyimizle birlikte ona büyük ihtiyacımız var. Çünki can 

demektir, can demek insan demektir. Ama istekleri çok kötüdür. Ne ister o? Yeter ki 

Allah denmesin, Peygamber denmesin. Yeter ki, helal lokma olmasın. Haram olsun da, 
ne olursa olsun. İşte, nefsin istekleriyle vücudun istekleri burada ayrılır. Nefsin 

isteklerinde haram hakimdir. Vücudun tabii isteklerinde haram yoktur. Onun da ilacı, 

La ilahe illallah demektir. O da Allah kelamını söylediğini duysun. Bu da onun tedavisidir. 

Başka tedavisi var mı? Onun isteklerine bir kere hayır diyen, yüz şehit sevabı alır. Nefis 

2 Mayıs 2016 Pazartesi 
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Allaha bayrak açmış, Onu düşman olarak ilan etmiş. Onu bir kere durdurabilmek, en 

büyük cihat, en büyük sevaptır. Nedir mesela? Öfke. Öfkelendiğin zaman otur yerine, 
yat. Vazgeç bu sinirlenmeden, de. İşte bitti. Nefis inler durur, yandım der. 

  

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 

 
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... 

3 Mayıs 2016 Salı 
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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 

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... 
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Dolayısıyla îmân, inanmak çok zor, inandırmak daha da zordur... 
  

Îman, Allahü tealanın kullarına ihsân ettiği hususi nimetidir. 

  
Îmanı olanlar kavuştukları bu büyük nîmetden dolayı oynasalar yeridir. 

  

Mü'min toprak gibidir. Mütevâzıdır... Ne şikayet eder, ne şikayet edilir... 

  

Herkes elindeki taşı, gücüne göre fırlatır. Taşı atma gücü îmâna ve ihlasa bağlıdır. 

Başkaları sizi severse inanır, sevmezse inanmaz. 
  

Allahü teala dünyayı verdiğine ahireti vermez. 

  

Hadîs-i kudsîde; "iki korkuyu bir kalbde cem etmem" buyuruluyor. Dünyada Allahü 
tealadan korkanlar ahirette korkmasın, dünyada korkmayanlar ahirette çok korksun. 

  

Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir 
  

Mîrac namazdır. 

  
Îmân inanmaktır. 

  

Peygamber efendimiz, Ümmihânî'ye mîracı söyleyince, "aman bunu kimseye anlatma, 

kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer" dedi. Peygamber efendimiz de "O halde 

anlatacağım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer, çürük taşlar üzerine bina 

olmaz, ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın" buyurdu. 
  

Akıl durdu, zaman durdu, herşey durdu... Îmân başladı. Mirac'da çok hikmetler vardır... 
  

Peygamber efendimiz hiç yalan söylememiştir. 
  
Derler ki; "Cenneti Cehennemi gidip gören var mı?"! 

  

- Var! 
  

- Kim var! 

  

- Hayatında hiç yalan söylememiş olan Hazret-i Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) 
var! 

  

1400 senedir devam eden başka bir olay yoktur... işte mîrac 1400 senedir devam 
ediyor. 

  

Her mübarek gece kıymetlidir. Fakat Mi'rac gecesinin ayrı bir hususiyeti vardır. Mi'rac 

gecesi; ızdırab ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. 

  

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 
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"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. 

  

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. 
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Bütün peygamberleri Allahü teala çok mühim bir özelliğinden dolayı seçmiştir. Eshab-ı 
kiram efendilerimiz sormuşlar, "Ya Resulallah, Cenab-ı hak sizi hangi güzel huyunuzdan 

dolayı seçti" demişler. Cevabında peygamber efendimiz "îsar" buyurmuş. İsar, kendi 

muhtaç olduğu bir şeyi vermektir... Her mü'min ömründe bir kere olsa bile isar 
yapabilmelidir ki cennete kolay girsin. 

  

En güzel şey îsâr'dır, bu da büyükleri, Allahü teala'nın sevgili kullarını tanımakla 

kolaylaştırılır. Beyaz nokta siyahın üzerinde belli olur. 

  

Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir... 
 

 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Hiçbir anne, hiçbir baba, evladını eliyle ateşe 

atmaz. Bu, mümkün değildir. Unutmayalım ki, 
Allahü tealanın merhameti, yüzbin anneden, 

yüzbin babadan daha çoktur. Hatta annenin ve 

babanın şefkati, onun şefkat deryasından 

ancak bir zerredir. Öyle olmakla beraber, insan 

ateşe gidebilir. Nasıl gider? Unutmayın ki, iki 

türlü evlat vardır. Birisi, yarım yamalak; ama 
daha yüksek. Neden? İsyanı yok. Bir tanesi 

var, cin gibi. Fakat isyankâr. Yani, annesine 
babasına meydan okuyor, Allahü tealanın kullarını incitiyor. Birisi tembel, yaramaz; 

ama daima emir ve yasaklara boyun eğer. Bir tanesi inkar eder, isyan eder, meydan 
okur. İşte bunlar, kendi akıbetlerini kendileri hazırlayanlardır. Onun için, bizim akıbet, 
boyun bükmektir, ben yanlış yaptım, diyebilmektir. Ben haklıyım dediğin zaman, 

mutlaka birisi haklı olacak. Kim haklı? Ne sen, ne ben. Din haklı. Fakat insanlar nefsin 

esiri olarak, dine uymaktan ziyade, kendi isteklerine uymak, onları yerine getirmek 
suretiyle, maalesef kendilerini her türlü sıkıntının içine atıyorlar. Onun için, kendi 

zararına kendisi razı olana acınmaz. Adam kendi kendine Boğaz Köprüsüne gider de, 

korkuluklardan atlarsa.. Kim itti bunu? Hiç kimse. Kim götürdü? Hiç kimse. Kendisi 

gitti... 
  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

İnsanın kendi aklına tâbi olması demek, kendi 

nefsine uyması demektir. Çünki akıl, hakikati 

buluncaya, öğreninceye kadardır. Ondan sonra 

terk! Hâlâ aklında uğraşıp duruyorsan, hâlâ onun 

dediklerini yapıyorsan, bir gün mutlaka yanılırsın. 
Çünki, eğer akıl doğruyu bulabilecek bir şey 

olsaydı, Peygamberler gelmezdi. Herkes kendi 

aklıyla hak yolu bulur ve cenab-ı Hakkın rızasına 

kavuşurdu. Akıl, doğruyu buluncaya kadardır. 
Nitekim, Mevlana Celaleddin-i Rûmi hazretleri buyuruyor ki; Kavuştum, aklımı bıraktım 

ve kurtuldum. Mesele, bunu diyebilmektir. Müslüman olup, dini öğretecek zâtın Allah 

adamı olduğuna inanıncaya kadar uğraşmaktır. Çünki, herkes Allah adamı olduğunu 
iddia eder. Hatta ısrar eder. Allah adamı çok zor bulunur. Yanlış bir kişiye Allah adamı 

dediğiniz takdirde, böyle bir insana ruhunu, inancını, kalbini teslim ederse, zehri 

saldıkça artık onu kimse kurtaramaz. Onun için, Allahü teala kullarını başıboş 
bırakmamıştır. Cenab-ı Peygambere 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Habibim, 

sakın kendi kendine karar verme. Danış, bir şeyi birine sor, ondan sonra 

kararını ver ve bu kararından dönme. İnsan bir defa sözünde durmazsa, vaadini 

yerine getirmezse, borcunu vaktinde ödemezse, hem ticarette, hem hayatta daima 

güvensiz bir insan olur... 

  
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 

 
1981 senesi ortalarında askerlik için celb 

evrakları geldi. O gün kandildi. Muayenehane 

açılalı henüz 7-8 ay muştu. 3 sene askerlik için 

sıra gelmeyecek denilmişti. Tecil ettirme imkanı 

vardı, acaba bir müddet tecil ettirsek mi diye düşünüyordum. Her kandilde olduğu gibi, 

akşama Hocamıza kandil ziyaretine gidecektik. Hocamıza durumu anlatıp, ne yapayım 
diye sormağa karar verdim. Aynı günün akşamı Hocamıza kandil ziyaretine gittik, fakat 

sohbetin tadından sormağı unuttum. Sohbetten sonra veda edip kapıdan çıkarken 

herkese birkaç kelime iltifat ve nasihat ediyorlar, gönüllerini alıyorlardı. Sıra bana 

geldiğinde; "Hayrola, yolculuk mu var" buyurdular. Bir anlık tereddüdden sonra, 

5 Mayıs 2016 Perşembe 
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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 katılabilir miyim dedim. Hocamız hiç 

kimseye şunu yap veya yapma diye emir vermezlerdi. Tavsiye şeklinde kıymetini 

anlatırlardı. O gün Hocamız benim sualime cevab olarak buyurdular ki; "Bir kişi o kadar 

zengin olsa ki, dünyanın her şeyi, yerin altı ile üstü ile, onun olsa ve hepsini Allah 
yolunda sadaka olarak fakirlere dağıtsa, alacağı sevab, unutulmuş bir sünneti meydana 

çıkarmak sevabı yanında hiç kalır. Bu kitaplarla farzlar yayılıyor. Emr-i maruf sevabı 

hiçbirşeyle kıyaslanamaz" buyurdular. Bu hizmetlere iştirak etmemizi istediklerini 

anlamış oldum. 
 

Fî emanillah 

 
 

 

-+ 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Allahü teala hepimize bir emanet vermiş, bazılarına 

birkaç tane emanet vermiş. Bu emanetlerden çok 
hesaba çekileceğiz. Bu emanetlerden dolayı, inşallah 

ahirette sıkıntı çekmeyiz. Çok ağır hesap sorulabilir. 
Bu göz bizim değil, bu kulak bizim değil, bu burun 

bizim değil, her şey cenab-ı Hakkın emanetidir. O 
halde insan, vücuduna, Rabbimin emaneti diye iyi 
bakmalıdır. Sonra, aile emanettir. Onun dini 

vecibelerini yerine getirmesi, evde rahat, huzur içinde yaşayabilmesi, helal rızıkla, helal 

lokma ile beslenmesi için, Allahü teala bizlere görev vermiştir. Bunları bize emanet 
etmiştir. Biz bu emanete emanet niyeti ile bakmak, korumak ve kollamak zorundayız. 

Üçüncüsü, evlat bir emanettir. Evlat, hamur gibidir. Ona hangi itikad verilirse, o tarzda 

yetişir. Onun yetişmesi, anneye babaya emanettir. Bütün bu emanetlerin hesabı 

mutlaka sorulacaktır. Çok zor olacaktır. Bu emanetleri, daima bunları bilerek, bilgili 
olarak yetiştirmek zorundayız. Eğer nefsimize, isteğimize, arzumuza, keyfimize, 

dünyaya göre yönlendirmeye kalkarsak, daima sıkıntı olacaktır. Çünki Efendi hazretleri 

'kuddise sirruh' buyurmuşlar ki; İslamiyet dairesinde sıkıntı yoktur ve olamaz. O daire; 
lim, amel ve ihlastır. İlim, amel ve ihlas, dairedir. İlim olmazsa, daire olmaz. Amel 

olmazsa, daire olmaz. Kur'an-ı kerim'de bir emir var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki; Sen 

yapmadığını nasıl söylüyorsun? 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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-+ 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Bir insana para, mevki, imkân verildiyse, bunlar, 

her an kötüye kullanılabilir unsurlardır. İyiye de 

kullanılabilir; ama felaket, kişiye bağlıdır. Allah'ın 

hiçbir kulu açlıktan ölmez, korkmayın. Allahü 

teala onun rızkını mutlaka verecektir. Bebek 
daha annenin karnındayken Cebrail 

'aleyhisselam' geliyor, bebeğin kulağına; ecelin 

mukadderdir, bir an ne ileri, ne geri gelecektir. 

Doğduğun yer, öldüğün yer bellidir. Rızkın 
mukadderdir, sakın üzülme. Yiyeceğin, içeceğin 

hepsi belirlenmiştir. Amelin Allah katında bilinmektedir. Senin Cennetlik veya 

Cehennemlik olacağını Allah biliyor, diyor. Bu telaş nedir? Dolayısıyla, vereceğimiz 
istikamet, daima ahiret olmalıdır. 

  

Allahü teala buyuruyor ki; İmanlı olanların bir alameti de neşeli olmasıdır. Bir insanın 
güler yüzlü, tatlı dilli olması, onun imanındandır. İmanlı olmayanlar, asık suratlı, çatık 

kaşlı olurlar. Yani, onlar görünüşte çatık kaşlıdırlar ve bu şekilde olanların imansız gitme 

tehlikeleri de vardır. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 
 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

  

Büyüklerimiz, Allahü teala onlardan razı olsun, bizi 
öyle bir yola yerleştirdiler ki, bu yolun sonu 

Cennettir. İnşallah bu yoldan kaymazsak, yan 

yollara sapmazsak, nefsimize uymazsak, şeytana 

tâbi olmazsak, yolda kusur yok. Yol tamam. Çünki, 
bu yoldan binlerce, yüzbinlerce insan, maksadına 

ulaşmıştır. Kendileri ulaştıkları gibi, dönüp Allahü 

tealanın kullarına da bu yolu anlatmışlardır. Bu yol, 
Ehl-i sünnet vel cemaat yoludur. Hazret-i Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' haber 

verdi. Ümmetim, benden sonra ayrılacaklar, yetmişüç fırkaya bölünecekler. 

Bunlardan yetmişikisi, maalesef yan yollara sapacak, Cehenneme 

uğrayacaktır. Mübarek, ümmetim buyurduğu için, sonra yine onlar da inşallah 

kurtulacaklardır. Bu yan yolun verdiği sıkıntıdan dolayı, otoban zor bulunacaktır. 

Herhangi bir sual soracağımız kişi, herhangi bir sözüne inanacağımız yayın, eğer bizi 
yan yola saptırırsa, ömrümüzün yarısı o ana yolu buluncaya kadar geçecektir. 

Mektûbât'ta bir misal var. Birisi Mekke-i mükerremeye gidecek, buradan Mekke-i 

mükerremeye nasıl gidilir diye birine sormuş. Bu yoldan git, hiçbir yere sapma, demiş. 

Adam o yoldan gide gide, ömrünün sonuna doğru Horasan'a varmış. Oradakilere Kâbe 
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nerede, demiş. Hangi Kâbe, demişler. Kâbe-i muazzama, demiş. Burası Mekke-i 

mükerreme değil ki, burası Horasan. Sen yanlış yoldan gelmişsin, demişler. Adam ne 
yapsın? Oradan gitse ömrü yetmez. Velhasıl, bir yanlış istikamet, bir yanlış yol levhası 

ile, adamın ömrü boşa gitmiş. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Diyorum ki herkese; gelin, annenizin, babanızın, 
büyüklerinizin duasını alın. Dua, arabanın benzini 

gibidir. Helikopterin benzini gibidir. Benzin olmazsa bu 

helikopter buraya gidemez. Onun için, duaya 
inanmayan yarı yolda kalır. Bir adım ileriye gidemez. 

Siz gelin, karıncadan da, sevdiklerinize de, herkese de 

iyilik edin, duasını alın. İhlâs'ı anlamak istiyorsanız 
araştırmayın, uğraşmayın. Enver abi burada. Tek 

özelliği var, o da insanları mutlu etmek. İnsanları 

sevindirmek ve onların da duasını almak. Bu kadar 

uzun anlatıyorum, neden? Elime fırsat geçti, bırakır mıyım? 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 
 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Bir arifin dişi ağrıyormuş. Gitmiş dişçiye, aman doktor, 

canım doktor buna bir çare bul, ben ölüyorum, demiş. Diş 

hekimi; canım sıkıldı diş çıkartmaktan, diş tamir etmekten 

ibadete vakit bulamadım. Ne istiyorsun, demiş. Arif, ne 
kadar para istersen veririm, zaten para var, demiş. Diş 

hekimi; ihtiyacım yok Allah'a şükür. Kaç senedir ibadet 

yapıyorsun, demiş. Ârif, otuzbeş senedir ibadet 
yapıyorum, demiş. Diş hekimi; ben senin diş ağrını 

durdururum. Ama bana otuzbeş senelik ibadetini 

vereceksin, demiş. Arif; sen deli misin. Bir diş ağrısı için 

olur mu, demiş. O da, ben de sana ilaç vermem. Otuzbeş senelik yaptığın bütün 

ibadetlerin sevabını bana bağışlayacaksın, demiş. Arif; La ilahe illallah, nereden çattık 

bu doktora. Ya Rabbi, benim dişim iyi olursa ben tekrar ibadet yapabilirim. Ama o diş 
ağrısıyla ben bir şey yapamam. Sen her şeye kadirsin. Ona da verirsin, bana da verirsin, 

kabul, demiş. Tamam, otur şu koltuğa. O bir damlayı damlatıyor. Adam gözünü bir 

açıyor. Ağrı kalmıyor. Diş hekimi; senin ağzında otuziki tane diş var, bu, daha bir. Diğer 
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dişlerin de ağrırsa ne yapacaksın, diyor. Arif; ben kendimi evliya sanırdım, siz müthiş 

birisi imişsiniz, diş doktoru olarak hem de diyor... Bir tane de burada var, Ali Zeki abi... 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Bir kış günü Bursa'da lapa lapa kar yağıyor. 

Yerlerde elli, atmış santim kar birikmiş, 

devamlı kar yağıyor. Üftade hazretleri de, 
tekkesinde bütün müridlerini toplamış, 

kocaman bir soba yanmış, üstünde bir 

çaydanlık, içerisi mis gibi kokuyor. Sohbet 
ediyorlar. Derken, mübarek zat buyuruyor 

ki; Canım taze üzüm istedi, hem de 

asmasından. Herkes birbirine bakıyor, 
mevsimi değil. Herkes bir şey söylerken, 

Aziz Mahmud Hüdai hazretleri sepeti 

kaptığı gibi doğru bağa... Karları yara yara 

gidiyor bağa. Asmanın üzerindeki tüm 

karları temizliyor. Karların altından, asmada ister siyah, ister yeşil, taptaze, mis gibi, 

kocaman salkımlar çıkıyor. Sepetini dolduruyor, tam sepet doluyor, asmadaki üzümler 
de bitiyor. Tam dönerken bir çukura düşüyor. Kurtulması mümkün değil. Ya Rabbi, sana 

iman ettim, bu mübarek zatı sevindirmek için yola koyuldum, ben şimdi burada 
öleceğim, sepet de burada kaldı demiş içinden. Hocasına manevi olarak demiş ki; 

Hocam, halim bu. Himmet ederseniz, Allahü teala beni buradan kurtarır. Derken, hiç 
tanımadığı bir zat; evlat, evlat diye bağırıyor. Hemen o elini uzatıyor ve onu dışarı 
çıkartıyor. Teşekkür edecek, bir bakıyor ki adam yok. Hızır aleyhisselam. Sepeti aldığı 

gibi geliyor dergaha, hocasının önüne koyuyor sepeti. Hocası buyuruyor ki; Eğer 

anlarsanız, burada size ders vardır. Bir; büyüklerin sözlerinde bir hikmet vardır. Boş laf 
etmezler. Bu mevsimin üzüm mevsimi olmadığını herkes biliyor. Dışarıda kar yağdığını 

herkes biliyor. Ama ben üzüm istiyorum dediğim zaman, sadece, benim sözüme itibar 

eden var mı içinizde, onu anlamak istedim. Hatta canım üzüm de istemedi ama ben 

teslimiyeti öğrenmek istedim. İçinizden biri çıktı, aklına değil, bilgisine değil, görgüsüne 
değil, benim sözüme itibar etti. Üzümleri buldu fakat ikinci ders; Allah yoluna hizmette, 

hocasının yoluna hizmette çile çoktur. Düz yolda giderken çukura düştü. Öyle olmasa 

yakışık olmaz, tadı kalmaz. Çukura düştü fakat o yolda olanları çukurda bırakmazlar. 
Hızır aleyhisselam geliyor, kurtarıyor... 

  

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 

 
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 kayd edilir. Fakat zamanla unutulabilir veya 

unutulmasa da tatbik edilmesi ayrı ve zor bir meseledir. Bazı şeyler vardır ki, onları 

öğrendiğinizde beyne değil de, kalbe yazılır. O zaman onu kolay unutmazsınız. Hatta 

kalbe yazılan birşeyi tatbik etmek için zorlanılmaz. Onu yapabilmek meleke halini alır 
sanki. Hani herhangi bir ilmihal kitabından, birisi namazı öğrenir, fakat bakarsınız ki 

namaz kılmıyor, hatta babası hocadır bunun. Neden kılmıyor, öğrendiği kitab ihlasla 

yazılmamış. Tam ilmihal 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. 

 
Fî emanillah 

 

  

 

13 Mayıs 2016 Cuma 

 



103  | S a y f a  
 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Bir kitapta mübarek bir zat buyuruyor ki; 

cenab-ı Hak yarattığı kullarının bin 

tanesinden, bir tanesini rızasına uygun 

yaratmıştır. Diğer 

dokuzyüzdoksandokuzunun ya ameli 
bozuktur ya itikadı bozuktur, illa ki 

bozuktur. Zaten cenab-ı Peygamber 

'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor 

ki; Benim ümmetim yetmişüç fırkaya 
ayrılacak, bunların bir tanesi doğru 

olacak. Yani, yetmişüçte bir olan Ehl-i 

sünnet itikadındayız, daha ne 
istiyorsunuz... 

  

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyorlar ki; Bu dünya mel'undur. Allah 
için olmayan her şey de mel'undur. Bu yapdıklarımız, bu yazdıklarımız, bu 

okuduklarımız, eğer O'nun rızasına uygunsa, en az O'na giden bir yoldaysa korkmayın. 

O'na giden bir yolda değil ise, ibadet de yapsan, namaz da kılsan, ne yaparsan yap 

yolun sonu kötü. Hani, tam kavuşturacak yola girer de yolun içinde her türlü pisliği işler, 

düşer, kalkar, yürür, bir şeyler olur fakat yol kavuşturucudur. Bu bir saadettir... 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 
 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Mübarekler buyuruyorlardı ki; çocuk doğdu mu, 

ölümün habercisidir. Bazen iki, bazen üç, bazen 

yirmi bazen de yüz sene yaşıyorlar ama ölümün 
habercisidir. Yaşı ve zamanı belli değil. Bir şey 

başladı mı, o bitti. 

  
Bir gün mübarekler buyurdular ki; Ehl-i sünnet 

bir Müslüman, bu büyükleri tanıyan bir 

Müslüman, gözü açık bir insan gibidir. Bu büyükleri tanımayan, Ehl-i sünnet olmayan, 

âmâdır. Âmâ kalmasının sebebi, büyüklere inanmamaktır, güvenmemektir, 

tanımamaktır. 

  
Mübarekler buyurdular ki; şeytanın aldatması zayıftır. Allahü teala ona, müminin 

kalbine aynı konuda vesvese vermeyi, bir defa hak vermiştir. Aynı konuda ikinci kere 

gelemez. Bir defa gelir, vesvese verir; mü'min de onu yapar ya da yapmaz. Bir daha 

aynı şeyde ısrarcı olamaz, yetkisi yok. Başka konuda gelir. Ama efendim nefs öyle değil, 
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buyurdular. Nefs, son nefesi verinceye kadar, seni kâfir yapmaya uğraşır. Günahkâr 

yapmak değil, amacı kâfir yapmak. Kâfir olduktan sonra ister sabaha kadar ağla, 
istersen ne yaparsan yap. Çünki, yolu değiştirmişin... 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

  

Hadis-i şerifte cenab-ı Peygamber 

'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Men 
hadime hudime. Hizmet eden, hizmet 

görür. Bu mübarek cümle, kıyamete kadar 

geçerlidir. Mutlaka, hizmet eden hizmet görür. 
Hatta Mübarekler buyurdular ki; Bir bardak su 

verse, mutlaka onun en dar gününde, birisi 

ona su verir. Çünki, cenab-ı Peygamber 
sadikul vadil emin idi. O'nun hiçbir 

cümlesinde, hiçbir kelime eksik veya fazla değildir ve mutlak doğrudur. Onda zerre 

kadar tereddüt eden, imansız gider. Çünki, O'nun mübarek sözleri bir bütündür. 

Mübarekler buyurdular ki; Allahü teala kullarına çeşitli hizmetler nasip etmiştir. Şu veya 

bu şekilde, herkes elinden geldiği kadar, imkanı olduğu kadar hizmet eder. Ama en 

büyük hizmet, iki tanedir. Bir, Allahü tealanın dinine hizmet etmek. İki, O'nun kullarına 
iyilik etmek. Ayıramazsınız! Çünki, bir Arabi cenab-ı Peygambere sordu. Ya Muhammed 

'aleyhissalatü vesselam', sen hep dinden bahsediyorsun. Nedir bu dinin aslı, dedi. 
Mübarek buyurdu ki; Ettâzimü li emrillah, veşşefakatü li halkillah. İmam-ı Rabbani 

hazretleri 'kuddise sirruh' buyuruyor ki; Bu iki cümleyi birbirinden ayıramazsınız. O 
zaman, noksan kalır. Bu, bir bütündür. Yani, Allahü tealanın emir ve yasaklarına riayet 
etmek, saygılı olmak. İkincisi, mutlaka insanlara karşı şefkatli ve merhametli olmak. 

Mübarekler buyurdular ki; Kardeşim, en büyük merhamet, onlara elbise vermek, ev 

vermek değildir. En büyük merhamet, onları ateşten kurtarmaktır. Dolayısıyla, 
Mübarekler buyurdular ki; Efendim ahirette, günahkârlar, kabahatliler, ceza çekecekler. 

Ama hiç suçu yok, hiç kabahati yok.. Onlar da ceza çekecekler. Hadi bunlar günahkâr, 

suçlu. Peki, ötekiler niye? Emr-i marufu terk ettikleri için. Yani, Allahü tealanın kullarına 

bildiklerini söylemedikleri için. Efendim, ben bilmiyorum. Bilen bir kitabı ver! Yani, bu 
işte mazeret yoktur. Bir gece Allahü teala Cebrail 'aleyhisselam'a bir kavim için, bunları 

yok et, dedi. Ya Rabbi, onbinlerce insan şu anda teheccüd namazında, sana ibadet 

ediyorlar. Onları ne yapayım, dedi. Onları da beraber yok et, buyurdu. Ya Rabbi, 
hikmetini anlayamadım deyince; çünki onlar, kullarıma en ufak bir şekilde emr-i maruf, 

nehy-i anil münker yapmıyorlar. Onlar bu günahları işlerken, bunların yüzleri dahi 

ekşimedi, buyurdu. Çok tehlikelidir! Burası otoban değildir. Otoban, öbür taraftadır. 

Burada çile olmazsa, burada hizmet olmazsa, bu tarlaya tohum ekilmezse, ahirette ne 

biçilecek? 

  
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' 

buyuruyor ki; Ed-dünya mezraatül ahire. Bu 

dünya, zevk-sefa yeri, yaşamak yeri değildir. Bu 

dünyada tohum ekmek zamanıdır. Elindeki 

bütün imkanlarınla, maddi, manevi veya bedeni 
olarak, mutlaka tohum ekmek zorundasın. O da, 

hem dini öğreneceksin, hem de öğreteceksin. 

Ben bilmiyorum, dersen; sen de postacı ol. 

Mektupları dağıt. Piyasada mektup mu yok? 
Hakikat Kitapevine git, istediğin kadar... Bu 

sorumluluktan kurtulursun. Çünki, eğer bir yerde Allahü tealanın dinine hizmet varsa, 

her mü'minin buna iştirak etmesi farzdır. Farz demek, Allahü tealanın emri demektir. 
Mübarek Hocamız buyurdular ki; O da üç şekilde olur. Bir, bedenen olur. Fiilen gidersin, 

katılırsın. İki, mâlen olur. Ben yapamıyorum; ama dedemin, babamın ruhu için, şu 

kadar da benim hizmetim olsun, diyebilirsin. Veya o da yok, açar ellerini dua edersin. 
Ya Rabbi, ben bunlardan mahrumum, böyle imkanlarım da yok; ama sen bunlara 

yardım eyle, sen bunları mahcup eyleme, muvaffak eyle, diye dua edersin. Yine iştirak 

etmiş olursun. Çünki, network gibi bir online sistemine girmiş oluyorsun. Nitekim, Yusuf 

'aleyhisselam' o güzelliğiyle birlikte köle olarak satılırken, bir ihtiyar anne boynuna 

birkaç tane ip koymuş, satın almaya gitmiş. Nereye gidiyorsun, demişler, Yusuf 

'aleyhisselam'ı satın almaya gidiyorum, demiş. Devlet başkanları, padişahlar bu köleyi 
satın almak için, çok kıymetli diye, deste ile para getiriyorlar. Sen bu iple mi alacaksın, 

demişler. Yok evladım, ismimi yazdıracağım. Ben de biliyorum ki, bin kişi satın almak 
istese de, bir kişiye gidecek. Ama isim isimdir. Onu almak için gelenler Cennete 

giderken, beni de götürürler, demiş. İsmimizi mutlaka yazdırmamız lazımdır. Çünki, 
ahirette o isimle çağıracaklar. Arkadaşlara her zaman söylüyoruz, karıncaya, niye su 
taşıyorsun? Koca ateşi söndüremezsin, demişler. Biliyorum. Tarafımı belli ediyorum. 

Ben ateşi söndürenler tarafındanım. Ateşin büyümesini isteyenler, öbür tarafta, 

demiş... 
 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Her şey fani, her şey geçecek. Altmış-yetmiş sene 

sonra, burada hiç kimse kalmayacak. Hepimiz 

ahirete gideceğiz. Cebrail 'aleyhisselam' 
Peygamber efendimize, ya Resulallah, dünya ile 

ahiret arasındaki mesafe ne kadar, diye sordu. 

Mübarek şöyle cevap verdi; Göz açıp 

kapayıncaya kadar. Şu anda gözümü açıp 
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kapattığımız zaman, kim bilir kaç kişi ölüyor, kaç kişi dünyaya geliyor. Dünyada her an 

ölen var. Bunlardan biri de biz olabiliriz. O halde mü'min, mutlaka Allahü tealanın 
emirlerine ve yasaklarına uygun yaşamalı, Onun dinine hizmet etmeli ve Onun kullarına 

merhamet etmeli, acımalıdır. Mübarekler buyurdular ki; Elhamdülillah ki efendim, 

Allahü teala bize hizmet etmek, Onun kullarını ateşten kurtarmak vazifesini verdi. Bu 
vazife, Peygamberlere ve Onların vârislerine verilir. O halde, bu hizmete talip olanların, 

bu hizmet için koşturanların hepsi, cenab-ı Peygamberin "aleyhissalatü vesselam" 

vârisleri olurlar. İnanılmaz bir sevap var! 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Allah rahmet eylesin, Mübarekler; 

İlmihali okuyan, âlim olur. Hele hele 

içindekileri yapan, evliya olur, 
buyurdular. İlmihal'den istifade 

edilmesinin iki alameti vardır. Bu, bende 

var mı yok mu diye, herkes kendine 

baksın. Bir, Allahü teala Kur'an-ı 

kerimde buyuruyor ki; İlim erbabı 

âlim, ilmi arttıkça, Allahü tealadan 
korkusu artar. Hatta büyükler 

buyuruyorlar ki; Kendisini her an, 
aslanın ağzındaki yem gibi görür. Ağzını 

kapatsa ölecek.. Tevazu.. Sen hâlâ kendini haklı görüyorsan, bir daha oku. Mü'minde 
mutlaka tevazu olmalıdır. Her şey Allahü tealaya aittir. Mübarekler buyuruyorlar ki; 
İlmihal'dekileri yaparsa, evliya olur. Bütün tasavvufun zirvesi, hiç kimseyi 

incitmemektir. Bu, Efendi hazretlerinin vasiyetinin son kelimesidir. O bakımdan, kalp 

kırarsın, kul hakkına girersin. Kalp kırmak, yetmiş kere Kâbe'yi yıkmaktan büyük 
günahtır. Kul hakkına girersin, helalleşmedikçe günahın afv olmaz. Efendim, bana şunu 

yaptı, bunu yaptı. O yapmadı. Niye millete kabahat buluyorsun? 

  

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 

 
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 1984 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. Cennet'de 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 kimsenin, 

hatta kendisine kötülük yapanların dahi kalbini kırmazlardı. Yetiştirdiği talebelerine de, 

böyle olmak lazım olduğunu nasihat ederlerdi. 
 

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

Bir büyük zata; sen nasıl evliya oldun demişler. 

Buyurmuş ki; "Bir gün 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, verdikçe eksilmiyor artıyor, verdikçe yenileri geliyor" demiş. 

  
Bir mübarek zat varmış. Sevenleriyle birlikte otururken dışardan birisi gelmiş ve 

dayanılamayacak hakaretler yapmış. Yanındakiler; efendim, buna haddini bildiriniz, bir 

şeyler söyleyiniz deyince, buyurmuşlar ki, o söyledikçe düşünüyorum, aklıma 
söyledikleri şeyler gelmiyor. Eğer onun benim hakkımda söyledikleri doğruysa Rabbime 

tövbe ederim. Yalan, iftiraysa; Ya Rabbi, bu yanlış öğrenmiş, sen onu affet derim. 

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam", "iyilik edene iyilik et, kötülük edeni 

affet" buyurmuşlardır. Küsmek yok, intikam yok, kan davası yok. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 
 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Hocamız; durmaksızın, gece gündüz, vakti saati belli 

olmaksızın kırk veya elli senede Tam İlmihal Seadet-

i Ebediyye'yi hazırladılar. İlmihal, böyle yoğun 

çalışmanın sonucudur. Hocamız, İlmihal'in kısaca 
tarifini; "binlerce çiçekten toplanmış süzme 

bal" olarak yapmışlardı. Arı olacaksın, binlerce 

çiçeğe konacaksın, onu bal yapıp peteğe 
yerleştireceksin. Buna seneler yetmez. Mübarek 

Hocamız "rahmetullahi aleyh", Allahü teala şefaatini nasib etsin, bir gün buyurdular ki, 

ilmihali okuyan, onu öğrenen âlim olur. Çünki, içindekiler âlimlerin sözleridir. 

Kendimizden bir kelime katmadık. Pırlantaların arasında cam parçalarının işi ne? 

İçindekileri yaparsa evliya olur. Bir gün Hocamız bir arkadaşa, ilmihali okudunuz mu 

kardeşim? Kaç kere okudunuz, demişler. Arkadaşımız; bir defa okudum, deyince, 
Hocamız, ben yirmi defa okudum, hâlâ okumaya ihtiyacım var. Siz bir defa okumakla 

bu işi nasıl hallettiniz, buyurmuşlar. Kaç sene evvel yirmi defa okumuşlar. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

Bir tüccar hacca gidecekmiş, mübarek bir zâta 

sormuş, kibirli ve parasına güvenir bir şekilde 

demiş ki, üç yüz tane altınım var, hacca gidip 

gelene kadar bunlar bana yeter mi, demiş. 

Mübarek zat; bu para sana yetmez, ilave et, 
demiş. Tüccar gitmiş. Arkasından bir derviş 

gelmiş; Efendi hazretleri, ben hacca gidiyorum, 

bana dua et, demiş. Selametle git, selametle 

gel, demiş. Talebeleri, efendim birincinin parası 
çok, yetmez dediniz. İkincinin parası yok, 

selametle git, selametle gel buyurdunuz, ne hikmeti var acaba demişler. Buyurmuş ki, 

Birincisi parasına güvendi, ikincisi Allahü tealaya güvendi. Bir kaide vardır, Allah'dan 
başka neye gönül bağlarsanız, Allahü tealadan başka neye güvenirseniz, o, sizin 

başınıza bela olarak yeter, buyurmuş. Bu, çok önemlidir. Anneler babalar çok dikkat 

etmeli. Allah var şeriki yoktur. Birçok sıkıntılara, Allahü tealadan başka şeylere gönü 
bağlamak sebep oluyor, son pişmanlık faide vermiyor. Allahü teala; Her kabahati 

affederim ama bana ortak koşanı, şirki, kesinlikle affetmem, buyuruyor. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 
  

Hepimiz İlmihal'i okuyoruz. Fakat bu 

okuduğumuz ilmihalden istifade ediyor muyuz? 
Bunu kendi kendimize sormamız lazımdır. 

Hocamız; çok şey okumaktansa bir şeyi çok 

okumak lazımdır, buyurmuşlardı. Yirmi mektup 

okuyacağına bir mektubu yirmi defa oku. Eğer 
bir kimse ilmihali içine sindirerek, kabul ederek 

okuyorsa o kişide bunun iki alameti zuhur 

eder. İki alametten biri; mütevazı olur. İnsanın 
ilmi arttıkça tevazuu da artar. İlmi arttıkça 

daha alçak gönüllü olur, ilmi arttıkça Allahü tealaya yakınlığı artar. Kur'an-ı kerimde 

cenab-ı Hak, âlim zatın ilmi arttıkça Allahü tealadan korkusu artar, buyuruyor. 

Hocamız, âlim bir zat her an kendisini aslanın ağzındaki yem gibi görür, aslan ağzını 

kapattığı an mahvolur, buyurmuşlardı. Onun için, ilmihali okuyan, onu okuyup anladığı 

nisbette alçak gönüllü olur. Kendisini kabahatli, karşıdakini haklı görmeye başlar. Bu 
ise, ilmihal okumanın ve anlamanın birinci şartıdır. Hâlâ kendisini haklı, yakışıklı 

görüyor, mütevazı olamıyorsa ilmihali tekrar okumalıdır. İlmihal okuyup anlamanın 

ikinci alameti ise; tasavvufun son merhalesi olan kimseyi incitmemektir. Hocamız ne 

buyuruyor? İlmihali okuyup yaparsa evliya olur, herkes onunla bir an beraber olmak 
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ister. Çünki, hiç kimseye sıkıntı vermiyor. Efendi hazretlerinin vasiyetinin son cümlesi: 

"Kimseyi incitmeyin" dir. İki bakımdan suçlanırsın. Kalb kırarsın ki; bu, Kabe'yi yetmiş 
defa yıkmakdan daha büyük günahdır. Bir de kul hakkına girersin, helalleşmedikten 

sonra günahdan kurtulamazsın. Onun için, ilmihali okuyan biri, arkadaşını gördüğü vakit 

esas duruşa geçer, yani onu kendisinden üstün bilir ve her ne kabahat varsa, 
kendisinden bilir. Her şeyi yaratan Allahü teala olduğu bilindiğine göre, karşıdakinin 

kötü davranışları karşısında alevlenmek ne oluyor? Halbuki ne yapacak? Ya Rabbi, 

demek ki bir kabahat işledim ki bu başıma geldi. Affet Ya Rabbi, diyecek... 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Ubeydullah abi bize Şems-i Tebrizi rahmetullahi 

aleyh'in altı yedi mısralık bir şiirini verdi. Onu bir tablo 

halinde bastıracağız. Bu şiirin her mısrasının sonu edep 
kelimesi ile bitiyor. İmanı sordular, edebdir, ihlâsı 

sordular, edebdir, ilmi sordular, edebdir şeklinde giden 

Farisi bir şiir. Tabii altında Türkçesi de var. Eshab-ı 

kiram'dan Dıhye-i Kelbi cenab-ı peygambere 

aleyhissalatü vesselam daha iman etmemişdi. Ama çok edebliydi, oturur dinlerdi, 

hediyeler de getirirdi. Hatta bazen; Dıhye, madem dinliyorsun, seviyorsun bir de 
iman et, derlerdi. O da; ya Resulallah, ben seni seviyorum, senin dinin senin, benim 

dinim benim, derdi. İşte Dıhye çok edebli olduğu için, bir gün kelime-i şehadet getirdi 
ve Eshabdan oldu "radıyallahü anh". Bir gün Abdullah-ı Dehlevi hazretleri "rahmetullahi 

aleyh" sohbet ederken bir Hıristiyan genç aralarına karıştı. Çok kibar, çok terbiyeli idi. 
Talebeleri, bu niçin burada şeklinde düşünüyorlar, hocaları bir şey demediği için git de 
diyemiyorlardı. İçlerine de kabul edemiyorlardı. Ama bir gün sohbete devam ederken 

Abdullah-ı Dehlevi hazretleri bu delikanlıya şöyle bir bakıyor, o anda genç Allah deyip 

kelime-i şehadet getiriyor. Diğerlerinin on senede aldıklarını, o, on saniyede alıyor. 
Neden? Edebi sayesinde. Onun için, bir kimse islamın bütün şartlarını yerine getirse, 

haramlardan kaçsa, ibadetlerini yapsa, ama edebi yerine getirmezse, hepsi silinir gider. 

Edep kime karşı olur? En evvela Allahü teala'ya karşı, anne babaya karşı, hocaya karşı, 

komşuya karşı olur. Bir insanın hayatta en büyük saygıyı anneye karşı göstermesi 
lazımdır. Hazret-i peygamber "aleyhissalatü vesselam"; "Komşuya karşı saygı, 

anneye babaya yapılan saygı gibidir" buyuruyor. Arkadaşların her biri komşudur. 

Arkadaşına karşı saygılı olamayan, hocasına karşı olamaz, hocasına karşı saygılı 
olamayan cenab-ı peygambere ve Allahü tealaya karşı saygılı olamaz. Büyüklerden biri 

bir beyt yazmış: "Gece gündüz ibadet eden ama göğsü ileride olandan, günahkâr, boynu 

bükük olan, bana daha sevimlidir." Edep, illa edep, sonu yine edep. Edep haddini 

bilmekdir. Edep sevgi demekdir. Edep; şevkatli, merhametli olmaktır. Edebi olanda 

bunlar vardır. Edep; önce sen, sonra yine sendir. Bu, müminin alametidir. Halbuki öteki; 

önce ben, sonra sen diyor. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

Cenab-ı Hakkın bizi insan olarak yarattığına mı 

şükredelim? Allahü tealanın bize akıl verdiğine 

mi şükredelim? Akıl vermeseydi hayvanlar gibi 

olurduk. Allahü teala bize iman nasib etti, ona 

mı şükredelim? İman nasib etmeseydi, Allahü 
teala Kuran-ı kerim'de, imanı olmayanlar için; 

"onlar hayvandır, hatta hayvandan aşağıdır" 

buyuruyor. Sen, seni yirmi dört saat yediren, 

içiren, besleyen Rabbimizi tanımazsan seni kim 
tanır? Cenab-ı Hak bu Cuma gecesi hürmetine 

dualarımızı kabul etsin. Aklımız başımızda, imanımız kalbimizde olarak, edep ve sevgi 

ile ruh teslim etmek nasib etsin. Evlenen kardeşlerimize Allahü teala hayırlı geçim 
versin. Hem dünyaları hem de ahiretleri mamur olsun. Ya Rabbi, korktuklarımızdan 

emin, umduklarımıza nail eyle. İçinde bulunduğumuz hem maddi ve manevi 

sıkıntılardan bir an evvel feraha çıkmamızı ihsan eyle. Hizmetlerimizin kıyamete kadar 
devam etmesini nasib eyle. Allahım, fitneden fesaddan muhafaza eyle. Peygamber 

efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın; "Fitne uykudadır. Uyandırana lanet 

olsun" bedduası var. Fitnenin asıl kötü tarafı; çıktıktan sonra çıkarana değil de 

diğerlerine zarar gelmesidir. İster yazı ile, ister sözle, ister başka şekilde, bir çok insanın 

sıkıntıya düşmesine, kırılmasına, zarara uğramasına sebep olmak, hep fitnedir. Buna 

sebep olan, tehlikededir. 
  

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, 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 
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ebedi olduğunu, ahiret için her zaman hazırlıklı olmak lazım olduğunu anlatırlardı. Her 

sohbetlerinde ölümü hatırlatmak âdet halini almıştı. Ölümü unutmayan insanın ahirete 
hazırlık yapacağını, hiç kimseye kötülük yapamayacağını anlatırlardı. Talebelerine ve 

sevenlerine; "mutlaka belli zamanlarda biraraya toplanıp kitap okuyun, büyüklerden 

bahsedin" buyururlardı ve bu şekilde büyüklerin feyzlerinin daha kolay alınabileceğini 
anlatırlardı. Velhasıl, birlik ve beraberliğin temini üzerinde ehemmiyetle dururlardı. İyi 

insan yetiştirilmesine çok ehemmiyet verirler ve teşvik ederlerdi. Bu hususda başımdan 

geçen mühim bir hadiseyi anlatmak istiyorum. 

 

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

onlara Enver abimizden ve Hocamızdan işittiklerimizi anlatmağa gidiyordum. O 
günlerde özel bazı sıkıntılarımdan dolayı, bu hizmeti zor şartlar altında, fasılasız olarak 

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

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. 

 

Fî emanillah 
 

 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

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, 
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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. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Allahü teala insanda iki nesne yaratmıştır. Nefs ve 

ruh. Ruh, can demektir. Can, kalp demektir. 
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; nefs, çırpınan kuş 
gibi kaçmak ister. Kitap okumak; ruh, sevincinden 

uçar; nefs, sıkılır. Cenab- Hak nefse, Cennete ait 

nesneleri sevmemek, ruha da Cehenneme 
gidecekleri sevmemek hilkatini yaratmıştır. 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, burası da mavi. 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' mirac 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. Mirac'ta 

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! 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

İmam-ı Malik "rahmetullahi aleyh" 

hazretlerine birini methediyorlardı. " O, bir 

aylık konuşmayı bir günde bitirir" 

buyurdular. İmam-ı Gazali "rahmetullahi 

aleyh" hazretleri de bu konuda; "kulaklar 
dışarıda ve iki tanedir, dil ise dişler ve 

dudaklar arkasında iki kilit altındadır", 

buyurmuşlar. Susanın, âlim yanında ilmi, 

cahil yanında sabrı artar. Dil; kendisi küçük, 
cürmü ve taati büyüktür. Kralın biri bir gün 

ava çıkmış. Yorulunca dinlenmek için bir ağacın altına oturmuş. Tam o sırada güzel bir 

kuş gelip o ağacın dalına konup ötmeye başlamış. O gün hiç avlanamayan kral, okunu 
çıkarıp yayını geriyor, nişan alıp o küçücük kuşu vuruyor. Yanındakiler bu işe taaccüp 

edip sebebini sorunca: "Diline sahip çıksaydı başına bu hadise gelmezdi" diyor. 

  
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. Efendi 

hazretleri buyurdular ki; Bir tek harf bile yanlış değil, hepsi doğru. Ama kim okursa 

zehirlenir. 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. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve 

sellem' buyuruyorlar ki, benden 

sonra ümmetimin başına gelecek 
iki beladan endişe duyuyorum. 

Biri, Allah'a değil nefislerine 

tapacaklar. İkincisi, ölümü 

unutacaklar. Ölümü unutmak 

azgınlaşmaya sebep olur. Onun için, 

ağzınızın tadını kaçıran, lezzetleri yok 
eden, idealleri söndüren ölümü çok 

zikredin, hatırlayın buyrulmuştur. 

Hayat o zaman başlıyacak. "Acibtü 

limen talebed-dünya, vel mevtü 

30 Mayıs 2016 Pazartesi 

 

31 Mayıs 2016 Salı 

 



115  | S a y f a  
 

yatlibuha" yani, şu insana hayret ediyorum ki, gece gündüz dünyaya dalmış, onun 

peşinden koşuyor, halbuki ölüm de onu kovalıyor. 
  

Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam', ömründe hiç kimseye dünya kazancı, 

dünya menfaati için ağzını açmamıştır. Hurmayı sordular, hangi hurmayı ekelim, 
dediler. Deneyin, tecrübe edin. Hangisi daha çok verirse, onu yapın. Ben size 

dünyanızı ihya etmek için gelmedim. Ben size, ahirette ateşte yanmayın diye 

geldim buyurdu ve yalnız bunları bahsetti. Dolayısıyla, her şeyi yapacağız; ama 

Rabbimizi unutmayacağız. Biz unutursak, biz de unutuluruz, sonra da söyleyecek bir 

lafımız kalmaz. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

  

Bu iyi, bu kötü, bilmek, en zor iştir. Efendi hazretleri 
buyurmuşlar ki; İmam-ı Gazali hazretlerinin İhya-ul 

Ulum kitabının sayfalarını, bir yahudi muhabbetle 

çevirse, cenab-ı Hak son sayfasında imana gelmek nasib 

eder. Muhabbetten dolayı! Eğer bir mü'min, bir kafirin, 

bir mürtedin, bir münafığın kitabının sayfalarını 

muhabbetle çevirirse, son sayfada küfre girme ihtimali 
vardır. Çünki, insanları Allahü tealaya bağlayan, 

muhabbettir. Çünki sen, sevgini bir kâfire bağladın. 
Herkes 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 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 o vazifeye, 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. Mübarekler buyurdular ki; mü'minin 

yemeğinden kalan lokma, şifadır efendim. Mü'minin siması şifadır. Mü'minin kelamı 

devadır, buyurdular. El mer'ü meâ men ehabbe. Meâ kelimesine, Fransızcada liyazon 
derler, şimdi bağlaç diyorlar, muhabbettir. Kim kimi severse, onunla beraber olacaktır. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

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, Mübareklerin 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 ahlâkı, bunlar, insanı insan yapan şeylerdir. Netice: Habil amca 

evlenmiş. Eşyaları vapurla Rize'den getirirken, etraftaki eşkıyalar çalmasınlar diye, 

namazlarını kılamamış. İstanbul'a, tekkeye gelmiş, Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; 

Üzerinden namaz geçti mi? Habil amca; Efendim, eşyalarımı hırsızlar çalmasınlar diye, 
namazlarımı vaktinde kılamadım, demiş. Buyurmuşlar ki; Keşke hepsini çalsalardı, bir 

vakit namazın geçmeseydi... 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.. 

  

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 
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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 Huzur Pınarına hizmet 

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

bayram oldu. O gün öyle güzel oldu ki, Huzur Pınarına hizmet eden gençler cennet 
hayatı yaşadılar sanki... 

  

Enver abim her zaman bize Huzur Pınarının üye sayısı ne kadar olduğunu sorarlardı, 
her zaman arttığını duyunca sevinirlerdi. (hattâ vefatlarından birkaç ay evvel, son 

rahatsızlıklarından az evvel sorduklarında, efendim 99.000 oldu demiştim, çok 

sevinmişlerdi. Yüzbine birşey kalmamış buyurdular ve hizmetin büyüklüğünü 

anlatmışlardı. 

  

Enver abim o gün buyurdular ki; "Kaç abone var? Neler söylüyorlar, bayılıyorum o gelen 
maillere, buyurdular. Bu hizmet çok büyüktür, bu iş Peygamberlerin işidir. Bir insanın 

tek başına yapacağı iş değildir, en zor iş budur, dîne hizmettir. İnsan gücüyle yapılamaz 
fakat büyüklerin himmetiyle size bu iş kolaylaştırılıyor. Bir kişinin hidayetine sebep 

olmak, bir kişiye yardımcı olmak en kıymetli ibadettir. Bazı insanlara Allahü teala hususi 
kabiliyet vermiştir. Onları özel bir iş için yaratmıştır. Bazı abiler böyle özel kişilerdendir. 
Bunlar insanın ağzından girer burnundan çıkar, onun hidayetine sebep olur, büyükleri 

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

tanıyor, kitaplarımızı okuyor; ne pul parası var ne baskı masrafı var. Çok büyük bir 
hizmet, çok memnun oluyorum. Bu abilere çok dua ediyorum. Bir hayrın işlenmesine 

sebep olmak o hayrı işlemek gibidir. 

  

Mü'mine hizmet ibadettir. Üzmek ise felakettir. Herkesin yaptığı işten ne olduğu ve 
tarafı belli olur. Karınca, İbrahim aleyhisselamın ateşini söndürmek için su taşırken, 

yılan ise ateşin artması için üflüyor idi. İkisi de hayvan. Fakat ayrı yapıda. İkisi de farklı, 

tarafını belli ediyor. Verdiğin mal senindir, vermediği mal insanın kendisinin olmaz. Allah 
için verilen ebedi olarak kalır. 

  

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.". 
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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 sabrederlerdi. Hiç kimsenin, 

hatta kendisine kötülük yapanların dahi kalbini kırmazlardı. Yetiştirdiği talebelerine de, 

böyle olmak lazım olduğunu nasihat ederlerdi. 
 

Fî emanillah 

 

 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  
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 ki kabire 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. 
  

Allahü teala kendisini nasıl tanıyacağımızı, nasıl ibadet edeceğimizi ve Ona nasıl 
teşekkür edeceğimizi bildirmek için, İslamiyeti göndermiştir. O halde, İslamiyetin 
dışında Allahü tealaya yapılan her türlü teşekkür, Allah muhafaza etsin, küfür hükmüne 

gelebilir. Çünki, bilmez ki. Ateşe tapar, Rabbim razı der. Halbuki, ancak ve yalnız, O 

nasıl bildirdiyse, Ona o şekilde teşekkür etmekle, o şekilde yalvarmakla, o şekilde ibadet 
etmekle razı edilir. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

Allahü teala hepimizi muhafaza etsin. Çünki, cenab-ı 

Hakka bütün ibadetler arz olunduğu zaman, seçecekler. 

Melekler; ihlasla, Allah rızası için yapılanları terazinin bir 

tarafına, nefsi için, gösteriş için, başkası için yapılanları, 

bir tarafına koyacaklar. Onun için, Bostan-ül Ârifin 
kitabında mübarek zât buyuruyor ki; Kimin için 

çalıştıysan, ücretini ondan al. Onun için, ihlas demek, 

ilahi ente maksudî ve rızâke matlûbî. Ya Rabbi, benim 

senden başka hiçbir gayem yok. Yalnız sensin, 
demektir. Onun için, Mübarekler buyurdular ki; Hadis-i 

şerif var efendim. Kişi sevdiği ile beraber 

olacaktır. Dünyada Allahü tealayı seven, ahirette 
Allahü teala ile beraber olacaktır. Dünyada nefsini 

seven, nefsiyle beraber olacaktır. Onu dost kabul 

edenler, onun olduğu yere gidecektir. Onun için, din, İslamiyet, insanın nefsine karşı 
gelmesi için gönderilmiştir. Çünki nefs, İslama, Allaha, Kur'an-ı kerime, her tür iyiliğe 

karşıdır. Dolayısıyla, bunu ayırmak çok zordur. Ancak Allahü teala bir ölçü koymuştur. 

Allahü teala nefsi ve kalbi yaratırken, zevklerini de ayrı yaratmıştır. Yani, nefs hiçbir 

zaman kalbin sevdiklerini sevmez; kalp hiçbir zaman, nefsin sevdiklerini sevmez. O 

halde, insanlar ya ruhunun sevdiğini sevecek, ya nefsinin sevdiğini sevecektir. Çünki 

sevgisiz olamaz. Mutlaka sevmesi lazımdır. İşte insanlar, eğer kalbinin sevdikleriyle 
beraber olursa, Allahla beraber olur; nefsinin sevdikleriyle beraber olursa, Cehennemde 

olur. Peki, kalp neyi sever? Allahü tealayı, Kur'an-ı kerimi, annesinin, babasının, din 
kardeşinin yüzüne muhabbetle bakmayı sever. Peki, nefs neyi sever? Bunların hiçbirini 

sevmez. Kapıdan dışarıda olan sever. Onun için, el mer'u mea men ehabbe. Herkes 
dünyadayken kimi, neyi severse, ahirette onunla beraber olacaktır. Bu, bir sürpriz 
değildir. Yol, levha, bellidir. Artık yola girenler korkmasın, yolsuz olanlar korksun. Geçen 

bir arkadaşa bunu söyledim, bir köşe başındasın, karşında yetmişüç tane otoban var. 

Ne yaparsın? Vallahi bulamazsın. Çünki yolların başındaki herkes, ben haklıyım, gel, 
ben en doğrusuyum, diyor. Her yolun başındaki, ben doğruyum, diyor. Hangisi doğru? 

Doğruyu sen mi bulacaksın? Allah muhafaza etsin. Dünyanın en şanslı insanı, elinden 

tutup da hak yolu gösteren mübarek zâttır. Onun için, Onun hakkı ödenmez. O yol, bir 

tanedir ve Cennete gider. Mübarekler buyurdular ki; Kardeşim, Cennetin anahtarı, 
itikaddır, imandır. İbadet değildir. İstediğin kadar ibadet et, o itikad yoksa, Cehenneme 

gidersin. Peki, ibadetler neye yarar? Bir, mahşerde, kabirde, o ibadetler sayesinde 

zorlukları aşar. İki, imanını korur. O halde, ibadetten vazgeçilmez. Ama ibadetle de 
Cennete girilmez... 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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1993 senesi Ramazan-ı şerif ayındaki bir iftardan 
sonra, 

  

Enver abim buyurdular ki; 

  

Ya Rabbi tuttuğumuz oruçları kabul eyle. Sen bizlere 

Ramazan-ı şerif'in şefaatine nail eyle. Ramazan-ı 
Şerifte afv ve mağfiret eylediğin, Cehennemden azad 

eylediğin kulların meyanına bizleri de idhâl eyle. Ya 

Rabbi, bütün hasta kullarına şifalar ihsan eyle. Bütün 

ölmüş kullarına merhamet eyle. Bizlere de son nefeste 
imanla ölmek nasip eyle. Şehid olarak ölmek nasib 

eyle. Ya Rabbi, hizmetlerimizin devamını nasip eyle. Bilad-ı muhtelifedeki mücahid 

Müslümanlara yardım eyle. 
  

Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' bir adam tutmuş parayla. Bir adama para vermiş, maaş 

vermiş. Demiş ki, olur olmaz zamanlarda gel bana de ki, 'Ya Ömer, bir gün öleceksin. 
Ben, dalarım dünya işine, Rabbimi veya ahireti unuturum. Sen bana hatırlat bunu, 

demiş. Allah Allah... Hazret-i Ömer bile böyle demiş. Adamcağız da tabii maaşının 

hakkını ödemek için, Hazret-i Ömer tam yemek yiyecek, karşısına dikiliyor. 

Söylemesine bile hacet yok. Hazret-i Ömer adamı gördü mü, tamam diyor. Tam 

Besmeleyi çekecek, Ya Ömer, vallahi sen bir gün öleceksin, diyor. Sübhanallah... Peki, 

Allah kabul etsin, kaldırın sofrayı, diyor. Hazret-i Ömer tam bir yere gidecek, karşısına 
dikiliyor hemen; maaş veriyorsun, hakkımı, aldığım maaşı helal ettireceğim bu parayı, 

diyor. Ne var diyor. Ya Ömer, vallahi sen öleceksin. Senelerce böyle... Sonunda demiş 
ki Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh'; Seni bugün emekli ettim. Hem de tam maaşla. 

Emeklisin artık. Neden ? Vazifemizi suistimal mi ettik, yani yanlış mı ettik, demiş. 
Hazret-i Ömer; Yok, gayet güzel yaptın; ama bugün aynaya baktım, saçımda beyaz kıl 
gördüm. Artık bu sakalımdaki beyaz kıl bana hep ölümü hatırlatıyor, buyurmuş... 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 
 

 

1993 senesi Ramazan-ı şerif ayındaki bir iftardan 
sonra, 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Bir gün Mübarekler buyurdular ki; 'Kardeşim, Allahü 

teala bu hizmetlerden dolayı bana bir nimet verirse ki 

inşallah Cennetini ihsan edecek. Çünki, vermek 
istemeseydi istek vermezdi. Cenab-ı Hak bize, Efendi 

Hazretlerini tanıdığımız günden beri, hep dinine 

uymak, O'nun emirlerine ve yasaklarına uymak, sonra da O'nun dinini yaymak nasip 

etti. Bu, Cenab-ı Hak'kın bize bir şey vereceğine alamettir. Bir insan birisine iyilik 

6 Haziran 2016 Pazartesi 
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yapmak isterse, ona bir iş verir. Maksat iş değil; maksat, işte sen bunu yaptın, aferin 

sana. Onun için bunu al bakalım deyip ona bir ihsanda, ikramda bulunmak için insan, 
sevdiğine ufak bir iş verir. Maksadı, o işin karşılığı değil de tasarladığını, önceden 

düşündüğünü ona vermek içindir. İşte, Allahü teala da Cennetini vermek istediği 

kullarının kalbine bakın neler verir: 
Evvela O'nun sevdiği bir kuluna onu tanıştırır. Bu, Allahü tealanın kullarına olan en 

büyük merhametidir. Neden ? Eshab-ı kiram'a Peygamber Efendimiz'i tanıttığı gibi. 

Nitekim görüp de tanımayanlar var. Ebu Cehil var, Ebu Leheb var. Bunlar gördüler ama 

tanımadılar. Tanımak ayrı şey, görmek ayrı şey. Bir beyt var Mektubat'ta, ne güzel: 

 

'İyiliğe elverişli olmayan kimse, 
Faidelenemez, Peygamber'i dahi görse.' 

 

Demek ki, bir kuluna Allahü teala Cennetini vermek mi istiyor, evet. Evvela, onun 

karşısına, onu Cennete götürecek bir vasıtayı ihsan eder. Vasıta... Kat'iyyen vasıtasız 
iş olmaz. Elektrik, ses, şu konuşmamız, her şey ama her şey vasıtayla. İşte Allahü teala 

Cennetini vermek istediği kullarına ne veriyor evvela, bir vasıtayı veriyor. Buradan 

Cağaloğlu'na gitmiyorsun, ahirete gidiyorsun. Ahiretin vasıtası, Cennetin vasıtası; 
evvela Allah'ın sevgili kullarıdır, evliyalardır, âlimlerdir; işte Mübarekler'dir. Bunlar, 

insanı Cennete götüren vasıtalardır. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 
 

1993 senesi Ramazan-ı şerif ayındaki bir 
iftardan sonra, 

Enver abim buyurdular ki; 
  
Mübarekler bir gün buyurdular ki; 'Allahü teala 

bize bir nimet ihsan ederse, inşallah bu 

hizmetlerden dolayı ben Cenab-ı Hak'ka 
diyeceğim ki; Ya Rabbi, benim dünyada 

kardeşlerim vardı, arkadaşlarım vardı; 

talebelerim vardı, ben onları da isteyeceğim, 

diyeceğim ve mahşer yerine döneceğim, bütün 
arkadaşlarla hep beraber inşaalllah Cennete 

gireceğiz.' buyurdular. Ne büyük nimet Ya Rabbi. Ne büyük nimete kavuştuk. Herkes 

bir yere gitmek için bir arabaya biniyor, bir vasıtaya biniyor.Cennete giden vasıta; 
Mübareklere rastlamak, ne büyük nimet. Çünki, İmam-ı Rabbani Hazretleri 

buyuruyorlar ki :'Allahü teala sevdiği bir kuluna mülaki ederse yani arkadaş ederse, ona 

her şeyi vermiştir. İmanı da, ibadeti de islamiyyeti de, her şeyi de vermiştir. Allahü 

teala bir kuluna sevdiği bir kulunu tanıştırırsa, tanıtırsa ve ona mülaki ederse yani ondan 

istifade ettirirse, o kuluna Allahü teala dünya ve ahiret, her şeyi vermiştir. Ne gibi ? 

Eshab-ı kiram'a Peygamberimiz'i verdiği gibi. Peygamberimiz olmadan evvel Eshab-ı 
kiram diye bir şey yoktu. Hatta bilakis çok vahşi bir kabileydiler. Diri diri evlatlarını 

gömüyorlardı. Hak hukuk Hak getire, yok. Sonra, devamlı birbirleriyle harp yapıyorlardı, 

kavga ediyorlardı, mücadele veriyorlardı. Düşmandılar birbirlerine. Her kabile bir devlet, 

diğerine düşman. Sonra Allahü teala Peygamberimiz'i gönderdi.'aleyhissalatü 

8 Haziran 2016 Çarşamba 
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vesselam.' Aynı o düşman kabileler, o düşman olan kişiler ve insanlar, birbirleri için 

canlarını feda edecek hale geldiler. Kavga gürültü yok. Kalp kırmak, şu bu hiç yok. Din 
kardeşi için kendi canını feda edecek hale geldiler. Öyle olgunlaştılar. Nitekim Cenab-ı 

Hak da Kur'an-ı kerim'de: 'Nimet olarak size bu yetmez mi ? Siz birbirinizi 

öldürüyordunuz, birbirinize düşmandınız. Sonra aranıza bir muhabbet verdim, 
birbiriniz uğruna canlarınızı feda edecek duruma geldiniz.' buyuruyor. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

 

 

1993 senesi Ramazan-ı şerif ayındaki bir iftardan 
sonra, 

Enver abim buyurdular ki; 

 
Allahü teala Kur'an-ı kerim'de buyuruyor 

ki; Kendinize vesile arayın. Dostlarla 

beraber, sadıklarla beraber olun. Bu sadıklarla 
beraber olmak, Allahü tealaya kavuşturacak, 

Cennete kavuşturacak vasıtalara kavuşmak, 

seadet alametidir. Nitekim işte Mübarekler de 

Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni buluyorlar, 

tanıyorlar. Elhamdülillah, senelerce sohbetlerinde 

bulunuyorlar ve sonra aldıkları feyzi size, bize, her tarafa yayıyorlar. Nasıl yayıyorlar ? 
Gene vasıta ile. Hangi vasıta ile ? Enver Abi var işte, iyi değil mi bu vasıta, maaşallahı 

var vallahi, kitaplar var. Bu kadar eserler var. Bunların hepsi birer vasıta. Gaye ne ? 
Gaye, bir iki gaye olmaz. Gaye bir: İlahi ente maksûdi ve rızake matlûbî.Ya Rabbi, 

benim maksadım, gayem sensin. Bu bir tarafa... Bir de; İlahi Ya Rabbi, benim gayem 
para, dünya. Bu da bir tarafa... O da bir vasıta; ama Allahü tealanın rızasını kazanmak 
için vasıtayı seçen ile insanların takdirini, insanların beğenmesini, insanların tebrikini, 

insanların önünde eğilmesini, beyefendi, paşa efendi, zengin efendi dedirtmesi için de 

vasıtayı yaratmış Cenab-ı Hak. O da ne, o da para. Birisi hayal; çünki, bugün sende 
yarın başkasında. Ölünce de bir şey yapamıyorsun. Dağıtıyorsun dosta düşmana ,bitti. 

Bakın Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' ne güzel dua ediyor. Peygamber 

Efendimiz buyuruyorlar ki: Ya Rabbi, beni sevene hayırlı mal ver. Bana düşman olana 

çok mal ver. Sübhanallah. Ya Rabbi, beni sevene hayırlı mal ver, ne gibi, ayıp olacak 
ama işin doğrusu da bu. Enver Abi'ye verdiğin gibi. Vallahi öyle; çünki, Enver Abi 

bakıyor ki kime ne versin ? Neden ? Çünki ben Peygamber Efendimiz'i 

seviyorum.'sallallahü aleyhi ve sellem' Ya Rabbi, beni sevene hayırlı mal ver, buyurmuş. 
Bir malın hayırlı olup olmadığı, sarf edildiği yerden belli olur. Malın en hayırlısı, insanın 

rızkına sarfedilendir. Rızka verilen para, yani yiyecek parası...Ya Rabbi, bana düşman 

olanlara çok mal ver, buyurmuş. Peygamberimiz'in duası. Neden ? O çok mal ona daha 

çok günah işletir. Onun Cehennemdeki yerini daha çok azdırır. Ondan dolayı bu duayı 

yapmış Peygamber Efendimiz. Allahü teala ne buyuruyor bir hadis-i kudsi'de: 'Ey 

dünya, bana hizmet edenlere hizmetçi ol. Yani, dinime hizmet edenlere 
hizmetçi ol, yardımcı ol. Sana hizmet edenlere, yani, seni imar etmek için, seni 

ihya etmek için uğraşanlara güçlük çıkar.' 

  

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 

 
Enver abim buyurdular ki; 
  

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

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, herkesin derdine çare bulmağa çalışırlardı. Hiç 
kimsenin kalbini kırdığı görülmemiştir. 

 

Fî emanillah 
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1993 senesi Ramazan-ı şerif ayındaki 
bir iftardan sonra, 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Vallahi, billahi, tallahi çok şanslıyız. 

Yani, bunu bir anlasak var ya, ufak 

tefek bütün kusurlar bitecek, herkes 
birbirine âşık olacak. Bunu bir 

anlasak var ya... Biz Kuleli'deyken 

değil bir abinin elini öpmek, ayağını 

öpmek için böyle fırsat kollardık. 
Birbirimizin kıymetini bilelim. Çünki, 

çok büyük nimete kavuştuk. Allahü 

teâlâ idrak nasib etsin. Çok mühim 
abiler, çok mühim. Zira, bir nimetin kıymeti ne kadar çok bilinirse, cenab-ı Hak söz 

veriyor ki, arttırırım diyor. Bir nimetin kıymeti ne kadar bilinmezse, alırım ve sonra azab 

yaparım diyor. Azab! İnsan olmanın kıymeti, sıhhatli olmanın kıymeti, aklının kıymeti, 
imanının kıymeti, büyükleri tanımanın kıymeti, camide olmanın kıymeti... İnsan evine 

kimi çağırır, kimi davet eder? Sevdiğini ve tanıdığını. Sokaktan geçen serseriyi değil her 

halde. Burası Allahü teâlâ'nın evidir. Cenab-ı Hak sevdiğini bu mescide çağırıyor. 

Sevmediğini çağırmıyor. O da gelmiyor zaten. Bir insana cenab-ı Hak, onun evine 

gitmek nasib ve müyesser eyliyorsa, müthiş şanslı o, talihli bir insan. Nasib etmiyorsa, 

yalvarması lazım cenab-ı Hakka. Ya Rabbi! Ne kusurum var ki, beni çağırmıyorsun? 
Benim kulaklarımdan bu gaflet pamuğu çıkmıyor, ben göremiyorum. İşitemiyorum. 

Çünki, cenab-ı Hak Kur'an-ı kerimde; kulakları vardır, işitmez; gözleri vardır görmez, 
diyor. Niye? Kapı kilitli. İnsan bir yere girerken kapıdan girer. Kapı kilitliyse... O kapı 

neresi? O kapı kalpdir... 
  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 
 
 

 

 

1993 senesi Ramazan-ı şerif ayındaki 

bir iftardan sonra, 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Siz hiç Enver Abi'yi ağlarken 

gördünüz mü ? Enver Abi hep gülüyor 

maşallah.Vallahi maşallah; hasta 

oluyor gene gülüyor, sıkıntısı oluyor 

gene gülüyor. Allah güldürsün. 
Allahü teala hadis-i kudsi'de 

buyuruyor ki: 'Ey dünya, dinime 

hizmet edenlere yardımcı ol.' 
Elhamdülillah, cenab-ı Hak o kadar 

çok yardım ediyor ki; nereden 

11 Haziran 2016 Cumartesi 
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gördüm, işte siz varsınız ya. Bundan daha büyük yardım olur mu ? Cenab-ı Hak en 

sevdiği kullarını bize yardımcı vermiş. Hep beraber çalışalım, Rabbimiz'in rızasını 
kazanalım diye. 

 

Allahü teala bir kuluna Cenneti vermek isterse, evvela ona, Cennete götürecek vasıtayı 
verir. Vasıta ne ? İşte hizmetler var, kitaplar var, camiiler var, sadaka var, oruç var, 

Ramazan var. Ramazan da Cennete götürecek bir vasıtadır. Teravih var, güler yüz var, 

tatlı dil var; bunların hepsi güzel şeyler. Bir mektup gelmiş. Mektupta Afrika'nın bir 

yerinden nasıl dua ediyor. Hocamız buyurdular ki, Efendim, (bakın abiler dikkat edin), 

bir kitapta okudum, bir müslümanı sevindirene Allah "celle celalühü" bin sene namaz 

sevabı veriyor. Bin sene nafile hac sevabı veriyor; bir müslümanı sevindirene, 
buyurdular. Peki bunun aksi ne ? Aksi, çok tehlikeli. Bir mü'minin kalbini kırana, Kabe'yi 

yetmiş kere yıkma günahı veriyor. Evet, çok sevabı var; ama aksi de çok tehlikeli. Bir 

müslümanı sevindirene, Allah bin sene nafile sevabı veriyor. Bir mü'minin kalbini kırana 

da yetmiş kere Kabe'yi yıkma günahı veriyor. Hocamız öyle buyuruyorlar :'Bu asrın 
silahı; ne atom bombası, ne hidrojen bombası; güler yüz, tatlı dil.' Her kalbi 

fethedersiniz. Herkesi sevindirirsiniz ve o kadar da ecir ve ücret alırsınız. Bitti. Kızmak 

yok münakaşa yok; güleryüz tatlı dil. Hanımına karşı, çoluk çocuğuna karşı, âmirlerine 
karşı, memurlarına karşı, ama içinden çok kızmak geliyor, dersen; aynaya bak kendine 

kız. Kendinden başka kızılacak var mı? 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 
 
 

 

 
Enver abim, bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 
  
Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" 

buyuruyorlar ki; bu çok mühim, "Bir 
mümin itikafa girse; -itikaf malum, 

camiye Ramazan-ı şerifin son on günü 

girecek, on gün orada ibadet yapacak ve 

az yiyecek, Allah diyecek-, Allahü teâlâ 
ona o kadar çok sevap veriyor ki, bir 

gecesi için cenab-ı Allah; onu üç 

hendek Cehennemden 

uzaklaştırırım, buyuruyor. Üç hendek. 

Bir hendekten bir hendeğe, şarkla garp arası kadar mesafe var. Bu, bir gece için; ya on 
gece, otuz hendek. Yani, otuz defa şarkla garp arası insan Cehennemden uzaklaşıyor. 

Nereye gidiyor? Cennete. İşte, Peygamber efendimiz buyuruyor ki, "Bir mümin, bir 

mümin kardeşinin hacetini giderse, ona bir hizmette bulunsa, ona bir iyilikte 

bulunsa, cenab-ı Hak o mümine on sene itikaf sevabı veriyor. On sene, bir gece 

değil... 

 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim, bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

  

İnşallah bu Ramazan-ı şerifte günahlarımız 

afv olunur. Hizmetlerimiz güzel olur. 
Sağlıkla, sıhhatle ve afiyetle inşallah hakiki 

bayramı yaparız. Bir gün Mübarekler Kuleli 

Askeri Lisesi'nde buyurdular ki; Efendim, her 

bayram kıymetine göre, o kadar gün sürer. 
Mesela, Ramazan Bayramı üç gün, Kurban 

Bayramı ise dört gün sürüyor. Efendim, bu 

öyle bir bayram ki, tam otuz gün sürüyor. 

Çünki, her gün yüz binlerce insan afv 
olunuyor, kabirdekiler Cennete giriyor. 

Dünyadakilerin günahları siliniyor, bundan 

daha büyük bayram olur mu? Onun için, her 
günü çok kıymetli olarak, her gün afv olmuşların içine kendisini de dâhil edebilmelidir. 
 

Akşam olduğu zaman; Eyvah! Bugün de bayramın bir tanesi gitti. Ertesi gün akşam 
olduğu zaman; Ah, bir gün daha gitti demek suretiyle, her günün her saatini, her 

gecesini, çok kıymetli bilip, ona göre değerlendirelim. Çünki, şu kıymete bakın ki; 
Ramazan-ı şerifte yapılan nafile ibadetlerin sevabı, Ramazan-ı şerif dışında yapılan 

farzlar kadar oluyor. Bu, yalnız bu ümmete mahsustur. Ya bir farza, kaç yüz katı kadar 
sevap veriliyor. Onun için bu ayda, çeneler kapanmalı. Yani, ağızdan değil gıybet, yalan, 

kötü laf, boşuna dünya lafı bile çıkmamalı. Nasibi varsa eğer, hayırlı şeyi yapmalı, hayırlı 
şeyi söylemeli. Vakit oldukça Kur'an-ı kerimi çok okumalı. Ziyaretler yapılmalı, gönüller 

alınmalı. Hediyeleri çok vermeli. Seâdet-i Ebediyye vermeli veya kitapevine gidip 

verdirtmeli. Benden bu kadar, bunun karşılığında kitap verin demeli.. Dünyaya 

kitaplarımız gidiyor zaten. Yani, hayır hasenatın tam kabul olacağı, red olunmayacağı 

bir ay inşallah.. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 
 

 

 

 
Bir Ramazan-ı şerif günü, iftar yemeğinden 

sonra; 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Mübarek Hocamız buyurdular ki; 'Allahü teala 

bana bir nimet verirse, inşallah vereceğine 
alamettir; Rabbime diyeceğim ki; Ya Rabbi, 

benim dünyada kardeşlerim vardı, 

arkadaşlarım vardı, ben bu hizmetleri yalnız 
başıma yapmadım. Onları da isterim. Ve 

mahşer yerine dönerim. Mahşerde bütün 

14 Haziran 2016 Salı 

15 Haziran 2016 Çarşamba 



127  | S a y f a  
 

arkadaşları bulurum ve hep beraber gideriz.' Hatta dedim ki; bir tanesi kaybolsa ne 

olacak? Çünki, orası çok kalabalık. Buyurdular ki :' İnsanların işi karışıktır. Ama cenab-
ı Hakkın işleri karışık değildir. Dünyada kim kimi severse ahirette de beraber olacaktır.' 

Hocamızı, Enver Abiyi sevenler beraber. Başka çaresi yok bunun. Çünki, insan bir anda 

iki yolda birden olamaz. Ya bu yolda, ya bu yolda. Birisi ahirete gidiyor. Birisi felakete 
gidiyor. Hangisini istersen seç. Efendim, ben bazen oraya gidiyorum, bazen buraya 

gidiyorum ne olacak benim halim? Tövbeye devam. Peygamberimiz 'aleyhissalatü 

vesselam' bize misal olsun diye şöyle dua öğretiyor :'Allahümme ya mukallibel 

kulub, sebbit kalbî ala dînik.' Ey kalbleri çeviren Rabbim, bir iyiye bir kötüye, bir 

eğriye bir doğruya kalp de dönüyor. Kalp, dönek demek zaten. Ey kalbleri döndüren 

Rabbim, benim kalbimi senin dininde sabit kıl. Ben, senin dininde olarak 
yaşamak ve dininde olarak ölmek istiyorum. 'Allahümme ya mukallibel kulub 

sebbit kalbî ala dînik.' İşte bu. Bu iftarı verene, bu iftara gelene, bu iftara sebep 

olana Allah ecir versin (amin). Bu çatının altında beraber bulunanlara, ayakta olanlara, 

oturanlara Allah Cenneti nasib etsin. Hep beraber. Amin deyin... 
 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 
 

 

 
 

Bir Ramazan-ı şerif günü, iftar 
yemeğinden sonra; 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Yedik, içtik, bunlar hayal oldu. Allah ömür 
verirse, bir dahaki Ramazan'da ya varız ya 

yokuz. Vallahi bunu söylemek istemezdim 
ama biraz önce elimi yıkadım. 

Sübhanallah, dikkat etmemişim şimdiye 
kadar, bir de baktım, Allah Allah, saçımın 

üstünde beyaz kıllar başlamış, beyazlamış 

yani. Mücahit düzeltti işi; baba, saçında 
değil, aynadan o dedi. Doğru... Laf lafı 

açtı. 
 

Sübhanallah, cenab-ı Hak hepimizin günahlarını afv ve mağfiret etsin. Son nefeste 

imanla ölmek nasip eylesin. Allah bu vasıtadan ayırmasın. Bu hizmetler var ya, ahirette 
belli olacak. Şimdi dünyada anlaşılmaz bu iş. Ahirette belli olacak. Allah'ın kullarına iyilik 

etmek, Allah'ın kullarına hizmet etmek, onlara faydalı olmak, çok güzel bir iş. Bugün 

okudum, İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektub yazmış, mübarek buyuruyor ki; 

kurtulmak, iki şarta bağlıdır. Kurtulmak iki esasa bağlıdır. Hadis-i şerif bu. 
Peygamberimiz'in hadis-i şerif'ini açıklıyor. Resulullah Efendimiz o hadis-i şeriflerinde 

buyuruyorlar ki :'Et-tazimü bi emrillah veş-şefakati bi halkillah.' "Allah'ın 

emirlerine, yasaklarına tazim edin, O'nun kullarına merhamet edin, acıyın, 

şefkatli olun.' Herkese acıyın... Merhamet güzel bir şey. Kim merhamet ederse, 

cenab-ı Hak ona merhamet eder. Kim Allahü tealanın kullarına acırsa Allah da ona acır. 

Kim kullarına zulmederse onun işi zor... 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

16 Haziran 2016 Perşembe 



128  | 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 

 
Enver abim buyurdular ki; 

  

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. 

Camiide 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. 

  

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 
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veya şeker verirler, bu akşam gelenlere verirsin buyururlardı. Dağıttığımda ne bir tane 

noksan, ne de bir tane fazla... kaç kişi varsa, sayı o kadar olurdu. Bu hal defalarca, 
belki 10 larca defa ve 2-3 sene devam etti, her defa gelen arkadaşlar farklı sayıda 

olduğu halde, her defasında şekerler, gelen sayı kadardı.. 

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

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

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

zaman abilerin kitap okuma veya kitap hizmetleri grublarını bazan Holding'de, bazan 

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

zaten haftanın diğer günlerinde anlatmağa çalışıyoruz. 
  

Fî emanillah 

 

 
 

 

 

 
Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular 

ki; 

  
Mübareklerden işittim, buyurdular ki; Cuma günü 

ve gecesi ile Ramezan-ı şerifin otuz gün ve gecesi, 
hiç kimseye azap yoktur, bu gecenin şerefi ve 

büyüklüğü bakımından. Bu da yetmedi, Allahü 

teala mübarek geceleri yarattı, bir de bir ay 

mühlette Ramezan-ı şerifi yarattı. Ramezan-ı 
şerif, kirli elbisenin temizleyici makinadan temiz 

çıkması gibi, Ramezan-ı şerifin birinci günü 
başlıyor, otuzuncu günü tertemiz olarak öbür taraftan çıkıyor. İmanı olan ve oruç tutan 

mü'min mutlaka temizleniyor. Üç gün bayram hakkı olarak, bayram sonuna kadar oldu 
tertemiz. Peki ondan sonra ? Kirli havaya mı, kirli etrafa mı bağlı, elinde olmayarak yine 

kirlenmeye başlıyor. Birgün mübareklere şunu sordum: Efendim, arkadaşlar diyorlar ki; 

biz hocamızın sohbetinde kendimizden geçiyoruz, fakat evden çıktıktan sonra veya 
birkaç saat, birkaç gün sonra o hava gidiyor, eskisi gibi veya daha kötü oluyoruz. Bu 

bizim günahımız, suçumuz nedir, bu hal devam edemez mi acaba, devamlı olarak 
soruyorlar ne diyelim, diye sordum. Buyurdular ki; eğer hava kirlenirse bundan kim 

rahatsız olmaz ki. Şimdi hava çok kirli. Dolayısıyla, ne kadar temiz olursa olsun, sokağa 

çıktığı zaman bu kirli havayı teneffüs ettiği için kalpler kararır. Çünki, havanın kirliliği, 
haram ve helallerin karışmasından oluşmuştur. Eskiden haramlar, helaller ayrı idi, şimdi 

karmakarışık oldu. Onun için, Abdulhakim Arvasi hazretleri; otuz sene ben sadece imanı 

anlattım, insanlar imanla ölsünler diye uğraştım, buyurdu. Bu zamanda imanla ölen 

pehlivan diye gösterilecektir. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

  

Bir iftar yemeğinden sonra: 
 

Allahü teala kabul etsin. Afiyet, şifa olsun. 

İnşallah ahirette de beraber oluruz. 

Elhamdülillah, Kadir Gecesi geliyor. Ramezân-ı 

şerif geliyor dedik, geldi ve gidiyor. Kadir 

Gecesi, yalnız bu ümmete mahsus olarak, 

Allahü tealanın bir lütfu ve ihsanıdır. Bundan 

önceki ümmetlerde yoktu. Hatta Ramezân-ı şerif de öyle. Otuz gün oruç da yoktu. 
Hazret-i Ali 'radıyallahü anh' öyle buyuruyor; Eğer Allahü teala bu ümmet-i Muhammedi 

afv etmek istemeseydi, Ramezân-ı şerifi vermezdi. Yani, ne kadar büyük ki, Ramezân-

ı şerifin bu ümmete mahsus olduğunu, afv ve mağfiret ayı olduğunu buyuruyor. 
  

Allah izin verirse, Kadir gecesini tesit etmenin, -bir geceyi kutlamanın diyorlar şimdi-, 

çok yolları var, çok çeşitleri var. Herkes, içindeki hisleri, duyguları dökecek. Fakat bizim 
mezhebimizde, yani Hanefi mezhebinde, bir geceyi en iyi ihya etmenin, en iyi ama, ihya 

etmenin yolu; 1- İlim öğrenmektir, yani kitap okumakdır, yani sohbet etmektir. 2 - 
Günah işlememektir. Onun için bu kıymetli gece bir fırsattır, onu iyi kollamak lazım. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 
 

 

 

 

1993 senesinde bir Ramazan-ı şerif günü, iftar 
yemeğinden sonra, 

  

Enver abim buyurdular ki; 
 

Sahurda Hocamız'dan işittim, buyurdular 

ki; Zerre kadar iyilik yapan bunun 
karşılığını görecektir, zerre kadar kötülük 

yapan bunun karşılığını görecektir. Bir 

başka ayet-i kerime'de Allahü teala; 'Haşa, 

Allah kullarına zulmetmez, buyuruyor. 

Hangi baba, hangi anne evladına zulmeder? 

Olmaz öyle şey. Hangi hayvan kendi yavrusuna zulmeder ? Olmaz öyle şey. Allahü teala 

bizi yoktan var etti, en güzel sûrette yarattı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki :'Yeri, göğü ne 
varsa, içindeki hepsini sizin istifadeniz için yarattım.' Ay, güneş, yıldızlar neyse; 

ne varsa yerin altında veya üstünde, kainatı, hepsinin faidesini, istifadesini sizin için 

yarattım. Benim ihtiyacım yok ki, buyuruyor. Yaratılan bütün neticelerden, neticede 
bütün varlıklar istifade etmektedir ve sizi de kendim için yarattım diyor Cenab-ı Hak. 

Yani, beni Allah bilesiniz diye yarattım, buyuruyor. Bu kadar nimetleri yiyip, istifade 
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edip, ondan sonra da bu Yüce Allah'a bir teşekkür etmemek olacak iş değil. Bu, insanlık 

icabıdır. Bir arkadaşa Enver Abi bir şey veriyor, o da teşekkür ediyor. Lazım da. 
Teşekkür lazım, hatta o kadar lazım ki, bir hadis-i şerif'te Peygamber Efendimiz 

"aleyhissalatü vesselam" buyuruyorlar ki; 'Men lem yeşkürün-nase lem 

yeşkürullah.''Eğer size iyilik edene teşekkür etmezseniz Allah'a şükretmemiş 
olursunuz." Yani, cenab-ı Hak'ka da şükretmek için; evvela nimetin maddi veya 

manevi, kavuştuğumuz nimetlerin kimler tarafından geldiğini bilip, onlara teşekkür 

etmemiz lazım. Teşekkür nedir ? Teşekkür, kalben, ihlasla ona teşekkür etmek; fakat 

esas nimetleri veren Allahü tealaya da ibadet etmektir. Onun verdiği nimetleri onun 

emrettiği yerde kullanmaktır. Bunu Hocamız'dan yirmi sene evvel işitmiştik 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 
 

 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular 
ki; 

  

Beş vakit namaz, her namaz arası ortalama üç 
saat. Cenab-ı Allah meleklere emir vermiş ki, 

soldaki meleğe, bu kulum günah işlerse üç saat 
yazma, diye. Çünki, âyet-i kerime var. Cenab-ı 

Hak Kuran-ı kerim'de buyuruyor ki; Yaptığınız bir 

iyilik, sizin işlediğiniz bir günahı yok 

eder. Cenab-ı Peygamberin huzuruna, bir gün bir 
genç geldi, dedi ki; Ben bir günah işledim, bana 

ceza ver. Resulullah efendimiz hiç cevap vermedi. 
Bir ara yine geldi, ben bir suç işledim, arz edeyim, bana cezamı ver. Hiç cevap vermedi. 

Kamet getirildi, hep beraber namazı da kıldılar. Dedi, ya Resulallah, ben size bir şey arz 
ediyorum. Cenab-ı peygamber buyurdu ki, sen bizimle beraber namaz kıldın mı? Kıldım 

dedi. Bu âyet-i kerimeyi okudu. En büyük iyilik namaz, dedi. Yani, namaz kıldığın 

halde, sen hâlâ günahından mı bahsediyorsun. Dolayısıyla namaz, hani var ya hadis-i 
şerifte; Bir; Namaz, evinin önünden geçen bir nehir gibidir. Günde beş defa ona girince 

kir kalır mı? İki; Cuma, haftalık günahları affettiren bir sebep. Olur ya, çok birikmiş 
olabilir, Ramazan-ı şerif var, genel af var. Bu arada kandiller var. Allahü teala, iki tane 

yapılan iyiliğin sevabını bildirmemiş kullarına. Yani, iki tane sevap var ki, miktarını 

bildirmemiş Allahü teala. Kim bilir ne hikmeti var. Öbür tarafta miktarı belli olmadığı 
için, ne kadar açık varsa belki o açıkları kapatacak. Bir, Ramazan-ı şerif orucu, sevabı 

çok ama miktarı belli değil. Her ibadetin karşılığında bir sevap miktarı belirtilir. İki; 

mümine yemek yedirmek. Ya abiler boş durmayın ne olur, çağırın birbirinizi, yemek 

yedirin... 
 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

  

Şeytan öyle kandırıyor ki, nefs öyle aldatıyor ki. 
Diyor ki; tamam, yarından itibaren şöyle 

olacağım, yarın geçiyor, öbür gün geçiyor, 

yarın, diyor tamam bu iş. Bir çizgi çizdim diyor, 

tamam. Yarın tamam bu iş. Benim perhiz gibi. 

Bir yemek geliyor. Diyorum, yarından itibaren 

perhize devam. Ateş düştüğü yeri yakar. 

İhlasla, içinden, böyle ciğerinden gelerekten Allahü teâlâ'ya duâ ediyorum, Ya Rabbi 

Enver kuluna şehitlik nasib et diye. Amin deyin. Allahü teâlâ Enver abiye şehitlik nasib 
etsin. Size de inşaallah. Cennetinde de bulundursun inşaallah. 

  

Sabahleyin Mübarekler buyurdular ki, aynen mübareklerin sözü, vallahi, billahi, tallahi. 
aynen şöyle buyurdular; Kardeşim, sizin muvaffak olmanızın yarısı, bu güler 

yüzünüzdendir. Yani, orada bizim paçayı kurtardılar . Sizin başarılı olmanızın yarısı, bu 

güler yüzlü olmanızdır, buyurdular. Neden abiler, biliyor musunuz? Şimdi herkesin çıkarı 
var. Herkesin üzüntüsü, derdi var. Bir de biz ilave etmeyelim. Biz milleti biraz 

ferahlandırmaya uğraşıyoruz. Çünki, o da bir ibadet. Şimdi Enver abi şurada bir üzgün, 
süzgün olsa, herkes mahvolur. Eyvah diyecekler, neden Enver abi üzgün. Acaba kötü 

bir haber mi aldı? Acaba mübarekler hasta mı? Yani. borcumu arttı? Hastalığı mı arttı? 

Doksan tane fikir, öyle mi?.. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular 

ki; 
 

İslam Ahlâkı kitabımızda, mala düşkünlük bahsi 

var. Bir kaç defadır Mübarekler onu okutuyorlar 
bize. Mala düşkünlük bahsi. Daha ilk hadis-i 

şerifde; Altına ve gümüşe tapanlara Allah 

lanet etsin, buyuruluyor. Tapan ne demek? Yani, 

onun için yaşayan, onu mabut olarak kabul eden 

için Peygamberimiz; Allah lanet etsin, 

buyuruyor. La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah. La havle vela kuvvete illa billah. 

Rabbimiz gafletten uyandırsın, inşaallah Rabbimiz sarhoşluktan uyandırsın. Çünki, 
herkes ölecek. Ölünce bütün rüyalar bitecek. Nasıl, sabah uyandığımız zaman, pis 

rüyalarla veya güzel rüyalarla aklımız başımıza geliyor, sonra hepsi hayal oluyor. 

İnsanlar da ölünce, pis rüyalar ile pis hayat ile veya temiz temiz ibadetler ile bu hayat 
bitecek. 
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Bir insan eğer birini seviyorsa, gerçek olarak ona ölümü hatırlatması lazım. Uyandıralım 

birbirimizi, bazen hepimiz çok ileri gidiyoruz. Günah işle, ateşe dayanacak kadar, 
buyurulmuş. Allah hepimizi affetsin, La ilahe illallah Muhammedün Resulullah. 

  

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 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 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 
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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." 

  

Fî emanillah 

 
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular 

ki; 
  

Kabir, mü'minlere Cennet bahçelerinden bir 
bahçedir. Kabirden maymun ve hınzır şeklinde 

kalkacak olanlar; harâmlara ehemmiyyet 

vermeyip, nehye kâdir iken nehy etmeyenlerdir. 

Bu, hadîs-i şerîfdir. Harâm işleyenleri görüyor, 
kâdir iken nehy etmiyor. Fekat kâdir değilse, o 

zemân ma'zûrdur. Ya'nî, kâdir olduğu hâlde 
kimseye bir şey demiyor, o günâh işleyenlere de 

kızmıyor, tatlılıkla onları men etmeye kâdir iken nehy etmiyorsa ona kabir azâbı yapılır. 
Kabirde rûhun bedene te'alluk ve ittisâli vardır ve beden his eder. Lâkin bu ittisâli, 

hareket etdirecek kadar kuvvetli değildir. Demek ki kabirde, dünyâdaki gibi rûh bedenle 

temâmen birleşmiş değildir. Yarım kuvvetle birleşmişdir, ancak beden his eder. Onun 
için, ölünün kemiklerini kırmak harâmdır. Hadîs-i şerîfde buyuruluyor ki; Ölünün 

kemiğini kırmak, diri iken kırmak gibi ona elem verir. Elem verir ve harâmdır. Kabir 
azâbından ve sevâbından halâs, kurtulmak ihtimâli yokdur. Ya azâb var, ya sevâb var. 

Ne güzel, sevâb var, mü'minlere müjde ya'nî. Çok hoş. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

 

İki arkadaş varmış, biri şehit düşmüş, 
diğeri de birkaç sene sonra vefat etmiş. 

O, sonra vefat eden adam önce şehit 

düşenden daha çok derecelere 

kavuşmuş, daha büyük makamlar elde 

etmiş. Demişler ki: Allah Allah!... bu 

nasıl olur!. Cevap: "Bunun üzerinden 

altıbin rekat namaz ve iki tane 

Ramazan ayı geçti". Yani bu, hayatta 
kaldığı sürede Ramazan ayı geçti, o 

adam ecir ve sevabı yönünden o 

şehidin kazandığı sevaptan daha çok 
sevap kazandı. Dolayısıyle, Ramazan-ı şerifin her saniyesi, her dakikası, her günü büyük 

devlet, büyük nimettir. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 
 

 
 

 
Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

 

Cemaatle namaz kılmanın çok 

faziletleri vardır. O cemaat içerisinde 
her saniye mü'minin birisi uyanıktır. 

Gafil olmayarak kılınan namazı cenab-ı 

Hak kabul eder. Bir namazın bütün 
rukünlerinde cemaat içinde uyanık 

insanlar varsa hepsinin namazı kabul 

oluyor, yalnız bir kişinin namazı kabul 
olursa değil. Bir kişinin dahi namazı 

kabul olmak ihtimali yoksa, her saniye 

ayrı ayrı insanlar uyanıksa, Ramazan'ın 

tamamında bütün cemaat uyanık, 

kabul oluyor. Onun için cemaat, şiarı islam olmuştur. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

  

Mübârekler, börek gibi ekmek nev'inden 
şeyleri el ile yerlerdi. Mübârekler, akşam 

iftarlarını açar açmaz "Neveytu-savme 

ğadin" diyerek ertesi günkü oruca niyyet 

ederlerdi. İftar sofrasında dâimâ şu şeklde 

duâ ederlerdi; Yâ Rabbî, Ramezân-ı şerifde 

afv ve mağfiret eylediğin kulların meyanına 

dâhil eyle. Ramezân-ı şerîfin şefâ'atine nâil 

eyle... 
  

Mübarekler buyurdular ki; Ramazan-ı şerifin her günü mü'minler için bayramdır ve bu 

günlerin kıymetini bilip değerlendirenin bütün bir senesi bereketli geçer. Ramazan-ı 
şerifin her günü bayramdır. Hazret-i Ali "radıyallahü anh" efendimiz; günahlarımızın afv 

edildiği her gün bayramımızdır, buyuruyor. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular 
ki; 

  
Şaban-ı şerifin son günü Peygamber efendimizin 

bir hutbesi var, buyurdular ki; Ey müslümanlar, 

ey eshabım, yarın bir ay doğacak, bir ay üzerinize 
gölge verecek, o ay çok kıymetli bir ay. O ayın 

içinde bir gün var, bin aya bedel. Bir ömür boyu 
ibadet sevabı var. hem de günahsız olarak. Bu 

ayda oruç tutmayı Allahü teala emretti, teravih 

kılmak sünnet oldu. O ay Ramezan... Ramezan ne 
demek. Yanmak demek. O ay oruç tutanların, 

tövbe edenlerin günahlarını yakıyor. Bu ayda yine 

cenab-ı Peygamber devam ediyor, her tarafta 

hayır, hasenat, bolluk bereket. Çünki, böyle müjde var. Yine buyuruyor ki; bu ay sabır 
ayıdır. Kim sabrederse Allahü teala Cennet nasib edecek. Eğer, bu ay patronlar, 

işverenler, oruç tutanlara kolaylık verirse azabtan korur. Bugün bana telefon ettiler, 

efendim saat 16.30 da mesaiyi bitirmeyi düşünüyoruz, siz ne dersiniz dediler. 16.00 

olsun, yarım saat de bizden olsun ki, biz de sevaba kavuşalım. İnşallah o sevaba hep 

beraber kavuşacağız. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 
buyurdular ki; 

  

Allahü teala, bu ayda bir oruçluya iftar 

verenin ahiretini muhafaza ediyor. Bir de, 

oruçlu ne kadar sevab kazandıysa o kadar da 

orucu açtırana sevab veriyor. Eshab-ı kiram 
buyurdular ki; ya Resulallah, her birimiz, 

herkese oruc açtıracak kadar zengin değiliz, 

paramız pulumuz o kadar yok. Mübarek 

buyurdu ki; bir bardak su verin, bir hurma 
verin, yarım bardak süt verin, bu sevaba yine 

kavuşun. Bu ayda bir oruçluya su veren, 

kıyamette hiç susuzluk çekmeyecektir. Bütün bu müjdelere kavuşmuş olarak inşallah 
mutlu olacağız ve Cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki; Allahü 

teala benim ümmetime, hiçbir Peygamberin ümmetine vermediği beş özellik verdi. 

Ramezan-ı şerife mahsus, hazret-i Peygamberin ümmeti olduğumuz için. 
Birincisi, bu ayda Ramezan-ı şerifin ilk gecesinde oruca kalkana cenab-ı Allah rahmetle 

bakar, nazar edermiş. Cenab-ı Allahın nazarla baktığı kul artık rahmete kavuşmuştur, 

hiçbir korku yoktur. 

 

İkincisi, yine bu ümmete mahsus olarak, akşam vakti, iftara yakın bir ağız kokusu olur, 

hazret-i Peygamber buyuruyor ki; hazret-i Allahın en hoşuna gittiği koku işte o kokudur. 
Üçüncüsü, cenab-ı Allah meleklere emrederek buyuruyor ki, bu kullarım benim için 

oruca kalktı, hepiniz onun için dua edin. Melekler günahsız olduğu için duaları kabul 
olur. 

 
Dördüncüsü, Allah oruç tutanlara Ramazanlık olarak Cennette bir köşk ihsan ediyor. 
Ve beşincisi, Ramezan-ı şerifin son gecesi cenab-ı Hak bütün günahları affediyor. Sonra 

buyrun bayram edin. Bir sürü dedikodu, yalan, iftira, gıybet... Sonra bekliyoruz ki 

Ramezan gelsin diye. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 
üyelerinin Cum'a gününü ve Kadir 

Gecesini tebrik eder, müstecâb 

dualarınızı istirham ederiz efendim. 

  

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
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 Muhammed aleyhisselam'a ümmet yapmıştır. Herkes kendi hocasını 
meth eder. Benim hocam, Muhammed aleyhisselam'dır. Çünki, benim hocalarımın 

hocası, Muhammed aleyhisselam'dır. Ben nasıl sevinmeyeyim? Çünki kainat, O'nun 

hürmetine yaratılmıştır. Çünki feyz kaynağının başı, Peygamber efendimizdir 

"aleyhissalatü vesselam". Onun için, kendimi bulutlara basıyor gibi his ediyorum, diyor. 

Dört; bir büyük zâta talebe yaptı. Bir büyük zâta talebe olamayanın, O zâtın sohbetinde 

vasıtalı veya vasıtasız bulunamayanın, kitaplarını okuyarak, talebeleriyle arkadaş olarak 
bu imkanı bulamayanın, kurtulma şansı çok zayıftır. Çünki emir var. Siz dininizi 

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 

1 Temmuz 2016 Cuma 
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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. 

 

Fî emanillah 

 
 

 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular 

ki; 
  

Bu ay dargınlar barışacak, herkes birbirini 

ziyaret edecek. Bu ayda çok az bir iyilik yapan, 
başka aylarda farz yapmış gibi ecir alır. Bir farz 

yapan yetmiş farz sevabı alır. Dolayısıyla, bu ay 

bir fırsat ayıdır, her gecesi ve saniyesi çok 

kıymetlidir. Cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü 

vesselam" buyuruyor ki; Oruç, Allah'ın emridir, 

farzdır, ben bunun sevabına kavuşmak 
istiyorum denilirse sevab alır. Yoksa efendim, 

perhiz yapmak için, mide, karaciğer dinlensin yani dünyevi bir maksatla oruç tutulursa 
vaad edilen ecirlere, sevablara kavuşamaz. Bunun, bir emir ve ibadet olduğunu bilmeli 

ve bu ibadetin sevabını istemeli. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki; bu ayda siz, 
birincisi; kelime-i şehadeti çok söyleyin. İkincisi; fırsat buldukça elinizi açın ya Rabbi, 
beni affet deyin. İnsanın el açıp cenab-ı Allah'tan bir şey istemesi hem kibri kırar hem 

de ibadet bu demektir. Yani zavallılığını, acizliğini arz etmiştir. Yani, hangi organımızda 

hakimiyetimiz var, hiç yok. Ona teslim olmaktan başka çaremiz yok. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

 
Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular ki; 

  

Huzur ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı olan mübarek 

Ramezan-ı şerif ayı geldi ve geçiyor. Allahü teala 

hepimizi, Ramazan-ı şerifin şefaatine nâil eylesin, 

bereketlerine ve faziletlerine kavuştursun, 
Ramezan-ı şerifde afv ve mağfiret edilen ve 

Cehennemden azad olunan kullarından eylesin 

inşallah. 

2 Temmuz 2016 Cumartesi 
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Hocamız Ramezân-ı şerif ayında dua ederlerken; "Ramezan-ı şerifin şefaatine nâil eyle, 

Ramezan-ı şerifde afv ve mağfiret ettiğin, Cehenneminden azad ettiğin kullarının 
meyanına dahil eyle" diyerek dua ederlerdi. Biz de böyle dua edelim. Sevgi bunu icab 

ettirir. İnsan sevdiği ile beraber olacaktır. Cenab-ı Hak bize sevdiklerine kavuşmayı ve 

sevdikleriyle beraber olmamızı nasib etsin inşallah. İmam-ı Rabbani hazretleri 
Mektubat'ta buyuruyorlar ki; Eğer Allahü teala bir kuluna sevdiği bir kulunu 

tanıştırdıysa, Allahü teala sevdiği bir kulunu bir kuluna sevdirdiyse, ona her şeyi 

vermiştir. Hiç bir şeyi noksan bırakmamıştır. Hocamız buyurmuştu ki; "Ehl-i sünnet 

itikadı çok kıymetli bir cevherdir. Allahü teala bu kıymetli cevheri çöpe atmaz, ancak 

kıymetli kalblere koyar". 

  
Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce müslüman afv olur, âzâd olur. 

Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere 

bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübârek ayda Onun şânına yakışacak 

kulluk yapmağı ve Rabbimizin râzı olduğu, beğendiği yolda bulunmağı, hepimize nasip 
eylesin! Âmîn. Müslüman akıllı tüccar gibi olmalıdır, ne yaptığını bilerek yapmalıdır. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 
 

 

 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 

buyurdular ki; 

  
Hocamız buyurdular ki, Ramazan-ı şerif 

30 gün bayramdır, üç gün değil. Çünki, 
bunun her gün ve gecesinde binlerce, 

onbinlerce müminler afv olur. Öyle bir afv 
ayıdır bu ay. Ne mutlu, Allahü tealaya 
hamd olsun ki, Ehl-i sünnet itikadı üzere, 

bu ayı Ramezan-ı şerif ayı olarak idrak 

etmemizi bize nasip eyledi. Ramezan-ı 
şerif ayının kıymetini hepimiz çok iyi 

anlayıp idrak ederiz inşallah. Allahü teala 

bu ümmeti afv etmek istemeseydi, 

Ramazan ayını yaratmazdı. Ramazan-ı şerif ayını Allahü teala bu ümmeti afv etmek için 
yaratmıştır. Bu ay Allahü tealanın bize hususi ihsanıdır. Ramazan ayı, nimetlerin en 

büyüklerindendir. Afvın, mağfiretin pekçok olduğu bir aydır. Bir günü, bine bedeldir, 

hele içinde bir de, bin aya bedel olan Kadir gecesi vardır. Bir ayın tamamı, yani 
Ramazan'ın her günü bayramdır; çünki her gün binlerce, yüz binlerce müslüman afva 

uğruyor, Cennete gidiyor. Bu ay, öyle mübarek bir aydır ki, bütün senenin pisliğine 

kefarettir ve mutlaka temizleyicidir. Orucunu tutan mümin, bayram sonuna kadar 

tertemiz olur. Bayramdan sonra, kirli havaya bağlı olarak yine kirlenmeye başlıyor. Bu 

kirli hava, salihlere de bulaşıyor. Çünki hava kirlenirse, bundan herkes rahatsız olur. 

Şimdi manevi hava çok kirli, temiz kimse bile, sokağa çıktığı zaman, bu kirli havayı 
teneffüs ettiği için kalbi kararır. Havanın kirliliği, haram ve helallerin karışmasından 

olmuştur. Eskiden haramlar ve helaller ayrıydı. Şimdi karmakarışık oldu. 
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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. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler selam söylediler. Bayramımızı tebrik 
ettiler. İnşallah hakiki bayramı ahirette bir araya 

geldiğimiz zaman hep beraber kutluyacağız, 

buyurdular. O günün hasreti ile yaşıyoruz. O 
günün hasreti olmazsa, o günün beklentisi 

olmazsa, dünya yük, hamallık. İnsan, bir yükü bir 

yerden bir yere bir maksat için götürür. Maksatsız 

olarak bir yük taşınmaz. Götürülen bu yükü; 

büyüklerin rızasını kazanmak, Allahü tealanın 

sevgisini kazanmak için taşırlar. Zamanı gelince 
bırakır, giderler. Gönül rızası ile bırakırlar. Ama 

Allahü tealaya inanmayan, cenab-ı Hakkı 
tanımayan, aynı yükü taşır ama nefsi için taşır. 

Nefsine hoş geldiği için taşır ama o yükün altında ezilir, perişan olur ve ondan sonra da 
o yükle kendisi de ona azap aleti olur. İşte, Müslüman olanla olmayan arasındaki fark. 
Biz de yemek yiyoruz, onlar da yiyorlar. Fakat bizim yediklerimiz, içtiklerimiz, bizim 

vücudumuzu daha çok ibadet yapsın diye besliyor. Aynı yemekler, onların vücudu daha 

çok yansın diye yeniyor. Ne kadar tahlihsizlik... 
 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

 
 

2004 senesindeki Ramazan-ı şerif bayramında, 

Bayram namazından sonra, 

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 

5 Temmuz 2016 Salı 
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gideni görmezlerdi... Onlara tabi olmak isteyenin çok kitab okuması lazımdır. Kitab 

okumayan nasıl onların talebesiyim diyebilir... Bir arkadaşımız rüyasında Hocamızı 
gördüğünde Hocamız sormuşlar, nereden geliyorsunuz diye. O arkadaşımız da, falan 

abiden geliyorum deyince, niçin ona gittiniz, o, kitab okumuyor buyurmuşlar... 

 
2-Ömürleri kitab okutmakla yani yaymakla geçti. Hocamıza talebe olmak isteyenin çok 

kitab dağıtması lazımdır. Kitabların yayılması için uğraşmayan, büyüklere tabi olmuş 

olmaz... 

 

3-Birlik ve beraberliğin devamı için uğraşırlardı. 

 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

 

 
2004 senesindeki Ramazan-ı şerif bayramında, 

Bayram namazından sonra, 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Bir arkadaşımız hacca gitmek için Hocamızdan izin 

almağa gelmiş. Buyurmuşlar ki, niçin bana 

geldiniz? Enver Bey'e söyleyin, buyurmuşlar. O 

arkadaşımız; Efendim kendileri Türkiye'de 

olmadığı için söyleyemedim dediğinde; nerede 
olursa olsun, ona ulaşıp ona söyleyin, 

buyurmuşlar... Hocamıza ulaşmak için bile bir 
aracı lazımsa, Peygamber efendimize ve Allahü 

tealaya aracısız ulaşılabilir mi..? Hocamız, 
Abdülhakim efendi hazretleri, seyyid Fehim 
hazretleri... olmadan ulaşılabilir mi? 

 

Bugün inanmayanlar, Peygamber efendimiz 
zamanında olsalardı gene inkar edeceklerdi. 

Bugün inananlar o zaman olsalardı gene 

Peygamber efendimiz için canını malını feda 

edeceklerdi. Değişen birşey yoktur. İman etmek için görmek veya görmemek önemli 
değildir. 

 

İyiliği elverişli olmayan kimse 
Faidelenemez Peygamberi de görse 

  

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 

 
 
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... 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 
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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. 

  

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

 

From: Enver Ören [mailto: enver.oren@ihlas.com.tr] 
Sent: Friday, April 20, 2007 8:09 AM 

To: Ali Zeki 

Subject: Re: cumaniz mubarek olsun efendim 

 
Sizin de cumanız mübarek olsun. Allahü teala din ve dünya seadeti versin. Hepsini 

okudum. Sabah sabah ruhumu yıkadın. Ne mübareksin maşaallah. Allahü teala 

hizmetini ve himmetini arttırsın. Dünyan ve ahiretin mamur olsun. Çalışmalarına ve 
aldığın sonuçlara hayran oluyorum. Hele cuma şiirinin sonlarında gülmemek mümkün 

değil. Aynen yazmışsın. Gelen cevablar ne kadar güzel. Allahü teala bütün dualarını 

kabul etsin. İnşaallah yakında kavuşacağız. Allaha emanet olun... 

 

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

İnsan, faydalı olmalıdır. Cenab-ı Peygamber 

'aleyhissalatü vesselam' öyle 

buyuruyorlar; İnsanların hayırlısı, 

insanlara faydalı olandır. İnsanların 

kötüsü, kendisinden korkulan insandır. Çok 
tehlikelidir! Bir hadis-i şerif var. Cenab-ı 

Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' 

buyuruyor ki; İçinizde en kötünüz, 

yanına zor yaklaşılanınızdır. Yani, 
yaklaşılamayan! Neden? Korkusundan! Ama 

Enver abiye herkes geliyor. Gelmeyen var 

mı? Bir mektup geldi. Biz mahrumuz. Siz Enver abiden ayrı kalmadınız ki, Enver abinin 
ne demek olduğunu anlayasınız, diyor. Netice: Hepinize başarılar diliyorum, hepinize 

dua ediyorum. Unutmayın ki, buradan ahirete giden, iki tane yol, iki tane nehir var. 

Tercih bize bırakılmıştır. Eğer Allahü tealanın rızasına, emir ve yasaklarına uygun, O'nun 
iyi kulları ile beraber olmak gayretinde olursak, kişi sevdiği ile beraber olacağı için, biz 

de ahirette Allahü teala ile beraber oluruz. Yani, Allahü tealanın razı olduğu yerde 

buluşuruz. Nefsin arzusu peşinde koşarsak, nefsin gıdası, haram, servet ve şöhrettir. 

Bugün bütün kıyamet, bu iki şeyden kopuyor. Birbirlerini ya servet için veyahut da 

şöhret için öldürüyorlar. Ama akıbet, hem dünyada felaket, hem ahirette rezalettir. 

Allah korusun, öbür tarafta Cehennem var. Cehennem yedi tabakadır. En üst tabakada 
günahkar mü'minler yanacaktır. Dünya ateşinden yetmiş kat daha şiddetlidir. Küçük bir 

kibrit alevine parmağını tutamıyorsun! Böyle bir ateş var! 
  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Behlül Dânâ hazretleri, Harun Reşid 

hazretlerine; ya Emir-el mü'minin, toprağın 

altında en çok ne var, demiş. Bunu 
bilmeyecek ne var? Ölü var, demiş. Sen o 

kadar bilirsin deyince, Harun Reşid, sana göre 

ne var, demiş. Duymuyor musun, ne sesler 

var. Cennette olanlar, ya Rabbi, bize bu 

imanı, bu ihlası nasip ettin, keşke biraz daha 

ibadet etseydik, şu makamlara erişseydik, 
diye feryad ediyorlar. Günahkarlar Cehennemde yanıyor, ya Rabbi, keşke şu günahları 

işlemeseydik, keşke kitaplarımızın bildirdiği gibi yaşasaydık, keşke Kur'an-ı kerime 

uysaydık, şu Cennettekiler gibi olsaydık diye feryad ediyorlar. Kâfirler ve müşrikler de 

Cehennemde, keşke kelime-i şehadet getirseydik, Rabbimize ibadet, iman etseydik de, 
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şu ateşte yanmasaydık diye feryad ediyorlar. Sen bu sesleri niye duymuyorsun? Çünki, 

senin kulaklarını servet ve şöhret tıkamış. O zaman, bu bağıranların suçu ne, demiş. 
Orası pişmanlık yeridir, herkes pişman olacak. Ama en çok pişman olan, orta derecede 

pişman olan, bir de öyle olduğu halde, böyle pişman olan var. Ama unutmayalım ki, bu 

dünya tamamen imtihandır, çalışmak yeridir. Bu dünya ahiret için yatırım yeridir ve bu 
dünyada insan ne ekerse, ahirette onu biçecektir. Allahü teala hepimize yardım etsin. 

Bizi kendi şerrimizden ve kendi kendimize konuşmaktan korusun. Daima büyüklerimizin 

tavsiyelerini, nasihatlerini dikkate alarak yaşamağa çalışalım. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Cenab-ı Hak Miraç gecesinde, cenab-ı Peygamber'e 

"aleyhissalatü vesselam" müjde vererek, 'Allah'a şirk 

koşmayanlar, mutlaka Cennete gidecek' buyurdu. 
Niçin Allah kibri af etmem diyor? Çünki, kibrin ucunda, 

sağında, solunda şirke doğru yol var. O bakımdan 

Peygamber efendimiz buyuruyorlar ki: Gizli şirkten 

sakının. Gizli şirk; kendini beğenmek, başkasını 

beğenmemek. Allahü teala bazı yetkiler, bazı imkanlar, 

bazı güzellikler verdiği zaman çok korkmak lazım. 
Bunun bir imtihan olduğunu anlamak lazım. Yoksa, mülkün sahibi Allah'tır. Gözü kaşı 

verdiği gibi almasını da bilir. Nitekim, mükemmel gören insanların bir müddet sonra 
göremediklerini hep biliyoruz. O halde, göz bir nimettir. Akıl bir nimettir, akılsız insanlar 

da çok. Sağlık bir nimettir, hastaneler dolup taşıyor. Hürriyet bir nimettir, hapishanede 
insanlar çürüyor. O halde, şu halimiz de, erişilmez bir nimettir. Sağlığımız yerinde, işler 
yolunda, daha ne istiyoruz?" 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Ben herhangi bir mümine baktığım zaman, 

onun hakkında hiçbir endişe, hiçbir şüphe 

olmaksızın, bütün hücrelerimle seviyorum. Bu 

sevgimde en ufak bir menfaatim bahis konusu 

değildir. En ufak bir çıkarım konuşulamaz, 
düşünülemez. Ona nasıl iyilik ederim, ne 

verebilirim diye, bütün canımla, ciğerimle, 

kalbimle ona teslim oluyorum. O da insan, onun 

da kalbi var. Karşındaki insana hiçbir endişe, 
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hiçbir şüphe olmaksızın tam teslimiyet, muhabbet besleyince, o da haliyle karşısındakini 

sevecektir. Çünki, bu sevgide ilahi bir sevgi vardır. Yani, Allah'a giden yolda sevgi var. 
Sonsuza giden sevgide, çarpışma olmaz. Ama, menfaatle ilgili sevgilerde, daima 

karşılıklı çıkarlar, menfaatler bahis konusudur. Sonunda mutlak kavga olur, mutlaka 

geçimsizlik olur. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  
İnsan, cenab-ı Allah'ın, bir verdiklerini bir de 

vermediklerini düşünsün. İnsan Allahü 

teala'nın emrinde ve onun imkan dairesinde, 
bir köle gibidir. Hiç kimse cenab-ı Hak ile 

pazarlığa kalkamaz. Mümin, yaptıklarını değil, 

yapamadıklarını düşünmesi lazım. Hiçbir 
mümin, yaptığı ibadetleri değil 

yapamadıklarını düşünsün, çünki, 

yaptıklarımız da tövbeye muhtaç, tövbeler de 

tövbeye muhtaç... 

  

Hiçbirimiz insanların takdirlerine kulak asmayalım, daha doğrusu, aslımızı 
unutmayalım. Aslımız bir avuç toprak. Topraktan geldik toprağa gideceğiz. Cenab-ı Hak, 

bir kullanma yetkisi, imkanı vermiş; bunu da, ya hayırda, ya şerde kullanacağız. Gelin, 
neyimiz varsa hayırda kullanalım. Hayırlı sonuçlar alalım. Şerde kullanırsak şerle 

karşılaşırız ki, bu da gayet tabii birşey... 
  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

  

Hiçbir arkadaş, hiçbir zaman, hiçbir şeyden 
dolayı, hiçbir şekilde, hiçbir şikayette 

bulunmasın. Çünki şikayette bulunmak, 

nimetleri unutmaktır. O nimetler akla geldiği 

zaman, hemen tövbe istiğfar etmelidir. Hiçbir 

zaman sabrın sonunun selamet olmaması 

mümkün değil. Sabır dönemini iyi kullanmak 
lazım. Eğer bu dönemin sonunu beklemezsek, 

bütün belalar artar, daha fazlalaşır. Eğer, o 

sabır zamanını iyi kullanırsak sonu selamet olur. O sabrın sonu bizi bugünlere getirdi. 
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Fakat şunu iyi bilin ki, varlıkta Allah'a ibadet, daha zor. Çünki, varlıkta nefsin bütün 

arzuları ayakta. Yoklukta zaten yok. Ama varken, nefsi frenlemek daha zordur. 
  

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 

 
2001 sonrası günlerdeyiz. 

Enver abimlerde, Enver abim, Osman abim ve 

ben 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, 
Mektubât'ta 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." 

 

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

Bu din, ilim dinidir. Sevgi, muhabbet, heyecan, onlar 

ayrıdır. İlimden maksat da, yapmaktır. İyi güzel 

konuşursun ama, icraatin ne? Önemli olan budur! 

 

Bir kimseyi sevmenin alameti üçtür. Birincisi, onu 
sevenleri sever, onu sevmeyenleri sevmez. İkincisi, her 

yerde ondan bahs edilmesini ister. Üçüncüsü, onun 

derdiyle dertlenir. Ayağında nasır çıksa, onunla bile 

dertlenir, rahat duramaz. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü 
vesselam', küçük günahtan sakınıp, büyük 

günaha düşmenizden korkarım, buyuruyor. 
Öyle insan vardır ki, Cennete bir adım kala, 

öyle kötü bir iş yapar, Cehenneme gider. Öyle 
insan vardır ki, Cehenneme bir adım kala, 
güzel bir işinden dolayı Cennete gider. 

 

Son nefese kadar hem korkulur, hem ümitli 
olunur. İnsanın en büyük düşmanı, nefsidir. 

Şeytan nefsin yanında hiç kalır. Şeytan iki mü'minin arasına giremez. Fakat münakaşa, 

dedikodu ederlerse, girer. Fakat nefis senelerce bekler, bir hata görürse, saldırıp vurur. 

Neyse ki sahipsiz değiliz... 
  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

O büyüklerin bulunduğu yer, kullandığı eşyalar, bin 

sene geçse de onların hatıralarını, kokularını taşırlar. 

Onun için, bu yerler kıymetlidir, her an her yere 

yağmur gibi feyz yağmaktadır. Müslümanlar feyz alır, 

istifade eder. Kâfirlere ise zehir olur, küfrlerinin 
artmasına sebep olur. Nimetler aralıksız devam ediyor. 

Kabiliyetlerine göre alıp istifade edenler olduğu gibi, 

alıp daha beter duruma düşenler de oluyor. İşte 

birinden hazret-i Musa ve onun gibi olanlar, diğerinden 
de Firavun ve onun gibiler yetişiyor. Sevgili 

Peygamberimize normal bir insan gözüyle bakan Ebu 

Leheb ve Ebu Cehil gibilerin küfürleri arttı, daha kötü oldular. Ebu Bekir gibiler de 
insanların en üstünü olmakla şereflendiler.. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

  
Birgün Osman abilere gitmiştik. Sarıyerde 

mütevazı bir yeri vardı. Oraya Mübarekleri 
davet etmişti. Kalktık, birlikte gittik. Osman 
abi komşusuna, mühim bir misafirim gelecek, 

haftanın bütün günleri sizin olsun, hiç olmazsa 

o gün ve gece rahatsız edecek bir şey 
yapmayın, diye sıkı sıkıya tenbih etmiş. O 

akşam oturuyorduk. Bulunduğumuz yerin de 

dış dünyaya açılan tek bir cephesi var. Biraz 

sonra, gır gır, bir gürültü başladı, fazla zaman 
geçmedi envâ-i türlü çamaşırlardan oluşan bir ip önümüzü tamamen kapatıverdi. 

Osman abi kızardı, bozardı, rengi soldu, bembeyaz oldu. Tabii fevkalade üzüldü. Hemen 

kalktı dışarı çıktı. Belli ki o adamlara bir şeyler diyecekti. Mübarekler onu al, gel diye, 
peşinden hemen beni gönderdiler, gittim kolundan tutup zar zor getirdim. Hâlâ 

öfkesinden tir tir titriyordu. Mübarekler buyurdular ki: "Ya kardeşim, biz de arkamızı 

döner sohbet ederiz. Sonra bu çamaşırların dinimize bir zararı var mı?" Cevabını da 

kendileri verdiler; Elbette yok. Ya neye zararı var? Nefsimize. Nefsler kâfir olarak 

yaratılmıştır. Bütün dinler ve islamiyyet, işte bu kâfir olan nefsi tanıtmak ve tedbir 

almak için gönderilmiştir. Bu kadar peygamber, hep bunun tehlikelerini ve ona karşı 
alabileceğimiz tedbirleri söylemişlerdir. Bu yolda giden Allah adamları da, hep aynı şeyi 

anlatmıştır. Nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamak, gitmeyenleri de yapmak 

lazımdır, buyurdular. Fazla zaman geçmeden yine bir gürültü koptu, baktık aynı 

çamaşırlar gerisin geri çekildi. Yine önümüz açıldı ve sohbet devam etti. Peki Osman 
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abi gidip o adama bir şeyler deseydi.. O da ona.. Hiç hoş olur muydu? Sen neticeye 

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

NOT: Bahsi geçen ev ve pencere üstteki resimdir. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İnsanın başına felaketler, elini açmamaktan, 
aldığını bırakmamaktan gelir. Aldığını 

bıraksa, elini açsa, kurtulur. Elini açmazsa, 

tuzağa düşer. Elini açar, sadaka, zekat 
verirse kurtulur. Cömert olmak, mühim ve 

zor bir iştir. Birisi, cüzdanı çıkardı, can değil 

ki verelim, para verilir mi, dedi 
  

Cennet ibadet karşılığı değildir, lütf-i ilahi 

iledir. İman, sebeptir. İmanı olmayan, 

Cennete giremez. Sebebe yapışmak lazımdır. Daima iyi sebeplere yapışmalıdır. İyi 

sebep, insanlara yardımcı olmaktır. Hayırda israf olmaz. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 
 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

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. 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 
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etmeliyiz. Duanın kabul olması için, Fatiha'nın son üç âyeti ve Allahümme en üşrike... 

duasını okumalıdır. 
  

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 

 
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. 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. 
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Büyüklerin feyzi, o bedene gelemez, harâm yiyenler büyüklerin feyzlerinden mahrûm 

kalırlar ve feyz alamazlar." Kim söylüyor bunu? Bâkî-billah hazretleri söylüyor. Bizim 
sözümüz değil. Bâkî-billah hazretleri, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hocasıdır. Feyz 

yolunun üstâdıdır. Hepimiz o büyükleri seviyoruz. O büyükleri seven, harâm da 

yemezse feyz alır. Feyz, büyüklere olan muhabbetle gelir, fakat gelen feyzden istifade 
edebilmek için haramdan sakınmak lazımdır. Yani, bardağı suyun altına koymak, 

büyükleri sevmekdir. Fakat bardağın ağzı kapalıdır, su bardağa girememektedir. 

Bardağın kapağını açıp, suyun bardağa dolması da, haramdan sakınmakladır. 

 

Fî emanillah 

 
 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

  
İmam-ı Rabbani hazretleri 'kuddise sirruh' 

buyuruyorlar ki; Allahü teala bir kuluna iki şeyi 

vermişse, ona her şeyi vermiştir. Birincisi, Ehl-i 
sünnet vel cemaat itikadı. İkincisi, ilim 

öğrendiği kimsenin Allah adamı olması. Allah 

adamı olmak çok zordur. Padişaha yazdıkları bir 

başka mektuplarında yine İmam-ı Rabbani 

hazretleri buyuruyorlar ki; Bütün vaazların, 

bütün nasihatlerin özü, Allah adamlarıyla 
beraber olmaktır. Çünki, bu dünyada kim ile beraber olunursa, kim sevilirse, ahirette 

de onunla beraber olunacaktır. Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar 
ki; Kişi sevdiği ile beraberdir. El mer'ü mea men ehabbe. Allah korusun, bir Allah 

düşmanına muhabbet beslersen, onunla beraber olursun. Bir Allah dostuna muhabbet 
beslersen, onunla beraber Cennette olursun. Ben bu arkadaşlarla beraber olmak 
istiyorum.. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Eshab-ı kiram efendilerimizin biri vefat ettiğinde taziyeye 

gelirler, Mâte Resulullah derlerdi. Başka hiçbir kelime 

konuşmazlardı, susarlardı. Malum, kız kardeşim vefat etti. 

Arkadaşlarımız, hatm-i Kur'anlar, Yasin-i şerifler okuyup 

gönderdiler. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Yeğenim 
Ömer, annesini rüyasında görmüş. Anneciğim, seni özledik, 

gelmeyecek misiniz, demiş. Annesi de; oğlum burada 

rahatım çok iyi. Her zaman büyüklerle beraberim. Bana çok 

iyi muamele ettiler, artık tekrar dönmek istemem, demiş. 
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Birgün Mübarekler Işık Kitabevine geldiler. Kitaplar paketleniyordu. Buyurdular ki; 

Benim ve sizin kurtulmamıza, kitapların dağılmasına sebep; Efendi hazretlerinin, sen 
laf dinlersin, sözü olmuştur. Birgün Efendi hazretlerinin yanına gittim, çok üzgündüler. 

Buyurdu ki mübarek; Beni dinleyen rahat eder; ama dinleyen yok. Sonra bana dönerek, 

ama sen laf dinlersin buyurdular. Demek ki iyi imtihan vermişiz. İşte o, sen laf dinlersin 
sözünün bereketiyle kurtulduk kardeşim. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;  
  

Mübareklerin vefatlarından önce vasiyetleri, 

nasihatleri vardı. Arkadaşlara da dedim ki; 
Mübareklerin bizlerden istediği üç şey var. 

Mübarekler üç satırdır. Onların ömrü kitap 

okumakla geçti. Onlar demek okumak 
demektir. Mübarekleri ne zaman görsek; ya 

yazıyor ya da okuyor. Sonra, Onların ömrü 

bizzat veya tavsiye ederek kitap dağıtmakla 

geçti. Ve Onların bizlerden istediği, birlik ve 

beraberliktir. Çünki, fitnenin ne olduğunu ve 

her milletin, her devletin, içerden çöktüğünü iyi bildikleri için, fitneye sebep olmamayı 
bize tavsiye ettiler, iyi geçinmemizi söylediler. Vasiyet ve nasihat olarak da bize 

buyurduklarından bahsediyorum; Allahü tealanın dininden asla ve kat'iyen taviz 
vermemek ve âlimlerin bildirdiği gibi dine hizmet etmek ve mutlaka Allahü tealanın 

rızasına uygun olarak dinini yaymak. İkincisi de; ne cins ve ne mahlûk olursa olsun, 
herkese iyilik etmek. Mü'min kötülük yapamaz, iyilik yapmak zorunda değildir, yaparsa 
çok iyi ama kötülük yapmamakla emr olunduk. O halde, mü'minden kötülük gelmez. 

Üçüncüsü de; daima, devletin kanunları ne ise ona tabi olun, kendi başınıza yaşamayın. 

 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

  

Müessesemizin, görülen başarılarından 

başka görülmeyen iki büyük özelliği daha 

vardır. Fitneye sebep olmaz ve çalışan 

arkadaşlarımız içinde birlik beraberlik 
vardır, Enver abi sevgisi vardır. Fitneye 

sebep olmamalıdır. Allahü teala 

buyuruyor ki; Fitne adam 

öldürmekten büyük 
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günahtır. Peygamber Efendimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' buyuruyor ki; Fitne 

uykudadır, uyandırana lanet olsun. Zahiren doğru yapılan işlerin, fitneye sebep 
olduklarında hiç kıymetleri yoktur. Mübarekler buyurdular ki; Kanunsuz iş yapmayın. 

Başarıyı kendinden bilen tehlikededir. Allahü teala kendine düşman yaratmış ve onu da 

bizim içimize koymuş. O düşman; ben'dir. Ben diyen, düşmanın dostu olur. Düşmanın 
dostu olan Allah dostu olamaz. Mübarekler buyurdular ki; Allahü tealanın sevgisiyle, 

Allahü tealanın muvaffak kılmasıyla insan arasındaki en büyük engel, insanın kendi 

nefsidir. Mektubat'ta İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; Uzaklaşmazsan 

kavuşamazsın. Başka yerlere yaklaşılabilmesi için, bir yerlerden uzaklaşmak lazımdır. 

Garba gitmek için şarktan uzaklaşmak gerekir. Bir anda hem şarkta hem de garbta 

olamazsın. İnsan kendini tanırsa, nefsini tanırsa, her şeyi Allah'tan bilirse, büyüklerin 
duasına kendini bağlarsa, kendini aradan çekerse, başarıdan başarıya koşar. 

Peygamber Efendimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' buyuruyor ki; Benim ümmetim bir 

vücuttur. Bu vücutta yerimiz varsa, o vücudun kavuştuğu her şeye kavuşuruz. Bu 

vücutta yerim yok diyen, bir müddet burada kafasına göre yaşasa da sonsuz felakete 
uğrar. Bizim için en önemli şeyler; fitneye sebep olmamak ve birlik ve beraberlik içinde 

olmaktır. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 
 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  
Birgün bir rüya gördüm, sanki hakîkatti. Üst 

katta yatıyordum. Alt kattan, bu salondan 
Mübareklerin sesleri geliyordu. Heyecanlandım, 

hemen kalkıp aşağı indim. Bülent Gencer abiyle 
kitap okuyorlardı. Beni görünce, ya kardeşim, 
özledim buraları, kitapları, arkadaşları, onun için 

geldim, buyurdular. Bülent abi Seadet-i 

Ebediyye okuyor, Mübarekler de dinliyorlardı. 
Bu, büyüklerin en çok sevdiği işleriydi. 

 

Cem-i zıddeyn muhaldir. Bir şeyde iki sevgi aynı anda bulunmaz. Bir kalpte hem dünya 

sevgisi, hem de ahiret sevgisi bir arada bulunmaz.. 
  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

İhlas'ın en güzel özelliğini ben size söyleyeyim. 

İhlas, yani bu kadar şirketler, İhlas 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, Allahını bilir, devletini bilir, milletini 

bilir. Bu büyük müessese, 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. 

  

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 

 
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. 
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O gün Enver abim buyurdular ki; 

 
Mübarekler buyuruyorlar ki, insan demek muhtaç demektir. İnsan, Allahü teâlânın 

yarattığı her şeye gönlünü biraz bağladıkça Allahü teâlâdan o kadar uzaklaşır. 

Dolayısıyla, insanın malı mülkü arttıkça Allahü teâlâdan uzaklaşması da artar. Eğer 
kalbinde Allah sevgisi varsa o mal mülk zarar vermez. Ama kalbinde böyle bir aşk-ı ilahi 

ve muhabbet yoksa her kazandığı onu Allah'tan uzaklaştırır. Dolayısıyla, Allahü teâlânın 

rızası, insanların muhtaç olduğu şeyleri bırakmasına bağlıdır. Onun için İmam-ı Rabbani 

hazretleri Mektûbat'ta buyuruyor ki, Bu kainatta yaratılan her şey insanın faydasına 

yaratılmıştır. Ancak insanoğlu, muhtaç olduğu şeye kalbini ne kadar bağlarsa Allahü 

teâlâdan uzaklaşması da o kadar olur. Çok tehlikelidir bu. Eğer gönül yaratılanlara 
meylederse o fenadır. Çünki Allahü teâlâ gönlü kendisi için yaratmıştır. Uzaklaşma artar 

artar ve insan o zaman mahlûkatın en kötüsü olur. Bu yakınlık ne anlama gelir? Bu, 

ihlas anlamına gelir. Allahü teâlâya yakınlık demek, ihlas arttı demektir. İhlaslı insan, 

her an Cenab-ı hakkı düşünen, onun sevgisiyle yaşayan ve her işini Allah rızası için 
yapan insan demektir. 

 

Ölçü Allahü tealaya yakınlık ve uzaklıktadır. Bir hadis-i şerifte geçtiği gibi; kişi, 
insanlardan ne kadar uzaklaşırsa o kadar Allahü tealaya yakınlaşır. İnsanlardan 

uzaklaşmak demek onlarla görüşmemek demek değildir. Kalben uzaklaşmak demektir. 

İnsan demek, kalp demektir. Allahü teala insanlara çok kıymet veriyorsa kalpteki 
imandan dolayı veriyor. Cisimlerinden, servetlerinden dolayı vermiyor. İmam-ı Rabbani 

hazretleri buyuruyor ki; Üç şey vardır, insanlar ona müpteladır; ama her üçü de 

insanların başına beladır. Biri; mal, servet. Bugün bütün cinayetler, kan davaları hep 

mal bölüşmekten, arazi bölüşmekten, yani mal yüzünden çıkıyor. İkincisi; mevkii. 

Hayatta en arzu edilen doçent olmak, profesör olmak 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" 

  

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

Niyet çok mühimdir. Mahkeme-i kübrâda, o 

hesap gününde, herkes yaptığının karşılığını 

görecektir. Amel defterini alıp, hesapta 

günahları sevaplarından ağır gelenleri 

Cehenneme atmaya hazırlanan melekler bir de 
bakacaklar ki, son anda büyük büyük sevapları 

gelip terazinin kefesine konuyor. Sevap kısmının 

artması ve Cennete gitmesi nasip olanlar 

olacaktır. Bu duruma şaşıran melek'ler, ya 
Rabbi, çok hayret ettik. Bu kulunuz Cehenneme 

gidecekken, her şey değişti, Cennetlik oldu. Hikmeti nedir, diye soracaklar. Onlara 

denecek ki; O kullarımın, sizin bilmediğiniz, yalnız benim bildiğim güzel 
niyetleri vardı. Onları yapmış gibi sevap verdim. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

  
Birgün bir arkadaşımızın evine gitmiştik. 

Duvarları kütüphanelerle donanmış bir evi vardı. 
Bir sürü kitaplarla doluydu raflar. Buyurdular ki; 
Bizim kitaplar yeter. Kitap; Seadet-i Ebediyyedir. 

Onda ne yok ki? Bir kütüphaneye bedeldir. Her 

şey var. Mektûbât-ı şerîf okuyan, mahrum 
olmaz. Onda İmam-ı Rabbani hazretleri var. 

İmam-ı Rabbani hazretleri o kadar büyük, o 

kadar kıymetli ki, onu seveni Cehennem ateşi 

yakmaz. Bizim kitapları, Seadet-i Ebediyyeyi okuyan âlim olur, severek tatbik eden de 
veli olur. Bu kitapta her şey var. 

  

Birgün işten geldim, hanımanne ateşler içinde karyolada kıvranıyor, çok hasta. Baş 
ucunda Mübarekler okuyor, ben de okumağa başladım. Tam bu esnada kocaman bir 

kamyon pencerenin önüne yanaştı, gır gır, gır gır, durmadan çalışıyor. Gidip bir şeyler 

demek istedim. Bırakmadılar. Kardeşim, bu sesin dinimize bir zararı var mı? Ama 

nefsimize zararı var, buyurdular. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

Hasip amca vardı. Beylerbeyi'nden her gün 

erkenden Küçükpazar'da Mekki efendinin 

'rahmetullahi aleyh' evinin yanındaki 

dükkanına gelir, akşama kadar bekler, geri 

giderdi. Bunu hiç aksatmazdı. Halbuki, bazen 
bir iki müşteri gelir, ayakkabı tamir ettirir, 

bazen hiç gelmediği bile olurdu. Hasip 

amcanın dükkanını bir gün belediye yıktı. O 

da takımını tezgahını topladı ve Beylerbeyi'ne 
taşıdı. Artık gelemez oldu. Halini merak ettik, 

birgün ziyaretine gittik. Vapurdan indik, 

derenin başına doğru uzak yerlere kadar yürüdük. Orada uzakta tek başına bir evdi. 
Kapıyı çaldık, teyze çıktı. Hasip amca yok mu, dedik. Orada, ceviz ağacının altında, 

dedi. Baktık ceviz ağacı karşı yamaçta. Biraz aşağıda da tek tük evler başlıyor. Vardık 

oraya, Hasip amca tezgahı sermiş oturuyor. Hasip amca, bu ne, dedik. Dükkan, dedi. 
Yani, şimdi buraya müşteri gelecek, tamir yaptıracak, siz de para kazanacaksınız, öyle 

mi, dedik. Evladım, onu ben bilmem. Çalışmak, sebeplere yapışmak, emirdir. Ben emri 

yerine getirdim, sebeplere yapıştım, ondan ötesini Allahü teala bilir. Dilerse müşteri 

gönderir, dilerse göndermez. Rızık veren O'dur. Sebeplerden netice beklemek, 

küfürdür. Kulun işi, emre uymak ve sebebe yapışmaktır, gerisi O'nun işidir, dedi. Ne 

tevekkül, ne iman! 
  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 
 
 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

  

İnsan vücudu hasta olunca, nasıl 

ibadetlerini hizmetlerini yapamazsa, 
insanın kalbi de hasta olursa, o da Allahü 

tealanın emir ve yasaklarını yapamaz. 

Yapsa az yapar, onun güçlü ibadet 
yapabilmesi için, onun tedavi edilmesi 

lazımdır. Nasıl biz bedenimizi tedavi 

ettiriyorsak, doktora gidiyorsak, o kalp 

hastalığı, ibadetlere engel olan, mani olan 

kalp hastalığının teşhisi, tedavisi de 

şudur; Kalp hastalığı demek, Allahü 
tealadan, ahiretten, Peygamberimizden, 

dinden başka şeylere âşık olmaktır. İnsan neye âşık olur? İki şeye; servete ve şöhrete. 

Şöhret felakettir. Kim para düşkünü ise, kim şöhret düşkünü ise bilsin ki kalbi 

dökülmüştür, bitmiştir, hastadır, ameliyat gereklidir. Mübarekler buyurdular ki; bu kalp 

1 Ağustos 2016 Pazartesi 

2 Ağustos 2016 Salı 



160  | S a y f a  
 

hastalığı, yani dünyaya düşkünlük, mala düşkünlük, Allahtan başka olan şeylere âşık 

olan kalbin tedavisinin ilacı bir tektir, bir tanedir, iki tane değil. Sabahlara kadar zikretse 
kurtulamaz, akşamlara kadar namaz kılsa kurtulamaz, her gün oruç tutsa yine 

kurtulamaz, çünkü ilacı o değil. Kalpten hubbu dünyayı, dünya sevgisini, ancak ve yalnız 

bu büyüklerin sevgisi çıkartır. Bir arkadaşımız, Mübarekler hayatta iken bana bir şey 
sormuştu. Ben de gittim Hocamıza sordum, diyor ki, Enver abi hep büyüklerden, 

sevgiden bahsediyor, sevgi lazım, muhabbet lazım, büyükleri sevmek lazım, bu sevgi 

nerede başlar nerede biter, miktarı ne kadardır, yani azı çoğu ne demektir, diye sordu. 

Dedim; sor sor, nasıl olsa hocama soracağım. Ben bu sevgiyi anlayamıyorum, dedi. Ben 

de gider Mübareklere sorarım, dedim. Mübareklere arz ettim, efendim, bir arkadaşımız 

sevginin tarifini istiyor, sevginin miktarını anlamak istiyor, sevgi ne kadarlık olursa sevgi 
olur, mesela hocasını sevecek ama ne kadar sevmesi lazım, bu ölçü nedir diye merak 

ediyor, dedim. Allah Allah, güzel bir sual, buyurdular. Mübarekler; Kardeşim, sevgi 

itaattir. Ne kadar itaati çoksa o kadar sevgisi çoktur. Ne kadar itaati azsa o kadar sevgisi 

azdır. Mesela, Ebu Bekr-i Sıddık "radıyallahü anh"ın sevgisi en çoktu, çünkü itaati en 
çoktu. Herkes cenab-ı Peygamberi inkar ederken, o, kabul etti, herkes, Mescid-i Aksaya 

kaç zamanda gidip gelinir diye konuşuğ inkar ederken, o; madem ki O söylüyor, doğru 

söylüyor demek suretiyle hiç fikir yürütmedi. Tam teslim oldu. Çünki, sevgisi tamdı. 
Dolayısıyla efendim, ben şunu çok seviyorum, Allah'ımı çok seviyorum, kitabımı çok 

seviyorum… İtaatına bakarlar, buyurdular. Ben Said abiyi çok seviyorum, mübarek 

olsun, ama ne kadar itaat ettiğine bakarlar. Dolayısıyle, sevginin ölçüsü itaattir. Kalbin 
tedavisi, ancak bu büyüklere itaat etmektir, sevmektir. Elhamdülillah ki bir gün 

Mübareklere söyledim, arkadaşlar sizleri görmek istiyorlar, görüşmek istiyorlar, ne 

cevap vereyim. Buyurdular ki, ben kitaplarımın satırlarının arasındayım, niye beni 

görmüyorlar… Bitti! Ben kitaplarımın satırları arasındayım, niye beni görmüyorlar. 

buyurdular. Onun için, hiç kimse demesin ki, ahirette ben hocamızla görüşemedim, 

konuşamadım, buluşamadım. Okumak, mukatebe, konuşmanın yarısı kadardır. Mesela, 
Mübareklerle diyelim ki iki saat sohbet yaptık veya diyelim ki bir saat görüşmek 

istiyorsun, yok yarım saat görüşmek istiyorsun. Bir saat kitap okuyacaksın! İki katı değil 
mi? Yani bir saat kitap okuyan, yarım saat onlarla görüşmüş olur. 

  
ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Sabır ferahlamanın anahtarıdır. İnsan tez 

canlıdır. Ama hep Allahü tealanın dediği olur. 
 

Büyükleri tanımak, büyüklüğüne inanmak 

keramettir. Herkes tanıyamaz. Allahü teala 

sevgili kullarını insanların arasına gizlemiştir. 

O büyükler insanlık halleri içinde gizlenmiş 

bulunurlar. Onlara o gözle bakmak 
tehlikelidir. "Zahiri zehirdir." (Herkes 

yanlarına gelebilsin diye böyledirler). 

Kabirler gibi. Büyüklerin kabri büyük yapılır ki; insan edepli olsun.  

 

3 Ağustos 2016 Çarşamba 
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Tespih taneleri gibi bir ipe bağlı olmak lazım. Bağ olmazsa, tespih taneleri dağılır, zayi 

olur, bir şeye de yaramaz. Birlik beraberlik içinde, muhabbetle dolu olmak lazımdır. 
Zamanın büyüğünü tanımak, tam bağlanmak ve muhabbet içinde olmak lazım. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarekler, bakın efendim, İbn-i 

Abidin'de ne yazıyor buyurdular. 
Evlenecek olan erkek eğer kul hakkına 

riayet edemiyecekse hiç evlenmesin. 

Çünk, ahirette bunun altından 
kurtulamaz. Çünki, gelen ne bir 

hizmetcidir ne de köledir, hanım efendidir. 

Bütün mesele; dediği dedik, çaldığı düdük 
dersen o evlilik olmaz. Karşılıklı anlayış 

içinde olacak, yani anlaşamasa bile 

anlayış gösterecek. 

 

Bir mübarek zât buyurmuş ki; Ahirette kiminle beraber olmak istiyorsanız, dünyada 

onunla beraber olun. İnşaallah bu fotoğraflar melekler tarafından şu anda çekiliyor. 
Ahirette hep beraber oluruz. Allahü teala hepimize din ve dünya seadetleri versin. 

Büyüklerin âdeti, talebelerini evlatlarından çok sevmektir. Bir muharebe yapıldı, Hazret-
i Ömer 'radıyallahü anh' bu muharebeye hem oğlu Abdullahı hem de Zeydin oğlu 

Üsameyi beraber gönderdi. Harp kazanıldı, ganimetler alındı. Hazret-i Ömer 'radıyallahü 
anh' ganimetleri dağıtırken, Üsame'ye dört altın, oğlu Abdullah'a üç altın verdi. 
Abdullah, baba, sen âdil bir emirsin, âdil bir halifesin. Neden bana az verdin demiyorum; 

ama neden ona dört tane, bana üç tane verdin? Sadece öğrenmek istedim, dedi. Hazret-

i Ömer 'radıyallahü anh' buyurdu ki; Sen de biliyorsun, ben de biliyorum ki; Cenab-ı 
Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' Zeydi benden çok seviyordu. Mübarek Hocamız 

buyurmuşlardı ki; Allahü teala Kur'an-ı kerimde Eshab-ı kiramdan sadece bir zâtın 

ismini, ismen zikr etmiştir. O da Zeyd'dir 'radıyallahü anh'. Dolayısıyla, bize yakışan, 

sevdiğimizin sevdiğini, kendi evladımızdan daha çok sevmektir. Bunu anlatan zât diyor 
ki; İnsan üstadını hakikaten seviyorsa, onun evlatlarını, torunlarını, kendi evlatlarından 

üstün tutar. Çünki, sevgilinin sevgilileridir! Bu sevgi çok hassas bir noktadır. Mübarekler 

buyurdular ki; Asıl aşk, Allahü tealaya olan aşktır, müslümana olan aşktır. Böyle değilse, 
yalandır. 

 

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

 

2007 senesi yaz ayları idi, Sarıyer'deki evlerine davet etmişlerdi. Buyurdular ki; 

"Genç bir delikanlı çok ağlıyormuş, hocası niye bu kadar ağladığını sormuş ... 

-Hocam Allah beni cehenneme atarsa? demiş, 

-Evladım sen namazını kılıyorsun, dindarsın, neden bu kadar korkuyorsun? 
-Hocam çok korkuyorum, Allah muhafaza etsin, ya beni cehenneme atarsa... Bir türlü 

çocuk ikna olmuyormuş. En sonunda hocası diyor ki; "bak evladım biz büyük bir zata 
bağlıyız, o büyük zat bizi bırakmaz, bize sahip çıkar". Genç diyor ki; Peki hocam ya 

unutursa, beni bırakırsa, sen işe yaramazsın derse, benim halim ne olur... Hocası diyor 
ki; "UNUTMAZSAN, UNUTMAZLAR, BIRAKMAZSAN, BIRAKMAZLAR, İŞ SENDE BİTER. 
Sen kendine bak, onlara bakma" .. Sen dünyada sahip çıkarsan onlar da ahiretde sahip 

çıkar.... 

Dala sıkı sarılalım, bu iş gevşekliğe gelmez. Deniz dalgalı, gemi sallanıyor, sağa sola 
bakınırken dalga gelip bizi köpek balığının ağzına atabilir. Şimdi sıkı durmanın, sıkı 

tutunmanın, geminin sallanmasına karşı tedbirli olmanın zamanıdır, dalga geçecek 

zaman değil, dalga çok büyüktür. 

Büyüklerin âdetleri var, güzel huyları var, kesinlikle aldıklarını bırakmazlar; sen 
bırakmazsan bırakmazlar. Onlar verdiklerini geri almazlar. 

Bir hayrın işlenmesine sebep olmak o hayrı işlemek gibidir. 

Bir kişinin hidayetine sebep olmak, bir kişiye yardımcı olmak en kıymetli ibadettir. Bazı 
insanlara Allahü teala hususi kabiliyet vermiştir. Onları özel bir iş için yaratmıştır. Bunlar 

insanın ağzından girer burnundan çıkar. Onun hidayetine sebep olur, büyükleri tanıtır... 

mübarek olsun. 

Mü'mine hizmet ibadettir, üzmek ise felakettir. Herkesin yaptığı işten, ne olduğu, kim 

olduğu ve tarafı belli olur. Karınca, İbrahim aleyhisselamın ateşini söndürmek için su 

taşırken yılan ise ateşin artması için üflüyordu. İkisi de hayvan... Fakat ayrı yapıda. 
İkisi de farklı,.. tarafını belli ediyor.. 

Allahü teala kullarını seçiyor, ona göre iş veriyor. Kimisini hayırlı işlerde istihdam ediyor, 

kimisini kötü işlerde.. Ne mutlu hayırlı işlerde istihdam edilenlere"..... buyurdular. 

  

5 Ağustos 2016 Cuma 
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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. 

 

Fî emanillah. 
 

 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

  

Kazakistanda bulunan Hâce Ahmed Yesevi 

hazretlerinin çok seveni varmış. Fakat o 
kadar da düşmanı varmış. O zaman, 

medrese uleması, talebe okutan çok 

büyük bir âlim varmış. Birileri toplanmış, 
efendim, siz burada ilimle 

uğraşıyorsunuz; fakat Ahmed Yesevi 

isminde bir zât dini bozmakla uğraşıyor, 
size burada oturmak yakışır mı, deyip 

fitne çıkarmış. O zât da, milletin önünde 

kendisine soracağım; cevap veremeyecek 

diye, dörtyüz talebesiyle oturmuş, üçbin 

mesele yazmış. Hayzdan, nifastan, seferi olmaktan falan aklına ne gelirse.. Apar topar 

gelip, efendim size soracaklarımız var demiş. Ahmed Yesevi hazretleri de, tamam 
sorun; ama önce biraz dinlenin, çay için, yemek yeyin. Yarın istediğinizi sorarsınız 

demiş. Sonra, bütün millete haber verilmiş. Ertesi gün, iki tane kürsü kurulmuş, 
kürsünün bir tanesinde şeyh Ahmed Yesevi hazretleri, diğerinde bu âlim zat, bütün 

talebeleri ve halkın önünde oturmuşlar. Âlim zât, Ahmed Yesevi hazretlerine sual sorup, 
cevaplarını isteyecekmiş. (-Arkadaş, git boynunu kılıca vurdur; ama bu büyüklere 
dokunma!). Âlim zat kürsüye çıkıp, benim adım ne, ben şimdi burada ne diyeceğim, 

demeye başlamış. Bırakın soruları, ismini bile unutmuş. Aklına bir ara, soruları yazdığı 

defter gelmiş. Defteri bir açmış ki, yazdıklarının hepsi silinmiş. Hatasını anlamış, 
kürsüden inip şeyh Ahmed Yesevi hazretlerinin ayaklarına kapanmış. Ahmed Yesevi 

hazretleri, hocam ne oldu, demiş. Ben ne olduğunu biliyorum, Allah aşkına, Allah rızası 

için, beni tekkenizin köpeği olarak kabul edin, demiş. Talebe olarak değil! Ahmed Yesevi 

hazretleri, Estağfirullah, öyle şey olur mu? Yeriniz, makamınız orası, demiş. Beş senede 
en büyük halifesi ve en mümtaz talebesi olmuş. Öyle gelen, böyle gider.. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
  

Ahmed Yesevi hazretleri zamanında, 

padişah ava çıkıp, bir geyiğin peşine 

takılmış. Geyik önden padişah peşinden 

derken, geyik dağa çıkmış. Velhasıl, 

padişah ne yaptıysa geyiği bulamamış. 
Öfkesinden bütün tarikat şeyhlerini 

çağırıp, emrimdir, bu dağı havaya 

uçurun; yoksa hepinizin kellesi gider. Bu 

geyik beni kandırdı, demiş. Dağ uçurulur 
mu? En azından yok edelim diye, hepsi 

rabıta yapmağa, zikr etmeğe 

başlamışlar. Ne yaparlarsa yapsınlar dağ 
yerinden kımıldamamış. Bunun tek 

çaresi var, bu işi ancak yapsa yapsa Yesevi yapar, demişler. Ama babası, asrın en büyük 

evliyasıymış. O da daha onbeş-yirmi yaşlarında çocukmuş. Padişah Yesevi'yi çağırtmış, 
o da annesine gidip, babama ait sarık, takke, çorap, ayakkabı, ne varsa çıkar deyip, 

dağın dibine gitmiş. Gözünü kapatıp, baba, vallahi billahi bu benim işim değil. Bu iş 

senin işin. Sakın beni mahcup etme, göster kendini, demiş. Dağ yok olmuş; ama geyik 

oradaymış. Burada çok mühim bir ders var. Eğer zerre kadar kendisinden bir şey 

düşünseydi, kendisine ait bir varlık, kendisine ait bir keramet, kendisine ait bir ilim, 

kendisine ait bir fazilet görseydi, o an sigorta atacaktı ve Allahü teala muhafaza etsin, 
orada mahcup olacaktı. Ama padişah da padişahmış. Bundan sonra senin isminin başına 

Ahmed getirelim; çünki belli ki, sen büyük bir zât olacaksın, senin isminle beraber 
benimki de anılır. Yoksa benim ismim unutulur gider, demiş. Ahmed ismi oradan gelmiş. 

 
ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 
  

Çok huysuz bir adam varmış. Evinin bağçesinin 

kenarına millet takılsın da rahatsız olsun diye, en azılı 
dikenleri dikmiş. Gelen geçen rahatsız oluyor, çocuklar 

falan hep dikenlere takılıyormuş. Valiye gidip, efendim 

yoldan geçemiyoruz; zaten dar yol. Adamın 

bağçesindeki dikenler batıyor diye şikayet etmişler. 

Vali adamı çağırtarak, ne oluyor, demiş. Efendim, 

bağçe benim demiş. Padişah da, bağçe seninse, 
vatandaş da benim. Onları sök, demiş. Adam neden 

sökeyim, deyince, vali, sökmezsen kodes aşağıda, vurun sopayı demiş. Kelepçeleri 

takınca, adam vallahi sökeceğim demiş. Sonra adamı dikenleri sökmesi için serbest 

bırakmışlar. Bir tanesine asılmış; ama yaşlı olduğundan neredeyse canı çıkacakmış. 

7 Ağustos 2016 Pazar 

8 Ağustos 2016 Pazartesi 
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Kesse yine büyüyecek ve millet gene rahatsız olacak. O zaman ne yapması lazım? İşte 

eğer, kötü ahlak kök salarsa, bunun temizlenmesi mümkün değildir. Gidip kendine aşı 
yapması lazım. Bu dikenleri kesip aşı yapması, sonra bunun yerine elma, armut dikmesi 

lazım. Bunu anlatan mübarek zât buyuruyor ki; Mürşid-i kâmilin mutlaka bunun huyunu 

değiştirmesi lazım. Değiştiremezse, aşı yapar, o pisliklerden yine kurtarır. Yeter ki sen, 
sen olarak gitme, o olarak git. Yani ben yokum de.. 

 

 

 

 

 
 

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 

 
 

 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Allahü teala, elindeki ne diye sorduğunda; Musa 

aleyhisselam; bu benim âsam, ben bununla 

şunları şunları yapıyorum diye çok şeyler 

saymış. Allahü teala ile konuşmayı uzatmak 

için.  

İmam-ı Gazali 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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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 

 

 

 
 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin 

Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

.......... 

  

Bazı yazıları yazmak zor oluyor. 

Bu hafta, babam (Muammer dede) ile Hocamızın ve Enver abilerin hatıralarından 

bahsettik. (vefatının ikinci senesi bitti). 

1979 senesindeki Ramezan-ı şerif ayında, Mübarek Hocamız ve Enver abiler, ailece 

babamın evine iftar için gelmişlerdi. Mübarek Hocamız, ceplerinde ne varsa hepsini 

orada bulunanlara hediye olarak verdiler. Sıra babama gelince, Hocamız buyurdular ki; 

11 Ağustos 2016 Perşembe 
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"Muammer bey'e 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 eder misiniz, dedi. Dedim ki; dünyâda bile ne 

istediniz de hayır dedim, orada hiç hayır denir mi?... Ben 

dedeyi yanıma alırım, dede! sen de beni 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." 

Enver abim bir başka gün buyurdular ki; Muammer Dede'nin bir özelliği var. Hocamız 

Onu çok seviyordu. Hocamız Muammer Dede'yi kendine bir arkadaş kabul etmişti. 

Onunla dertleşirlerdi. 

Enver abim bir başka zaman da buyurdular ki; Muammer dede çok temiz ve safdır. 

Hocamız ona "Hem kendisi mücâhid, hem de mücâhidler babası" derdi. 

 Bunlar imrenilecek ve ümitlenilecek haller tabii. Büyüklerin kalbine girmek, sevgisini 

kazanmak, ahiret sermayesi olarak pekçok kıymetlidir. Birgün Enver 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". 

  

Babamın hatıra defteri, vefatından sonra geçti elimize, daha evvel hiç görmemiştik. 

Orada Hocamızı tarif ediyor, "O mübarek yüzü görünce ne kadar cahil olduğumu 

anladım" diyor. En son bitirirken de; "ne mutlu ki onların duasını alan kardeşlerimize, 

inşallah bu yazıları yazan aciz de sizlerle birlikte kevser suları başında orucumuzu iftar 

ederiz" diye yazdığı yazıları, bir gece sabaha karşı yazmış. Demek ki kalbinden öyle 

gelmiş. 

  

Bir şiirde de diyor ki; 

Bir an göremesem kalp gözü ile onları, anlıyorum karanlıkta yapayalnız kaldığımı. 

Onları gördüğüm anda yararlı olmağı, karar verdim ellerinde âsa olmağı. 

 

İşte Muammer dede, Hocamızın ve Enver abimizin âşığı idi. Tabii, kalb kalbe karşıdır. 

İki yıl evvel vefat eden babamın arkasından Fatihalar okumanızı istirham ederiz 

efendim. 

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

yol göstericimiz, herşeyimizdi. 



168  | S a y f a  
 

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; 

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. 

Muammer dede çok temiz ve safdır. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim 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 

Bağlum'u anlatması var ki, şuradan girilir, şöyle 

çıkılır gibi, Bağlum'u çok güzel anlatıyordu. 

 ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim birgün 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 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. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Ahirette ilk sual imandan olacaktır. O halde, bu 

büyük zâtları tanıyan, onları tanıyanları tanıyan, 

kitaplarını tanıyan, onlara kavuşan, Allahü tealanın 

izniyle, eninde sonunda mutlaka kurtulacaktır. 

Çünki Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurdular ki; 

Efendim, Nebi, Sıddık ve Selman, Kasım, Cafer, 

Bistami diye gelen bu yol, bu altın halka 

mensuplarının, çok üstün bir âdetleri vardır. Bu, 

diğer hiçbir yolda yoktur. Bu, bu yola mahsustur. Diğer yollarda olanlar, kendilerini 

sevenleri ana caddeye çıkartırlar ve derler ki; Bu yolun Cennettir, devam et, çalış. O 

talebeler de çalışırlar, uğraşırlar ve kavuşan kavuşur, kavuşamayan yolda kalır. Fakat 

efendim, bu yolun büyükleri böyle değildir. Bu yolun büyükleri, yani mübarek Hocamızın 

hocaları, bu silsile; kendilerini sevenleri, Cennetin içine sokuncaya kadar bırakmazlar. 

 ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bir gün, Hanımanne ve bizim hanım; 

Çarşamba'da dahiliyeci Mahmut bey diye bir 

doktor var, ona gittik. Mahmut bey Hanımannenin 

soy adını görünce; bu Işık soyadı size nereden 

geldi, dedi. Hayırdır dedik. Bir şey aklıma geldi de, 

ben tıbbiyede iken bir arkadaşım vardı, Hüseyin 

Hilmi Işık dedi. Mahmut Bey'e; Hanımı, kızı, biz 

de çöpçüsü dedim. Allah Allah, dedi. Hâlâ aklımın 

ermediği bir iş var. O günden beri merak ettim 

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

Durmadan okurdu. Fakat ne oldu anlamadım, birden eczacılığa geçti. Tıbbiyeden 

eczacılığa geçmek mümkün değil. Sonra da duydum ki, kimyayı bitirmiş. Sonra da 

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

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

Onlara çok şey borçluyuz. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Üftâde hazretleri bir kış günü talebelerine; canım 

taze üzüm istedi. Kim gidip bağdan taze üzüm 

getirecek, buyurmuşlar. Dışarıda kar varmış. 

Talebeler; bu kış günü karda üzüm olmaz ki, 

demişler. Aziz Mahmûd-i Hüdai hazretleri de, bunun 

bir hikmeti vardır, üzüm değil, hocamın sözü önemli 

diyerek, müsaade isteyip doğru bağa gitmiş. 

Asmanın üzerindeki karları açtığında, salkım salkım üzümleri görmüş. Bu, hocamın 

kerameti deyip, bir sepet üzüm toplamış. Yolda gelirken, bir kuyuya düşmüş. Hızır 

'aleyhisselam' kuyudan çıkarmış, bir sepet üzümle dergaha gelmiş. Üftâde hazretleri, 

üzümleri yiyiniz, buyurup, talebelere vermişler ve benim canım taze üzüm istememişti. 

Baktım, siz acaba üzüme mi, sözüme mi inanıyorsunuz, buyurmuşlar. Diğer talebeler 

üzüme, Aziz Mahmûd-i Hüdai hazretleri, sözüne inandı. Kâdı Mahmud iken, Aziz 

Mahmûd-i Hüdai oldu. 

Bize Mübarekler, bir gazetemiz olsun dediği zaman, biz, gazeteye değil, Mübareklerin 

sözüne inandık. Yoksa gazete okumasını bile bilmeyen, nasıl gazeteci olabilir? Ne 

buyuruyor Üftâde hazretleri? Üzüme mi, sözüme mi? Biz Mübareklerin sözüne inandık 

ve başarılı olduk. Gazete bizi, birbirimize bağlayan kablodur. Gazete; bize büyüklerin 

17 Ağustos 2016 Çarşamba 
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her gün gelen mektubudur. Eğer bu kadar arkadaşa büyükler her gün mektup yazıp 

postayla gönderse, buna ne güç yeter? Hem de fitne çıkardı. Ama şimdi bu mektup 

açıktan, hem de herkese geliyor, hiç bir şey olmuyor. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

2002 senesi Mart ayının 3'ü idi, Salı günü. 

Sarıyer'de 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 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. Hocamızın, 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 gittiğimizde 

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, 

19 Ağustos 2016 Cuma 
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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 

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. 

Fî emanillah 

 

  

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler hayattayken en son verdiğim raporda, 

kırkbeşbin kitap dağılmıştı. Halbuki şubat ayında 

yüzaltmışüçbin türkçe kitap satılmış. Mübareklerin 

vefatından sonra, himmet ve tasarrufları arttı. Evliyanın 

ruhu, dünya hayatındayken bedeninde hapistir. 

Vefatından sonra ruh, serbest kalır. Sağlığında, 
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kınındaki kılınc gibi idi. Vefat edince, kınından çıkan kılınc gibi tasarrufu ve himmeti kat 

kat arttı. Mübarekleri rüyamda gördüm, kaç kitap sattınız, buyurdular. Beşyüzbin, 

dedim. Kim kaç adet sattı, bana liste halinde bildir, buyurdular. Ben de arkadaşlara; 

kim ne kadar satmış, onun listesini getirin, dedim. En baş sırada Darende abi vardı. 

Baktım, Darende ikiyüzseksensekizbin kitap satmış. Darende maşallah, yarıdan 

fazlasını sen satmışsın, dedim. Buradan şunu anlamak lazım. İnsan dünyadayken neyle 

meşgul ise, neyin delisi ise, neyle hemhâl olmuşsa, ahirette de meşguliyeti odur. 

Mübarekler rüyamda kitap satışlarını soruyorlar. Dünyadayken de öyle değil miydi? 

Darende dünyadayken bir kişiye daha nasıl kitap ulaştırırım, ama paralı ama parasız, 

nasıl kitap veririm, diye dertlenirdi. Hizmet delisiydi. Ahirette de kitaplarla meşgul. 

Hadis-i şerifte, bir kişiye deli denmedikçe, o kişinin imanı tamam olmaz, 

buyuruldu. Buradaki deli, hizmet delisi anlamındadır. Çünki, nefis kafir olduğu için, bu 

hizmete engel olur. İnsan nefsini ayaklar altına alıp, bir kişiyi daha Cehennem ateşinden 

kurtarmak için yola çıkarsa, kitap dağıtırsa, nefsi ona; sen delisin, der. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Birgün Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve 

sellem' Cebrail 'aleyhisselama', Cebrail 

kardeşim, dünya ile ahiret arasındaki 

mesafe ne kadardır, diye sordu. Cebrail 

'aleyhisselam' da, ya Resulallah, göz açıp 

kapayıncaya kadar yakındır, buyurdu. 

Peygamberimiz Kâbe'de iken müslümanlarla 

birlikte bir de yahudi gelmiş. O zamanlar Kâbe'ye 

yahudilerle müşrikler de geliyorlarmış. Müslümanın biri Peygamberimize, ya Resulallah, 

şeytan bana namazda çok vesvese veriyor, ne yapmam lazım, diye sormuş. Yahudi 

hemen atılıp, bizim dinimizde vesvese yok. Şeytan bize vesvese vermez, demiş. 

Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem'; ya Ali, bunun cevabını sen ver, 

buyurmuşlar. Hazret-i Ali efendimiz de, ya Resulallah, boş eve hırsız girmez, 

buyurmuşlar. Boş eve hırsız girmez. Şeytan, müslümanın kıymetli imanını çalmak için 

vesvese verir. Kâfirin imanı yok ki, ona vesvese versin. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

İşlenen günahlar ya örtülür, ya kazınır. İstiğfar, 

günahları örter; mağfiret, kazır. Günahlarınız için, 

mağfiret dileyin. İyilikler, günahları giderir. Her 

iyilik, bir günaha keffarettir. Namaz, hasenattır. 

Namaz kılmayanın hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 

İsterse cami yaptırsın! Beş vakit namaz kılıyor ise, 

her iyiliğine sevap verilir. Önce namaz olacak. 

Namazsız insan olmaz. Namaz kılmayanın hangi 

dine mensup olduğu bilinmez. Namaz 

kılmayanlarla ortaklık yapmayın. Namaz 

kılmayanla dostluk olmaz. İman ile namaz bir bütündür. Namaz imandan bir parça 

değildir. Namaz İslamın birinci şartıdır. Allahü teala Kur'an-ı kerimin birçok yerinde, 

iman ile namazı birlikte zikr etmiştir. Namaz kılmayan, kılmadığı namazları kaza eder, 

vaktinde kılmadığı namazlar için üzülür, tövbe ederse, namazı vaktinde kılmama 

günahından kurtulacağı umulur. Kaza namazı borcu olanlar, bu namazları kaza ettikten 

sonra, kazaya bıraktığından dolayı pişman olacak, üzülecek, tövbe edecek ve çok kitap 

dağıtacak. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' bir müşriki 

karşısına almış, ona İslamiyeti anlatıyordu. Her anlatışta o 

müşrik, cenab-ı Peygamberle alay ediyor, inkâr ediyordu. 

Bu, bir müddet devam etti. Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' 

dayanamadı, kılıcı aldı, geldi. Ya Resulallah, yeter bu kadar, 

destur, dedi. Hayır ya Ömer, git yerine otur, buyurdular. 

Hazret-i Ömer gitti, yerine oturdu. O yine, nasihat etmeye 

devam etti. Müşrik yine inkâr etti, alay etti; ama kalkıp 

gitmedi. Bu ne kadar sürdü belli değil. En sonunda o 

müşrik; pes ya Resulallah, bir kimseye bu kadar da sabırlı 

olunmaz. Muhakkak ki senin dinin haktır. Yoksa bu kadar 

tahammül etmezdin deyip, halisane bir niyetle kelime-i 

şehadet getirip, tam bir Müslüman oldu. Cenab-ı 

Peygamber hazret-i Ömer'i çağırdı, ya Ömer, eğer sana 

peki deseydim, bu, ebedi Cehennemlikti. Oysa şimdi kardeşiniz oldu. Ben bu dini iki 

şeyle yaydım. Sabır ve merhamet, buyurdular. Hazret-i Peygamber sabır ve 

merhametle İslamiyeti yaydı. Bu size lazım, sizin için çok önemli. Onun için anlattım. 
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Siz sabırlı olacaksınız. Benden bu kadar diyemezsiniz. Sabırla, şefkatle devam 

edeceksiniz. Kızgın insan, başarılı olamaz. Kızmak, başarıya tamamen engeldir. 

Kindarla dindar bir arada olamaz. İki zıt şey bir arada bulunmaz. Siz, toprak olacaksınız. 

Her türlü bitki, çiçek, meyve, topraktan olur, topraktan yetişir. Toprak,beni çiğnediler 

diye kızıyor mu? Kokan güller bu toprak üzerinde yetişiyor. Siz, hem merhametli, hem 

de sabırlı olacaksınız. Külli şey'in kahr. Bütün üzüntüler, sıkıntılar, kahır, stres, bu 

dünyadadır, sonunda da burada kalacak, ahirete gitmeyecektir. Ama sevgi, muhabbet, 

bu dünyadan bizimle beraber ahirete gidecektir. İki zıt şey bir arada bulunmaz, yan 

yana gelmez. Dünya ile ahiret, birbirinin zıttıdır. Sevmenin mazereti, kusuru, yanlışı, 

doğrusu olamaz. Sevgi, yok olmaz. Adama niye seviyorsun diye sorulmaz. Sevene hiç 

hesap soranı duydunuz mu? 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Peygamber efendimizin 'sallallahü aleyhi ve sellem' 

oğlu İbrahim, on yedi aylıkken vefat edince, Eshab-

ı kiramdan iki kişi kabre inip, defnettiler ve lahtin 

önünü kerpiçle ördüler. Kerpiçlerden bir-ikisi hafif 

eğri olmuştu. Peygamberimiz mezara inip, 

kerpiçleri düzeltip çıktılar ve buyurdular ki; Bu iki 

kerpiçin eğri durmasının, ölüye de diriye de 

zararı yok. Ama benim gönlüm rahat 

etmedi. Yaptığınız bir işten dolayı gönlünüz rahat değilse, o iş birilerine sıkıntı verir. 

Hazret-i Ömer "radıyallahü anh" efendimizin halifeliği zamanında, valilerden birinin 

kâtibi hıristiyanmış. Hazret-i Ömer efendimiz bunu öğrenince, o valiye; bu işi yapacak 

hiç müslüman bulamadın da, bula bula bu hıristiyanı mı buldun, buyurmuşlar. Vali de; 

efendim, bu hıristiyan; ama işi iyi biliyor. Çok marifetli birisi, demiş. Hazret-i Ömer 

efendimiz de, bu hıristiyan ölünce ne yapacaksan, şimdiden onu yap, kendine bir 

müslüman kâtip bul, buyurmuşlar. 

ali zeki osmanağaoğlu  
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Enver abim buyurdular ki; 

Bir mübarek zât, hanımına; ben din tahsili yapmak için 

Bağdat'a gideceğim, beni on–onbeş sene bekleme, 

demiş. Hanımı da; Allah yolunu açık etsin demiş. 

Bağdat'a gitmiş, orada bir medrese ararken, birisinin 

yanında işe girmiş. Sonra tüccarlığa başlamış, yirmi 

senede üç bin dirhem biriktirmiş. Çok para! Evine 

dönerken birisi; ey cemaat, ben de öyle bir nasihat var 

ki, bu nasihati alan, hem dünyada hem ahirette rahat eder diye bağırıyormuş. Ama 

değeri bin dirhem. Âlim olamadık, bari şu nasihati alalım da belki işimize yarar. İki bin 

dirhem bize yeter demiş. Bin dirhemi vermiş, söyle bakalım demiş. O da, kaderde yazan 

olur demiş. Sonra? Kaderde yazılan olur. Neyse, iki bin dirheme idare ederiz derken, 

bir yere daha gelmiş. Birisi daha; ey cemaat, bende bir nasihat var. Kim bu nasihati 

dinlerse, hem dünyada hem ahirette rahat eder diye bağırıyormuş. Ama değeri bin 

dirhem. Zaten âlim olmak için yola çıktım. Olamadığıma göre bari bu nasihati de alayım 

da, hiç olmazsa memlekete bir şeyler bilerek giderim, demiş. Bin dirhemi vermiş. 

Evladım, gönül neyi severse güzel oldur demiş. Ne! Gitti para demiş. Bin dirhemle idare 

ederiz derken, bir münadi, ey cemaat, bende bir nasihat var. Bu nasihati alan, hem 

dünyada hem ahirette rahat eder diye bağırıyormuş. Zaten âlim olmak için yola çıktım, 

bunu da alayım demiş. Ama bin dirhem. Parayı vermiş, amca nasihat, demiş. Acele 

etme demiş. Ne acelesi demiş. Yani, bir şeyle karşılaştığın zaman acele karar verme, 

demiş. Tüccar, nasihat bu muydu demiş. Sen ne diyorsun, bu nasihat hayat kurtarır 

demiş... 

 

Sonra bir yere gelmiş, ahali, bir kuyunun etrafında toplanmış. Burada ne var demiş. 

Başımız belada. Bu kuyu, bütün köyün suyunun toplandığı yer. Deli kuyuya girdi. Vanayı 

açmağa kimi göndersek onu öldürüyor. Kim girip vanayı açarsa bir küp altını ona 

vereceğiz demişler. Kaderde ne varsa o olur. Eğer kaderde burada öleceğim yazılıysa 

zaten öleceğim, yazılı değilse ölmiyeceğim. Ben gidiyorum demiş. İçeride deli, elinde 

bıçaklar, bir güzel kız, bir de kurbağa varmış. Deli, kızı kaçırıp, kuyuya atmış. Deli, sana 

bir şey soracağım. Cevabını bilirsen tamam, bilemezsen seni öldüreceğim demiş. 

Tüccar, söyle demiş. Bu kız mı güzel, bu kurbağa mı güzel demiş. Gönlün kimi severse 

o güzel demiş. Tamam, ben kurbağanın gözlerine âşığım. Herkes kız güzel diyor. Afv 

ettim seni demiş. Bir küp altını almış. Tam eve gelmiş, hanımının yanında genç bir 

erkek, burun buruna, göz göze konuşuyorlar. Bıçağı çekmiş; fakat acele etme, acele 

karar verme, demiş. Sonra bıçağı saklamış. Kadın bunu görünce; oğlum baban geldi 

demiş. Yirmi senedir görmediği oğlu imiş. Ne nasihat! 

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 

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 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 Enver 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 olmaktır, 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? 
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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 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. 

 

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 

 

Hadis-i şerif var; bir mü'min bir kabristana 

gitse, ya Rabbi, bu kabir ehlini hazret-i 

Peygamberin "aleyhissalatü vesselam” 

hürmetine afv et dese, hepsi afv olur. Onun 

için, vallahi, billahi çok şanslıyız. 

 

Şeyh Sadi Şirâzi hazretleri bir gül bağçesine 

girmiş. Gülleri koklamış, öpmüş, bir de bakmış; 

yerde ne rengi, ne kokusu olan otlar var. Ya Rabbi, bu güzel güllerin arasında bu otların 

ne işi var? Bu otlar ne işe yarar, demiş. Otlar, bir dakika, şimdi bize söz hakkı doğdu. 

İnsana sen kimsin demezler, kiminle berabersin derler, demiş. Onun için, bizim en 

büyük şansımız, birbirimizin arasında olmamızdır. Biz ahirete giderken bunlarla, bu 

arkadaşlarımızla beraber gideceğiz. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Hazret-i Peygamber "aleyhissalatü vesselam" büyük günahları hep örterdi. İşte, sen de 

sakın söyleme. Büyük günahları değil, küçük günahları konuşuyoruz. Allah'tan korkmak 

lazım, büyük günahı söylemek günah. Onun için, mümin hiç bir müminin günahını 

arkasından söylemez.!!! 

Allahü teala buyuruyor ki; Sen olmasaydın hiç bir 

şeyi yaratmayacaktım. Bu şeref bile yeter. Eğer 

O olmasaydı bizler olmayacaktık. Mehmed Ma'sum 

hazretleri buyuruyorlar ki; Eğer O yüce Peygamber 

olmasaydı, Allahü teala kainattaki hiçbir şeyi 

yaratmazdı. Yani, Allahü tealayı tanıtan, Onu bize 

öğreten, ancak O'dur "aleyhissalatü vesselam." 

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; O öyle bir 

Peygamber ki, geçmiş bütün Peygamberlerin nurları, feyzleri Onda toplanmıştır. O öyle 

bir Kur'an-ı kerim ki; ondan evvel gelen bütün kitaplar bunda toplanmıştır. Bu öyle bir 

din ki, bu dine iman eden, geçmiş bütün dinlere iman etmiş oluyor. Geçmiş bütün dinleri 

kendisinde toplayan bir dinin mensuplarıyız. Allahü teala Dâvud aleyhisselama buyurdu 

ki; Benden yüz çeviren, bana isyanda bulunan kullarıma, yeter ki Allaha iman 

etsinler, ahirette çok büyük nimetler vereceğim. Birçok Peygamberler, Peygamber 

olmalarına rağmen, keşke Muhammed aleyhisselamın ümmetinden olsaydık dediler. 

ali zeki osmanağaoğlu 

27 Ağustos 2016 Cumartesi 

28 Ağustos 2016 Pazar 
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Enver abim buyurdular ki; 

Ya hakikat vardır ya da hayal vardır. Kur'an-ı kerim ki, 

bindörtyüz seneden beri, bir harfine bile 

dokunulmamıştır. Dünyanın her yerinde aynı Kur'an-ı 

kerim okunuyor, aynı namaz kılınıyor. Peygamber 

efendimiz 'aleyhissalatü vesselam'ı bindörtyüz seneden 

beri milyarlarca insan tasdik etmiştir. Bu kadar insanın 

bir hatada birleşmesi mümkün değil. Peygamber 

efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' da buyuruyorlar ki; Benim ümmetim yanlışta 

içtihad etmez. Bu kadar kutsal bir dini, bu kadar kutsal bir kitabı Allahü teala bize 

nasip etmiş. Ne büyük seâdet! Nuh 'aleyhisselam' bile oğlunu kurtaramamıştır. Cenab-

ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' amcasını bile imana getirememiştir. Dolayısıyla, 

siz de biz de çok şükretmeliyiz. Allahü teala altı milyar insan içerisinde, buradaki 

arkadaşlarımızı tek tek seçmiş ve onlara Ehl-i sünnet itikadını vermiş. Bundan daha 

büyük nimet olamaz. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir talebe; ben Allah'ın kullarına O'nun dinini 

yayacağım, onlara yardım edeceğim. Yaptığım ticaretle 

helal rızk kazanacağım, Allahü tealanın dinine hizmet 

edeceğim gibi bir niyetle yola çıkarsa, her hali zikr olur. 

Uyurken, yerken, gezerken hep zikir yapmış gibi olur. 

Onun için, mümin sabahleyin kalkarken, bugün bir şey 

öğreneyim, veya bugün bir şey anlatayım veya bugün 

bir şey öğrenemezsem, öğretemezsem gidip 

anlatılanları dinleyeyim. Yani, sohbete katılayım. Bunu da yapamazsam bunlara 

muhabbet besleyeyim. Onlardan olmak isteyeyim diye niyet etmeli. Ya öğrenen, ya 

öğreten, ya dinleyen ya da muhabbet besleyen olacaksın; ama beşincisi olmayacaksın. 

İmanlı olmanın bir yolu var. İmanlı olmanın tek yolu, imanlılarla beraber olmaktır. 

İmansızlarla beraber olmayın. Çok müstesna bir şey, Mektubat'ta buyuruluyor ki; 

Dünya muhabbeti ile dolu olanlarla beraber olursan, sen de onlar gibi olmak istersin. 

Mevlana Hâlid-i Bağdadi hazretleri buyuruyorlar ki; Allah'ın dergahında ehil nâ ehil 

birdir. Cenab-ı Hakkın bir tane sevdiği kulu olsun, hepsi beraber Cennete girer. 

Dolayısıyla, bu kadar kalabalık bir mecliste, Allahü tealanın sevdiği var, Allahü teala 

onun hürmetine hepimizi afv ve mağfiret eylesin. 

ali zeki osmanağaoğlu 

29 Ağustos 2016 Pazartesi 

30 Ağustos 2016 Salı 
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Enver abim buyurdular ki; 

Mehmet Masum hazretleri buyuruyorlar ki, 

cenab-ı Hak şefaatine nail buyursun, amin; bir 

mübarek zat yıllarca Seyyid Abdülkadir-i 

Geylani hazretlerinin türbesine gitmiş, rabıta 

etmiş, tecessüm etmiş, feyz vermiş, feyz 

almış, en sonunda Gavs-ı Azam hazretleri ona 

demiş ki; vaktin boşuna geçiyor, eğer 

kurtulmak istiyorsan, doğru git Hindistan'a, 

orada Mehmet Masum hazretlerini gör, çünki, 

bu yolda feyz almak konuşmaya bağlıdır... 

Enver abi çok ameliyatlar, hastalıklar geçirdi. Bir keresinde Amerika'da yoğun bakımda 

tedavi görüyordum. Her tarafım kordonlarla doluydu. Arada erkek hemşire geliyor, 

ilaçları içiriyordu. Önümde porselen bir taş var, onunla teyemmüm yapıyor, ondan sonra 

kıbleye dönüp, ima ile namazımı kılıyordum. Tam namazımın bittiği sırada içeriye 

hemşire girdi. Benim ibadet yaptığımı görünce, ayakta öylece beni bekledi. Ben selam 

verip namazı bitirince, bana da dua et dedi. Ya Rabbi, buna da hidayet nasip eyle dedim. 

Bundan daha mübarek bir dua yok ki! 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Neden Allahü teala dünyaya hiç rahmetle 

bakmamış? Nefse ve şeytana pirim 

tanıdıkları için. Onların azmalarına fırsat 

verdiği için. Cenab-ı Peygamber 

'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar 

ki; Bu dünya mel'undur, bu dünyada 

Allah için olmayan her şey de 

mel'undur. Yani, eğer bizim yaptığımız 

işlerin cenab-ı Hakkın rızasına uygun olup 

olmadığını düşünmüyorsak, eğer O'nun 

dinine hizmet etmek için emek ve zahmet vermiyorsak, bu halimiz hep mel'un olur. 

Allahü teala kullarının ne ameline, ne kıyafetine, ne de sûretine bakar. Kulum bunu 

acaba neden yapıyor diye, onun kalbine ve niyetine bakar. İmam-ı Rabbani hazretleri, 

Mektubat'ta buyuruyor ki; İyi niyet sahibi olmaya gayret edin. Eğer sahip olamıyorsanız, 

kendinizi zorlayın. Zorlamakla da olmazsa, ağlayın. 

31 Ağustos 2016 Çarşamba 

1 Eylül 2016 Perşembe 
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Birgün Zeki Celep abiyle konuşuyorduk. Zeki abi bir hadis-i şerif var, gel beraber 

okuyalım, dedim. Mübareklerin kitaplarından bir tanesindeydi. Peygamberimiz 

'sallallahü aleyhi ve sellem' buyuruyorlar ki; İki mü'min Allah rızası için bir araya 

gelseler, şeytan oraya gelemez. Aralarına giremez. Her taraf şeytanlarla dolu, 

mutlaka, Allah rızası için din kardeşinizin yanına gidin. Ebul Hasen-i Harkani hazretleri 

buyuruyor ki; Eğer bir din kardeşini Allah rızası için ziyarete gittiğin zaman, cenab-ı 

Hakkın sana verdiği sevabı bir bilsen... Eğer bir mü'mini ziyaret edersen, hasıl olan 

sevabı, yüz adet kabul edilmiş nafile hac sevabı ile değiştirmemen lazım. Çünki, bir 

mü'mini ziyaret için verilen sevap, fakirlere verilen yüzbin altın sadakanın sevabından 

daha fazladır. Çünki, sen o din kardeşini ziyaret ettikten sonra, Allah senden razı olur... 

 

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 

1998 senesinde, Enver abimler, Hocamız da 

dahil, ailece 8 ay kadar Yalova'da kaldılar. 

Orada evi olan, Enver abilere komşu olan 

arkadaşlar da orada kaldılar. İstanbul'a, işlerimize hergün Yalova'dan gelip gittik. O 

günler de, öyle güzel, öyle tatlı zaman yaşadık ki, hatırlamak bile ayrı bir zevk veriyor. 

Hergün sabah namazına Enver abim mescide gelirler, hep beraber cemaatle namaz 

kılınırdı. Sonra biz vapura yetişmek için alelacele yola koyulurduk. Akşama da 

heyecanla gene geriye dönerdik, çünki akşam namazına yetişip, namazdan sonra da 

bazan yemek, bazan çay için, bir arkadaşımızın evine teşrif ederler, mescidde kimler 

varsa hepsi oraya davetli olurdu. Yemek bahane, maksat Enver abimin sohbeti idi. Öyle 

neşeli ve öyle tatlı sohbetler olurdu ki, dünyada bir benzerini bulmak mümkün değildi. 

Bu bakımdan biz çok şanslı insanlardık. Bizler, hergün evine Enver abileri davet etmek 

için sıraya girerdik. Enver abiler de, davet eden hiçkimseyi kırmayıp, kabul ederlerdi. 

Her akşam bir arkadaşımızın evinde olurduk. Sonra hep beraber yatsı namazına 

gidilirdi. O sene çok bereketli, özel zamanlar yaşadık. O 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 

2 Eylül 2016 Cuma 
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verecektir. Resullullah "sallallahü aleyhi ve sellem" efendimize, bugünün en hayırlısı 

kimdir denildiğinde; "Dünyada Allaha itaat eden ve ömrünü o yönde 

bitirendir" buyurdu. Yine buyuruluyor ki, "Eğer bir şey mutlaka olacaksa siz onu olmuş 

bilin". 

 

Ahirete giden herkes bir pişmanlık duyacaktır, dünya için kanaat olur, ahiret için kanaat 

olmaz. Dünya için tevekkül olur, ahiret için tevekkül olmaz. Dünyada pişmanlık nimettir, 

fakat ahiretde pişmanlık felakettir. Kabrden birisi çıkıp dünyaya gelebilse, herhalde 

vaktini bir an boş geçiremez, hep ahireti için çalışır, günah işlemez, kalb kırmaz. Ölüm 

dehşetli birşeydir. Kabir, herkesin mutlaka gideceği, bazıları için Cennet bahcesi olan, 

bazıları için ise Cehennem çukuru olan korkunç bir gerçektir. İnsanlar oraya gidince 

başına neler geleceğini, nelerle karşılaşacağını dinimiz bildiriyor. Allah'a ve 

Peygamberine iman etmeyenler, din-i islamı kabul etmeyenler, Cehennemde feryat 

edecektir. Ya Rabbi, bizi tekrar dünyaya gönder, hiç günah işlemeyeceğiz, hep ibadet 

edeceğiz diyecekler. Onlara; zaten oradan geldin ya,.. denilecektir. Bu dinin temeli 

öğrenmek ve öğretmekdir. Allahü teala hiçbirşeyi gayesiz ve hikmetsiz yaratmamıştır. 

Herşeyin bir hikmeti, gayesi vardır. İnsanın bile yaşarken bir gayesi, maksadı vardır. 

Rabbimizin her yarattığında bir hikmet vardır. Allahü teala insanı maksadsız, gayesiz 

yaratmış olamaz. Sizi bir gaye için yarattım buyuruyor. İnsanın yaradılış gayesi, bu 

üçbeş günlük dünya olamaz.."Ben sizi ibadet için yaraddım" buyuruyor. İbadet; 

Rabbimizi tanımak, Onun büyüklüğünü anlamak, içimizde çok kötü bir nefsimizin 

olduğunun farkına varmaktır. Kendini tanımak ne kadar artarsa Allahü tealanın 

büyüklüğü o kadar anlaşılır. İnsan kendini beğenirse müslümanları beğenmez, 

islamiyeti beğenmez, sonunda şirke kadar gider. Dînimizi öğrenmek ve öğretmek 

herkese farzdır. Bizden evvelkiler bize öğretmek için uğraşmasalardı, bu gayreti 

göstermeselerdi, bugün biz müslüman olamazdık. Bizde bizden sonrakilere temiz bir 

şekilde ulaştırmalıyız, üzerimizdeki emanet çok büyüktür. 

Allahü teala müminlere çok kıymet vermiş, muhatab kabul etmiş, kulum demiş. Bundan 

daha büyük şeref olur mu! Kim dine sahip çıkarsa, din ona sahip çıkar. Hadis-i kudside 

buyuruluyor ki; "Ey dünya, dine hizmet edene hizmetci ol, sana hizmet edenlere zorluk 

çıkar". 

 

Müslüman güleryüzlü 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. 
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Kim Allah içinse Allah'da onun içindir. Allahü tealanın rızasını düşünerek haraket 

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 haraket 

etmemek, fazla konuşmamak, kızmamak lazımdır. Seadete kavuşabilmek için, 

büyüklerimizin ahlakı ile ahlaklanmamız lazımdır. 

Fî emanillah 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler sohbetlerde buyuruyorlar ki; Feyz, 

Allah sevgisi demektir. Allah sevgisinin kaynağı, 

cenab-ı Peygamberdir. Onun kalbinden bütün 

kainata, şelalelerin, yanında hiç kaldığı feyzler 

yayılıyor. Ama hazret-i Peygamberin 

'aleyhissalatü vesselam' derya gibi olan Allah 

sevgisinden herkes alamaz. Çünki, tamamını 

almak beş şarta bağlıdır. Kimde ne kadar şart 

gerçekleşirse, o kadar alır. Beşini birden, yalnız 

Eshab-ı kiram almıştır. Şartlardan birincisi, müslüman olmaktır. Müşrik, alamaz. 

İkincisi, Ehl-i sünnet olmak. Bid'at ehli alamaz. Üçüncüsü, Allahü tealanın emir ve 

yasaklarına uymak. Namaz kılmayan, haramdan sakınmayan alamaz. Dördüncüsü, her 

zaman her yerde edep sahibi olmak. Allahü tealaya karşı edep sahibi olmak, cenab-ı 

Peygambere karşı edep sahibi olmak, müslümana karşı edep sahibi olmak, hanımına, 

çocuğuna karşı edep sahibi olmak. Bu edep şart. Mübarekler buyurdular ki; Bütün 

şartlar yerine gelsin, edep yerine gelmesin, yine alamaz. Edep; haddini, hududunu, 

sınırını bilmektir. Beşincisi, görüşmek, konuşmak. Mübarekler buyurdular ki; Selmân-ı 

Fârisi 'radıyallahü anh' beş şarta da haizdi. Ama cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü 

vesselam' vefat ettikten sonra şartın biri olmadı. Çünki, temas kalmadı. O da gitti, Ebu 

Bekr-i Sıddika talebe oldu. Çünki, terakki etmek, ilerlemek ancak konuşmağa bağlıdır. 

Dolayısıyla, bu beş şart kimlere nasip olmuşsa mübarek olsun. İki buçuk tamam da, 

gerisi zor. Mübarekleri görenler yine iyi. Mübarekler buyurdular ki; Efendi hazretlerinin 

elinin değdiği yer, bin sene feyz kaynağıdır. Mesela, Sedat beğ Efendi hazretlerinin elini 

öpmüştür, Sedat beğin elindeki feyz bin sene devam eder, buyurdular. Dolayısıyla, 

Mübareklerin elini öpenlere mübarek olsun. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

3 Eylül 2016 Cumartesi 
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Enver abim buyurdular ki; 

Böbrek ameliyatında her tarafım kordon içindeyken 

gene namaz kıldık elhamdüllilah. Ama ima ile kaldık, 

teyemmüm ile abdest aldık. Geçen dün doktor geldi, 

Enver bey hatırlıyor musun, odada şuradan şuraya 

kadar yürüyemiyordun dedi. İnsan vücudu hasta 

olunca, hem ibadetleri hem hizmetleri yapamıyor. Ben 

yapamadım, siz de yapamazsınız. Çünki hastalık.. 

İnsan vücudu hasta olunca ibadetleri tam yapamıyorsa, insanın kalbi hasta olunca da 

Allahü tealanın emir ve yasaklarını tam yapamaz. Yapsa da az yapar. Nasıl ki bedenimizi 

tedavi ettirmek için doktora gidiyorsak, ibadetlere engel olan kalp hastalığını da tedavi 

etmeliyiz. Kalp hastalığı demek, Allahü tealadan, dinden başka şeylere âşık olmak 

demektir. İnsan neye âşık olur? İki şeye. Servete ve şöhrete. İkisi de felakettir. 

Mübarekler buyurdular ki; Allah'tan başka şeylere âşık olmanın, yani kalp hastalığının 

tedavisi bir tanedir. Sabahlara kadar zikr etse, akşamlara kadar namaz kılsa, her gün 

oruç tutsa yine kurtulamaz. Çünki, ilacı o değil. Kalbin tedavisi ancak büyüklerin 

sevgisiyle mümkündür. Bir arkadaşımız; Enver abi, Mübarekler, hep büyükleri 

sevmekten bahsediyorlar. Bu sevgi nerede başlar, nerede biter. Miktarı ne kadardır diye 

sordu. Ben de Mübareklere arz ettim. Efendim, bir arkadaşımız sevginin tarifini 

soruyorlar dedim. Allah Allah, garip bir sual. Kardeşim, sevgi itaattir buyurdular. Ne 

kadar itaati çoksa sevgisi o kadar fazladır. Mesela, Ebu Bekir 'radıyallahü anh"ın sevgisi 

en çoktur. Çünki, itaati en çoktur. Herkes cenab-ı Peygamberi 'aleyhissalatü vesselam' 

inkar ederken, o, tasdik etti. Herkes Mescid-i Aksa'ya ne kadar zamanda gidip gelinir 

diye sorarken, o; madem ki O söylüyor, doğru söylüyor demek suretiyle tam teslim 

oldu. Sevgisi de tamdır. Dolayısıyla, kalbin tedavisi ancak büyüklere iman etmekledir, 

itaat etmekledir. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Allahü tealanın verdiği nimet ne kadar büyükse 

şükrü de o kadar büyük olmalıdır. Çünki, eğer 

şükredilmezse, o nimetin kıymeti bilinmezse, 

Allahü teala; elinizden alırım, sonra da çok acı 

azap yaparım, buyuruyor. İşte, bu iman 

nimetinin şükrü, evvela namazdır. Namaz 

kılmayana hiçbir iş yaptıramazsın. Ne kadar 

sadaka verse, ne kadar hatim indirse, hiçbir sevap 

alamaz. Namaz bu kadar mühimdir. Bunu Efendi hazretleri şöyle açıklıyor; Namaz var 
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hayat var, namaz yok hayat yok. Namazsız iman olmaz. Mü'min namaz kılmazsa imanı 

kalmayabilir. Onun için, evlatlarınıza, eşinize, dostunuza mutlaka namazı söyleyin. 

Çünki, Peygamber efendimize 'sallallahü aleyhi ve sellem' geldiler, ya Resulallah, en 

efdal ibadet nedir diye sordular. Buyurdular ki; Kelime-i şehadet söylemektir, 

kelime-i tevhid getirmektir. Başka zaman geldiler, ya Resulallah, en efdal ibadet 

nedir, dediler. Allahü tealanın dinini yaymaktır, buyurdular. Başka zaman geldiler, 

Ya Resulallah, en efdal ibadet nedir, dediler. Namaz kılmaktır, buyurdular. Cenab-ı 

Peygamber her seferinde ayrı cevaplar vermiştir. Her ibadet kendi zamanına göredir. 

İslamiyetin unutulduğu bir zamanda onu anlatmak, onu yaymak, o zaman için en büyük 

ibadettir. Çünki, hadis-i şerif var, Ümmetim fesada uğradığı zaman bir sünnetimi 

yapan, anlatan yüz şehid sevabı alır. Mübarekler; yüz defa Viyana kapılarına gidip 

yüz defa şehid olmak gibidir efendim, buyurdular. Bu, bir sünnettir. Ya vacip, ya farz 

olsa! Mübarekler, hele bir de iman anlatılıyorsa, kaç yüz eder, buyurdular. Kimse 

ahirette, Allah bana imkan vermedi diyemez. Her şeye o kadar para veriyorsun, üç - 

beş lira bir kitaba verirsin. Her şey ortada. Onu isteyenler kapıyorlar. Mübarekler 

'kuddise sirruh' buyurdular ki; Eğer bir yerde Allahü tealanın dinine hizmet varsa, bu, 

üç şekilde olur. Birincisi, beden ile olur. İkincisi, mal ile olur. Üçüncüsü, dua ile olur. Ya 

Rabbi, sen, bu dine hizmet edenleri muvaffak eyle, diye dua eder. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; Hangi dinden olursa olsun, 

Allah 'celle celalühü' itibarı, dindar kimselere verir. 

Dindar insanlar her yerde, her zaman muteber 

insanlardır. Bir gün Paris'te Orly havaalanında, İsviçre'ye 

gitmek için uçağı bekliyorduk. O sırada akşam vakti de 

girmişti. Uçağın kalkmasına da biraz vakit vardı. Namazı 

orada havaalanında kılmaya başladık. Orada, iri bir adam 

yanıma geldi, gitti. Sonra yine geldi, gitti. Ben eyvah, 

şimdi bir vursa dedim... Neyse namaz bitti, adam 

yanımıza geldi. Okuduğum gazeteye baktı. İngilizce 

olduğunu gördü. Seni tebrik ederim. Şu kadar kalabalık 

içerisinde bir insan Allah'a ibadet ediyor. O insana 

içimden saygı duymak geldi. Onun için seni tebrik ederim 

dedi. Ben de, teşekkür ederim dedim. Sonra, bizim kiliselere gençler gelmiyor. Biz 

anlatamıyoruz, devlet eğitemiyor dedi. Aynen böyle konuştu. Artık uçağa bineceğiz. 

Tam kapının önüne gedik, Buyurun geçin, dedim. Bana; olmaz. Bütün uçak bekler, fakat 

ben bir adım öne atmam! Çünki, ibadeti ben yapmadım, sen yaptın dedi. Sonuçta, Allah 

itibarı dindar kimselere verdi. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Allahü teala Hocamıza rahmet eylesin. Bir gün 

buyurdular ki; Allahü teala cevheri çöplüğe atmaz. 

Bu iman bir cevherdir. İnsanları ateşten korur. Eğer 

kalp kötü olsa, cenab-ı Hak bunu nasip etmez. 

Mutlaka, ya bir dua almıştır ya da Allahü tealanın 

sevdiği bir amelini yapmıştır ki, Allahü teala bunu 

nasip etti. Onun için, bu cevherin kıymetini iyi 

bilelim. Bu cevherin hırsızı çoktur. Evvela nefsimiz 

bunun baş hırsızıdır. Şeytan da bunun yardımcısıdır. 

Mübarekler buyurdular ki; Öyle yaşayın ki, kimse sizin yüzünüzden Cehenneme 

gitmesin. Onun için, ya hayır söyle ya sus. Bazen bana dini bir sual sorduklarında 

bilmiyorsam, mutlaka, bilen birisine soruyorum. Duymamış olabilirim. Bilmiyorum 

demek ayıp değil ki. Din konularında mantıkla, akılla cevap olmaz. Kâdı İmam-ı Ebu 

Yusuf hazretlerine bir şey sormuşlar. Bilmiyorum demiş. Nasıl bilmezsin, bir de buradan 

maaş alıyorsun demişler. Ben bildiklerim için maaş alıyorum, bilmediklerim için alsam 

hazineniz yetmez demiş. Mübarek Hocamız buyurdular ki; Efendi hazretleri vaaza 

çıkarken kitapları işaretlerlerdi. Hatta altını değil, üstünü çizerdi buyurdular. Kitaptan 

bakarak söylermiş. Efendi hazretleri buyurdular ki; Âlim, kitaptan söyleyendir; 

kafasından değil. Bugün kitaba bakmak nerede! Seyyid Abdulkâdir-i Geylani hazretleri 

buyuruyor ki diye söylenirse, herkes o büyük zât ne diyormuş diye daha dikkatli 

dinleyecek. Onun için, dinin esası nakletmektir. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki;  

Bir gün bir arkadaşımız geldi; Enver abi, 

Mübarekler hep büyükleri sevmekten 

bahsediyorlar. Biz acaba gerçekten seviyor 

muyuz. Bu sevgi nasıl bir şeydir, nerede başlar 

nerede biter diye sordu. Ne bileyim ben, giderim 

kendilerine sorarım dedim. Akşam oldu, 

Mübareklere o günkü hadiseleri anlatıyordum. 

Efendim, bir arkadaş geldi bugün sevginin tarifini 

sordu. Sevgi ne demektir, nerede başlar, nerede 

biter, büyüklerin bahsettiği sevginin 

neresindeyiz, diye kafası karışmış biraz dedim. 

Mübarekler buyurdular; Sevgi itaat demektir. İtaati ne kadar çoksa, sevgisi o kadar 

çoktur. İtaati ne kadar azsa, sevgisi o kadar azdır. Ne kadar itaat ediyorsa, o kadar 
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seviyordur. İtaat etmiyorsa, sevgisi o kadar azdır. Bizim işlediğimiz her sevabın bir misli 

de Efendi hazretlerine gidiyor, buyurdular. Bütün müslümanların bin dörtyüz seneden 

beri kazandığı bütün sevaplar, sebep olanlar silsilesiyle hazret-i Ebu Bekre gidiyor. Her 

an derecesi artıyor. Neden? Herkes inkar ederken, o müslümandı. Ne kadar zamanda 

Kudüs'e gidilir, gelinir diye sordular. İki ay dedi. Senin Efendin bir anda gittim diyor, 

dediler. Tamam, O dediyse doğrudur dedi. Peygamber efendimiz 'sallallahü aleyhi ve 

sellem' buyuruyor ki; İçinizde, canıyla, malıyla Bana en çok faydası dokunan Ebu 

Bekrdir. Müteselsilen her an derecesi artmaktadır. Hayra sebep olan, hayır yapmış 

gibidir; şerre sebep olan, şer işlemiş gibidir. 

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 

Yine 2001 sonrası, aynı günlerde... 

Enver abimlerde, Enver abim, Osman abim 

ve ben, 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 
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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." 

Fî emanillah 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Burada her şey iyi, bu kapıdan çıkınca her 

şey değişiyor. Ben bunu Mübareklere de 

sordum. Efendim, sizin yanınızda her şey 

iyi, sizin yanınızdan çıkınca eski halimize 

dönüyoruz dedim. Kardeşim, bunu Eshab-

ı kiram Cenab-ı Peygambere de sordu. Ya 

Resulallah, sizin yanınızdayken melekler 

gibi oluyoruz, dünyayı unutuyoruz; ama 

dışarı çıkınca bir müddet sonra yine eski 

halimize dönüyoruz. Sizin yanınızdaki bu 

hâl acaba devam edemez mi? Eğer 

devam etse siz meleklerle dahi konuşursunuz, buyurdular. Ama insan demek 

muhtaç demektir. Allahü tealanın yarattığı her şeye biraz daha gönlünü bağladıkça, 

Allahü tealanın rızasından biraz daha uzaklaşır. Dolayısıyla, Allahü tealanın rızası 

insanların muhtaç olduğu şeyleri bırakmasına bağlıdır. İmam-ı Rabbani hazretleri 

buyuruyor ki; Bu kainatta yaratılan her şey insana faydalı olması için yaratılmış; ama 

insanoğlu ihtiyacı olduğu her şeye kalbini bağladığı müddetçe, bağladığı miktarca Allahü 

tealadan uzaklaşır. Böylece insan, mahlukatın en kötüsü olur. Ölçü, Allahü tealaya 

yakınlık ve uzaklıktadır. Bir hadis-i şerifte geçtiği gibi, kişi insanlardan ne kadar 

uzaklaşırsa o kadar Allahü tealaya yakınlaşır. İnsanlardan uzaklaşmak demek, onlarla 

görüşmemek demek değildir. Kalben uzaklaşmak demektir. İnsan demek, kalp 

demektir. Allahü teala insanlara çok kıymet veriyorsa, kalpteki imandan dolayı veriyor. 

Cisimlerinden, servetlerinden dolayı vermiyor. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; 

Üç şey vardır, insanlar ona müpteladır; ama her üçü de insanların başına beladır. Biri 

mal, servet. Bugün bütün cinayetler, kan davaları hep mal bölüşmekten, arazi 

bölüşmekten, yani mal yüzünden çıkıyor. İkincisi, mevkii. Hayatta en arzu edilen doçent 

olmak, profesör olmak veya bilmem ne olmak. Halbuki ömrünün geçip gittiğinin 

farkında değil. Üçüncüsü, şöhret. Çok zengin desinler, şöyle desinler, böyle desinler. 

Eğer bir Allah adamı, bir evliya severse, överse, bu iyidir; ama Allahü tealanın değer 

vermediği insanlar, övse ne olur övmese ne olur. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Birgün Mübareklere; Efendim, Mûtu kable ente 

mûtu ne demektir diye sordum. Bu, meşhur bir 

sözdür, ölmeden evvel ölün demektir. 

Mübareklere; Efendim, bunu nasıl anlamamız 

lazım diye arz ettim. Buyurdular ki; Ölünce, 

şimdi duyduklarımızın hakikat olduğunu bizzat 

göreceğiz. Yani, şimdi işittiklerimizi, 

okuduklarımızı, öğrendiklerimizi, öldüğümüz 

zaman fiilen göreceğiz. Yani, Mûtu kable ente 

mûtu demek, ölmeden evvel öldükten sonra 

kavuşacağımız, göreceğimiz o gerçeklere şimdiden tam inanın demektir. Sonra orada 

sürpriz olmasın! 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. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Efendim, bayramın tabii çok manaları var. 

Evvela, insan yaratıldığımıza mı bayram edelim, 

eli ayağı düzgün yaratıldığımıza mı bayram 

edelim, Allahü teala bizi böyle bir islam 

memleketinde yarattığı için mi bayram edelim, 

seksen bin itikadın kol gezdiği bir dönemde, Ehl-

i sünnet vel cemaat itikadını bize nasip ettiği için 

mi, O seçtiği için mi bayram yapalım. Allahü 

teala; Hocamızı, böyle bir Mübarek zatı, bir sevgili kulunu tanıttığı için, kitaplarına 

kavuşturduğu için, binlerce evliyanın, İslam âliminin mübarek sözlerinden toplanmış, 

bal gibi birçok çiçeklerden toplanmış, bal gibi hazırlanmış olan Tam İlmihal olsun, 

Mektûbat olsun, diğer kitaplar olsun, bunları görmek, tanımak, kavuşmak nimetlerine 

mi bayram edelim... 

İmam-ı Rabbani hazretleri, Mektûbat'ta net olarak buyuruyorlar ki; Eğer Allahü teala 

bir kuluna sevdiği bir kulunu tanıştırırsa ona her şeyi vermiştir. İman da ona aittir, 
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madde de ona aittir, her şey ona aittir. Bu, Eshab-ı kiramın cenab-ı Peygamberi 

"aleyhissalatü vesselam" tanıması gibidir. Vallahi büyük nimet... Çünki, seçmek hakkı 

bize ait değildir. Biz, çarşı pazardan bir şey seçebiliriz. Ama seçilmek ancak cenab-ı 

Hakka aittir. Düşünün ki, Allahü teala milyarlarca insan içerisinden seni, beni, onu seçti, 

dedi ki; İşte bu benim sevgili kulumdur. Siz bunu tanırsanız Cennete gidersiniz. Ne 

saadet! Yani, bunun için bayram edilse azdır. Onun için arkadaşlar; ışığa kavuşan, artık 

karanlıklarda dolaşmasın. Çünki, bu ışık çok kıymetli bir ışıktır. Eğer bunun kıymeti 

bilinmezse yavaş yavaş elden kaybolur, gider. Sonra da başını taştan taşa vurur. Bu 

ışığın kıymeti, değeri, ölçülemeyecek kadar değerlidir. İnsan, elini birkaç saniye ateşe 

tutsun, o zaman Hocamızın kıymetini anlar. Ama görmek ile tanımak bir değildir... 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

İbrahim aleyhisselam, her gece ibadet edermiş. 

Bir gece uyumuş. Cenab-ı Hak o gece rüyasında; 

Kalk oğlunu kurban et. Sen beni terk ettin, sana 

ceza, buyurmuş. Çok büyük bir imtihan. İbrahim 

aleyhisselam, oğluna; kalk, böyle bir rüya 

gördüm, demiş. Cenab-ı Hak emrediyor seni 

kurban edeceğim, demiş. İsmail aleyhisselam; 

Baba, neden oldu biliyor musun demiş. İbrahim 

aleyhisselam; bilmiyorum neden oldu acaba deyince; Bu gece gaflete daldın, Allah'ı 

unuttun, uyudun; ama kalk Allah'ın emrini yerine getir, inşallah beni de sabredenlerden 

bulursun, demiş. Ne zor şey! Uzun tabi. Şöyle yana yatır, gözlerimi kapa. Sakın ha! 

Allah'ın emrini yerine getirirken kendini geçirme. Ya Rabbi! Böyle takat 

getiremeyeceğimiz zor imtihanlarla bizi muhatap kılma. Tabii Allah'ın emri, yatırmış. 

Bıçak önceden bilenmiş; fakat kesmiyor. Allah kulunu kuluna kestirir mi? Bıçak 

kesmemiş. Sürtmüş sürtmüş kesmemiş. Taşa vurmuş, taş ikiye yarılmış. Çünki, Allah o 

bıçağa kesme dedi. Ben İbrahim'i imtihan ediyorum, dedi. Sonra muazzam bir koç geldi. 

Cenab- Hak; Ey kulum, sen teslim oldun, emrimi yerine getirdin, imtihanı 

geçtin. Şimdi git koyunu kes, kurban olsun, buyurdu. İşte kurban bayramı geldi, 

hadise bu. Yani, bir an Allah'ı unutmak, bir Peygamber için ne büyük ceza! Allah 

muhafaza etsin. Allah ümmet-i Muhammede merhamet eylesin. Namazda Allah'ı 

unutuyoruz. Allah'tan korkalım inşallah. Ben hakkımı helal ettim. Hiç kimseden ahirette 

davacı olmayacağım. Siz de helal edin. Allah tekrarını nasip etsin. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Allahü teala hakiki bayramlara kavuştursun… 

Peygamberimiz buyuruyorlar ki "sallallahü 

aleyhi ve sellem"; Bir mü'min bir mü'minin 

simasına Allahü tealanın rızası için 

muhabbetle bakarsa, o mü'min arşın 

altında gölgelenecektir. Mahşerde ona 

azap yoktur.. İnşallah ben size hep 

muhabbetle bakıyorum zaten… 

 

Efendim, Bayram-ı şerifiniz mübarek olsun… 

Enver abi iyi maşallah… Vallahi iyi… Geçen sene ben kurban bayramında gene geldim 

buraya… Ama nereden geldim. Hastaneden geldim. Göğsümdeki kemiği matkapla 

deldiler. İçinden ilik aldılar, yapıştırdılar, yat dediler. Dedim efendim, yatmam… Niye? 

Ben Holdinge bayramlaşmaya gidiyorum dedim… Dediler hastasın. Ama söz verdim, 

dedim. Mü'minin alameti; verdiği sözde durmasıdır. İnsan verdiği sözden döner mi? 

Ölmek var dönmek yok… Yoksa mü'min olduğumuz nereden belli olacak. İki şeyden 

belli olacak. Biri; elinden emin olunur, iki; dilinden emin olunur. Yani mümin, asla ve 

kat'a ve mümkün değil, harama el uzatmaz, haramı tutmaz, haramı içmez, haramı 

yemez. Haram yazmaz. Elinden emin olunur, dilinden emin olunur. 

Mübarekler buyuruyorlar ki; Allahü teala rahmet eylesin. Mü'minler mü'minlerin 

arkasından dua eder, münafıklar mü'minlerin arkasından gıybet eder. O halde, mü'min 

ile münafık arasındaki fark bu… Mübareklerin ifadesiyle söylüyorum. Hiçbir mü'min 

hiçbir mü'minin arkasından, o duyduğu zaman üzüleceği bir şeyi söylemez. Yani, 

söylememesi lazım. Yoksa kul hakkına girer. Allah bizi kul hakkından korusun. Kul hakkı 

mutlaka helallaşmaya bağlı… 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim 

aleyhisselam cenab-ı Hakka yalvardı. Dedi ki; 

Ya Rabbi; munis, terbiyeli, halim, selim, 

çalışkan bir evlat verirsen, ben senin için bunu 

kurban edeceğim. Duası kabul oldu. İsmail 

aleyhisselam dünyaya geldi. Halim, selim, tatlı, 

güzel, akıllı… Ama 7-8 yaşına gelince, Cebrail 
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aleyhisselam rüyasına geldi. Dedi ki, Allah'a verdiğin sözü yerine getir. Ne söz verdim, 

dedi. Unutmuş tabii. Oğlunu kurban edeceğine söz vermiştin. Benden sana tebligat. 

Ondan sonra dedi; Ya Rabbi, rahmani mi, şeytani mi, tereddüt geçirdi. İşte Terviye, 

tereddüt kelimesinden geliyor. Ertesi akşam Cebrail aleyhisselam tekrar geldi. Dedi ki, 

Allah'a verdiğin sözü yerine getir. Dedi, bu rahmani. Oldu Arefe. Yani, ortaya çıktı, 

meydana çıktı, artık arif oldu. Anladı ki bu rahmani. Ertesi gün dedi ki hanımına, bu 

çocuğu yıka. O da nahr oldu. Yani, kurban oldu. Gittiler, işte malum, hepinizin bildiği 

hadise. Allahü teala koçu gönderdi. Dolayısıyla, Kurban bayramı dört gün. Neden? 

Çünki, Arefe günü çok makbul, çok büyük, sevapların çok olduğu, günahların çok çok 

afv olduğu bir gün olduğu için, arkası dört gün bayram. Sırf Arefe günü için. Ramazan-

ı şerif günlerinde, 30 gün, yüzlerce, binlerce, yüz binlerce müslüman afv olduğu için üç 

gün bayram. Bayram, afv olmanın neticesidir, sevincidir. 

Bir gün peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam", Aişe validemize buyurdular ki, "Yâ 

Aişe! Kurbanı ne yaptın?". O da, "Yâ Resulallah, hepsini dağıttım, iki kürek bize kaldı" 

diye arz etti. Efendimiz buyurdular ki, "İki kürek hariç hepsi bize kaldı". Yani, 

verdiklerimiz bizim oldu. 

Allahü teala kurbanlarımızı kabul etsin inşallah. Bayramınız hayırlı mübarek olsun. 

Elimizden geldiği kadar avucumuzu açalım. Cömertleri Allah seviyor, günahkâr da olsa. 

Hasis insanı Allah sevmiyor, âlim de olsa. Dinimiz diyor ki; " En büyük hasis, imkanı 

varken kurban kesmeyendir". Allah korusun. Yemez, içmez kurbanını keser. Çok 

sevap var, hem de müslümanları sevindirmek var. La ilahe illallah Muhammedün 

Resulullah. Cenab-ı hak hepinize din ve dünya selameti versin. Allahü teala mübarek 

Kurban bayramı hürmetine günahlarımızı afv ve mağfiret etsin. 

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 

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. 
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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. 

Feyz alabilmek için ba'zı şartlar vardır. Müslümân olması, bid'at ehli olmaması, 

harâmlardan sakınması lâzımdır. Harâm ile feyz bir arada olmaz. Farzları yapması 

lâzımdır. Allahü teâlânın emrlerine uymayan, feyz alamaz. Boğazından bir lokma, bir 

zerre harâm gıda vücûde girmemesi lâzımdır. Haram yiyen insan, kitâb okumakdan ve 

dinlemekden istifâde edemez. Tesavvuf, temâmen helâl lokmadır. Bâkî-billah hazretleri 

buyuruyor ki; "Domuz eti, içki gibi harâm şeyler yiyenler, büyüklerden feyz alamaz. 

Yidiği harâm şeylerin çıkardığı gazlar, vücûddaki feyz yollarını tıkar. Büyüklerin feyzi, o 

bedene gelemez, harâm yiyenler büyüklerin feyzlerinden mahrûm kalırlar ve feyz 

alamazlar." Kim söylüyor bunu? Bâkî-billah hazretleri söylüyor. Bizim sözümüz değil. 

Bâkî-billah hazretleri, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hocasıdır. Feyz yolunun üstâdıdır. 

Hepimiz o büyükleri seviyoruz. O büyükleri seven, harâm da yemezse feyz alır. Feyz, 

büyüklere olan muhabbetle gelir, fakat gelen feyzden istifade edebilmek için haramdan 

sakınmak lazımdır. Yani, bardağı suyun altına koymak, büyükleri sevmekdir. Fakat 

bardağın ağzı kapalıdır, su bardağa girememektedir. Bardağın kapağını açıp, suyun 

bardağa dolması da, haramdan sakınmakladır. 

Fî emanillah 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Birgün Fatih'teki evde Mübareklerle birlikte, bizim hanım ve 

ben kahvaltı yapıyorduk. Mübarekler buyurdular ki; Bu 

yemekler, aldığımız hava, cenab-ı Hakkın bizim için feda ettiği 

canlı hayvanlar karşılığında cenab-ı Hak bizden ne istiyor? 

Allahü teala, yarattığı mahlukların içerisinde yalnız insana 

marifeti verdi. Yani, Allahü tealayı tanımak. Görmek başka. 

Peygamber efendimizi herkes görüyordu; ama tanımadılar. 

Tanımak zor. Tanıyanlar Eshab-ı kiram oldu. Allahü teala 

tanınmak istiyor. Bir hadis-i kudside, ben tanınmayı sevdim, 
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buyuruyor. Tanımamız lazım. İkincisi, Onun ihsan ettiği nimetlere karşılık olarak 

teşekkür istiyor. Mübarekler buyurdular ki; Allahü tealaya teşekkür; namazdır. Çünki 

zekat; malın varsa, hac; şartlar varsa, oruc; keza öyle; ama namazda hiçbir engel yok. 

Teyemmüm ederek kılar, imâ ile kılar, yatarak kılar, hastayken kılar, yani hiçbir engel 

olmadığı için, Allahü teala teşekkürü namazla başlatmıştır. Onun için Mübarekler 

buyurdular ki; Namaz kılmayanın hiçbir teşekkürü Allahü teala tarafından kabul 

edilmiyor. İmanın bayrağı, alameti, namazdır. Efendi hazretleri namaz risalesinde 

buyuruyorlar ki; Bir mü'min yüzbin hac yapsa, yüzbin altın sadaka dağıtsa, yüzbin fakir 

yedirse, eğer namaz kılmamışsa hiçbiri kabul olmaz. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir gün Mübareklere; Efendim, çok arkadaşlar 

sizinle görüşmek istiyorlar, ne cevap vereyim 

diye sordum. Buyurdular ki; Ben kitapların 

satırları arasındayım. Niye beni görmüyorlar? 

Dolayısıyla, kimse ahirette ben Hocamızı 

görmedim demesin. Mükatebe, nısf-ı mükaleme 

gibidir. Okumak, konuşmanın yarısı kadardır. 

Mesela, Mübareklerle bir saat sohbet etmek 

isteyen, iki saat kitap okumalı. Bir gün İlmihal 

okurken, iki komutan kızgın bir şekilde, tamam 

şimdi yakaladım seni! Ne okuyorsun göster bana, diye bağırmağa başladı. Ben de 

büyüklere sığınıp açtım kitabı. Bir de ne görelim? Atom Bombası bahsi. Komutan da ben 

de şaşkınlıkla kalakaldık. Ne bu, dedi. Ben de, ben ilim adamıyım efendim. Bu kitap da 

ilim öğretiyor, bakın işte atom bahsi, dedim. Komutan gülmeğe başladı. Dışarıda mis 

gibi hava, pırıl pırıl güneş varken, sen nelerle uğraşıyorsun kardeşim, dedi ve çekip gitti. 

Yine bir keresinde gemi ile Marmara'ya açıldık. Ben de daha o zamanlar toy bir 

delikanlıyım; fıkıh konusunda eksiklerim var. Gemiye bindik; ama seferi miyim, 

namazları nasıl kılacağım falan diye iyice kafam karıştı. Bir türlü işin içinden çıkamadım 

ve bu sıkıntı içinde bir kenarda uyuyakalmışım. Rüyamda Hocamızı 'rahmetullahi aleyh' 

gördüm. Heyecanla; Efendim, durum bu. Ben şimdi ne yapacağım, diye sordum. 

Mübarekler, kolayı var efendim, kitaba bakalım, buyurdular ve Dürr-i Yekta kitabının 

seksen beşinci sayfasını açarak meseleyi izah ettiler. Ben de uyanır uyanmaz, meseleyi 

öğrenmiş olarak ibadetlerimi yaptım. Dönüşte soluğu Beylerbeyi'nde, evde aldım. 

Meseleyi yine kendilerine arz ettiğimde, kolayı var efendim, kitaba bakalım, buyurup, 

aynı kitabın aynı sayfasını açmazlar mı? Gayri ihtiyari gülümsemişim. Mübarek 

Hocamız, niçin gülümsediniz, diye sorunca, ben de rüyayı olduğu gibi anlattım. 

Hocamız, biraz da yüzü kızararak; o bizden değil efendim, sizin ihlâsınızdandır, diyerek 

konuyu kapattılar. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Harun Reşid hazretleri, hilafeti bırakmadan evvel 

oğluna; bak oğlum, şu benim oturduğum koltuk 

dört ayaklı. Bu ayakların bir tanesi kırılsa ben 

oturamam. Onun için bu dört ayağın sağlam 

olması lazım. Bunun gibi, saltanatın da dört esası 

vardır. Bu dört esastan biri olmazsa saltanat da 

olmaz demiş. Bunlardan birincisi, adalettir. 

Mübareklere, adalet nedir efendim, diye sordum. 

Buyurdular ki; Adaletin önünde çobanla sultan eşit 

haklara sahiptir. Osmanlı imparatorluğunun 

yükselmesi, duraklaması ve çökmesi hep adalete bağlıdır. Onun için, evinde veya iş 

yerinde, her nerede olursa olsun, dünyada adaletle iş görmeyenler, adaletten ayrılan 

insanlar ahirette çok sıkıntı çekecekler. 

Allahü teala buyuruyor ki; Kim benim Peygamberime iman etmezse, kim ahiret 

gününe iman etmezse, onu ebedi yakacağım. Bildiren O! Sen nasıl az veya çok 

veriyorsun diyebilirsin? Dinin sahibi O. Ben de bunu Mübareklere sordum. Efendim, bu 

kâfirler sonsuz olarak Cehennemde yanacaklar. Bunu bana anlatır mısınız der gibi, 

sordum. Hocamız; Kardeşim, Allahü teala her kulunun, sonsuza kadar iman edip 

etmeyeceğini bilir. O kâfir sonsuz yaşasa, sonsuza kadar iman etmeyecektir. Onun için, 

sonsuz yanacaktır. Yani o, elli-altmış senelik ceza değildir. Eğer o bir gün iman edecek 

olsa, Allahü teala ona iman nasip eder, gene sonsuz yanmaz, buyurdular. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Bugün bir hadis-i şerif dinliyordum. Peygamber 

Efendimiz "aleyhissalatü vesselam" Eshab-ı 

kirama 'aleyhimürrıdvan' öyle buyuruyor; Eğer 

cenab-ı Hakkın emr ve yasak ettiklerinden 

onda dokuzunu yapsanız, birini 

yapmazsanız, helak olursunuz. Ama öyle 

bir zaman gelecek ki, - ki Mehmed Ma'sum 

hazretleri beşyüz sene evvel, şimdi kıyamet 

zamanı, buyuruyorlar - o zamanda gelecek 

ümmetim, onda birini yapıp, onda dokuzunu yapamasa, gene kurtulacak. Ben 

de bunu Hocamıza sordum. Bunun ölçüsü nedir efendim? Namaz, oruç, bunun onda 

biri, onda dokuzu nasıl ayrılacak, dedim. Hocamız; Efendim, onu bırakın. O, ibadet 
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kısmı. Cennet ve Cehennem, evvela imandan başlar. İmanı olduktan sonra bunlar 

hesaba katılır. Ahir zamanda gelecek olan ümmetin, her an imanlı ve imansız olma 

tehlikesi vardır. Eshab-ı kiramda bu tehlike yoktu. Onun için, bu zamanda, imanını 

kurtaran, iman üzere ölen, hepsini yapmış gibi olacak, buyurdular. O bir tane, imandır. 

Dolayısıyla, tek başına yaşamak, büyük felakettir. Bir topluluk içinde yaşamak, büyük 

nimettir. Mümkün mertebe, arkadaşlar birbirleriyle beraber buluşsunlar. Çünki, gaflet 

hepimizde vardır. Bir tanesi uyanık olsa... 

Bu gece çetin bir sualle karşılaştım. Bizim hanım; Evlenmeden evvel babama sordum. 

Baba, arkadaşlarımızın içinde en çok kimi seviyorsun, dedim. Ben zan ettim ki, Enver 

abiyi çok seviyorum, diyecekler. Mübarekler böyle bir şey der mi? Kim en çok kitaplara 

hizmet ediyorsa, onu çok seviyorum, buyurdular, dedi. Sonra kitap yarışı başladı. 

Mübarekler de bir gün; sana bir sual soracağım, buyurdular. En çok hangi arkadaşımızı 

seviyorsun, buyurdular. Kim arkadaşlarımızı seviyorsa, onu çok seviyorum, dedim. 

Çünki Mübarekler, arkadaşlarımızı üzeni muhatap kabul etmeyeceğim, buyurdular. 

Aman dikkatli olalım. Ben arkadaşlarımızı sevemiyorum diyen varsa, bu nasıl bir şeydir? 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Birgün, Amerika'da Ebu Bekir Ali var ya, ilk 

Türkiye'ye geldiği zaman, Mübarekleri görmek 

için geldi. Efendim, Gana'daki Ebu Bekir Ali sizi 

ziyaret etmek istiyor, dedim. Nerede kalıyor, 

buyurdular. Bir arkadaşın evindeydi, Mübarekler 

ile oraya ziyarete gittik. Benim ismimi hemen 

söyleme, ben ne zaman söyle dersem, o zaman 

söylersin, buyurdular. Mübarekler buyurdular 

ki; Sor bakalım, Allah'ı seviyor mu? Ben de 

sordum. Çok seviyorum, dedi. Peygamberimizi 

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

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

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

yaklaşır, buyurdular. Ben ömrümde böyle bir manzara görmedim. O top gibi adam 

yerinden fırladı, Mübareklerin kucağına sarıldı. Oturduğu yerden nasıl zıpladı, o, başka 

bir şeydi. Mübarekleri birden bire görünce şaşırdı. Sonra, bir sohbet sohbet.. Netice: 

Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; Biz emeği boşa vermeyiz... 

Mektûbâtta buyuruluyor ki; Ahiret azaplarından bir kıvılcım dünyaya gelse, bütün dünya 

yanar ve yok olur. Mübareklere; yok olmak ne manaya geliyor, diye sordum. Buyurdular 

ki; Efendim, hepsi enerjiye dönüşür. Madde yok olur. O dereceden dolayı. İki milyon, 

üç milyon derece... 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bir gün bir arkadaşımız evleniyor, evine, âdet 

üzere bizi de çağırdılar. Ben de giderken 

Mübareklere sordum; Efendim ben oraya 

gittiğim vakit, ne anlatacağım? Bana bir şeyler 

söyleseniz, dedim. Mübarekler buyurdular ki; 

Allah Allah, yani orada siz mi konuşacaksınız? 

Tabii, baltayı taşa vurduğumu anladım ve 

sustum. İşte o zaman anlatmışlardı. 

Buyurdular ki; Efendim, insanların maddi 

rızıkları olduğu gibi, manevi rızıkları da vardır. O rızık sizden değildir. Allahü teala 

manevi rızık olarak onlara ne yazdıysa, onları size hatırlatır, siz de onları söylersiniz. O, 

gelenlerin ihtiyacıdır. Yoksa bu, elde kepçe yemek dağıtmaya benzemez. Şimdi burada 

bulunan arkadaşlarımızın neye ihtiyacı varsa, cenab-ı Hak onu bize söyletir. Tabii, o 

dinlerken hepimiz istifade ederiz.. 

Mübarek Hocamız'da biz hiçbir gün, bugün yapılacak işi yarına tehir ettiğini görmedik. 

Mübarekler buyurdular ki; Eğer bana sorsalar ki; bu Tam İlmihali nasıl yazdın, bu kadar 

kitapları nasıl yazdın diye. Efendim, ben bir hadis-i şerife sarıldım, yapıştım, 

muvaffakiyetimin sırrı işte o hadis-i şeriftedir. O da, "Helekel müsevvifun''. Yapılacak 

işi tehir eden mahvoldu, yandı, buyurdular. İstinasız söylüyorum, bu, hepimizde olan 

bir hastalık. 

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 

1997 senesinin 28 Ağustos Perşembe günü idi. 

Kuzuluk'tan Yalova'ya geldik. Arabadan 

indiğimizde Hocamızın evi biraz ileride, karşımızda 

idi. Mübarek hocamız balkonda salıncakta oturuyorlardı. Hocamız bizi görünce 

seslendiler, evlerine davet ettiler, hemen gelin buyurdular. Koşarak hepimiz beraber 

gittik, 5 kişi idik. Hocamız bizi balkon kapısında karşıladılar. "Niye gelmiyorsunuz, sizi 

bekliyoruz, özledik sizi" buyurdular. Abim'in (Osman abi) alnından öptüler, çok 

ağladılar, "Sen bizim ilk göz ağrımızsın, sizin sevginizin yeri kalbimde ayrı. Bir Enver 

abinin, bir de sizin, ikinizin sevgisinin kalbimde ayrı yeri var. Başkaları öyle değil, siz 

22 Eylül 2016 Perşembe 

23 Eylül 2016 Cuma 
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ikiniz ilk göz ağrımsınız." buyurdular. "Geldiğimden beri pencereleriniz kapalı. Osman 

bey gelse de pencereleri açılsa diyordum. Bugün geleceğinizi dün işittim. Sabahdan beri 

bekliyorum" buyurdular. Bu arada hepimiz ile müsafeha yaptılar. El öptürmezlerdi. El 

öpmek isteyenlere de, eğilmeyin diyerek ikaz ederler ve ellerini hemen çekerlerdi. Biz, 

eli öpülecek kişi değiliz, eli öpülecekler toprak altında kaldı buyururlardı ve üzüldükleri 

belli olurdu. Arkadaşlar da, Hocamız üzülmesin diye el öpmek için uğraşmayıp, sadece 

arkadaş gibi müsafeha etmekle yetinirlerdi. Mübarek Hocamız o kadar mütevazı idiler 

ki, talebelerine karşı bir üstünlük, büyüklük göstermezlerdi ve "Hepimiz Efendi 

hazretlerinin talebesiyiz, aramızda farkımız yok, hepimiz Efendi hazretlerinin feyzlerini 

alıyoruz" buyururlardı. "Efendi hazretleri sağ olsaydı, beni burada bulamazdınız, ben 

Efendi hazretlerinin yanında olurdum, siz de oraya gelirdiniz" buyururlardı. 

 

İşte o gün gittiğimizde Hocamız ile müsafeha ettik, müsafeha ederken de Hocamız 

hepimize iltifatlar edip, hepimizin ayrı ayrı hatırını sordular, nerede neler yaptığımızı 

sordular. Benimle müsafeha ederken; Ali bey nasılsınız, buyurdular. Sonra sandalyeleri 

gösterip, geçin şöyle oturun, yanıma da gelin oturun, buyurdular. Osman abim; yere 

şöyle otururuz dedi. Mübarek hocamız salıncağa otururlarken, yere olmaz, bir kısmınız 

karşıma bir kısmınız yanıma otursun, buyurdular. Sonra abime, "Sıhhatiniz nasıl?" 

buyurdular. Sonra bize dönüp, "Ali bey, sizin sıhhatiniz nasıl?" buyurdular. 

"Elhamdülillah, çok iyiyim efendim" dedim. "Siz muayenehanenizde eskisi gibi kitab da 

veriyor musunuz?" buyurdular. Her hastama kitâb verdiğimi söyledim, memnun oldular. 

"Mühim olan kitâb vermek, bizim işimiz evvela ahiret sonra dünya. İnsanlar yanmasın 

diye uğraşacağız kardeşim" buyurdular. Herkes oturduktan sonra kısa bir sohbet oldu. 

 

Hocamız buyurdular ki; Allahü teâlânın sevdiği kullarını tanıyoruz ve seviyoruz 

elhamdülillah. Âhıretde herkes sevdiğinin yanında olacak, buyuruluyor. Allahü teâlâ 

sevdiklerini sevdirdi bize. Efendi hazretleri, bizi çok sevdiğini mektûbda yazardı. Çok 

sevimli derdi, başına bir de "pek" yazardı. "Pek çok sevimli Hilmi ve Sedâd" yazardı. 

Sedâd'ı da çok severdi. Onun için Sedâd'ın kabrine çok duâ gitdi. Binlerce kelime-i 

tevhid ve hatmler gitdi, Efendi hazretlerini çok sevdiği için. Büyükleri seven kazanır. 

Bugün, "Berekât" kitâbında okudum, Bâki billah hazretleri buyuruyor ki; "Domuz eti, 

içki gibi harâm şeyler yiyenler, içenler, büyüklerden feyz alamaz. Yidiği harâm şeylerin 

çıkardığı gazlar, vücutdaki feyz yollarını tıkar. Büyüklerin rûhu, o bedene gelemez, 

harâm yiyenler büyüklerin rûhlarından mahrum kalırlar ve feyz alamazlar". Bunun böyle 

olduğunu bugün okudum. Kim söylüyor bunu? Bâki billah hazretleri söylüyor. Bizim 

sözümüz değil. Bâki billah hazretlerinin sözüdür. Baki billah hazretleri, İmâm-ı Rabbânî 

hazretlerinin hocasıdır. Feyz yolunun üstadıdır. Bizim kitâblarımız da, hep o büyüklerin 

yazılarıdır. Bizim kitâblarımız ne için çok kıymetlidir? O büyüklerin yazıları olduğu için... 

Bizim yazımız olsa, kıymetli olmazdı. Biz o büyüklerden değiliz ama, o büyüklerin 

sözlerini yayıyoruz. Hepimiz o büyükleri seviyoruz. O büyükleri seven, harâm da 

yemezse feyz alır. Baki billah hazretleri bu mektubu kitabının kapağına koymuş. Çok 

mühimdir bu. Büyük zatların feyzlerinden istifade edebilmek için, haramdan uzak 

durmak şarttır. Feyzin gelmesi için sevgi şarttır, fakat gelen feyzden istifade edebilmek 

için haramdan sakınmak lazımdır. Sevmek, bardağı musluğun altına koymak demektir, 

fakat bardağın ağzı kapalıdır. Bardağın içine su dolması için kapağının açılması lazımdır, 

bardağın kapağını açmak ise haramdan sakınmaktır. Velhasıl, büyüklerden feyz gelmesi 

sevgi, muhabbet iledir, fakat gelen feyzden istifade edebilmek, haramdan 

sakınmakladır. 
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Ben size ma'nî olmayayım, işiniz vardır kardeşim, emr-i maruf yapacaksınızdır. Ben de 

şimdi kelime-i tevhidlerimi tamamlayacağım. Haftalık cüz'ümü okuyacağım, Efendi 

hazretlerinin hatmi olacak. 

Çıkarken Allaha ısmarladık dedik, "Güle güle, hepiniz en çok sevdiklerimsiniz" 

buyurdular. 

 

Fî emanillah 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Burada bir arkadaşımız var, onu buradan 

görüyorum. Allah rahmet eylesin, hanımı 

vefat etti. Hanımı vefat etmeden birkaç saat 

evvel, o arkadaş buraya telefon etti ve; bizim 

hanım çok ağır. Ne yapayım, dedi. Ben de 

Hocamıza telefon ettim, dua ettiler, Allah 

selamet-i iman versin, buyurdular. Bu 

kadıncağız vefatından üç-dört dakika evvel, 

kocasına diyor ki; Şimdi, şu anda seyyid Abdülhakim efendi hazretlerini görüyorum. 

Bana diyor ki; Kızım korkma ölümden, gözünden çapak alacak kadar duyacaksın, hiç 

duymayacaksın. Bu arkadaşımıza; senin hanım ne iş yapardı, diye sordum. Kitap 

hizmeti yapanlara yemek verirdi, dedi. Mübarekler buyurdular ki; Efendim, Allahü 

tealanın dinine hizmet eden mücahide bir bardak su veren, asla, ne kabir azabı ne ölüm 

acısı, ne mahşer azabı, hiç çekmeyecektir. Onlar Arşın altında gölgeleneceklerdir. Bu, 

Kıyamet ve Ahiret kitabında yazıyor. İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyorlar ki; Bir âlime 

bir bardak su veren için melekler nida edeceklermiş. Ey, filan âlime bir bardak su veren, 

gel gel. Sana bugün azap yok. Müjdeler çok. Biz yeter ki, kendimizden vazgeçelim. 

Bizim için bütün faziletlere, bütün devletlere, bütün nimetlere, bütün güzelliklere en 

büyük engel, bizim kendimizdir, nefsimizdir. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübareklere sordum; Efendim, bir arkadaşımız bir 

şey soruyor dedim. Buyurun efendim, buyurdular. 

Samsun'da bir iş adamı; bu Enver Ören'i arkadaşları 

nasıl seviyorsa ben de kendi işçilerime kendimi öyle 

sevdireceğim demiş. Altmış tane işçi alıyor. Onlara 

bol bol yemek, elbise ne varsa veriyor; fakat hiç 

kimse onu sevmiyor. Adamın canı sıkılıyor, bu 

24 Eylül 2016 Cumartesi 
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arkadaşımıza geliyor. Ben İstanbul'a gideceğim, bu adam başka neler yapıyorsa öğrenip 

aynısını yapacağım diyor. Ben kendimi altmış kişiye sevdiremezken, bu kadar insan onu 

nasıl böyle seviyor? Bunda bir iş vardır, diyor. Ben de Mübareklere; sebebi nedir diye 

sordum. Buyurdular ki; Allah için olan işte, sevgi olur. Dünya için olan işte sevgi olmaz. 

Sevgi madde değil, ilahidir. Allahü teala onu, kendi rızası için konuşanlara, evlenenlere, 

iş kuranlara verir. Türkiye'de çok şirketler olabilir; fakat bir müddet sonra paramparça 

olur. Çünki, orada ilahi bir beraberlik yoktur. Sadece şirketli geçinme vardır. 

Mübareklere akıl ermiyor. Maaş alacakları bir gün arka sıralardan bir yüzbaşı gelmiş, 

Albayım, ben kendi sıramı size vereyim, demiş. Hâlâ ruhuna Fatiha okuyorlar. Niye ? 

Bana bu iyiliği dokundu diye. Herhalde, o yüzbaşının Hocamıza yaptığı iyilik kadar, 

bütün arkadaşlarımızın birbirimize karşı bir iyiliği vardır. Ama biz, o iyiliği unutur da 

ayağımız şöyle bir yan bastı mı, yandı... Vefa duygusu Mübareklerde zirvede. Çünki, 

islam ahlakı ile ahlaklanmış. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; Üç türlü sevap vardır. 

Bir, kendisinin işlediği amellere, ibadetlere verilen 

sevap. İki, din kardeşine iyilik, hizmet ederken elde 

ettiği sevap. Kaç misli! Üç, Allahü tealanın dinine 

hizmet ederken aldığı sevap. Bu, en fazlası. Efendi 

hazretlerinin vasiyetnamesi var. Vasiyetnamenin 

en son satırı iki kelime. Ondan sonra artık yazı yok. 

Ama hayatın ta kendisi. Hepimizin en çok işlediği 

suç ve kabahatin cevabı orada. Efendi hazretleri 

buyuruyorlar ki; Kimseyi incitmeyin. Hayat bu! Çünki, incittiğiniz herkesten dolaylı 

kazandığınız günahın sınırı yok. Çünki kalp, Allah'ın komşusudur. 

Mübarek Hocamız, haftalık okunanları gönderirlerken, dua ederlerken, saydıkları isimler 

çoğu zaman bir saati bulurdu. Kendilerine bir bardak çay vermiş olan İbrahim efendiyi 

bile unutmazlardı. O sırada bir arkadaşımız Hocamıza; Efendim, kâf ve ehl-i iman ervahı 

için denilse, bu okunanlar onlara gider mi, diye sormuş. Hocamız buyurmuşlar ki; Gider 

efendim. Öyle dendiği zaman da hepsine gider. Fakat kimin gönderdiği belli olmaz. İsim 

belli edildiğinde, okunanlar ona hususi tabak içinde ikram edilir, kimden geldiği bizzat 

belli olur. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler'de zerrelerin zerresi kibir yoktu. 

Buyururlardı ki; Biz yaşlıyız kardeşim, günah zamanı 

ne kadar çoksa, günahı da o kadar çok olur. İçinizde 

en günahkâr benim, ben. Bazen mektuplarda 

Mübarekleri metheden yazılar olurdu. Oraları geçin 

kardeşim. Onların bizimle alakası yoktur. Ne kadar 

abone olmuş, kaç kitap dağılmış, onları okuyun, 

buyururlardı. İşte bir talebe, ne kadar hocasına 

benzerse, o kadar talebe olur. Mübarekler bir hadis-i şerifi açıklarken buyurdular ki; 

Ümmetim fesada uğradığı vakit, bir sünnetimi ihya edene, yani dinde bir meseleyi 

uygulayan ve başkalarının uygulamasına yardımcı olan bir müslümana, Viyana 

Kapılarına gidip dönmüş ve şehid olmuş yüz askere verilen sevap verilir. Viyana'ya 

kadar gitmek kolay mı kardeşim? Dolayısıyla, böyle bir hasat zamanı, böyle bir fırsat 

zamanı, herkesin gıpta ettiği böyle bir durumda, başını taşlara vuranlara şimdiden 

acımak lazımdır. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir hadis-i şerif var. Allah rahmet eylesin, 

cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin, bunu 

mübarek Hocamız da anlatmışlardı. 

Mübarekler buyurdular ki; Efendim, bir hadis-

i şerif var. Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve 

sellem' buyuruyorlar ki; Men. Men demek, şol 

kimse, demektir. Men hadime hudime. Bir 

müslüman, bir din kardeşine hizmet etti, mutlak hizmet görür. O söyledi, doğru söyledi. 

Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Kime siz bir iyilik 

yaparsanız, mutlak inanın ki, size birisi bir iyilik yapacaktır. Mübarekler 

buyurdular ki; Peki efendim, bir mü'mine yapılacak en büyük iyilik ne olabilir? Kitap 

vermekten sonra, birincisi; ya Rabbi, bu mü'mini afv-ı mağfiret eyle, diye dua etmektir. 

Çünki, afva uğramazsa, mahvolur. Peki, afv edilmesi için nasıl dua edeceğiz? Efendim, 

bir dua var, bu duayı kim okursa, Adem 'aleyhisselamdan' itibaren o güne kadar vefat 

etmiş ne kadar mü'min, mü'minat varsa, hepsi onun da afv-ı mağfireti için, dua ederler. 

Nedir o? Rabbenağfirli veli valideyye veli üstaziyye velil mü'minine vel 

mü'minat vel müslimine vel müslimat el ahya-i minhüm vel emvat. Ya Rabbi, 

beni afv-ı mağfiret eyle. Annemi, babamı afv et. Hocalarımı afv et. İster hayatta, ister 

vefat etmiş olsun, ne kadar müslüman varsa, onların da hepsini afv et. Onlar da, ya 

27 Eylül 2016 Salı 

28 Eylül 2016 Çarşamba 



203  | S a y f a  
 

Rabbi, afv-ı mağfiretimiz için bu mü'min nasıl bize dua ettiyse, ya Rabbi, sen de onu 

afv et, derlermiş... 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; İnsan, dinine zarar 

gelmediği müddetçe hiç kimseye laf söylemeye 

hakkı yoktur. Mübarekler birgün Fatih'te çok 

hastaydı, kanepede yatıyorlardı. Ben de 

Mübareklerin karşısında oturuyordum ve 

okuyorduk. Derken, pencerenin önüne bir 

kamyon geldi. Çok gürültü çıkarıyordu. Hanımanne bana; bunu susturamaz mısın diye 

işaret etti. Ben yerimden yavaşça kıpırdıyordum ki, Mübarekler, oturun yerinize 

buyurdular. Biz de oturduk. Bu kamyonun gürültüsüün dinimize bir zararı yok. 

Nefsimize zararı var. Ama dinimize zararı yok. Dinimize zararı olmadığı müddetçe şoföre 

bir şey söyleyemeyiz, onun kalbini kıramayız, buyurdular. 

 

Mübarekler buyurdular ki; Kardeşim, size bir şey soracağım. Siz İmam-ı Rabbani 

hazretlerinin, Muhammed Ma'sum hazretlerinin, Seyfeddin hazretlerinin huzurunda ne 

dua ettiniz, cenab-ı Haktan ne talep ettiniz? Efendim, hiçbir şey demedim, Peki ne 

yaptınız, buyurdular. Efendim, size amin dedim. Böyle bir temiz ağız dua edecek, Enver 

abi arkasından başka dua edecek, böyle şey var mı? 

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 

Mübârek Hocamız, Enver abiler ile beraber 1997-

1998 senelerinde, çoğu zaman Yalova'da 

kalıyorlardı. Oradaki bulundukları sitede 15-20 arkadaşımızın da evi vardı. Enver abiler 

namaza mescide gelirler ve namazdan sonra, emsalsiz sohbetler olurdu. O günlerde 

adeta Cennet hayatı yaşanıyordu. O günlerde bazan bahçede, bazan balkonda, 

Hocamızı sık sık görebilme imkanımız olurdu. Ayrıca kandil gibi hususî günlerde 

Hocamızın sohbetleri ile de şereflenirdik. Gene böyle hususî bir kandil gününde, 

Yalova'da, bir sohbetde mübarek Hocamız buyurdular ki; 

29 Eylül 2016 Perşembe 
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"Kalb kendiliğinden Allah demeğe başlayınca Evliyâlık başlamış olur. Evliyâlık da derece 

derecedir. Bunu İlmihal'den bulup okuyun". "Okuyan var mı" buyurdular, bana bakıp 

"sen okudun galiba" buyurdular. Mübârek zâtları, mürşid-i kâmilleri sevmek, kişinin 

bardağını feyz pınarının altına koyması demekdir, fekat bu bardağın kapağı kapalı olursa 

bu pınardan gelen feyzler bardağın içine girmezler, bu gelen feyzden istifâde edilemez. 

Bu kapağı açmak için harâmlardan sakınmak lâzımdır. Harâmdan ne derece çok 

sakınılıyorsa, gelen feyzden o derece istifâde edilir. Evliyâların da, büyük zâtların da 

rûhlarından dâimâ istifâde etmek mümkündür. Yeter ki Allah irtibât kurmak nasîb 

eylesin. Mübârek zatlar vefâtlarından sonra daha fazla feyz verirler. En büyük günâh, 

Allahü teâlâyı unutarak iş yapmakdır. Kaldı ki, biz nemâzda bile unutuyoruz. Fekat 

büyükler bunun çâresini bulmuşlar. Büyükler buyuruyorlar ki; Beş vakit nemâzı kılan, 

hükmen yirmidört sâat hatırlamış kabul edilir. Bir de, îmânımızı, hidayetimizi, her 

şeyimizi borçlu olduğumuz büyükleri hiç unutmamak, her sâniye hatırlayabilmek lâzım. 

Feyz gelmesinin sebebi bu sevgidir. Bunun için iki yol vardır. Birincisi; her an, her 

yapdığı işte, her atdığı adımda, o büyük zâtı hâtırlamakdır. Hocam bu işi, bunu nasıl 

yapardı diye düşünüp, ona göre yapmakdır. Yani O zâtı kendi kalbine koymakdır. Bu 

kişi, her sâniye hocasını düşünmeğe, her an râbıta hâlinde olmağa mecbûrdur. İkinci 

yol; öyle kıymetli bir iş yaparak kendini sevdirmeli ki, hocasının kalbine girmelidir. Eğer 

bunu yapabilirse, talebenin her an kendisinin düşünmesine lüzum kalmaz. O, artık 

büyüklerin kalbindedir. Büyüklerin kalbine gelen feyzlerden istifâde eder. Demek ki, 

feyz alabilmek için, büyük zâtı ya kendi kalbine koymak, ya da onun kalbine girmek 

lâzımdır. Bir zaman Ali Râmitenî hazretlerinin evine misâfirler gelmişdi. Gelen misâfire 

de evde o anda ikrâm edecek bir şey yokdu. Misâfirin karnı açdı ve ne ikrâm etsem diye 

üzülüyordu. O sırada Ali Râmitenî hazretlerinin talebelerinden birisi tavuklu pilâv hediye 

getirdi. "Bu yemeği, sizin için hâzırladım. Ne olur kabul edin" diyerek yalvardı. Bu 

sıkıntılı anda gelen yemekden son derece hoşnûd olup, o talebesine; "Evlâdım, bu 

getirdiğin hediye çok makbûle geçdi. Hediyyeni kabul etmeden evvel seni kabul etdim. 

Şu anda hâcet kapısı açık, ne istiyorsan sana dua edeceğim ve mutlaka kabul olacak" 

buyurdu ve talebesinin arzûsunun ne olduğunu sordu. Tavuklu pilavı getiren talebe ise; 

"Hocam tek bir isteğim var, aynen sizin gibi olmakdır, başka isteğim yokdur" dedi. Ali 

Râmitenî hazretleri; "Evlâdım bu çok ağır bir yükdür, bu yükü sen kaldıramazsın, başka 

bir şey iste" buyurdu. Talebe ise; "Efendim bundan başka hiç bir isteğim yokdur, sâdece 

sizin gibi olmak istiyorum" dedi. Ali Râmitenî hazretleri söz verdiği için bu talebesine 

dua etdi. Talebesi ise o anda aynı kendisi gibi oldu. Bunun için de iki azîz ma'nasına 

gelen "Azîzân" ismi ile meşhûr oldu. Fekat her ne kadar talebe, aynı hocası gibi oldu ise 

de Hocasının üzerindeki taşıdığı yükü çok ağır olduğu için bu talebe kırk gün sonra vefat 

etdi. 

  

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bir gece baktım, saat 02.00. Üst katta yatıyoruz, bir 

baktım, kapı çaldı. Mübarekler, ellerinde kağıt, 

kalem, gözlük, üst kata çıkmışlar. Buyrun efendim, 

hayırdır inşaallah, dedim. Efendim, bir ilave yazdım 

dediler. Yarın bu ilave Seadet-i Ebediyye'nin şu 

sayfasının şu paragrafına ilave edilecek. Tabii 

insanlık hali ya... Ben de içimden dedim ki, keşke 

yorulmasaydınız, yani bunu yarın sabah verseydiniz. 

Ben yarın sabah hemen götürür teslim ederdim gibi 

hafif bir düşünce, belki içimden geçti ki, hemen Mübarekler buyurdular ki, "Kardeşim, 

benim sabaha kadar yaşayacağım ne malum. Eğer ben bunu size söylemezsem, bu 

unutulur. Kimse bilmez ki bu nereye konacak... Onun için kusura bakmayın. Sizi de 

rahatsız ettim gece yarısı..." Estagfirullah efendim. Hiç mühim değil, dedim. Daha sonra 

gece kaç defa uykudan uyandırmışızdır Mustafa Kum'u. Osman Karabıyık'ı evden 

getirmişsizdir. "İlave var, matbaayı durdurun" diye... Bunları şunun için söylüyorum. 

Bu İlmihal büyük emek mahsulüdür, büyük zahmet mahsulüdür. Bu zahmeti Mübarekler 

bizler için yaptılar, bizler için hazırladılar. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübareklere sordum. Efendim, sizin yanınızda her 

şey iyi, sizin yanınızdan çıkınca eski halimize 

dönüyoruz, dedim. Kardeşim, bunu Eshab-ı kiram 

cenab-ı Peygambere de sordu. Ya Resulallah, sizin 

yanınızdayken melekler gibi oluyoruz, dünyayı 

unutuyoruz; ama dışarı çıkınca bir müddet sonra yine 

eski halimize dönüyoruz. Sizin yanınızdaki bu hâl 

acaba devam edemez mi? Eğer devam etse, siz meleklerle dahi 

konuşursunuz, buyurdular. Ama insan demek muhtaç demektir. Allahü tealanın 

yarattığı her şeye biraz daha gönlünü bağladıkça, Allahü tealanın rızasından biraz daha 

uzaklaşır. Dolayısıyla, Allahü tealanın rızası insanların muhtaç olduğu şeyleri 

bırakmasına bağlıdır. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; Bu kainatta yaratılan her 

şey insana faydalı olması için yaratılmış; ama insanoğlu ihtiyacı olduğu her şeye kalbini 

bağladığı müddetçe, bağladığı miktarca Allahü tealadan uzaklaşır. Böylece insan, 

mahlûkatın en kötüsü olur. Ölçü; Allahü tealaya yakınlık ve uzaklıktadır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

1 Ekim 2016 Cumartesi 

2 Ekim 2016 Pazar 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bir kış günü evde, aşağıda hep beraber 

oturuyoruz, soba yanıyor. Mübarekler 

buyurdular ki; Kapağını açın, kömürler yandı mı 

bir bakın. Yanmışsa kapağı tam kapatmayın, 

hafif kısıp açın. Neden? Uzun süre yansın, 

kömürler hemen bitmesin. İsraf haram. Peki 

efendim, dedim. Kapağı açtım, öyle donakaldım. 

Hanımanne baktı, Mübarekler baktı.. 

Mübarekler, ne oldu kardeşim, buyurdular. 

Efendim, Allah muhafaza etsin, insan şuraya elini 

soksa çıkarsa, yetmiş bin cilt kitap okumaya bedel, dedim. Mübarekler; Kardeşim, bu 

ateş ki, dünyaya yetmiş defa yıkanarak geldi, buyurdular... 

Birgün dışarıda yağmur yağıyordu. Mübarekler buyurdular ki; Efendim, rahmet yağıyor. 

Sonra; Efendim, buraya da rahmet yağıyor, buyurdular. Çünki, Silsile-i âliyyeyi 

okurken, sonunda, salihleri söyleyince, yağar rahmet-i ilahi, diyoruz. O rahmet, 

yağmurdur; buradaki rahmet de, afv ve mağfirettir. Büyüklerin isimlerinin anıldığı yerde 

ruhları hazır olur. Nasibi olan, müsait olan, istifade eder. Müsait olmayandan geçer 

gider. Aynı, bir kabın açık olması, az açık olması veya ters olması gibi. Bu kabın açık 

olmasının birinci şartı; sevgi, muhabbet ve itaattir. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Birgün Mübareklere; Efendim, ahirette işiniz çok 

zor, dedim. Allah Allah neden o kardeşim 

buyurdular. Hadi biz neyse, sizin yanınızdan 

ayrılmayız inşallah; ama Afrika'dan, başka 

yerlerden, sizi bilmeyen binlerce, onbinlerce insan, 

bu, Hüseyin Hilmi Işık diye peşinizden koşacak 

dedim. Hocamız; Ben onun kolayını buldum 

kardeşim. Efendi hazretlerinin arkasına 

saklanacağım, her şey bu, aradığınız zat bu zat diyeceğim, buyurdular. Kim ne kadar 

kendinden bahsedilmesini isterse; o, o kadar zarara uğrar. 

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

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

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

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

3 Ekim 2016 Pazartesi 

4 Ekim 2016 Salı 
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kaç saat, kaç dakika ne kadar kaldım burada? Binlerce, onbinlerce sene yatacak, 

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

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

öyledir. Mü'minlere böyle olacaktır ki, anlamayacaklardır. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Birgün Mübareklere; bir arkadaşımız; 

efendim, birileri toplanıyorlar, masalar 

kuruyorlar, ortaya bardaklar koyuyorlar, el 

ele tutuşuyorlar, şangır şangır bardaklar 

oynuyor, masa dönüyor, birisi geldi diyorlar. 

Bu, bizim dinimizde var mı, diye sordu. 

Mübarekler cevab bile vermediler. Namaz 

kılalım, buyurdular. Namazları kıldık, 

cemaate döndüler. Efendim, Ahmet Namık-i 

Câmî hazretleri var. Haram işitmemek, 

haram söylememek için onbeş yıl dağda yaşamış, sonra Allahü tealanın emriyle irşad 

için şehre inmiş. Efendim, altıyüzbin hıristiyan onun sohbetiyle müslüman olmuş ve çok 

kitap yazmış. Miftah-ün Necât diye bir kitabı var. İşte kardeşim, ruh böyle çağırılır. 

Ahmet Namık-i Câmî hazretlerinin ruhu şimdi burada. O ruhlardan istifade etmenin tek 

şartı var. O da inanmak. Neye inanmak? Onun Allah adamı olduğuna inanmak. 

İnandığınız anda muhabbet teşekkül eder. Sevgi teşekkül ettiği anda irtibat başlar, 

buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Kardeşim, bir yerde Allahü tealanın dinine hizmet ediliyorsa, 

bütün dünya nimetleri, bütün ahiret zevkleri, bunun yanında 

hiç kalır. O kadar büyük nimettir. Sonra, hadis-i şerif 

var. İnde zikrüssalihin tenzîlürrahme. Eğer bir yerde 

büyüklerden bahs edilirse, oraya rahmet yağar. 

Bir gün Mübarekler buyurdular ki; Ankara'daydım. Bir gün 

yolda bir arkadaşıma rastladım. Müthiş bir üzüntü içindeydi. 

Hayırdır dedim arkadaş, ne bu halin. Dedi ki: Yirmi yaşındaki 

kızım hastalandı. Uzun müddet hastanede yattı. En son dediler 

ki, artık kızını al, tıbben yapacak bir şeyimiz kalmadı. Aldım eve götürdüm. Son günleri 

bekliyoruz, dedi. Mübarekler buyurmuşlar ki; beraber eve gidelim. O arkadaşın evine 

5 Ekim 2016 Çarşamba 
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gidiyorlar. Buyuruyorlar ki, bana bir tabak getirin. Tabak getiriyorlar. Tabağın içine şifa 

âyetlerini yazıyorlar. Kardeşim, bunlar şifa âyetleridir. Şifa âyetleri şifadır ve şifa olacak 

sebepleri yaratır, buyurmuşlar. 

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... 

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

70'li yılların başlarında, mübarek Hocamızın, istirahat için, zaman zaman deniz kenarına 

gidip oturduklarını işitirdik. Hatta bir gün buyurdular ki; Rumeli kavağına inerken deniz 

kenarında duvarın üzerine oturdum, denizi seyrediyordum. Yoldan bazı gençler 

geçerken, şu ihtiyarı ittirelim mi, diyorlardı. Çok korktum, hemen kalktım geri döndüm, 

buyurdular. Bu hadise üzerine, abim (Osman abi), mübarek Hocamız, rahat bir şekilde 

istirahat etsinler diye evvela Rumeli kavağında sonra Sarıyer'de yazlık sayfiye evi 

kiraladı ve evi Hocamızın emrine verdi. Hocamız sık sık hafta sonları bu evi teşrif 

ederler, akşama kadar sohbet edilir, kitap okunurdu. Hatta bazan ehibbadan 

arkadaşlarını, Abdülhakim efendi hazretlerinin talebelerinden hayatta olanları da davet 

ederler, eski günleri yâd ederlerdi. Tabii, böyle günler bizim için bayram olurdu, 

hayatımızın en tatlı, en güzel günleri, Hocamızla ve Enver abimiz ile beraber 

geçirdiğimiz günler olurdu. Çünki, o günler dünya hayatı değil, ahiret hayatı gibiydi, 

Cennet hayatı tadında idi. Hocamızın ve Enver abilerin, Sarıyer'de Osman abinin evine 

teşrifleri, 92 senesinde Enver abilerin sarıyerdeki Manolya yalı alınıncaya kadar 17-18 

sene kadar devam etti. Daha sonra da Enver abilerin evine komşu olarak Osman abi ile 

sık sık yatsı namazlarına gider, her sohbetlerinden istifade etmeğe çalışırdık. Hocamız 

buyururlardı ki; "Eskiden dünyanın sevilecek tarafı vardı, âlimler vardı, evliyalar vardı, 

onların sohbetleri vardı, o sohbetlerin heyecanı vardı, onun için dünyanın sevilecek 

tarafı vardı. Eskiden dünyayı sevmemek daha zordu. Şimdi o büyükler kalmadığı için 

dünyanın sevilecek tarafı kalmadı, şimdi dünyayı sevmemek daha kolay" buyururlardı. 

Bunu o zaman biz anlayamazdık, fakat Hocamızın ve hele ki Enver abimizin vefatı ile 

öksüz kalınca, Hocamızın bu sözünü anlamış olduk. 

Burada, Osman abinin Sarıyer'deki evinde, mübarek Hocamızın anlattıklarından 

bazılarını, birkaç bölüm olarak anlatacağız inşallah. 

7 Ekim 2016 Cuma 
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Mübarek Hocamız buyurdular ki; 

  

Seyyid Abdülhakîm Efendi hazretleri bir gün buyurdular ki; "Van'da Başkal'a şehrinde 

bir medresem vardı. Bu medresede yirmi-otuz talebe okutuyordum. Talebenin yimesi, 

içmesi, elbiseleri, bütün masrafları hep bana ait idi. Bir gün ders veriyordum, kapı açıldı, 

içeri gayet temiz giyinmiş bir beğ geldi. Selam verdi ve dersi dinledi. Ders sonunda 

yanıma geldi; (Efendim kaç talebeniz var? Hangi kitâbları okutuyorsunuz? Hangi 

kitâblara ihtiyacınız var?) diye sordu. Ben de lâzım olan birçok kitâb ismi verdim. 

Cebinden defterini çıkardı, bütün ihtiyaçlarımı deftere yazdı. Biraz sonra veda etdi, gitdi. 

Konuşması gayet nazik, elbisesi gayet muntazam ve temiz olduğundan, bunun bir 

İstanbul beyi olduğunu anladım. Birkaç ay geçdi. Ben artık bunu unutmuşdum. Birgün 

medreseye postacı geldi. Seni postaneden istiyorlar dedi. Gitdim. Bunlar sana geldi 

dediler. İki büyük sandık gösterdiler. O iki sandık, kitâb dolu idi. Kitâbları, sandıkları 

aldım, hayvana bindirdim. Medreseye getirtdim. Sandıklar açıldı. Bir de ne bakayım, 

sandığın içinde iki ay evvel ismlerini yazdırdığım kitâblar. Üzerinde bir kağıt. (Halife-i 

müslimin Sultan Abdülhamid Hân'ın hediyyesidir) yazılı." Demek ki, Sultan 

Abdülhamid hân bütün Anadolu'ya, bütün ilm yuvalarına, at üstünde, deve üstünde 

böyle bedava kitâb gönderiyordu. Şimdi bizim kitâbların yayıldığı gibi... 

  

Efendi hazretleri, Abdülhamid Hanın kabrinin önünden geçerken, "Esselamü aleyke ya 

melikel âdil" diye selam verirdi... 

 

Ali Haydar efendinin hocası, Bandırmalı Ali hocanın oğlu Şemseddin efendi vardı. Onunla 

görüşürdük. Benim babam cüzhan [cüz'leri ta'kib eden kişi] idi dedi. Yıldız serayında 

Abdülhamid han, devamlı Kur'an-ı kerim okuturmuş. Herkesin okuduğu cüz'ler varmış. 

Biri bitirir, öbürü başlarmış. Devamlı hatm okunurmuş. Şemseddin efendi dedi ki, 

babam oraya cüz' okumaya gitdiğinde ben de, beş-altı yaşlarında çocukdum. Bağçede 

oynardım. Abdülhamid han havuzun kenarında oturur, kahve içerdi. Hergün günlük 

gazeteleri mütalaa ederdi. Paşalar, görüşmek için sıra beklerdi. Birgün bahçe kapısında 

iriyarı birisi beni çağırdı. Plevne kahramanı Osman paşa imiş. Abdülhamid Hanın çok 

sevdiği paşalardan biridir. Osman paşa bana dedi ki, "Abdülhamid Hanın yanına git, 

bağırarak Osman paşa kapıda bekliyor de." Yanına gitdiğimde gazete okuyordu. Osman 

paşa kapıda bekliyor dedim, kaçdım dedi. Sonra Abdülhamid han zile basmış, Osman 

paşayı çağırtmış. 

 

- devamı haftaya – 
 

Fî emanilah 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübarek Hocamız anlatmışlardı, Abdülkâdir-i Geylani 

hazretlerinin türbesine biri gelmiş. Günlerce, aylarca 

türbesinde yalnız onu düşünmüş. Sonra ruhaniyeti gelmiş, 

istifade etmiş. Böyle kaç zaman geçtikten sonra, Gavs-ı 

Âzâm gelmiş, yeter; bizden daha fazla istifade edemezsin. 

8 Ekim 2016 Cumartesi 
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Mehmed Ma'sum hazretleri Hindistan'da. Niçin ona gitmiyorsun? Bizzat konuşman, ona 

bir şeyler söylemen, onun da seni görmesi lazım. Burada bu kadar olur. Bırak beni, git 

oraya, buyurmuş. Onun için, mübarek Hocamız buyurdular ki; Eğer bir yerde mübarek 

bir zât varsa, herkesin, dinini öğrenebilmek için, malını mülkünü satıp, oraya gitmesi 

farzdır. Bir doktora tedavi olmak için her şeyini feda ediyorsun; ama ebedi seadetin, 

ebedi varlığın için bunda hasis davranıyorsun. Bu olmaz! 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler bir güzel hatıra anlatmışlardı. 

Mübarekler buyurdular ki; Altınkum'da Efendi 

hazretleriyle el ele tutuşmuş halde denize 

girmiştik. Vapur geçtiği vakit, gelen dalgalar 

üzerimizden geçerdi. Sular, Efendi hazretlerinin 
sakalından aşağı sızardı. Orada Efendi hazretleri 
Mübareklere bir konu anlatmışlar. Bir gün 

Abdülhâlık-ı Goncdüvani hazretleri ile Hızır 
'aleyhisselam' el ele tutuşmuşlar. Hızır 

'aleyhisselam' Abdülhâlık-ı Goncdüvani 

hazretlerinin kalbine gizli zikri telkin etmiş. Biz Efendi hazretleriyle nasıl el ele 
tutuşmuşsak, onlar da öyle el ele tutuşmuşlar. Hızır 'aleyhisselam' Abdülhâlık-ı 
Goncdevani hazretlerine havuzda zikir öğretmiş. Nasip meselesi... 

 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 
 
Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam" , hiç 

kimseye ''Bana peki deyin'' dememiştir. Ama Eshab-

ı kiram "aleyhimürrıdvan" canlarını feda etmişlerdir. 

Hatta, Peygamber Efendimize hayır demek küfürdür, 

çünkü O'nun her sözü İslamyettir. O'nun bakışına, 

oturuşuna, kalkışına hayır demek küfürdür. O, açık 

Kur'an-ı kerimdir. Kur'an-ı kerimin yaşayan şeklidir. 

O'nun her hareketi, Allahü tealanın razı olduğu harekettir. Allahü tealanın razı olmadığı 

herhangi bir şey Ondan olamaz. O bakımdan, Peygamber efendimize "sallallahü aleyhi 

ve sellem" benzemek, Allahü tealanın rızasını kazanmak için en iyi yoldur. O'nun 

vârisleri de odur. Onun için, Hocamıza kalben, fiilen, ahlâken ne kadar benzemeğe 

uğraşırsak o kadar faziletli insanlar oluruz. Kıymetli, saygılı oluruz. Yoksa, kendi 

koyduğumuz kaidelleri kendimiz tatbik etmeğe başladığımız andan itibaren rezi oluruz. 

 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

 

Bir gün Hocamızla giderken buyurdular ki; 

Efendim, Allahü teâlâ ahirette bize bir nimet ihsan 

ederse, yani Cennetini ihsan ederse; biz de, "Ya 

Rabbi! Dünyada bu hizmetleri kardeşlerimizle 

birlikte yaptık. Onlara da Cennetini nasib et!" 

deyip mahşer yerine dönüp bütün arkadaşlarımızı 

tek tek toplayıp Cennete götüreceğiz. 

 

Hocamız buyurdular ki; bir kimse bana nasıl muvaffak oldunuz diye sorsa cevabım 

şudur. Hayatım boyunca bir hadis-i şerife yapıştım ve muvaffak oldum. O da "Helekel 

musevvifun", yarın yaparım diyenler helak oldu. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Mübarekler buyurdular ki; İslamiyet teslimiyettir. 

 

Hocamız buyurdu ki; Efendi Hazretlerinin bana 

yaptığı en büyük iyilik, beni küfürden kurtardı, ki 

ben nemazımı kılan bir insândım. 

 

Biz Mübârekler'le Serhend-i Şerif'e gittiğimiz 

zaman, o mescidde, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin 

nemaz kıldığı yerde, Mübârekler yanaklarını, başlarını yere koyup hüngür hüngür 

ağladılar. Ya Rabbi, talebelerimi affet, hepsinden razı ol diye duâ ettiler. Mübâreklerin 

öyle ağladıklarını hiç duymadım ve çok korkdum, ya Rabbi bizi sâlimen memleketimize 

gönder diye duâ ettim. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ekim 2016 Salı 

12 Ekim 2016 Çarşamba 
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Enver abim buyurdular ki; 

 

Hocamız; Otuz sene evvel tanıdığım Enver 

neyse, edebi ve tevazuu hiç değişmemiş, 

buyurdular 

 

Mübârekler buyuruyorlar ki; her sıkıntının, her 

başarısızlığın, her derdin ilacı istiğfardır. 

 

Akşam, mezheb taklidi ile ilgili sual vardı. Mübârekler, Efendi Hazretleri imdâda yetişdi, 

cevab meydana çıktı buyurdular. Mezheb taklidinde esas şudur, Hanefi mezhebinde 

olan, herhangi bir mezhebi taklid ettiği zeman, o mezhebe girmiş olmaz, kendi 

mezhebindedir. Sadece o mezhebin farzlarına ve müfsidlerine tabi olur. Vaciblerine, 

mekruhlarına, sünnetlerine tabi olmaz. 

 

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... 

 

70'li yılların başlarında, mübarek Hocamızın, istirahat için, zaman zaman deniz kenarına 

gidip oturduklarını işitirdik. Hatta bir gün buyurdular ki; Rumeli kavağına inerken deniz 

kenarında duvarın üzerine oturdum, denizi seyrediyordum. Yoldan bazı gençler 

geçerken, şu ihtiyarı ittirelim mi, diyorlardı. Çok korktum, hemen kalktım geri döndüm, 

buyurdular. Bu hadise üzerine, abim (Osman abi), mübarek Hocamız, rahat bir şekilde 

istirahat etsinler diye evvela Rumeli kavağında sonra Sarıyer'de yazlık sayfiye evi 

kiraladı ve evi Hocamızın emrine verdi. Hocamız sık sık hafta sonları bu evi teşrif 

ederler, akşama kadar sohbet edilir, kitap okunurdu. Hatta bazan ehibbadan 

13 Ekim 2016 Perşembe 

14 Ekim 2016 Cuma 
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arkadaşlarını, Abdülhakim efendi hazretlerinin talebelerinden hayatta olanları da davet 

ederler, eski günleri yâd ederlerdi. Tabii, böyle günler bizim için bayram olurdu, 

hayatımızın en tatlı, en güzel günleri, Hocamızla ve Enver abimiz ile beraber 

geçirdiğimiz günler olurdu. Çünki, o günler dünya hayatı değil, ahiret hayatı gibiydi, 

Cennet hayatı tadında idi. Hocamızın ve Enver abilerin, Sarıyer'de Osman abinin evine 

teşrifleri, 92 senesinde Enver abilerin sarıyerdeki Manolya yalı alınıncaya kadar 17-18 

sene kadar devam etti. Daha sonra da Enver abilerin evine komşu olarak Osman abi ile 

sık sık yatsı namazlarına gider, her sohbetlerinden istifade etmeğe çalışırdık. Hocamız 

buyururlardı ki; "Eskiden dünyanın sevilecek tarafı vardı, âlimler vardı, evliyalar vardı, 

onların sohbetleri vardı, o sohbetlerin heyecanı vardı, onun için dünyanın sevilecek 

tarafı vardı. Eskiden dünyayı sevmemek daha zordu. Şimdi o büyükler kalmadığı için 

dünyanın sevilecek tarafı kalmadı, şimdi dünyayı sevmemek daha kolay" buyururlardı. 

Bunu o zaman biz anlayamazdık, fakat Hocamızın ve hele ki Enver abimizin vefatı ile 

öksüz kalınca, Hocamızın bu sözünü anlamış olduk. 

 

Burada, Osman abinin Sarıyer'deki evinde, mübarek Hocamızın anlattıklarından 

bazılarını, birkaç bölüm olarak anlatacağız inşallah. 

 

- geçen haftanın devamı – 

 

Mübarek Hocamız buyurdular ki; 

  

Albay idim. Beşiktaş'da, Yıldızdaki Hamidiye câmi'ini ziyarete gitdim. İhtiyar bir imâm 

beni gezdirdi. Câmi'-i şerifde Sultan Hamid Hâna "Cennet mekan" hediyye edilmiş Kâbe 

örtüsünü ve levhaları gezdirdi. Sonra yukarıya çıktık. Hünkarın nemâz kıldığı yeri 

gösterdi. Daha sonra bir odaya ve -af edersiniz- abdesthaneye girdik. Abdesthane 

taşının üstünde iki dâne nalın vardı. Bu nalınları Sultan Hamid "Cennet mekan" giyer idi 

dedi. Sultan Abdülhamidin mübârek ismini işitince gözlerim sulandı. Halife-i müslimînin 

mübârek ayaklarının temas etdiği o nalınlara eğildim. Yüzümü, yanaklarımı sürdüm; 

öptüm. Gözlerimin yaşı nalınlara damladı. 

 

1949 senesinde Bursa Askeri lisesinde öğretim müdürü idim. Okula yeni bir kumandan 

ta'yîn edildi. Kurmay albay Adnan bey. Ben binbaşıydım. Beni çağırdı. "Müdürüm gel, 

seninle Bursa şehrine inelim, tanışma ziyareti yapalım" dedi. Beraber Bursa'ya indik. 

Evvela valiyi, sonra belediye başkanını, polis müdürünü ziyaret etdik, tanışdık. Nihayet, 

sıra mekteblere geldi. Bursa erkek lisesine girdik. Lise müdürü, kimyager Rıfat bey, 

yaşlıca bir adam. Odasında bize kahve ısmarladı. Kahve içerken bizim kumandan -latife 

olsun diye- dedi ki, "Sayın müdürüm, mektebinizin en havadar, en aydınlık, en ferah 

odasını kendinize ayırmışsınız. Bu haksızlık değil mi?" dedi. Lise müdürü Rıfat beğ şöyle 

bir cevab verdi: "Yok kumandanım, yanılıyorsunuz. Bu oda, mektebimizin en iyi odası 

değildir. Mektebimizin her odası böyle iyidir. Her odası böyle havadar, aydınlık, ferahdır. 

Çünki, bu mektebi II. Sultan Abdülhamid hân yapdırmışdır. Memleketin her tarafında, 

her vilayetinde, aynı şekilde aynı binaları yapdırmışdır. Binaların yerini kendisi serâydan 

emr etmişdir. Bu binayı, Bursa'da öyle bir tepe üzerine kondurmuşdur ki, ne kadar yol 

açılsa, istimlak edilse, bu bina yıkılmaz. Çünki burdan yol geçmez. Bursa'da Keşiş dağı 

olduğu için güneş geç doğar, akşam erken batar. Ya'nî, Bursa'nın gündüzleri kısadır. Bu 

mektebi öyle bir yere yapdırmış ki, güneş sabayleyin önce bu mektebe gelir, akşam en 

son buradan ayrılır. Bu mekteb öyle sağlam yapılmış ki, senelerden beri bir tamir 
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görmemiş. Halbuki karşımıza geçen sene ticaret lisesi yapıldı. Müsabakalar yapıldı. 

Birinciliği kazanana çok paralar verildi. Onun planına göre bina karşımıza yapıldı. Belki 

teşrif etmişsinizdir veya biraz sonra göreceksinizdir. Daha sokak kapısından içeri 

girdiniz mi, abdesthane kokusu sizi karşılar. Geçen sene yapıldı, bu sene duvarları 

çatladı. Şimdi tamir edilmektedir. Biraz sonra göreceksiniz. Ben Manastırda, bu binada 

okudum. Çünki, tâ Manastırdan Haleb'e, Şam'a kadar her vilayete aynı binaları 

yapdırmışdır." Ben de bunu tasdik ederim. Çünki, Ankara'da Yenişehir istasyonunun 

yanındaki kayaların üstünde Ankara Lisesi, taş bina, Bursa'daki Erkek Lisesinin 

aynısıydı. Fekat Sultan Abdulhamid'in eseri olduğu için, ismi unutulsun diye yıkdırıldı. 

Yerine tıp fakültesi hastanesinin bir kısmı yapıldı. 

 

Bundan yirmi sene evvel elime İslâm harfleriyle yazılmış bir kitâb geçdi. Kitâbın ismi 

Hatırat-ı Abdülhamid-i Hân-ı Sâni. Yazan da, mabeyn başkatibi Esad bey. İslâm 

harfleriyle yazılmış yüz sayfa kadar bir kitâb. Bir yerinde diyor ki, Sultan Abdülhamid 

hân "Cennet mekan" Mülkiye mektebinden, ya'nî siyasal bilgiler okulundan birincilikle 

çıkanı serâya katib alırdı. İkinci ve üçüncü derecede mezun olanları Bab-ı aliye verirdi. 

Talebe çalışsın diye, talebeyi teşvik etmek için, her sene birinci çıkanı serâya alırdı. Ben 

mülkiye mektebini birincilikle bitirdiğim için serâya alındım diyor. Senelerle çalışarak 

nihayet baş katib olmuş. Bir gece İngiltere'den bir şifre geldi. Acele cevab vermek lâzım 

idi. Cevabı yazdım, fekat sultana imza etdirmek lâzım idi. Gece yarısı yatak odasına 

gitdim, kapıyı vurdum, açılmadı. Bir daha çaldım. Yine açılmadı. Bekledim, bekledim, 

acaba bir emr-i Hak mı vaki oldu, sultana bir şey mi oldu diye üçüncü defa hızlı hızlı 

vurmağa başlamadan kapı açıldı. Bir de baktım. Sultan Hamid kolları sıvalı, elinde havlu, 

kurulanıyor. "Evladım, seni beklettim değil mi? Kusuruma bakma. Daha birinci 

vuruşunda uyandım. Böyle gece yarısı mühim bir imza için geldiğini anladım. Abdestim 

yoktu, abdest almak için seni beklettim. Çünki, bu milletin hiçbir kağıdına abdestsiz bir 

imza atmadım. Onun için abdest aldım. Oku dinleyeyim." dedi. Okudum. Çok güzel 

yazmışsın. Bismillahirrahmânirrahîm deyip imzaladı. İşte böyle, memleketi, Allahın 

emri ile; sadakatla, hulusla, bir şefkatli baba gibi idare ediyor idi. 

 

Albay iken Yıldız serayını birçok subaylarla birlikde gezmeye götürdüler. Bir üsteğmen 

gezdiriyordu. Havuzun yanında üsteğmen dedi ki; Abdülhamid Han bu havuzun başında 

otururdu, Bir çok kadınlar da bu havuzun içinde yüzerdi, dedi. Dayanamadım; 

üsteğmenim, sen bunu nereden öğrendin, nerede yazıyor bu, dedim. Orada birçok paşa 

vardı. Hepsi de beni dinlemeye başladı. Dedim ki, ben onun kitabını okudum. Kitabın 

adı, (Hatırat-ı Abdülhamid-i Sani). Orada bu mes'ele anlatılıyor. Orada yazıyor ki; 

Abdülhamid Han bu havuzun başında annesiyle beraber oturur, kahve içerdi, 

yorgunluğunu çıkarırdı. Sen o sözleri nereden uyduruyorsun, dedim. Kitab ismi verince, 

kaynak gösterildiği için, üsteğmen birşey diyemedi. 

 

- devamı haftaya – 

 

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Allahü teâlâ'nın, yarattığı mahluklar arasında 

kendisine karşı duran hiç bir mahluk yoktur. 

Yalnız nefs, Allahü teâlâ'ya karşı isyan 

ediyor, tanımıyor. Bunun için de nefsi, Allahü 

teâlâ'nın emir ve yasaklarına uyarak ıslah 

etmelidir. 

 

Bir kimsenin dünyaya muhabbeti ne kadar artarsa, onu sevenlerin de ona muhabbeti o 

derece azalır. 

 

Rabbimiz bir kulunda iki korkuyu cem etmez. Dünyada korku içinde olanı ahirette 

korkutmaz. Dünyada korkusuz olan, ahirette çok korkutulur. Artı eksi meselesi. Çok 

seven çok korkar. Ben hocamdan çok korkuyorum, çünki çok seviyorum. Üzmekten çok 

korkuyorum. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Hadîs-i şerif'de "Helekel müsevvifûn” 

buyuruluyor. Allahü teâlâ hepimize, her an, 

her saniye, bir sevap kazanma fırsatı veriyor. 

Onu sonra yaparım dedin mi o fırsat gider. 

Elinize sevab kazanma fırsatı geçti mi, yarına 

tehir etmeyin. Mübârekler; bana birisi sorsa, 

nasıl muvaffak oldunuz diye sorsa, bu hadis-i 

şerifi söylerim, buyurdular. Bir iş yapılacaksa, 

bir saat sonraya tehir etmek mümkün değil. 

Bir gün, gece saat 2'de kapıyı vurdular. Seâdet-i Ebediyye'ye ilave olacak bir yazı 

getirdiler. Sabaha kadar ölürsem bunu koyacak yer bulamazsınız, buyurdular. 

 

Mübârekler, Cennet'de dünyâyı hatırlayacağız, böyle olmuşdu, şöyle olmuşdu diye 

anlatacağız, buyurdular. 

 

Mübarekler ne buyuruyorlar, hiçbir arkadaş, hiçbir arkadaşın kusuruna bakmasın... 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

15 Ekim 2016 Cumartesi 

16 Ekim 2016 Pazar 



216  | S a y f a  
 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Herşey niyete bağlı, niyetsiz hiçbirşey 

olmaz. 

 

İnsan, levhalara bakmadan otobana girse, 

çıkamaz, arzu ettiği yerin yanından 

geçemez. Onun için niyet, yol levhası 

gibidr. Yol levhası sizi arzu ettiğiniz yere 

götürür. Yoksa yol levhası sizi bir yere 

götürmek için mecbur değildir. Siz bakıp 

tercihinizi yapıp gidiyorsunuz. 

 

İyi niyetle yaptığınız her iş sevaptır. Kötü niyetle yaptığınız her iş günahtır, niyetsiz 

yapılanlar da; ha var ha yok zaten, öyle şey olmaz. Dilde niyet olmasa bile kalbinde 

mutlaka vardır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İnanarak, güvenerek, naklederek 

söylüyorum, bugün, şu zamanda 

kurtulmanın bir tek çaresi vardır, iki değil. Bu 

ne namazdır, ne oruçtur, ne hactır, 

kurtulanlarla beraber olmaktır. 

 

Allahü teâlâ Kur'an-ı kerim'de; "sadıklarla 

beraber olun" buyuruyor. Yalnız olmayın, 

kötülerle hiç olmayın. Yalnız olursan 

kurtulma ihtimalin var, ama kötülerin arasında yok. 

 

Dünyâ fâni, bu dünyâ nelerle doldu, nelerle boşaldı. Biz şükredelim ki, bu Büyüklere 

rastladık. Yoksa hepimizin hali dumandı. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

17 Ekim 2016 Pazartesi 

18 Ekim 2016 Salı 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Herkese iyilik etmeye mecbur değiliz, ama hiç 

kimseye kötülük etmeye de mezun değiliz. 

 

Müslüman kötülük yapmaz, kendisine zarar 

verene karşılık yapmaz, sabreder, ona tatlı dil 

ile nasihat eder. 

 

Cenab-ı Hakkın emrettiği iyi şeyleri öğrenmek, 

öğretmek ve yapmak ile mükellefiz. 

 

Şehid olarak ölmek isteyiniz. Şehidlerin kul hakkını mevlamız ödeyecek. Öyle 

buyuruyor. Sonra unutmamalı, şehidlik istemeyen nifak üzere ölebilir. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Seyyid Abdülhakim-i Arvasi hazretleri 

buyurdular ki; Kendi hukukunuzu, kendi 

kaidelerinizi kendiniz kurmağa kalkıştığınız ve 

uğraştığınız müddetçe huzur ve rahat 

bulamazsınız. Çünki, bizi Allahü teala 

yaratmıştır, biz O'nun kuluyuz. Yani, bu 

makinayı O yapmıştır. Bu makinanın nasıl 

çalıştırılması icab ettiğini O bilir. Makina 

O'nundur. Her firma kendi yaptığı makinayı bilir. O makinanın nasıl çalıştığını o firmadan 

öğrenirsiniz. Allahü teala bu makinayı yaratmıştır ve kullanma talimatnamesi olarak da 

Kur'an-ı kerimi göndermiştir, anlaşılması için de Peygamberler göndemiştir. 

Peygamberlerin gönderilmesinin sebebi, kitab-ı ilahiyi bize izah etmek içindir. Çünki, 

muhatap O. Resulullah efendimizin "aleyhissalatü vesselam" izahının dışında bir izah 

yanlıştır. İsabet kaydetse de kendi görüşüne göre mana verenler kâfir olur. Çünki, 

prosedürüne uymamıştır. Tefsiri ancak Peygamber efendimiz yapmıştır, Eshab-ı kirama 

anlatmıştır, Eshab-ı kiram da kendinden sonrakilere, onlar da müteselsilen naklederek 

bize kadar bildirmişlerdir. Bugün Kur'an-ı kerime yeniden mana vermek, Kur'an-ı 

kerimden dışarı çıkmak demektir. Kur'an-ı kerimin hangi manası eksik kalmış da şimdi 

mana verilecekmiş!...Bu, saçmalıktır.... 

ali zeki osmanağaoğlu 

19 Ekim 2016 Çarşamba 

20 Ekim 2016 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 

 

Geçen haftalarda, Osman abinin Sarıyer'deki 

sayfiye evini sık sık (hemen hemen her hafta 

sonu) Hocamızın teşriflerini, orada istirahat ettiklerini anlatmıştık. Mübarek Hocamız 

denizi severlerdi, ayrıca tam karşıda sütlüce sahilindeki, Abdülhakim efendi hazretleri 

ile yarım asır evvel yaşadıkları hatıraları yâd ederlerdi. O hatıralarını öyle anlatırlardı ki, 

dinleyen herkes, o günleri yaşıyor gibi olurdu. Hocamız, bilhassa seksenli yıllardan 

sonra, hemen hemen hiçbiryere gitmezlerdi. Ancak abimin (Osman abi) Sarıyer'deki evi 

gibi, Fatih'deki evi hariç. Hocamız, bir eve çok gitmişlerse, bu sayı bellidir; 3 kere, 5 

kere gibi… fakat Osman abinin Fatih'deki evini teşrifleri sayılamayacak kadar, 

yüzlerceden fazladır. Pekçok arkadaşımız Hocamızı Osman abinin evinde görmüştür. 

Orada emsalsiz sohbetler olurdu. Mübarek hocamız, Osman abiyi çok severler ve bazan 

ilk göz ağrım diye hitab ederlerdi. Enver abiden sonra en çok sevdiğim Osman abidir 

buyurmuşlardı. Abdülhakim abinin vefatından sonra, hanımannemiz sık sık Osman abiyi 

evlerine çağırırlar, seni Abdülhakimin yerine koydum, buyururlardı. Velhasıl, Hocamızı 

görememiş olup, fakat Hocamızı öğrenmek isteyen, tanımak isteyen genç 

arkadaşlarımız, mübarek Hocamızın hizmetlerinde ve sohbetlerinde çok bulunan, 

Hocamızın da çok sevdiği yakın talebelerine müracaat etmeği, emsalsiz bir nimet olarak 

bilmelidirler. 

 

Mübarek Hocamız buyurdular ki; 

  

Bundan on sene evvel Beylerbeyinde oturuyordum. Birkaç sene oturduk. O arada 

Beylerbeyi serâyının bekçilerinden birisi ile ahbab olduk. Yaşlı bir adamdı. Birgün dedi 

ki, Sultan Hamid Cennet mekan, Beylerbeyi serâyında iken polisler nöbetle 

bekliyorlardı. Polisin birinin o gece çocuğu dünyâya gelecekmiş. Tesadüf, o gece de 

nöbetçi. Birkaç çocuğu var. Ailesi kalabalık. İttihatçılar zemânında herşey pahalı, polis 

yarına ne olacağını bilemiyor. Parası yok. Düşünüyor, taşınıyor, en son diyor ki, böyle 

sıkıntı, felaket içerisinde yaşamakdansa, yarın sabah nöbeti teslim etdikden sonra, 

rıhtımdan kendimi denize atıp öleyim, bu sıkıntılı hayattan kurtulayım diye karar 

veriyor. Tam nöbeti teslim etmeye birkaç dakika kala yukarıdan pencere açılıyor. Polis 

bakıyor, Sultan Hamid "Cennet mekan" sarkmış, "Evlat, evlat, al şu torbayı" diye 

yukarıdan bir kese altın atıyor. "Bunu al, sana hediyyem olsun. Çoluk-çocuğuna 

sarfedersin. Sakın intihar etmeye kalkışma, intihar çok büyük günâhdır" diyor ve 

21 Ekim 2016 Cuma 
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çekiliyor. Polis ağlıya ağlıya bunu bana anlattı ve Sultan Hamid'in bir velî, Allahın bir 

evliyâsı olduğunu, "yemin ederim" diye ağlayarak söyledi. 

 

Ankara vâlîsi Âbidîn Pâşa varmış. Celâleddîn-i 

Rûmî hazretlerinin Mesnevî'sini şerh etmiş ki, 

çok ağır bir kitâbdır o. Âbidîn Pâşanın kabri 

Fâtih câmi'inin bağçesindedir. Sultân Hamîd 

hân zemânında Ankara vâlîsi idi. Onlar âlim 

insanlar idi. Hem âlim hem edîb. Edîb demek; 

terbiyeli demekdir. Ankara vâlîsi İstanbul'a, 

Halîfe'ye mektûb yazıyor. O zemân halîfe 

Sultân Hamîd hân idi. "Efendim, Ankara'nın 

içme suyu malumuâliniz kireçlidir. Ankara'dan 

altmış kilometre uzakda Elmadağı var efendim. 

Elmadağı'nda mis gibi su çıkıyor, hiç kireci yok, gâyet lezzetli. Ankara'daki evlâdlarınız, 

para topladık efendim. Bu Elmadağı'nın suyunu Ankara'ya getireceğiz müsâ'ade 

buyurulursa." diyor. Böyle büyük iş yapmak için Halîfe'den izn almak lâzım imiş. 

Halîfe'den izin almadan olmaz bu iş. İzin istiyor. Sultân Hamîd hân da cevâb yazıyor: 

"Evlâdım, bizim dînimizde su getirmek çok büyük ibâdetdir. Oradaki evlâdlarımız 

müsâ'ade etsinler de bu ibâdetin sevâbını ben alayım. Onun için kaç bin altın topladınsa 

onu sâhiblerine iâde et, geriye ver. Bu suyun bütün masraflarını ben te'mîn edeceğim" 

diyor. Serâydan verecek fekat devletin parasını değil. Vergi milletin hakkıdır. Onun için 

Sultân Hamîd hân serâydan verecek fekat vergiden veremez. Babasından kalma 

mîrâsları vardı. Kendi mülkü olan toprakları var. Babalarından kalmış olan paralardan 

veriyor ve Ankara'ya o su geliyor. Ankara'da yüzlerce yere çeşme yapılıyor. Cebeci ile 

Kurtuluş istasyonunun arasında meydân var, çukurda. O çukurdaki meydânda Sultân 

Hamîd Hânın öz parası ile yapdırdığı çeşme var idi. Haziran ayında, sıcakda, o çeşmeden 

su içdim, buz gibi idi. Dağdan geliyor çünki. Kar suyu, buz gibi idi. Ankara'nın her 

yerinde vardı bunlar. Sonradan o çeşmeler kaldırıldı. Osmânlı halîfesi milletine, tertemiz 

buz gibi suyu dağdan getirtmişdi. İşte o suyun geçdiği su künkleri, bizim bağçede idi. 

  

Kimyâ fakültesini 1936 yılında bitirince, Ankara'ya ta'yîn oldum. Mamak'da kimyâ 

fabrikası vardı. Oraya ta'yîn etdiler beni. Mamak'da köylülerden birinin evini kirâ ile 

tutdum. Ev çok büyükdü. Bağçesi de çok kocaman idi. Vişne bağçeleri, ayva bağçeleri 

vardı. O bağçenin dağ tarafındaki yamacında su künkleri vardı. İşte Sultân Hamîd Hân'ın 

getirdiği su, o bağçeden geçiyormuş. Elmadağ o tarafda idi. 

 

Abdülhamîd hân ve Osmânlı sultânlarının hepsi iyi insanlardı. Şimdi ba'zılarını 

kötülüyorlar. Kimisine deli diyorlar. Kimisine içki içdi diyorlar. Hepsi dine çok hizmet 

etmişdir. Ancak ba'zısı daha çok hizmet etmişdir. fekat kötü olanı yokdur. Hepsi Ehl-i 

sünnet i'tikâdındadır, hepsi nemâzında abdestindedir. Hiç içki içeni de yokdur. Ehl-i 

sünnet i'tikâdında ve dine hizmet eden kişilerdir. Tâbi'ki Kanûnî gibi, Yavuz Selîm gibi, 

Fâtih sultân Mehmed hân gibi sultânların hizmeti diğerlerinden dahâ fazladır. Fekat 

Abdülhamîd hânınki dahâ da fazlaydı. Yavuz Selim hânın, Kanûnî sultan Süleyman hânın 

etrâfında sağlam insanlar vardı. Şeyhulislâmları iyi insanlardı. Ebüssü'ûd efendiler, İbni 

Kemâl pâşalar vardı yanlarında. Yardım eden yardımcıları da vardı, hepsi kıymetli 

insanlardı. Sokullular gibi kıymetli devlet adamları vardı. Ya'nî hem siyâsî, hem dîni 

olarak yardımcıları kıymetli insanlardı. Onun için dahâ çok hizmet edebildiler. 
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Abdülhamîd hân ise tek başına hizmet etdi. Otuzüç yıl yıkılmış olan bir devleti ayakda 

tutdu. Şeyhulislâmı bile masondu. Devlet adamları da masondu. Celâl pâşalar, Midhat 

pâşalar, Enver pâşalar... Buna rağmen hizmet edebildi. 

 

Abdülhamîd hân dahâ evvelkilerden çok dahâ üstün, dahâ kıymetlidir ve dahâ çok 

hizmet etmişdir. Çevresinde iyi insan kalmamışdı. Hizmet şekli de bizimkine benziyordu. 

Ya'nî kitâb ile. Öncekiler kılınç ile idi. Bir Kanûnî sultân Süleymân zemânında kılınç 

çekince bütün dünyâ susuyordu. Fekat Abdülhamîd hân mübârek kitâb ile hizmet etdi. 

Soğuk harb başlamışdı o zemân, sıcak harb bitmişdi. Dünyanın her yerine develerle 

kitab göndermişdi. Endonezya'dan, Cakarta'dan geçen gün gelen bir mektubda diyor 

ki, "Ben buranın en büyük medresesinin müdiriyim. Fekat bu medresenin müdürü 

olmaya layık değilim. Bu medreseyi babam kurmuş. Onun için, babadan oğula 

kaldığından dolayı buranın müdiri oldum. Babam medreseyi kurduğu zeman, Sultan 

Abdülhamid Han babamın medresesine develerle İstanbul'dan çok kitab gönderdi. şimdi 

de yine, İstanbul'dan Abdülhamid Hanın torunları olan sizler, benim medreseme kitab 

gönderiyorsunuz. Çok ihtiyacımız var. Daha çok gönderin" diyor. Babam, Abdülhamîd 

hânın gönderdiği kitâblarla talebe yetiştirirdi. Şimdi bana da İhlâs Vakfından geliyor 

kitâblar. Sizin gönderdiğiniz kitâblarla ben talebe yetiştiriyorum diyor. işte Abdülhamid 

Han, dünyanın her yerindeki ilm yuvalarına develerle kitab gönderirmiş. Etrafındakiler 

bozuk insanlardı. Dinsizler, masonlar devleti ele geçirmişlerdi. Şeyhulislamı bile 

masondu. Buna rağmen, bu zorluklar içinde çok hizmet etdi. Diğerlerinin etraflarında 

hep iyi insanlar vardı. Âlimler vardı. Fekat Abdülhamid Han yalnızdı. Eğer etrafında iyi 

insanlar olsaydı, hepsinden daha fazla hizmet edecek kapasitesi vardı. Hattâ Vahîdeddîn 

hân kalsa idi, devâm etse idi, o Abdülhamîd hândan dahâ da Üstün idi, çünki o ayrıca 

âlim idi. Onun maalesef elinde hiçbir yetki yokdu. Hattâ masonların yazdığı ve bizim 

çocukluğumuzdaki okuduğumuz târîh kitâblarında bir sürü iftirâlar vardı. Vahideddin 

Han için, kaçdı diyorlar. Yalan! Zorla gönderildi. Giderken de seraydan hiçbirşey almadı. 

Yanınıza biraz bir şeyler alsanız denildiğinde, "Milletimin malını nasıl alayım" dedi. 

Yanındaki yardımcıları diyorlar ki; "Yurtdışında sefîl bir hayât yaşarsınız ve zor durumda 

kalırsınız, hiç olmazsa biraz para alsanız yanınıza". Alamam, bunlar milletimin malı" 

buyuruyor. Sonra bir zümrüt taç getirdiler. Sultan Mahmud Handan kalma. Çok kıymetli 

idi. Hiç olmazsa bunu alın dediler. Dedenizden kalma mirasdır. Dedenizin öz malıdır. 

Bütün dünya kanunlarına göre bu sizin malınızdır dediler. Bunu bâri alın, hiç olmazsa 

birkaç sene size yeter. Bu tâc çok kıymetlidir." diyorlar. Bu da benim milletime 

hediyyem olsun" buyuruyor. Onu da götürmüyor. Hiçbir şey almadan gitdi. Ya'nî târîh 

kitâblarının yapdığı iftirâlar doğru değildir. İtalya'da yokluk içinde yaşadılar. Sonra son 

zemânlarında Suriye'ye Şam'a geçdi Vahîdeddîn hân, orada vefât etdi. Maalesef 

cenâzesini kaldırmak için para bulunamadı. Hatta cenazesi bile, onbeş gün musalla 

taşında kaldı. Cenazeyi kaldıracak güçleri yokdu. Kızı Mısır'dan borç para buldu da, 

defnini onbeş günsonra yapabildiler. Eshab-ı kiram kitabında, Vahideddin Han kısmını 

uzun yazdık.Oradan hepiniz okuyun. O kısmı iyi öğrenmeli. Şimdi Vahîdeddîn hânın 

kabri Şam'da Yavuz Selîm câmi'inin bağçesindedir. 

 

Müslüman, hiçbir zemân abdestsiz durmamalı ve üzerine idrâr sıçratmamalıdır. 

Abdülhamîd hân hiçbir zemân, abdestsiz durmazmış. Uyandığı zemân odadan dışarı 

çıkmadan hemen abdest almak için yatak odasına lavabo yapdırmış, çeşme yapdırmış. 

Yatakdan inip de bir-iki metre ilerideki çeşmeye kadar abdestsiz yere basmamak için 

yatağın baş ucunda bir mermer taş bulundururmuş. Uyanınca hemen teyemmüm edip 
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lavaboya kadar gidip abdest alırmış. Lavaboya kadar bile abdestsiz basmazmış. 

  

Abdülhâmid Hân dışarı talebe göndermezdi. En modern tıb fakültesi kurdurup profesör 

getirirdi. Son zemânlarda bazı kişiler Avrupaya tahsil için kaçtılar. Onlar Fransa'da 

mason oldular. Abdülhamid Hânı yıktılar. Efendi hazretleri buyurdu ki, "Abdülhamid Hân 

hâl oldu, dünyâdan refah-huzur kalktı, kıyamete kadar da böyle gider." Kimya 

fakültesinde okurken, alman profesör arnd vardı, kimya profesörü idi. Birgün, bir yazıda 

"iki gözümle gördüm" diye yazdım. Bunu değiştir, sana tek gözünle gördün diyen var 

mı dedi. Ben hayret etdim, siz Türk olmadığınız halde Türkçeyi nereden bukadar güzel 

öğrendiniz dedim. Gel seni biryere götüreyim dedi. Büyük bir salona gittik, duvarın 

ortasında iki tarafta büyük yarıklar vardı. Bunlar nedir biliyor musun dedi. Abdülhamid 

han zamanında ben bu sınıfta ders veriyordum. Buradan perde asılıydı. Kız talebeler 

arkada oturuyordu, ben onları görmüyordum. Abdülhamid han dışarıya talebe 

göndermezdi, dışarıdan hoca getirtirdi. Beni de getirtdi. Ben burada ders okuttum. 

Türkçeyi ozaman öğrendim, dedi. 

 

İtalya'da meşhûr bir şehir var, Napoli. Napoli'de bir üniversitede Enver abi staj gördü. 

İşte Napoli'de bulunduğu sıralarda işitiyor ki; Sultan Hamîd'in hanımı varmış orada. 

Gidip onu arayıp bulmuş. Korkudan, kapıdan, evden çıkmazmış, beni öldürecekler diye. 

Enver abiyi de tanımadığından kabûl etmemiş evvelâ. İşte birkaç kerre gitdim, beni 

cemâ'atde gördü, nemâzda gördü, bir parça konuşduk. Derken kadın bana ısındı dedi. 

Abdülhamid Hanın hanımına, Enver abi ma'aşıyla yardım etmiş. Sultan Hamîd'in hanımı 

Enver abiyi çok sevmiş. Hattâ Sultan Hamîd'in, mübâreğin, başına giydiği fesi, yatak 

odasının saatini ve bazı kullandığı eşyayı hediyye etmiş Enver abiye. Enver abi de getirip 

bana hediyye etdi. 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Allahü teâlâ bir kulunu severse, ona iki şey 

verir. Bir; sevdiği bir kulunu tanıtır, iki; 

hayırlı bir iş verir... 

 

Edebi, hayayı, tevazuyu elden 

kaçırmayalım, çünki bunlar bu cemiyetin 

kaybettikleridir. İnsanların şimdi peşinden 

koştukları unsur; etrafına karşı, insanlara 

karşı hep gurur ve kibir hali olmuştur. 

 

Benim dediğim doğru, sen bana peki diyeceksin demek kibirdir. Sen adam ol da 

karşındaki sana içinden gelerek peki desin. Yoksa senin zorunla peki demesin. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

22 Ekim 2016 Cumartesi 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

İnsanlar iki şekilde Müslümân oluyorlar; ya 

taleb ediyorlar, duâ ediyorlar, ya Rabbi beni 

kurtar diyorlar,... Taleb edene vermesi 

cenâb-ı Hakkın adâletindendir. Bazılarının 

duâ ile, taleb ile alakası yok, cenâb-ı Hak onu 

seçiyor, sevdiği bir kula tanıtıyor ve 

kurtarıyor. Bu da cenâb-ı Hakkın ihsanıdır. 

Şu halde insânlar, ya ihsan-ı ilahi ile 

Müslümân oluyorlar, ya da adalet-i ilahi ile. 

Adâlet demek, cenâb-ı Hak taleb edene, 

muhakkak sevdiği yolu gösterir. Cenâb-ı Hakkın en büyük nimeti, sevdiği bir kulunu 

tanıtmasıdır. Tanıdıkdan sonra imânı kurtuluyor. Tanıdıkdan sonra İslâmiyeti öğreniyor, 

her şey tanıdıkdan sonradır. Tanımadan ne kadar ibâdet etse de, sonunda kayar gider. 

İnsan, rehbersiz kurtulamaz, Mürşidsiz insân, kurtulamaz. Rehber olmazsa hiçbirşey 

olmaz. Peygamber Efendimiz "aleyhissalatü vesselam" olmazsa İslâmiyet olmaz. Onun 

vârisleri İslâmiyeti anlatıyorlar, hakkı batıldan ayırıyorlar, insanları kurtarıyorlar. Ortada 

şeyh diye dolaşanlar var. Onlar kat-ı tarik-i ilahidir. Öyle birine rastlamak, felaketin en 

büyüğüdür. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Şu zamanda parasına sahip olmayan, dinine 

sahip olamaz. Parasına sahip olan dinine sahip 

olur. 

 

İhlas Vakfının gayesi; yol levhası olmaktır. Ehl-

i sünneti göstermek, Allahü tealanın razı 

olduğu şeyleri, Peygamber efendimizin 

"aleyhissalatü vesselam" sevgisine kavuşmak 

için yol levhasıyız. Levhanın maddi değeri hiç 

önemli değil ama gösterdiği istikamet çok mühimdir. Cisim olarak on para etmeyiz ama 

gösterdiğimiz istikamet çok önemlidir. Onun için, bu yol levhasının gösterdiği yere giden 

Cennete gider. Yol levhası olmak çok kıymetli, çünki Cehenneme götüren yol levhaları 

çok, hem de pek çok... 

23 Ekim 2016 Pazar 

24 Ekim 2016 Pazartesi 
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Yüzde yüz inanıyorum ki; Allahü teala bizi seviyor, çünki sevdiğine yardım eder. Allahü 

teala bize âşikar olarak yardım ediyor. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Herkese her an iki şey verilir. Bir, kendi işlediği 

sevablar ve sebeb olduğu sevablar. İki, kendi 

işlediği günahlar ve sebeb olduğu günahlar... 

Sebeb olduğu günahlar daha beterdir. Çünki, 

yerken, içerken, nemaz kılarken devamlı yazılır. 

Öldükden sonra da devamlı yazılır. O kötülük 

durana kadar günâh yazılır. Bir sevaba âlet 

oluyorsan, devamlı sevab yazılıyor. Bizim 

yaptığımız bütün ibâdetlerin, bütün sevabların bir misli, tonlarla Mübâreklere veriliyor. 

Abdülhakim Efendi Hazretleri Abdülhamid Han Hazretlerinin kabrinden geçerken, 

Ceyhun nehri gibi sevab akıyor buyurmuş. Çünki, otuzüç sene küfrü O durdurmuş. Bir 

çok insanların kurtulmasına O sebeb olmuş. Mübâreklerde toplanan bütün sevabların 

bir misli Efendi Hazretlerine veriliyor. Efendi Hazretlerinde toplananların bir misli Seyyid 

Fehim Hazretlerine... Dolayısıyla hepsi Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık da toplanıyor. Onların 

da tamamının bir misli Peygamber Efendimize "aleyhissalatü vesselam" gidiyor. 

Peygâmber Efendimiz her an terakki ediyor. 
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Enver abim buyurdular ki; 

 

Hocamızın hayâtını çok kısa olarak 

özetlemek gerekirse, üç cümle ile 

özetlemek mümkündür: Okumak, 

okutmak ve tatbîk etmek. Onları seven, 

onların yolunda olmalıdır. Onların 

yolunda olmak; Ehl-i sünnet i'tikâdını 

öğrenmek ve öğretmektir. Onlar, arının 

bin türlü çiçekden toplayıp bal yapdığı 

gibi, o kitâbları hazırlayıp önümüze 

koydu. Bizim de okumamız ve 

okuduğumuzu birilerine anlatmamız, yâni bu büyüklerin kitâblarını başkalarına da 

vermemiz lazımdır. İlm mutlaka yayılmalıdır. İlm olmazsa dîn olmaz. 

25 Ekim 2016 Salı 

26 Ekim 2016 Çarşamba 
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Hocamız buyurdular ki; Ehl-i sünnet i'tikâdını anlatan kitâbları yaymak, anlatmak için 

gidenlerin ayaklarının altına melekler kanatlarını döşerler. Peygamberimiz "sallallahü 

aleyhi ve sellem" buyuruyor ki; Bir talebe, dînine âid bir mesele öğrenmek için evinden 

çıksa, hocasının evine kadar yürüse, bu şerefli kul benim üzerime bassın diye, melekler 

kanatlarını bunun ayaklarının altına döşer. Havadaki bütün kuşlar, karadaki bütün 

hayvanlar, denizdeki bütün balıklar bu kul için istiğfar ederler, bunu affet diye dua 

ederler. Bu, öğrenmek için gidene verilen ecîrdir... Ya öğretmek için giderse! Bir kişiye 

bir kitâb vermek için yola çıkanın yol boyunca alacağı ecîr ve sevâb, öğrenmek için 

gidenden daha fazladır. Gerek bizzât giderek, gitmese de sebeb olarak, her ne şekilde 

olursa olsun iştirâk eden bu sevâba kavuşur. Sadaka için verilen para, Allah yolunda 

gazâ için verilen paranın kıymeti yanında hiç kalır. Gazâ için harcanan para ise, emr-i 

ma'rûf için harcanan para yanında hiç kalır. Birine, Ehl-i sünnet i'tikâdını anlatan bir 

kitâb vermek veya anlatmak, yazmak, emr-i ma'rûfdur. 
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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 

 

 

 

 

 

 

27 Ekim 2016 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 

 

  

("Küçük Efendi, ben seni sevdim. Evimiz mezârlığın içinde yukarıdadır. Arada 

bir gel de, seninle sohbet ederiz.") 

  

Mübarek Hocamız 80 li yıllardan itibaren, dışarıya pek çıkmazlardı ve arkadaşlarla 

görüşmeleri de nadir olarak hususi sebeplerle olurdu. Biz akrabaları olarak bayram, 

kandil gibi günlerde ziyaretlerine kabul edilmekde biraz daha şanslı idik. 10-12 kişi 

akraba olarak, 3-5 kişi de komşulardan, 15 kişi kadar her kandil ve bayram gibi hususi 

günlerde ziyaretlerine gidip, sohbetleri ile şereflenirdik. Ömrümüzün en kıymetli günleri 

Hocamızın sohbetleri ile şereflendiğimiz anlardır. Hocamızın sohbetinde bulunduğumuz 

dakikalar adeta dünya hayatı değil, ahiret hayatı gibi olurdu. Cennet hayatı gibi zevkli 

olurdu. 

 

1991 senesinde Mart ayının bir'i, Hocamızın doğum gününden bir hafta evvel, Cum'a 

günü Berât kandili idi. Her kandilde olduğu gibi, Mübârek Hocamızın Fâtih'deki evlerine 

kandil ziyâreti için gitmişdik. Üst katta misafir odasına girdik. (Hocamız, yaradılış olarak, 

öyle mütevazı ve güzel huylu idi ki, kendilerini hiç kimseden üstün görmezlerdi. İslam 

ahlakının, evliya ahlakının zirvesinde bir nümûne idiler. O kadar mütevazı idiler ki, 

talebelerine karşı bile üstünlük göstermezlerdi. "Abdülhakim Efendi hazretleri sağ 

olsaydı, beni burada bulamazdınız, ben Efendi hazrelerinin sohbetinde olurdum, siz de 

orada olurdunuz, hepimiz Abdülhakim Efendi hazretlerinin talebesiyiz, hepimiz Ondan 

feyz alıyoruz" buyuruyorlardı). Odaya girince, yere oturmak isteyenlere müsaade 

etmezlerdi, koltuklarda ve sandalyelerde yer kalmayıncaya kadar, sen şuraya, sen de 

şuraya otur diye çoğumuza bizzat yer gösterirlerdi. Ancak sandalyelerde yer kalmayınca 

en genç olanlar yere otururdu. Hatta bu mesele de bile okadar dikkat ederlerdi, o kadar 

titiz davranırlardı ki, genç birisi sandalyede ise daha yaşlı birisine yerde oturmasına izin 

vermezlerdi. (Hatta, muallimlik zamanlarında, bir talebeyi tahtaya kaldırdıklarında 

kendileri de oturmayıp sıralar arasında dolaşırlarmış. "Bir Müslümanı ayakta bekletip de 

karşısında oturmak uygun olmaz" buyururlardı. Su içerlerken bile, su getiren kişiye, 

"oturun kardeşim" diyerek oturtdukdan sonra suyu içerlerdi). O günkü ziyaretimizde 

ben sandalyede idim. Biraz sonra eve, Hocamızın oğlu, bacanağım Abdülhakîm abi 

geldi. Sandalyelerde yer kalmamıştı ve sandalyelerde de benden daha genç kimse 

yoktu. Abdülhakîm abi yere oturunca, ben hemen yere indim, Abdülhakim abiye yer 

verdim. (Tesadüfen oturduğum yer Hocamızın tam karşısına geliyordu). Bu davranışım, 

28 Ekim 2016 Cuma 
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mübarek Hocamızın hoşuna gitti, memnun oldukları belli oluyordu. Hocamız 

Abdülhakîm abiye buyurdular ki; Alî beğe çok büyük iyilik etdiniz. Tam karşıma 

oturmasına sebeb oldunuz. Ben de, Abdülhakîm Efendi hazretlerinin her zemân tam 

karşısına otururdum. Hattâ, Eyyûb sultân câmi'inde, ilk tanıdığımda en önde, burun 

buruna oturmuşduk. Allahü teâlâ, "Her isteyene veririm, ba'zan da istemeyenler 

arasından da seçdiğime veririm." buyuruyor. Bu, "İnnâ fetahnaleke" sûresinin 

son âyet-i kerîmesidir. Bu âyet-i kerîmede hem adâlet, hem ihsân var. "Her isteyene 

veririm." buyurması adâletdir. "İstediğime veririm." buyurması da ihsândır. 

İsteyene nasıl verir? Meselâ benim gibi. Allahü teâlâ ben istedim de verdi. Askerî okulda 

birinci sınıfa başlamışdım. Doktor Ramezân-ı şerîfde oruc tutmak isteyenleri muâyene 

edip, tutabilecek ve tutamayacak olanları ayırdı. Oruc tutmak isteyen seksen kişi vardı. 

Bunların içinden güçlü, kuvvetli olanlarından otuz kişiyi tutabilir diye ayırdı. Elli kişiyi 

de, za'îf gördüğü için tutamaz diye ayırdı. Ben de ufak tefek, za'îfdim. Beni de 

tutamayacakların içine ayırdı. Ben, tutmak istiyorum dedim. Çünki, evimde de öyle 

terbiye almışdım. Önceden de tutuyordum. Ben tutmak istiyorum deyince, doktor bana 

kızdı, bağırdı. "Sen oruc tutacak adam mısın, sınıfda kalırsın, hasta olursun, ölürsün." 

dedi. Doktor iri-yarı bir yüzbaşı idi. Ramezân-ı şerîf geldi. Oruc tutacak olan otuz kişiye 

yemek çıkıyordu. Ben de onlarla berâber kalkıyordum. Onların yemeklerinden 

yiyordum. Ben de orucumu tutdum. Seksen senedir hâlâ orucdan dolayı hasta olmadım. 

Bana sınıfda kalırsın demişdi. Okul birincisi oldum. Bir sonraki sene oruc tutanların sayısı 

azaldı. Sonra azala azala, son sınıfda iken bir tek ben kalmışdım. Ben nemâzımı da 

kılardım. Başka kılan yokdu. Ben hademelerin odasına gider kılardım. İlmihâlde de 

yazdığım gibi, bir Kadr gecesi uyuyamadım, duâ etdim. O gece, Allahü teâlâ bana Efendi 

hazretlerini gösterdi. Bir câmi'inin kubbesinin etrafında nûr şeklinde idi. Rü'yâmda 

bulutsuz, parlak mâvi bir semâ gördüm. Etrâfı, câmi'i kubbesindeki gibi parmaklık ile 

çevrilmiş idi. Burada nûr yüzlü biri gidiyordu. Başımı kaldırıp bakınca, Seyyid 

Abdülhakîm efendi olduğunu gördüm. Heyecânla uyandım. Birkaç gün sonra yine 

rü'yâmda, Hazret-i Hâlid'in türbesinde sandukanın baş tarafına oturmuş bir zât gördüm. 

Yüzü ay gibi parlıyordu. İnsanlar elini öpmek için bekliyordu. Ben de gitdim ve sıram 

geldiğinde elini öperken uyandım. Dahâ sonra bir gün dersden çıkınca Bâyezîd câmi'ine 

nemâz kılmağa girdim. Nemâzımı kılınca, sahhâflar kapısının yakınında bir hoca va'z 

ediyordu. Sonradan öğrendim, adına "Demir hâfız" diyorlarmış. Üç-beş kişi dinliyordu. 

Onlar da, hep yaşlılardı ve uyukluyorlardı. Ben de biraz dinledim fekat hepsi bildiğim 

şeylerdi. Küçük, bir formalık kitâbdan âmentüyü (îmânın şartlarını) anlatıyordu. Hep 

bildiğim şeyler olduğundan sıkıldım. Fekat hocaya saygısızlık olmasın, ayb olmasın diye 

kalkıp gidemedim. Biraz sonra, "Dersimiz burada bitdi." dedi. "Bu kitâbları satıyorum." 

dedi. Önünde aynı kitâbların devâmı vardı. Hepsi bildiğim şeylerdi fekat hocaya yardım 

olsun diye birini alayım diyerek, kaç kuruş olduğunu sordum. Yirmibeş kuruş dedi. O 

zemân bir gazete bir kuruş idi. Kitâbın değeri de ancak o kadar eder. Hadi çok fakîr 

olup muhtâc olsun da beş kuruş desin, buna yirmibeş kuruş çok, vay insâfsız vay 

diyerek kapıya doğru yürümeğe başladım. Bir de bakdım, Bâyezîd meydânına bakan 

kapının tarafındaki demir parmaklıklı bölümde bir başka hoca efendi va'z ediyor. Çok 

galabalık bir cemâ'at onu dinliyordu. Câmi'inin ortasına kadar cemâ'at dolu idi. Oraya 

doğru yürüdüm, parmaklıkların arkasında nûr yüzlü bir hoca efendi, bir kitâbdan 

birşeyler anlatıyordu. Hoca efendinin karşısından gidersem edebsizlik olur diye 

düşündüm. Hoca efendinin karşısından gitmeğe utandım. Evimden de öyle terbiye 

almışdım. Arkadan dolaşıp, demir parmaklıkların yanına geldim. Hoca efendi, demir 

parmaklıklara arkası dönük oturuyordu. Demirden atlayıp tam arkasında oturdum. 
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Arkadan kucağını görebiliyordum. Bir yandan da çocukluk işte, biraz önceki hocanın 

yirmibeş kuruşa satıyorum demesi aklımdan çıkmıyordu. Vay insâfsız vay deyip 

duruyordum. Hem de o hoca efendiyi dinliyordum. Hiç duymadığım, bilmediğim, merâk 

etdiğim konuları anlatıyordu. Çok hoşuma gitdi. Râbıta-ı Şerîfe risâlesinden Evliyâ 

kabrlerinin nasıl ziyâret edileceğini anlatıyordu. Biraz sonra ezân okundu. Hoca efendi, 

"Dersimiz bugün burada kalsın." deyip kitâbı kapatdı. Pırıl pırıl, çok güzel bir kitâbdı. 

Hiç arkasına dönmeden, kitâbı arkaya, bana uzatdı. "Bu kitâb, küçük efendiye benim 

hediyyem olsun." dedi. Çok şaşırdım. Hiç arkasına bakmamışdı. Arkasında küçük efendi 

olduğunu nereden bilmişdi? Sonra, hep berâber nemâza kalkıldı. Biraz sonra ben derse 

gidecekdim. Onun için nemâza ve sonraki sohbete kalamadım, ayrıldım. Yaşlıca birisi, 

"Otur, dinle, çok istifâde edersin." dedi, beni irşâd etdi. Bu zât kimdir, nerede bulunur 

diye merâk etdim, araşdırdım. Cum'a günleri Eyyûb sultân câmi'inde va'z eder, dediler. 

Cum'a gününü iple çeker oldum, sabrsızlık ile bekledim. Süleymâniyye'de, üniversite 

dıvarına bitişik, Bekir Ağa bölüğü denilen yerde kalıyordum... 

 

- devamı haftaya – 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

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 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 

29 Ekim 2016 Cumartesi 



228  | S a y f a  
 

 

 

 

 

 

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, 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 

30 Ekim 2016 Pazar 

31 Ekim 2016 Pazartesi 
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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 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Büyüklerin duâsına, cenâb-ı Hakkın yardımına 

değil de kendi gücüne güvenenin hayatı hep 

sıkıntılı olacakdır. 

 

Her kim derse ki; bu işleri ben yaparım, o, hiç bir 

şey yapamaz. Her kim dese ki; bu iş benim değil, 

ona helal olsun. 

 

Akrep ile yelkovanın vakti iyi göstermesi, içindeki dişlilerin birbirlerine uyum halinde 

olmasındandır. Biri bozuk olsa saat yanlış gösterir. Bizim şirketimiz de saat gibidir. 

İnsanlara fâideli olmak için, arkadaşların vazifelerini en iyi şekilde yapması lazımdır. 

Yanlış saat on para etmez. Ayarsız çünki,... Nemazı ona göre kılamazsın. Vapuru, 

teyyareyi kaçırırsın. O halde böyle bir saati kullanamazsın. Bizim saatin sıhhatli olması 

için, vakti doğru göstermesi için, mutlaka bütün arkadaşlarımızın kendi bulunduğu 

yerde vazifesini en iyi şekilde yapması lazımdır. Hiç başkasına kabahat bulmasın. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

1 Kasım 2016 Salı 

2 Kasım 2016 Çarşamba 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Kalbden hubbu dünyâyı, hubbu 

parayı çıkaran; ibâdet-nemaz 

değildir, zikir değildir, oruç değildir, 

hac değildir. Bunlar lazım ama 

bunun ilacı o değildir. Ancak bunu 

kalbden çıkaranları tanımak, 

sevmek ve onlarla beraber 

olmaktır. 

 

Hayra vesile olun, şerre âlet 

olmayın. Yanar gidersiniz. Onun 

için, İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle 

buyuruyorlar; Allahü teâlâ bir kuluna hayır murad ederse, ona hayırlı bir iş verir, şer 

murad ederse ona şer bir iş verir. O şer icrâ oldukça, ona tonlarca günâh gelir. 

 

Büyüklerin hayatını okumak, öğrenmek, onları sevmek insanın kalbinden dünyâ 

sevgisini çıkarır, insanın ihlâsını artdırır. Allah sevgisi gelir, Peygâmber sevgisi, Evliyâ 

sevgisi gelir. Ya Rabbi, hiçbirimizi birbirimizden ayırma, dünyâda beraber eylediğin gibi, 

ahiretde de beraber eyle. 

 

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 

 

("Küçük Efendi, ben seni sevdim. 

Evimiz mezârlığın içinde 

yukarıdadır. Arada bir gel de, 

seninle sohbet ederiz.") 

 

- geçen haftanın devamı – 

3 Kasım 2016 Perşembe 

4 Kasım 2016 Cuma 



231  | S a y f a  
 

Cum'a nemâzına Eyyûb sultâna gitdim. Hoca efendiyi görebilmek için câmi'inin en 

ortasındaki en büyük avizenin altına oturdum. Fekat göremedim. Biraz dahâ bekledim 

gene göremedim. Sabrsızlanıyordum. Yanımda oturan kişiye "Abdülhakîm efendi 

nerededir?" diye sordum. O da, "Yan tarafdaki bölmede va'z eder, orada olur, buraya 

gelmez." dedi. Bekleyemedim, hemen ayakkabılarımı alıp yan bölmeye geçdim. Orada 

da aradım, bulamadım. Yanımdakine gene "Abdülhakîm efendi nerededir?" diye 

sordum. "O, yukarıda mezârlıkların arasındaki bir câmi'inin imâmıdır. Orada Cum'a 

nemâzını kıldırdıkdan sonra va'z etmek için buraya gelir." dedi. Nemâzı bitirince yine 

göremedim. Dışarıda bekleyeyim diye düşündüm. Tabî'i Eyyûb câmi'i büyük olduğu için 

dahâ geç dağılıyor. Gelmişdir diye, nemâzın duâsını beklemeğe sabr edemeyip hemen 

dışarı çıkdım. Bakdım ki gelmiş. Karşıda bir kitâbcı vardı. Kitâbcının tezgâhının yanında, 

ayakda, kitâbları tedkîk ediyordu. Hemen yanına gitdim. Karlı bir havaydı. Çok kar 

yağmış idi. Kitâbcının yanında, oturmak için bir bank vardı. Kitâbcı kaba bir şeklde 

bağırarak, "Hoca hoca niye ayakda duruyorsun? Otursana şuraya." dedi. O da, peki 

deyip oturmak üzere idi. Tam o sırada fırladım. "Bir dakika efendim, oturmayın." dedim. 

Hemen üzerimdeki parkayı çıkardım. Bankdaki karları temizledim. Parkayı katlayıp 

bankın üzerine koydum. "Şimdi oturun efendim." dedim. Parkanın üzerine oturmayıp, 

"Al onu oradan" dediler. Benim parkamın üzerine oturmadı. diye üzüldüm. Parkayı 

alınca, bankın üzerine oturdular. "Şimdi üzerime ört." buyurdular. Efendi hazretlerinin 

üzerine parkayı örtünce, sevindim. Câmi' dağılınca, Efendi hazretleri ile berâber câmi'in 

yan tarafındaki küçük bölmeye girdik. İçerisi çok kalabalık idi. Sâdece rahlenin önünde 

birazcık boşluk vardı. Onun için en önde, rahlenin hemen önüne oturdum. Efendi 

hazretleri ile burun buruna oturduk. Dikkatle dinliyordum, rahle üzerindeki kitâbdan hiç 

işitmediğim bilgileri anlatıyordu. Efendi hazretleri bir minder üzerine oturmuşdu. 

Anlatırken bana bakıyordu. Çok merâk etdiğim bilgileri zevkle dinlerken define bulmuş 

fakîr gibi, serin suya kavuşmuş, ciğeri yanık kimse gibi idim. Gözlerimi Seyyid 

Abdülhakîm efendiden hiç ayırmıyordum. Onun sevimli, nûrlu yüzünü seyretmeğe, 

söylediği her biri pırlanta gibi kıymetli bilgileri dinlemeğe dalmış, kendimden geçmiş, 

dünyâ işlerini, mektebi, her şeyi unutmuşdum. Kalbimde, tatlı tatlı birşeyler dolaşıyor, 

sanki yıkanarak temizleniyordu. Dahâ ilk sohbeti, ilk sözleri beni mest etmişdi. Efendi 

hazretleri, "İmâm-ı Rabbânî buyurdu ki…" dediğinde İmâm-ı Rabbânî kim diye 

düşündüm. Hiç işitmemişdim. Rabbânî deniliyor. Allahü teâlâ ile ilgili mi acabâ dedim. 

Aklıma melek geldi. Cebimden not defterimi çıkarıp araşdırmak için yazdım. Sonra 

buyurdu ki; Mevlânâ Hâlid hazretleri o kadar yüksekdi ki, bütün kemâlât-ı nübüvveti 

câmi' idi. Resûlullah Efendimiz hâtem-ül enbiyâ olmasaydı, bir nebî dahâ gelmek câiz 

olsaydı, Peygamberlik devâm etse idi, hiçbir şey eklemeden o hâli ile Peygamber olurdu. 

Bütün kemâlât-ı nübüvvet verilmiş, yalnız makâm-ı nübüvvet verilmemiş idi. Allahü 

teâlâ Mevlânâ Hâlid hazretlerine Peygamberlik makâmı hâricinde her kemâlâtı 

vermişdir. Bütün nübüvvet evsâfına câmi'i idi. Ya'nî, Peygamberde bulunmakda olan 

ahlâk ve evsâfının hepsi onda vardı. Yalnız bir noksan vardı ki, sâdece Peygamberlik 

makâmı verilmemişdir, Peygamber olmamışdır. Çünki Peygamberimiz, âhir zemân 

Peygamberidir. Ondan sonra Peygamber gelmez. Onun için o, Peygamber olarak değil 

de, evliyâ olarak, âlim olarak gelmişdir. Tesavvuf yolunun ve evliyâların en yüksek 

derecesindedir. O evliyâ ki asrlarda bir yetişir. İşte Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri 

onlardandır. Kemâlât-ı nübüvvetin hepsi onda vardır. Mevlânâ Hâlid ismini de hiç 

duymamışdım. Buradaki kabrde yatan zâta, Hâlid bin Zeyd deniliyor. Herhâlde, bu 

türbedeki yatan zâtdan bahsediyor diye düşünmüşdüm fekat Mevlâna deyince tereddüd 

etdim. Mevlâna Hâlid ismini de not defterime yazdım. Bunları sorayım diye hepsini 
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defterime yazdım. O defter hâlâ evde duruyor. Efendi hazretlerinden işitdiklerimden not 

aldığım defterlerin hepsi duruyor, fırsat olunca onları size okuyayım inşâallah. Efendi 

hazretleri orada, Yasîn-i şerîf sûresini tefsîr ediyordu. Yasîn'in ma'nâsını anlatdı. 

Buyurdu ki; Yasîn: Ey benim bahr-i yakînimin sebbahı olan sevgili Peygamberim, 

Habîbim, yakîn denizimin dalgıcı demekdir. Bunları hiç duymamışdım. Babamın okuma 

yazması yokdu. Öğrenmeğe vakti olmamış. Ömrü hep muhâcirlik ile geçmiş. Doksanüç 

harbinde, arkadan düşman kovalamış, onlar kaçmış, öyle gelmişler. Onun için bize pek 

birşey öğretemedi fekat öğrenebilmemiz için çok uğraşdı. Yalnız hesâbı çok kuvvetli idi. 

Meyve hâline meyvehoş denirdi, meyvehoşda kantar memûru idi. Meselâ, yedi kere 

otuzyediyi hemen bilirdi. Herşeyi, Efendi hazretlerinin sohbetlerinde devâmlı 

bulunmakla, Efendi hazretlerinden öğrendim. En mühimi de, kimin sevilip, kimin 

sevilmeyeceğini öğrendim. Va'z beş dakîkada bitdi. Ne çabuk bitdi dedim. Meğer öyle 

dalmışım ki, bir sâat geçmiş. Bana beş dakika gibi gelmişdi. Ders bitdiğinde rü'yâdan 

uyanır gibi kendime geldim. Herkes dışarı çıkarken, câmi' kapısında eğilip pabuçlarımı 

bağlıyor, iplerini geçiriyordum. Askerî pabuç olduğundan iplerini bağlamak uzun 

sürüyordu. Birisi omuzuma eğildi, çok tatlı bir ses tonu ile "Küçük Efendi, ben seni 

sevdim. Evimiz mezârlığın içinde yukarıdadır. Arada bir gel de, seninle sohbet ederiz." 

dedi. Bir de bakdım ki biraz evvel va'z eden hoca efendi, Abdülhakîm efendi hazretleri 

idi. "Baş üstüne efendim." dedim. Tabî'i o zemân büyüklüğünü bilmiyordum. İşte böyle 

isteyen herkese verir. İstemeyenlerden de seçdiğine verir. İşte ben, duâ etdim, istedim 

de kavuşdum. Rabbim zâhir babamı aldı, hakîkî baba verdi, Efendi hazretlerini verdi. 

Bakın Abdülhakîm efendi hazretleri, bir görüşde, "Seni sevdim." diyor. Hâlbuki Evliyânın 

sevgisini kazanmak için senelerce hizmet etmek lâzım. Gözüne girmek, teveccühünü 

kazanmak için kırk-elli sene hizmet ediyorlar. Büyük bir zâtın kalbine girmek, sevgisini 

kazanabilmek için, senelerce hizmet edip, karşısında edeble boynunu bükmek lâzımdır. 

Dahâ beni ilk görüşde "Küçük efendi seni sevdim." dedi ve evine de da'vet etdi. Hem 

sevmek, hem de da'vet… Onlar yalan söylemez ki, Evliyâ yalan söylemez. Bu yola 

zahmetsiz, imtihânsız kabûl edildim. Bir de İmâm-ı Rabbânî hazretleri var böyle. 

Diğerleri ağır imtihânlardan geçerek, senelerce çile çekerek kabûl edilmişlerdir. 

Büyüklerin bir iltifâtına kavuşmak için senelerce hizmet etmek lâzım. Biz hizmet 

etmeden iltifâta kavuşduk. Ne büyük se'âdet yâ Rabbî, ne büyük ni'met. Allahın bir 

velîsi da'vet ediyor. Hemen gitdim elhamdülillah. Da'vet etmese idi, gidemezdim. 

Kendisinin da'vet etmesinden cesâret alarak hemen gitdim. 

 

Fî emanillah 

 

Ey gözlerimin nûru, ey cândan yakîn cânân! 

Abdülhakîm Arvâsî, hasta rûhlara dermân! 

  

Bizler nerede siz nerede, perdeler feth olmuyor, 

Sizden uzak kaldıkca, kalbler râhat bulmuyor. 

  

Sohbetden, muhabbetden, dâim konuşurdunuz, 

Talebe, hocası ile ölçülür, diyordunuz. 

  

Adım adım, hakîkat yolunu geçmişsiniz! 

Rûhları serhoş eden, şerbetden içmişsiniz! 
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Dünyâ yok gözünüzde, kalb sâhibi ile meşgûl, 

Sensin cihânda şimdi, Rabbin en sevdiği kul! 

  

Tevâzû', büyüklüğün alâmeti derdiniz, 

Her hareketinizde bunu gösterirdiniz. 

  

Cihân zûlmetde iken Fehîm nûr saçıyordu, 

O haznedeki esrâr, hep size nasîb oldu! 

  

Ya Rabbî! Seyyid Fehîm, ne büyük mürşid imiş, 

ölü kalbi dirilten, bir Hakîm yetişdirmiş. 

  

Resûlullahdan gelen, nûru nakş etmiş size, 

En büyük arzûmuzdur, kavuşmak lutfünüze! 

  

Nûra kavuşulur mu, bir rehber olmadıkca? 

Kalbleri ihlâs ile, ona bağlamadıkca. 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Kalb kırmak yetmiş kere Kâbe'yi yıkmakdan 

günâhdır. Aman, herkese karşı iyi davranın. 

Ailelerinize karşı, kayınpederinize, 

kayınvalidenize karşı çok iyi davranın. Onları 

memnun etmek için yok olun. İki varlık bir 

arada olmaz. Sen yok ol, kazanırsın. Sen varsan 

kırarsın. Artı, artıyı iter, artı eksiyi çeker. 

Öleceksin ki olacaksın. Mübârekler bu sabah; 

tatlı dil ve güler yüzünüz, güzel siyasetiniz 

hepimizi rahatlatıyor, çok başarılısınız buyurdular, Onların sözü bu. Birisi diyor ki, nasıl 

muvaffak oluyorsunuz? Ölüyle münâkaşa olur mu, ölüyle cebelleşilir mi, öl, bitsin her 

şey. İnsan, nefsiyle hareket ettiiği zaman çok sıkıntı çeker. Nefsini aradan çektiği zaman 

her türlü himmet ve duâ imdada yetişir. 

 

Hocamız; otuz sene evvel tanıdığım Enver neyse, edebi ve tevazuu hiç değşimemiş, 

buyurdular. Demek ki, en büyük imtihanı orada vermişiz. İnsan bir parça değişirse, 

Allahü teâlânın verdiği nimet hemen değişiyor. İnsanlar değişdikçe nimetler değişiyor. 

Değişmemek lazım. İslâmiyetden ayrılmamak lazım. Müslümân olmanın dışında şeref 

aramamak lazım. Sıfatlarda, etiketlerde itibar aramamak lazım. İnsanlar dışa, Allahü 

teâlâ içe kıymet veriyor. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

5 Kasım 2016 Cumartesi 



234  | S a y f a  
 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bazı arkadaşlara karşı, insanın elinde 

olmadan sevgi, muhabbet akıyor. 

Mü'min gıda gibi olmalıdır, ekmek gibi 

ihtiyaç duyulmalıdır. İmam- Rabbani 

Hazretlerinin 98.Mektûbunu okumalı, 

muvaffak olmanın esaslarını bildiriyor. 

Allahü teâlâ; çalışkanı severim 

buyuruyor. Çok çalışkan bir arkadaşın 

sevilmemesini düşünebiliyormusunuz... 

 

Eğer görmek kâfi gelseydi, Mübârekleri 

gören çok, Peygamber Efendimizi herkes gördü, ama kaç kişi inandı. 

 

Rabbime sonsuz kere hamdolsun, böyle bir zâtı, Hocamızı, çok beleş olarak, bedava, 

hiç zahmet çekmeden tanıtdı. Kaldı ki, dinimizde buyuruluyor ki; çok uzak bir 

memlekette böyle bir Mürşid-i kamil'in var olunduğu bilinse, herkesin malını, mülkünü 

satıp, yol parası yapıp, O zâtı bulup ondan feyz alması, ondan dinini öğrenmesi farzdır, 

buyuruluyor. Çok bedava kavuşduk. Allahü teâlâ, Mübareklerin ve eserlerinin kıymetini 

bilmek nasib etsin. Eğer kıymetini bilirsek, cenâb-ı Hak artdırır. Kıymetini bilmezsek, 

biz mahrum kalırız, çok yazık olur. Hepimize yazık olur. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Biz Allahü tealanın sevgisi için burada varız, 

birbirimize fiyaka satmak için değil ki... 

Onun için, yap ve utan, yaptığından utan. 

Hadis-i şerifte, ibadet yap, her türlü hizmeti 

yap, arkasından tövbe yap, çünki sizin her 

ameliniz kusur doludur, arza layık değildir, 

buyuruluyor. Ya Rabbi ben yaptım, arz 

ediyorum...zinhar... Biz Hocamıza bile 

mahcubiyetimizden birşey arz edemiyoruz, 

nerede kaldı ki kulun Rabbine bir şey yaptım diye arz etmesi... Olacak şey değil. O 

halde kul ibadet yapacak ve Rabbine beni affet diyecek, o zaman kabul olma ihtimali 

olur. 

6 Kasım 2016 Pazar 

7 Kasım 2016 Pazartesi 
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Sevablar insanın terakkisine, ilerlemesine sebeb olur. Oturduğun yerde sevab gelir, 

terakki edersin. Terakkinin sonu yokdur. 

 

Allahü teâlâ'nın feyzi her an, her mahlûka geliyor. İstesek de, istemesek de... 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 Enver abim buyurdular ki; 

  

İnsanlar için en büyük felaket; refah düzeyinin 

artmasıdır. Herkes de ona talip. Var mı bu bana yeter 

diyen,... hayır. Şu da olsun, bu da olsun... halbuki her 

kavuştuğu, dinden bir parça götürür. Allahü teâlâ 

buyuruyor ki; ihtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur. İnsanın 

bütün ihtiyaçları karşılandı mı arkasından azgınlık, 

felaket gelir. Nitekim, en büyük dejenerasyon refah 

düzeyi yüksek olan yerlerde... 

 

İstişare nefsi kırar. Öyle bir din ki; her emirde mutlaka 

nefsi kırma payı var. Mesela, selamı önce sen ver, nefsin 

kırılsın, darılana evvela sen elini uzat, nefsin kırılsın, dinin 

esası bu. Yumuşak ol nefsin kırılsın, çok çalış nefsin 

kırılsın. 

  

 ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İslâm dini ilim dinidir. Arzu ve heves dini değildir. 

İslâm dini nakil dinidir, kendi tefsirine, kendi 

yorumuna bağlı değildir. Herkes İslâmiyeti 

kendisine göre anlatırsa, milyonlarca din 

meydana gelir. Dinimizin en büyük temeli, akla 

hitap eder ama nakil dini oluşudur. 

 

Bir insan harcayamıyorsa, hayır hasenâta sarf edemiyorsa, bundan daha büyük vebâl 

olmaz. 

 

Sen niye neş'elisin diyorlar,... dedim ki; İnsanlar ya dünyânın üstünde yürür, yani 

ayakları üstünde yürür, ezer, veyahutta ezilir. Mal, mülk ve paranın altında ezilenler, 

8 Kasım 2016 Salı 

9 Kasım 2016 Çarşamba 
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hayatları boyunca inlemek zorundadır. Eğer dünyâyı ezmişse neş'e ve sürurludur. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Her şey, ya Allah rızası için yapılır, ya şöhret 

için, dünyâ için yapılır. Dünyâ için yapılan 

felâket. Allahü için yapılan her şey güzel,... hele 

İslamiyete hizmet için olursa... 

 

Dünyâ fâni, dün gitti... acısıyla, tatlısıyla, 

üzüntüsüyle, neş'esiyle... herşeyiyle gitti. 

 

Sinirlenmek kadar kötü şey yok. İlk yaptığı iş 

kalb kırar. Kalb kırmağı küçük görmeyin, 70 kere Kâbe'yi yıkmak gibidir. Bundan sonra 

arkasından neler gelir neler... vücudu hastalanır, başka hastalıklar teşekkül eder, ondan 

sonra uğraş dur. Onun için, öfkesini yenen büyük padişahdır. 

 

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 

 

Abdülhakîm Efendi Hazretlerinin Evine 

İlk Gitmesi Ve İdrîs Köşkü 

 

Mübarek Hocamız her zaman sohbetlerinde, dünyanın geçiciliğini ve kötülüğünü, 

dünyanın sevilmeyeceğini anlatırlar, dünya sevgisinin, ve haramların kalbe girmesinin 

kötülüğünü anlatırlardı. Hatta birgün bu konuyu anlatırlarken; "Vücûdüne ve ademine, 

sevinmeğe ve üzülmeğe değmez" buyurmuşlardı. Dünya hayatının çok kısa olduğunu, 

iki yokluk arasındaki kısacık varlığa kıymet verilmeyeceğini, kısa olan bu ömürde daima 

ahirete yarar işler yapmak lazım olduğunu ve insan ömrünün en kıymetli sermayesinin, 

Allahü tealanın sevgili kullarını sevmek, Allahü tealanın sevmediklerini de sevmemek 

10 Kasım 2016 Perşembe 

11 Kasım 2016 Cuma 
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olduğunu anlatırlardı. Talebelerine, ahiret işlerini dünya işi gibi değil; dünya işlerini dahi 

ahiret işi olacak şekilde niyyet edilmesinin ehemmiyyetini anlatırlardı. Son nefesde iman 

ile ölmenin, hubbu fillah-buğdu fillah ile mümkün olabileceğini her zaman anlatırlar, 

kimin sevilip kimin sevilmeyeceğin ehemmiyyetini talebelerinin kalblerine nakş 

ederlerdi. Bu mes'elede, birgün buyurmuşlardı ki; "Eskiden dünyanın sevilecek tarafı 

vardı, âlimler, evliyalar vardı, onların sohbetleri vardı. Onun için dünyayı sevmemek 

daha zordu. Şimdi o âlimler, evliyalar yok, onun için dünyanın sevilecek tarafı da 

kalmadı. Şimdi dünyayı sevmemek daha kolay". Yani, insanın dünyaya ne için geldiğini 

ve yaşamaktan maksat ne olduğunu öğretirlerdi. Talebelerinin kalblerine, Allahü 

tealanın sevgili kullarının muhabbeti, sevgisi, hiç farkında olmadan kendiliğinden nakış 

nakış işlenir, sanki mermere yazılan yazı gibi, silinmezdi. Talebeleri, mübarek Hocamızı 

bir an görebilmek için herşeyi feda edebilecek durumda olurlardı. Onun için kandil, 

bayram gibi, Hocamızı görmek imkanı olan fırsatlar, dünya hayatından değil de Cennet 

hayatından olan zamanlar gibi olurdu. Velhasıl, bunlar aslında yazmakla, anlatmakla 

anlaşılan şeyler değil, bunlar o halleri yaşamakla anlaşılacak şeylerdir. Bazı şeyler 

anlatmakla anlaşılmaz, yaşamak lazımdır. Kavun – karpuz tatlıdır ama anlatılamaz, 

tatmak lazımdır. Bu tür zevkler de yaşanmadan anlaşılmaz, belki biraz tarif edilmiş olur. 

 

1998 senesinin Ekim ayının yirmidördünde Regâib kandili vesîlesi ile, Yalova'daki 

se'âdethânelerine, kandil ziyâreti için gitdiğimizde, huzûrlarına kabûl edilmekle 

şereflenmişdik. O gün Hocamız buyurdular ki; Mü'minler bir araya toplanınca, 

kalblerindeki nûr, birbirine aks eder, te'sîr eder. Hele aralarında bir de, Allahü teâlânın 

sevdiği velî bir kulu varsa, onun kalbindeki nûr, lamba gibi herkesi aydınlatır. Aralarında 

öyle biri yoksa, büyüklerin muhabbeti aydınlatır. Bunun için, O zâtın yanlarında olması, 

hattâ diri olması şart değildir. Vefât etmiş olsa da, Onun muhabbeti, feyz almağa sebeb 

olur. O büyüklerin sevgisini kazanmak ne büyük müjdedir. İşte ben, böyle büyük bir 

zât ile Eyyûb câmi'inde karşılaşdım. Hattâ dahâ evveliyyâtı var. Bir gün Bâyezîd câmi'ine 

girdiğimde, tesâdüfen gördüm. Biraz dinledim. Çok hoşuma gitdi. Fekat derse 

yetişecekdim, fazla duramadım. Çıkarken bu zâtın kim olduğunu, Cum'a günü Eyyûb 

Sultânda va'z etdiğini öğrendim. O zemân ta'til Pazar değil, Cum'a günü idi. 

Süleymâniyye'de Bekir Ağa bölüğü denilen yerde kalıyordum. Cum'a nemâzına Eyyûb 

câmi'ine geldim, hiç duymadığım, bilmediğim şeyleri dinlerken çok zevk aldım. Kapıdan 

çıkarken ayakkabılarımı bağlıyordum, "Küçük Efendi, ben seni sevdim. Bizim evimiz 

yukarıda, mezârlığın arasında, arada bir gel de, sohbet ederiz." diye bir ses işitdim. İlk 

görüşde "Seni sevdim." dedi. Büyük bir zâtın kalbine girmek için, senelerce hizmet 

etmek ve sevgisini kazanmak lâzım. Bana ilk görüşde, "Seni sevdim." dedi. 

  

"Küçük Efendi, ben seni sevdim. Evimiz mezârlığın içinde, yukarıdadır. Arada bir gel de, 

seninle sohbet ederiz." buyurarak da'vet etmesinden cesâret alıp, evine gitdim. Da'vet 

etmeseydi gidemezdim. O zemân Cum'a günleri ta'til idi. Bir sonraki Cum'a gününü 

sabrsızlıkla bekledim. Cum'a günü olunca, heyecânla evine gitdim. Bağçe kapısından 

girince, tam karşıdaki kabrlerin üstünde bir köşk vardı, orada sohbet etdiğini öğrendim 

ve o köşke girdim. İdrîs köşkü diyorlardı oraya, III. Selîm hân yapdırmış. Altı türbe, 

üstü köşk idi. Kapıdan girince hemen karşıda idi. O köşk, çok güzel bir yerde idi. Oradan 

Halic görünürdü. Sonradan onu yıkdılar, kabrlerin üstüne çatı yapdılar. O köşke ilk ve 

son def'a girmiş oldum. Sonraki gitdiğimde köşk yokdu. O gün gittiğimde, Abdülhakîm 

efendi hazretleri, o köşkde sohbet ediyordu. İçeriye girdim. Efendi hazretleri köşeye, 

sedirin üstüne oturmuşdu. Önünde bir rahle vardı. Kayınpeder Ziyâ beğ de hemen 
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önünde diz çöküp oturmuş, rahledeki kitâbdan okuyor, Efendi hazretleri de, Ziyâ beğin 

okuduklarını açıklıyor ve anlatıyordu. O zemân Ziyâ beği de tanımıyordum tabi'î. 

Oturacak yer yokdu, salon mahşer gibi kalabalık idi, her yer dolu idi. Zâten edebimden 

içeriye giremedim, utandım. Kapının dış tarafına, sofaya oturup dinliyordum. Biraz 

sonra, henüz bir dakîka geçmeden Efendi hazretleri başını kaldırdı, beni gördü. "Küçük 

Efendi, sen buraya gel." diye beni yanına çağırdı. Ayaklarının dibinde bir kişilik boşluk 

vardı. Beni oraya oturtdu. Edebimden yüzüne bakamadım. Ancak arada sırada kaçamak 

bakardım. Biz bütün kazandıklarımızı edebimiz sâyesinde kazandık. O gün gitmeğe 

başladım, hiç bırakmadım. Efendi hazretlerini tanıdığımda, onsekiz yaşında genç idim. 

Elhamdülillah dahâ ilk görüşde teveccüh etdi. Teveccüh demek, sevmek demekdir. 

 

Fî emanillah 

  

Bir zemânlar sohbetine erdiğim, 

mübârek yüzîle, şereflendiğim, 

güzeller güzelin, seyreylediğim, 

bu fânî dünyâda, olagelmişdir. 

  

Herkese nasîb olmaz, huzûrundaki ânlar, 

ebedî hâtıradır, bu bulunmaz zemânlar. 

Kadrinizi biz gibi, bir nebze anlayanlar, 

derler ki, bu devrde, sen gibi serdâr olmaz. 

  

Son bir def'a bakayım, o hüsn-i cemâline, 

bir nazarın değişmem, bütün dünyâ mâline, 

İster gülsün gâfiller, bu âşıkın hâline, 

bundan böyle neş'e ve sürûrlara elvedâ'! 

  

Hasret kaldım, hep karardım, oldum nûrumdan cüdâ, 

feyz kaynağım, el-vedâ', âh el-vedâ', âh el-vedâ' 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İslâmiyet demek, haram, helal demekdir. Emir 

ve yasak demekdir. Emir ve yasakları 

bilmeyen, Müslümânlığı yaşayamaz. Bu câiz, 

bu değil, bu haram, bu değil,... İslâmiyet 

budur, fıkıh budur. 

 

İnsanın iyi ibâdet edebilmesi, gönlünün, 

kâlbinin temiz olmasına bağlıdır. 

 

Allahü teâlâ sûretlere, mallara değil, kâlbinize, niyetlerinize bakar. Çok insanlar ahiretde 

pişman olacaklarmış. 
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Bir insan bir işin delisi olmazsa o işin velisi olamaz. Bu çok mühim... 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mütevazı olmak kadar faziletli bir şey yok. 

 

Şeytanın bir kibri, lanetlenmesine ve 

milyarlarca kişinin felâketine sebeb oldu. 

 

Ah yalan dünya.. Yalan dünya.. Cenab-ı hak 

Kur'an-ı kerimde, meta-ul gurur buyuruyor. 

Aldatıcı dert parçasıdır. Bütün insanların 

peşinde koştuğu, milyarlara milyar kattığı, 

trilyonlara trilyon kattığı, binalarına binalar 

kattığı dünya; meta-ul gururdur, aldatıcıdır. 

 

Hiçbir üstünlük; Mübâreklere, büyük zât'lara tâbi olmak gibi olamaz. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Abdülhakim Efendi Hazretleri buyuruyorlar 

ki; tezekkürü mevt ömrü uzatır, tül-i emel 

ömrü kısaltır. Yani, ölüme hazırlanmak, 

kabir hayatından bahsetmek ömrü uzatır. 

Öbür gün şunu yapacağım, bina yapacağım, 

fabrika yapacağım diye hırslı çalışmak, ömrü 

kısaltırmış. 

 

Mübârekler buyurdular ki; "İnsanın evinde 

kıldığı nemâza bir sevab verilir, cemaatle kılarsa 27 kat verilir. Camiye giderse 50 kat, 

Mescid-i Aksa'ya giderse 10 bin kat, Mescid-i Nebevi'de 50 bin kat, Kâbe'de kılarsa 100 

bin kat sevab var. Cephede kılarsa 700 bin kat sevab verilir. 

 

Âlimin mürekkebi şehidin kanından ağır gelecek. Burada Âlimin mürekkebinden kasıt; 

okunması ve amel edilmesidir. Onun için, bütün arkadaşlarımız bu mürekkebin 

ağırlığına dahildir.... Müjdeler olsun.... 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

 

Mübârekler aramızdan ayrıldılar. Ayrılık 

olmayan yerde buluşacağız inşallah. Onlar 

Efendi hazretleri ile Seyyid Fehim Arvasi 

hazretleri ile beraberler, büyüklerle 

beraberler, bize duâ ediyorlar. Allahü teâlâya 

daha yakınlar, dolayısıyla bize yardımları 

daha çok olacaktır. Ama uygun hale gelmek 

lazım. Günâh işlememek lazım. 

Mübâreklerden feyz almayı bilin. Feyz 

yollarını kapatmayın. Büyüklerden feyz devamlı gelir ama kovayı ters çevirmemek 

lazım. Kovayı ters çevirirsen feyz alamazsın. Nisan yağmuru gibi gelir ama kenardan 

akıp gider. Feyz almaya dikkat edelim. Allahü teâlânın sevgili kulları sağlıklarında iken 

kınındaki kılıç gibidirler. Öldüklerinde kınından çıkmış gibi tesirli olurlar. Dünyâ ahiretin 

aynası gibidir. Dünyâ bir aslın görüntüsüdür. Cennetin görüntüsü, Cennete götürecek 

işlerdir. Cehennemin görüntüsü ise yapılan kötü işlerdir. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Her icraatımız, her yaptığımız, her hareketimiz imtihandır. 

İmtihan kapısında, imtihan odasında duyulan heyecan, 

yaşarken duyulmazsa, böyle gelmiş, böyle gider. Rahat, 

yan gel yat olursa, öbür taraf biraz sıkıntılı olur. İşte 

âgâhlık budur, uyanıklık budur. Gafletten kurtulmak 

budur. Nedir o? İmtihana çekileceğimizi unutmamak. 

Çalışırken helalinden kazanmak, yerken helal lokma 

yemek. Evlenirken Rabbimizin emir ve yasaklarına uygun 

olarak evlenmek. İş kurarken, iş bozarken Rabbim bundan 

razı mı, değil mi diye düşünmek. Velhasıl, nasıl, insan 

birinin evinde iken daima, insan ev sahibiyle yaşar. Şimdi 

Mübâreklerin evine gelse birisi, o anda nasıl Mübârekleri 

unutur ki... Her tarafta Mübârekler var. Çünki 

Mübâreklerin evi. Orada oturuyor, orada konuşuyor. Yani 

Mübâreklerin orada başka bir şey akla gelmez ki... Çünki onların evi. Öyle değil mi? Her 

an Mübâreklerle beraber. Çünki, onların yanında, onların evinde... Evet, bütün kainat 

Rabbimizindir. Her an Allahü teâlânın nimetlerini yiyoruz. Her an, Rabbimizin hayatta 
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durdurmasıyla hayattayız. Her an Allahü teâlâ bizi görüyor. Her an O bizi işitiyor. 

O'nunlayız... O halde insan, nasıl Mübâreklerin evinde olur da, kendisini meyhanede, 

kendisini sokakta, parkta zannedebilir! Olacak iş değil. Olmaz öyle şey. Nasıl insân, 

Rabbimizin mekanında, havasında, suyunda, her şeyinde yaşar da, Ondan gafil olur, 

Onu unutur... Onu, Allah korusun, inkar etmek kelimesini ağzıma almak istemiyorum. 

Çünki, münkirler nasıl inkar eder, hâlâ aklım ermiyor. Nasıl oluyor, anlamıyoruz tabii. 

İşte, Allahü teâlâyı unutmamak, Allahü teâlâyı her an hatırlamak, Müslümânlıktır. Parsel 

Müslümânlık olmaz. Yani, kısmi Müslümânlık olmaz. Camide Müslümânlık, sokakta 

canavarlık olmaz. Bütün kainat, bütün dünyâ hep Onun içindir. Misafiriz. Enver abi bize 

misafir. Allah'ı unutmayalım. Allah'ın izniyle netice bu çünkü. Neyi hatırlarsak o şekilde 

ölürüz. Çünki, bir Hadis-i şerifte Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" 

buyuruyorlar ki, "Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz, öyle haşr olursunuz." 

Biz, Rabbimizi anarak, hatırlayarak inşaallah yaşarız. Ölürken de Allahü teâlâyı anarak 

ölürüz. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Resûlullah "Sallallahü aleyhi ve sellem" 

buyurdu ki, (Zeman gelir ki, o zemanın 

Müslümânları, bugün sizin yaptığınız 

ibâdetlerin onda birini yaparsa, 

ahirette azabdan kurtulurlar.) 

Sebebini sorduklarında, (Çünki sizler, 

hayr işlemeğe çok yardımcı 

buluyorsunuz. Onlar yardımcı 

bulamayacakları gibi, çeşitli 

engellerle de karşılacacaklardır. Gafiller, cahiller arasında garib 

kalacaklar) buyurdu. İşte bu, bu zamanın Müslümânları için. Bu şekilde medh ediliyor. 

II.Abdülhamid Han hazretleri, Fatih Sultan Mehmet Han ve Yavuz Sultan Selim Han 

hazretlerinden çok daha üstündür. Çünki, diğer padişahların yardımcıları vardı. 

Şeyhülislamları vardı. Ama II.Abdülhamid Hanın yardımcıları yoktu ve Şeyhülislamı da 

mason idi. Yani yalnızdı... 

  

İmam-ı Rabbani hazretleri dünyayı anlatırken, "zıll-i zâildir" buyuruyor. Dünya bir 

görüntüden ibarettir. Aynadaki görüntü gibi. Bu görüntü ahiretin görüntüsüdür. Ahirette 

ne var; Cennet, Cehennem. Dünyadaki ibadetler, dine uygun yaşayışlar, Cennetin 

dünyadaki görüntüsüdür. Masiyetler, isyanlar, kötülükler, kötü yerler, karanlık, sıkıntılı 

izbe yerler de Cehennemin görüntüsüdür. Cennetlikler, Cennetlik işleri yaparlar; 

Cehennemlikler, Cehennemliklerin işlerini yaparlar. 

  

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 

 

Enver abiler her zemân anlatırlardı ki; Hocamızın hayâtını 

üç kelime ile anlatmak mümkindir: okumak, okutmak ve 

tatbîk etmek. 

 

Hocamızdan bizzat işitmişdim; 7 yaşımdan beri okuyorum, hâlâ okuyorum, okumadan 

duramıyorum. 

  

Her zemân Hocamızdan işitirdik, buyuruyorlardı ki; arkadaşlarımız belli zemânlarda, sık 

sık bir araya toplansınlar kitâb okusunlar, kitâb okumak şartdır. 

 

Yani, mübârek Hocamız ilm öğrenmek ve öğretmek üzerinde ısrârla dururlar, ilm 

öğrenmenin ehemmiyyetini sık sık anlatırlardı. İlm öğrenmek kadın erkek herkese 

farzdır buyururlardı. Buyurmuşlardı ki; bir talebe ilm öğrenmek için evinden çıkınca, ilm 

öğreneceği yere varıncaya kadar melekler onun ayaklarının altına kanadlarını sererler, 

ya Rabbi bu kulunu afv et diye dua ederler, bu kişiye pek çok sevâb verilir. Ya öğretmek 

için giderse daha çok sevâb verilir buyururlardı. Boş vakt geçirmenin, mâlâya'nî ile 

uğraşmanın kötü olduğunu anlatırlardı. Allahü teâlânın bir insanı sevmediğinin alâmeti, 

boş vakt geçirmek, lüzûmsuz şeylerle uğraşmakdır derlerdi. Bir gün de kahvehânedeki 

boş oturan insanları görünce, bu insanların vaktlerini satın almak mümkin olsaydı, 

onların boş geçirdikleri vaktlerini satın alırdım buyurmuşlardı. 

 

Velhâsıl, okumak ve okutmak, öğrenmek ve öğretmek, mübârek Hocamızın kendi 

hayâtlarında muntazam tatbîk etdikleri bir şey olduğu gibi, talebelerinin ve sevenlerinin 

de bu şeklde olmasını isterlerdi. Yani, "Beşikden mezâra kadar ilm 

öğreniniz" hadîs-i şerîfine tam uymuşlardı. 

 

1993 senesinin Ağustos ayının beşinde, eczâneden dönerlerken, Yenibosna'da İhlâs 

Motoru ziyâret etmişlerdi. Hocamızın çok sevdiği, insanların kalbinde taht kurmuş, 

"Sakallı dede" olarak bilinen pek kıymetli babam (Muammer dede), Mübârek Hocamızı 

karşıladı. Binânın çeşidli bölümlerini gezdirip ma'lûmât verdikden sonra, bağçedeki 

çiçeklerin arasında bulunan havuzun kenârındaki sandalyelerde oturdular. İhlâs Motor 

çalışanları, bir gülistânda meşrûh çiçekleri koklayıp sevince gark olan bîçâreler gibiydi. 

Hocamızın mübârek ağzından inci dânesi gibi saçılan sözlerini dinlemekle mesrûr 

oluyorlardı. 
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Hocamız o gün buyurdular ki; İnde zikrissâlihîn tenzîlürrahme. Evliyânın isminin 

anıldığı yere rahmet yağar. Bütün arkadaşlar müsâid zemânlarda toplanıp kitâb 

okusunlar. Kitâb okumak şartdır. Öğreneceğiz. İslâmiyyetin en büyük düşmanı 

cehâletdir. Peygamber efendimiz, "Beşikden mezâra kadar ilm 

öğreniniz." buyuruyor. İlm öğrenmek farzdır. Farzları öğrenmek farz, vâcibleri 

öğrenmek vâcib, sünnetleri öğrenmek sünnet, harâmları öğrenmek de farzdır. 

Öğreneceğiz ki sakınacağız. Peygamber efendimiz: Talebül ilmi farîzatün alâ külli 

müslimin ve müslimetin. Müslimânların erkek olsun, kadın olsun ilm 

öğrenmesi farzdır, buyuruyor. Yedi yaşından beri gece gündüz kitâb okuyorum. Kitâb 

okumadan duramıyorum. Ömrüm okumakla geçdi ve bir kanâ'ate vardım: Rastgele çok 

kitâb okuyan sapıtır, yoldan çıkar. Fekat bir mürşid-i kâmil görmüşse, o, kendini korur. 

Peki, ben niçin o kadar kitâb okudum? İlâve birşey öğrenmek için değil. Sırf Efendi 

hazretlerinin buyurduklarının vesîkasını bulmak için okudum, araşdırdım. Efendi 

hazretlerinin sohbetlerinden tutduğum notları bile okumağa vakt kalmadı. Çünki, hep 

dinlediklerim aklımda kaldı. Zâten Efendi hazretleri bize her şeyi öğretdi. 

 

Ben Efendi hazretlerine ilk kavuşduğum zemânlar, çok öfkeliydim. Yanlış iş yapanlara, 

bozuk iş yapanlara çok öfkelenirdim. Fekat, sonra sonra bu öfkem acımağa dönüşdü. 

Bu sefer herkese acımağa başladım. Onun için, bu merhamet, bu acıma dolayısıyla gece 

gündüz çalışdık, bu eserleri meydâna getirdik. Bu kadar uğraşdık. Bizim kitâblarımız 

çok kıymetli. Çünki, içinde bana âid hiçbir yazı yok. Biz temâmen büyüklerin 

anlatdıklarını, yazdıklarını nakl etdik. Hepsi, büyük âlimlerin sözleri. Pırlantanın yanında 

cam parçasının kıymeti olur mu? Abdülhakîm efendi hazretleri bize hangi kitâbı tavsiye 

ve medh etdi ise o kitâbı aldım, o kitâbdan terceme etdim. Âlim, kitâbdan söyleyene 

derler. Meselâ, Efendi hazretlerine ne zemân gitsek, va'z vermeden evvel kitâblara 

bakar, not alırdı. Mekkî efendi de öyleydi. Dinleyen ba'zan beş kişi ya var ya yokdu 

fekat üç dâne kitâb olurdu önünde. Birini kapatır, öbürünü açar, ondan bakardı. İnsan 

kendinden söylediği zemân, söyledikleri doğru olsun yanlış olsun, hep zararlıdır. Eğer 

doğru olmuş olsa kibrlenir, felâkete götürür. Bu din, nefsi kırmak için gönderilmişdir. 

Fekat insan nakl etmeği sevmez, hep kendinden söylemek ister. Bu, kibr alâmetidir. 

 

- devamı haftaya – 

 

Fî emanillah 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

İslam Ahlâkı kitabında diyor ki, Sekiz tane 

Cennet var. Cennetin sekiz tane kapısı var. 

Cennetin sekiz kapısının sekiz tane de anahtarı 

var. Bu anahtarlardan birincisi iman, 

elhamdülillah. İkincisi,Bismillahirrahmanirrahim. 

Etti iki. Altı tane de Fatiha-i şerife'de. (Fatiha-i 

şerifeyi okudular.) Altısı da Fatiha'da gizli diyor. 
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Fatiha'da zaten altı âyet var. Altı tane Fatiha-i şerife'de, bir tanesi besmele, yedi, bir de 

iman, sekiz. Allahü teâlâ, bakın her nemâzda bize Fatiha okutuyor ve kitâblar diyor ki, 

Müslümân nemâza durduğu zaman Cennetin sekiz kapısı birden açılır. Neden? İmanı 

olan nemâza durur. Nemâza besmele ile başlanır. Anahtarlardan ikisi. Her nemâzda 

Fatiha var. İşte sekiz... Sekiz Cennetin sekiz kapısı açılır ve orada mü'min, orada hûriler 

Müslümânı seyreder. Ve inşallah, Allahü teâlâ nemâzda canımızı alsın. Aman ne güzel. 

Hemen doğru Cennete. Çünki, hazır kapılar açık... 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Hocamız ile Beyazıt'tan geliyorduk. 

Buyurdular ki; Allahü teâlâ bize bu 

hizmetlerden dolayı Cennetini verirse ki, 

inşallah verecektir; kapıda dururum, ben 

bu hizmetleri yalnız başıma yapmadım, 

bana yardım eden arkadaşlarım vardı 

derim, hepsini yanıma alırım, hep 

beraber gireriz. Mesela Enver'i yanıma 

alacağım, buyurdular. Ben de dedim ki, 

ya orada kaybolan olursa,... Maksat, 

onlara söylettirip tasdik ettirmek !... Buyurdular ki, insanların işi karışıktır ama Allahü 

teâlâ'nın işleri karışık değildir, muntazamdır. Orada hepimiz beraber haşr oluruz. 

  

Birisi sordu : Efendim, ahirette şefaat için bir imkan verilirse, bize şefaat eder misiniz 

dedi. Dedim ki, dünyâda bile ne istediniz de hayır dedim, orada hiç hayır denir mi?... 

Ben dedim ki; dedeyi (Muammer dede) yanıma alırım, dede; sen de beni alır mısın?... 

(Kime imkân verilirse, o, diğerini alacak diye sözleştiler.) 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bu dünya, çetrefilli dünya. Bu dünya, engebeli 

dünya. Bu dünyada devamlı huzur, devamlı rahat 

arayan, ahmaktır. Bu dünya, imtihan yeridir. Bu 

dünya, gelip geçici bir yerdir. Bu dünya, tarladır. 

Bu dünya, tohum ekmek zamanıdır. Hasat, öbür 

tarafta biçilecektir. Bu dünyada; cenâb-ı Hakkın 

ahirette vaad ettiklerini arayanlar, Allahü teâlânın 
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Cennette vereceklerini isteyenler, yanılırlar. Çünki, Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve 

sellem" buyuruyorlar ki: (Dünya müminin zindanıdır, kâfirin de 

Cennetidir). Mü'minler, dünyâda biraz sıkıntı çekecek demektir. Çünki, hapishanede 

olan sıkıntı çeker. Cennetteki hayatımıza nazaran inşaallah... Rabbimizden öyle ümid 

ediyoruz, öyle istiyoruz. Çünki, bir hadis-i kudside cenâb-ı Hak, "Ene 'inde zanni 'abdî 

bî" buyuruyor. Kulum Beni nasıl zannederse, onu öyle karşılarım. Biz, Rabbimizin 

inşaallah bizi afv ve magfiret edeceğini, affıyla, merhametiyle, lütfuyla, keremiyle, bize 

Cennetini ihsan edeceğini ümid ediyoruz, onu istiyoruz. Vermek istemeseydi, istek 

vermezdi. Çünki, Allahü teâlâ bize bu isteği veriyor. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

O zamanlar üniversite talebesiydim... Şimdiki 

gençlerin elinde bulunan o imkânlar 

nerede..? Biz, hem okumak, hem geçinmek, 

hem de ev geçindirmek zorundaydık... Ah, 

yokluk ve sıkıntı, ah..! Rahmetli babacığımın 

iki vasiyeti vardı bana. Bir; ne durumda 

olursan ol, asla nemâzını terk etmeyeceksin. 

İki; ne yapıp edecek, mutlaka bir üniversiteyi 

bitireceksin. Peki ama nasıl? Mutlaka bir iş 

bulmam lazım okuyabilmem için... Mutlaka... 

Çünki, hem harçlığımı çıkartmak, hem de üzerimde çok büyük hakkı bulunan, her 

şeyden evvel, analık hakkı bulunan biricik anneciğime bakabilmek için, çalışmam lazım. 

Derken, çok şükür, uzaktan akrabamız olan bir zatın eczanesinde çalışmaya 

başlamıştım. Rahmetli babacığımın vasiyeti de yerine geliyordu. Aylığım o zamanın 

parasıyla 125 lira. 

  

Eczane sahibi uzaktan akrabamız olur ve benim çalışkanlığımı, ahlâkımı, beyefendiliğimi 

takdir ederdi. Çalışmaya başladığımda ne kadar sevinmiştim, bir bilseniz. Üniversiteden 

çıkar çıkmaz, doğruca eczaneye gider ve tezgahın başına geçerdim.Tabii, geceleri 

eczanede ben nöbet tutuyor, sabaha kadar eczaneyi bekliyor, ertesi sabah da 

eczaneden gidiyordum okula. Çok yoğun bir çalışmaydı benim için. Ama çalışmak öyle 

kolay değildi elbette. Bütün başarılar, çok çalışmanın tatlı bir meyvesi değil miydi..? Bu 

yoğun çalışmaya rağmen halime şükrediyor, gençlik yıllarımı ilaç kokulu odalara 

hapsettiğime üzülsem de yanmıyordum. Çünki, anneciğime üç-beş kuruş yardımım 

oluyor, onun hayır duâlarını alıyordum. Bu, bana haz veriyordu. Günler böyle geçip 

giderken eczanenin sahibi bir garipliğe dikkat ediyor. Nedir o garip olan? Soruyor kendi 

kendine: 

"Bu delikanlı, tam da işlerin yoğun olduğu saatte, bir ara ortadan kayboluyor. On dakika 

sonra geri geliyor? Peki ama bu genç nereye gidiyor böyle?" 
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Cevabını kendi bulamadığı bu soruyu, yine aynı şekilde ortadan kaybolup, kısa müddet 

sonra eczaneye geldiğim bir gün bana sordu: 

- Her gün bu vakitlerde nereye gidiyorsun sen böyle? 

- Şey, ikindi nemâzını kılıp geliyorum efendim? 

- Yaa? Demek bu vakitlerde ortadan kayboluşunun sebebi bu? 

  

Suratı renkten renge giriyor. Öfkesini, dişleri arasında ezip zoraki bastırdıktan sonra, 

mağrur bir patron edasıyla ikaz ediyor beni: 

 

- Bu böyle olmaz. Bu vakitler, tam müşterinin yoğun olduğu vakitlerdir. 

Daha, benim bir şey konuşmama fırsat tanımadan, devam ediyor sözlerine: 

 

- Şimdi sana kesin olarak söylüyorum. Ya nemâzı terk edeceksin ya işini. Kararını 

bekliyorum... Bu ne müthiş bir tavır? Bu ne müthiş bir soru? Bu ne müthiş bir ceza 

böyle? Kanım çekildi desem yeridir o an için. Şoke oldum. Karşımda cevap bekleyen bu 

mağrur çehreye, rızık endişesinden dolayı tenezzül mü etsem, yoksa yegane kuvvet ve 

kudret sahibi yüce Rabbimin sonsuz rahmetine tevekkül mü etsem? Saniyeler, yıl gibi 

geldi bana. Ama bir anlık tereddüt bile göstermeden, gayet vakur ve kibar tavrımı 

bozmadan kesin bir şekilde cevap verdim kendisine: 

- İşimi, terk ediyorum. 

 

Az önce bana soru yönelten ve benden cevap bekleyen iki dudağın altta olanı, kesin 

kararım karşısında hayret ve şaşkınlıkla bükülürken, mağrur çehresi, bu âni kat'i karar 

karşısında dondu kaldı. Neden sonra toparlanıp bir iki laf söyleyecek gibi oldu ama, artık 

o andan itibaren onun emrinde değildim. Ardıma bakmadan terk ettim Bankalar 

Caddesinde bulunan o zamanki eczaneyi. Dışarı çıktığımda, serin rüzgar, alev alev 

yanan çehremi teselli etmek istercesine yokluyor ve "Hiç üzülme. En doğru olanı yaptın. 

Allah kendine güvenenleri zelil etmez!" diyordu sanki. Melul, mahzun, evime gidiyordum 

ama, beni dört gözle bekleyen canım anneciğim, eğer bu acı hadiseyi öğrenirse, çok 

üzülecek, bana bir şey demese de kahrolacaktı. Bir çare bulmalıydım ama ne? Beni, 

sadece beş dakika vakit ayırıp da Rabbime olan kulluk borcumu îfâ ediyorum diye, 

hesaba çeken, "Ya nemâz, ya iş?" diyen eczaneden, "Nemâz"ı tercih ederek gönül 

rahatlığıyla ayrıldım ama, anneciğimin üzülmesini de istemiyorum. 

 

- devamı var - 

  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

- dünden devam - 

  

Çareyi, yine O'nda buldum. Ne zaman bir 

müşkil durumla karşılaşsam, ne zaman 

bir karar verecek olsam, mutlaka ve 

mutlaka kendisine bilgi verip, her 

sözünü, benim için vazgeçilmez düstur 

kabul ettiğim, büyüğüm, hocam, her 

şeyim olan tanıdığım mübarek bir zata 

gittim. Üzgün halimi belli etmemeye 

çalışsam da bir bakışta anladılar. 

Gönlüme ilaç olan o güzel tebessümleri, 

elem dolu çehreme sabah güneşi gibi ziya verdi. "Buyurun sizi dinliyorum" der gibi, 

gözlerimiz buluştuğunda, olanca üzgün halimle, kendisine yaşadığım ânı ve verdiğim 

kararı naklettim. Çok üzüldüler çok... Ve ilk sözleri şu oldu: 

- Hiç üzülmeyin. Rızka Allah kefildir. Yarın saat 12'de Yeni Cami'nin önünde buluşalım. 

Size iş arayalım. 

- Peki efendim. 

 

Tamamdı artık. Ne gam kalmıştı bende, ne keder. Akşam eve vardığımda, anneciğim 

beni üzgün görmeyecekti işte. Ertesi günü nasıl sabırsızlıkla beklediğimi tahmin 

edersiniz. Ve ertesi gün 12.00... Beraber olduğumuz ilk dakika. Yine o soruyor bana: 

- Şimdi nereye gidelim? 

Cevabı yine kendileri verdiler: 

- Kemal Atabay'a gidelim. 

O kimse, fakülteden sınıf arkadaşı mıydı, asistan mıydı, tam hatırlamıyorum. Birlikte 

Sirkeci'nin bir arka sokağına girdik. İsmi bahsedilen zat, ortağı ile toplantıdalarmış. O'nu 

görünce hemen ayağa kalkıp boynuna sarıldılar: 

- Ooo, kimler gelmiş efendim, hoş sefa geldiniz? Buyurun bir arzunuz mu var? 

Eliyle beni işaret edip gayet kibar bir lisanla cevap verdiler: 

- Bu benim oğlumdur, kendisine iş arıyoruz. 

 

İlk soru şu: 

- İlaçtan anlar mı? 

- Efendim, zaten daha önce bir eczanede çalışıyordu. 

- Aman ne iyi, ne iyi. Yoksa bizim eleman aradığımızı gazete ilanından mı okudunuz? 

- Hayır, ilandan haberimiz yok. 

- Allah Allah, ne kadar güzel. Biz de eleman almak için ilan vermiştik. 

Kemal bey bana dönüyor ve gülümseyerek ilk ricasını yapıyordu: 

- Şöyle geçin bakalım. 
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Meğer hemen oracıkta, mini bir test yapmak istiyormuş. Birkaç ilaç ismi yazdırdılar 

bana. Tabii, hemen anında, ilaç isimlerini yazıp kendilerine verdim. İmtihanı 

kazanmıştım. Çok memnun oldular. Dönüp, bana, "Oğlum" diyen babama cevap 

verdiler: 

- Tamam, ben bu delikanlıyı aldım. 

- Efendim, kaç para vereceksiniz? 

- 250 lira. 

- Ne iş yapacak? 

- Her gün sabah gelip, şu faturaları alıp, eczanelere gidip kontrol edecek. Bu iş toplam 

iki saat zamanını alır. Ondan sonra serbesttir. Hatta yol parası da bizden. 

 

Sen ne büyüksün Allah'ım? Nemâz kılmam istenmediği için ayrıldığım eczanede, 125 

liraya hem de geceli gündüzlü çalışmak zorundayken, nemâzı tercih edip ayrıldıktan 

sonra, Rabbim bana iki saat çalışmakla, hem de yüzde yüz fazla olan, 250 lira 

kazanacağım bir iş nasip etmişti. 

 

Sen misin Allah'a sığınan, Allah'a güvenen?.. Al sana zaman. Al sana, imkan. Al sana 

yüzde yüz fazlasıyla maişet. Bilmem başka bir şey demeye lüzum var mı?.. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Babam yeni ölmüş, üzülüyoruz. Okuldan kaçıyorum, tarih 

dersinden. 13-14 yaşındayım. Bir gün yine okuldan 

kaçmıştık. Dağda, tabiatta oturuyordum. Babam yine 

hayırlı adammış. Ölmeden evvel vasiyet olarak, üniversite 

bitirmemi istediğini, nüfus kağıdımın üzerine yazmış. 

Dağda otururken dedim ki, ben okuyacağım. Arkadaşım 

dedi, sen İstanbul'da Kuleli'ye git. Kuleli neresi, dedim. 

Askerî lise dedi. şehre gittik, Kuleli'ye telgraf çektik çocuk 

aklıyla. Maceraya bak. Kuleli'de imtihanlar, kayıtlar, her şey 

bitmiş, okul hazırlığı var. Cevap geldi: Eğer notların iyi ise 

seni imtihansız alacağız. Başladım not toplamaya. Gittim 

tarih hocasına. Bana 4 veriyor. Zayıf oldu mu Kuleli'ye almazlar. Hocam dedim, böyle 

böyle. Yok dedi, sen benim dersimden kaçtın. Ya babam ölmüştü, üzüntülüydüm. Yok, 

dinlemedi 4 verdi. Biz de notları bildirdik. Tarih 4 diye. Ve abicim cevap geldi. Seni 

istisna olarak okula alacağız. Şu tarihte gel. Olmaz böyle şey abim. Neyse, 1953 kış, 

İstanbul'a geldim. Ama ne soğuk. Haliç buz tutmuş. Karşıdan karşıya geçiyorlar. 

Sırtımda bir bavul, benden büyük. Bir kadıncağız beni gördü, her halde 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. Hoş geldin, dedi. baktı, elimi saklıyorum. Senin kolun sakat mı, dedi. Elimi 
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gösterdim. Yavrum dedi, beni kucakladı. Ve de bu yüzden Kuleli bitene kadar rahat 

ettim. 

 

- 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 

 

- geçen haftanın devamı – 

 

Hocamız buyurdular ki; 

 

Beni Ankara'ya ta'yîn etdiklerinde, Mübârek Efendi hazretleri bana mektûb gönderirdi. 

Bir mektûbunda "Azîz Hilmi" diye yazıyor. Azîz ne demek; sevimli demek. Mektûbda 

diyor ki, "Bir zemân gelecek, din bilgileri Hilmi'den sorulacak." Hâlâ o mektûbu evde 

saklıyorum. Şimdi bütün dünyâ bize soruyor. 

 

Öğrendiğim her şeyi Abdülhakîm efendi hazretlerinden öğrendim. Maddî, mânevî elime 

geçen her şey Onun bereketiyledir. Kardeşim, biz başka bir yoldaydık. Hele ben çok 

kibrliydim. Hep derdim ki, aranan kişi olayım, herkes beni dinlesin. Bir apartman ya da 

araba görsem, bu benim olsa derdim. Nutk versem, beni alkışlasalar derdim. Çünki, çok 

kâbiliyyetli ve çok zekîydim. Efendi hazretleri beni aldı, başka bir yola koydu. Şimdi 

kibrin zerresi kalmadı. Eski günleri hâtırlayınca çok utanıyorum. Eğer bu hizmetlerin, 

bu ibâdetlerin bir zerresini kendimden bilsem yanarım. Hepsi Efendi hazretlerine âid. 

Çünki, ben bu değildim. Ben O'ydum. Beni bu hâle Efendi hazretleri getirdi. Bu büyükleri 

görmeyen, kendini bir şey zan eder. 

 

Abdülhakîm efendi hazretleri, senelerce bana Arabca öğretdi. Arabcayı nasıl okuyorlar 

diye şaşırırdım. Kur'ân-ı kerîm okuyoruz. Üstün, esre ve ötre var. Fekat Arabca 

kitâblarda üstün, esre yok ki. Nasıl okunur aklım ermezdi. Mübârek, bana onları öğretdi. 

Benimle husûsî ilgilenirdi. Emsile, sarf, nahv okutup ezberletdi. "Bunu bin kere okuyan 

hiç unutmaz. Sen zekîsin, beşyüz kere sana yeter." buyururdu. Öğrendiklerimi yollarda, 

tramvayda hep okurdum, ezberlerdim. Gelince Efendi hazretleri, ezberlediklerini oku 

bakalım derdi. Okurdum, âferin derdi, çok sevinirdi. Hoşuna giderdi. Hadi bir dahâ 

derdi. Birkaç senede Arabcayı öğretdi, Fârisîyi de öğretdi. Ondan işitdiklerim aklımdan 

çıkmıyor. Başka şeyleri unutabiliyorum fekat Efendi hazretlerinden işitdiklerimi hiç 

unutmuyorum. 
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Mürşid olgun, mürîd uygun olunca, ya'nî Mürşid, kâmil ve mükemmil (kemâle 

erdirebilen), mürîdde de muhabbet ve isti'dâd olunca, senelerin işi sâatlere ve 

sâniyelere döner. Mürşid-i kâmilin bir bakışı yeter. Diğer ilmlerde de aynı kâ'ide vardır. 

Hoca mâhir ve müşfik, talebe de zekî ve çalışkan olunca öğrenilmeyecek hiçbir ilm 

yokdur. Efendi hazretleri bize husûsî emek verirdi, husûsî bir şeklde ilgilenirdi. 

Abdülhakîm efendi hazretlerine her gitdiğimde beni yanına oturturdu. Cebinden kâğıd 

çıkarır, yazar, "Al bunu oku." derdi. Okurdum, yanlış okurdum, ba'zan de 

okuyamazdım; gülerdi mübârek. Kendisi düzeltir, öğretirdi. Ders vermeğe başlamadan 

bir müddet, sâdece elini tutdurup sıkdırırlardı. 

 

Efendi hazretlerine sabah nemâzında, karanlıkda giderdim. Yatsıya kadar aralıksız 

Efendinin peşinden ayrılmazdım. İlk gitdiğim sıralarda odada kimse yokken beni yanına 

alırdı. Sandalyeye otururdu mübârek, beni de yanındaki sandalyeye oturturdu. Elini 

uzatırdı, "Tut elimi." derdi. Tutardım. "Sık" derdi. Elini sıkardım. "Dahâ çok sık, dahâ 

çok sık." derdi. Bir müddet sonra sıkmakdan yorulurdum. Bakardım ki gözlerini 

kapamış, uyudu zan ederdim. Elimi gevşetirdim, çünki yorulurdum. Tam elimi 

gevşetirken gözlerini açar, "Sık" derdi. Bu şeklde, bir sene hep elini sıkdırdı bana. Kim 

bilir? Onların bütün vücûdları zikr edermiş, Evliyânın bütün zerreleri zikr edermiş. 

Mektûbâtda var, bütün zerreleri zikr eder diye yazılı. Biz bunu sonradan öğrendik ve 

Se'âdet-i Ebediyyeye de yazdık. Elini sıkdırıyor ki, o zikr benim kalbime de sirâyet etsin 

diye. 

  

Bir sene sonra bana ders okutmağa, Arabca öğretmeğe başladı. Millet bağçede nemâz 

vaktini beklerdi. Bizi binâ ile, maksûd ile fazla uğraştırmadı. Emsileden sonra avâmil 

okutdu. Emsile öğrenmeğe çok kıymet verirdi. Mübârek, her gidişimde bana Arabîden 

ders verirdi. Cebinden kâğıd kalem çıkarır yazardı. "Al bunları oku, ezberle!" derdi. 

Evvelâ kendi okurdu. Okurken ben hareke koyardım. Giderken yolda, tramvayda 

ezberlerdim. İki gün sonra gitdiğimde, "Ne yapdın? Ezberledin mi?" derdi. Evet efendim 

ezberledim, derdim. Okurdum, çok hoşuna giderdi. "Öyleyse yeni bir ders dahâ 

vereyim." derdi. Ezberlemeseydim vermezdi tabi'î. Ba'zan Cum'a nemâzına yarım sâat 

kala, millet bağçede Cum'a nemâzını beklerken beni odaya alır, bir şeyler öğretirdi. Bir 

ders, bir ders dahâ derken, sarf ve nahvî bitirdik elhamdülillah. Yoksa o kitâbların ismini 

bile bilmiyordum. Okumak şöyle dursun, böyle şeyler var mıymış, yok muymuş 

haberimiz yokdu. Hattâ Türkçe kitâbları bile Ondan öğrendim. Ma'lûmâtı-i Nâfi'a diye 

bir kitâb vardı. "Al oku bunu, fâidelidir." buyurdu. Biz onu şimdi basdırdık. Bir numaralı 

kitâbımız oldu, ismini de "Fâideli Bilgiler" koyduk. Onu bize Efendi hazretleri tavsiye 

etdi. Hep Efendi hazretlerinin medh etdiği, tavsiye etdiği kitâbları basdırdık. O 

büyüklerin ismini bile söylemek kârdır. İnde zikrissâlihîn tenzîlürrahme, hadîs-i 

şerîf bu. Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyuruyor ki; Allahü teâlânın 

sevdiklerinin, evliyâlarının isminin söylendiği yere rahmet yağar. 

 

- devamı haftaya – 

 

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Okul başladı, derslere giriyoruz. Sıra geldi 

Kimya dersine. Hocamız derse girdi, 18 

yaşında bir delikanlı. Hilafsız 18 yaşında. 

Sıra bana geldi, numaram 1034. İmam-ı 

Rabbani hazretlerinin vefat yılı. İsmail Silleli 

abi vardı. Allah rahmet eylesin. Evliyâ 

birisiydi. Mübârekler beni ve Zeki Celep 

abiyi gözlerine kestirmişler. İsmail Silleli 

abiye, onları bize getir, buyurmuşlar. İsmail 

Silleli abi bizi aldı, evlerine kadar götürdü. Uzakta, işte burası deyip geri döndü. Kapıyı 

çaldık. Mübârekler kapıyı açtı. Bize çay ikrâm etti. Soba başında oturduk. Bize Mektûbât 

okudu. Ertesi gün İsmail Silleli abi bizi çağırdı. Söyleyin neler gördünüz? Biz başladık 

anlatmaya, çay içtik, kitâb okuduk. Daha ne gördünüz? Efendim, 12-13 yaşlarında 

sarışın bir çocuk. Abdülhakim abiymiş. Daha ne gördünüz? 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; 

  

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 
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muhabbet arttı mı, dünyaya karşı soğukluk, ahirete karşı sıcaklık artar. Bu artma da 

bağlılık nisbetinde olur. Yani, insan hocasına ne kadar itaat ederse, ne kadar muhabbet 

beslerse, o kadar çok muhabbeti elde eder onun kalbinden. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

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 tâbi 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. 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Mübarek Hocamız, haftalık okunanları 

gönderirlerken, dua ederlerken, saydıkları isimler 

çoğu zaman bir saati bulurdu. Kendilerine bir 

bardak çay vermiş olan İbrahim efendiyi bile 

unutmazlardı. O sırada bir arkadaşımız Hocamıza; 

Efendim, kâffe-i ehl-i iman ervahı için denilse, bu 

okunanlar onlara gider mi, diye sormuş. Hocamız 

buyurmuşlar ki; Gider efendim. Öyle dendiği 
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zaman da hepsine gider. Fakat kimin gönderdiği belli olmaz. İsim belli edildiğinde, 

okunanlar ona hususi tabak içinde ikram edilir, kimden geldiği bizzat belli olur. 

  

Mübârekler, bildikleri halde; kardeşim, siz ne iş yapıyorsunuz, buyurdular. Efendim, 

inşaat yapıyoruz. Hocamız, Yâ efendim, inşaatçılık zor iş. Tabii kardeşim, siz burada 

inşaatları Allah rızası için yapıyorsunuz, İslâmiyete hizmet niyeti ile yapıyorsunuz, ama 

unutmayın ki âhırette, Cennette, bu inşaatlar sizin önünüze yapılmış olarak gelecek, bir 

de orada inşaat yapmak için zahmet çekmeyeceksiniz, buyurdular.. Yeter bu kadar! 

  

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir gün Mübârekler buyurdular 

ki: "Bismillâhillezî lâ yedurru 

ma'asmihî şey'ün fil erdı velâ 

fissemâi ve hüvessemî'ul 

alîm." Bakın efendim buyurdular, 

burada ne dua var? İster karada, ister 

havada, nerede olursa olsun, bir 

mü'min hangi işe başlarsa başlasın, 

eğer "Bismillâhirrahmânirrahîm" derse, 

ona hiçbir zarar gelmez. Onun için, tayyareye binerken, "Bismillâhirrahmânirrahîm" 

diyen hiç korkmasın! Arabaya binerken "Bismillâhirrahmânirrahîm" diyen hiç 

korkmasın! Lâ yedurru, zarar gelmez, aslâ! Nerede? Hem karada, hem havada, her 

yerde. Onun için her işe başlarken, "Bismillâhirrahmânirrahîm" demek çok iyi olur. 

Allahü teâlâ kullarını Cennete davet ettiği zaman, davetiyenin altındaki imza 

"Bismillâhirrahmânirrahîm" olacak. Allahü teâlâ kullarını Cennete çağırırken, davet 

ederken, imza yerine "Bismillâhirrahmânirrahîm" olacak. Âdem aleyhisselâma ilk gelen 

âyet "Bismillâhirrahmânirrahîm". Daha çok faziletleri var. Bunların hepsi İlmihâlde 

yazıyor... 

 

Ahirete giden herkes pişman olacaktır. Cehenneme giden zaten pişman olacak da, bir 

fazla söylenen kelime-i tevhid için verilen bir üst makamı görünce, Cennete giden de 

pişman olacaktır. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

 

30 Kasım 2016 Çarşamba 
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Enver abim buyurdular ki; 

  

Bir gün Mübârekler buyurdular ki, Efendim, 

Allahü teâlâ bu hizmetlerden dolayı bir nimet 

verirse, mesela, inşâallah Cennet nimetini 

verirse, kapıdan içeriye ayağımı atarım, ama 

ikinci ayağımı koymam, buyurdular. Mahşere 

dönerim, derim ki, Yâ Rabbi, bu hizmetleri 

ben tek başıma yapmadım, dünyada 

arkadaşlarım vardı, kardeşlerim vardı. Onların 

hepsini alırım, buyurdular. Mesela, Enver'i 

alacağım buyurdular. Allah... Bu ismi taşıyanlara müjdeler olsun. Ondan sonra, korku 

var ya hepimizde, dedim ki, iyi maşâallah da, hani insanoğlu bu, Hac'da bile iki dakika 

ayrı kalsa, bir daha bul, bulabilir misin? Mahşerde bir dalgınlığa gelip de bazıları 

kaybolursa, onların hâli ne olacak? dedim. İyi sordum değil mi? Sağlama bağlamak 

lâzım çünki! Hocamız buyurdular ki; kardeşim, insanların işi karışık olur. Ama Allahü 

teâlânın işleri muntazamdır. Orada herkes sevdikleriyle beraber, kümeler halinde 

olacak. Hiç karışıklık olmaz. Yeter ki, kalbinde taşıdığı net, kalbi belli olsun, aynı, 

mıknatısın metal parçalarını çektiği gibi hepsi bir araya gelir, hiçbir tane noksan olmaz, 

kaybolan olmaz efendim, buyurdular. 

  

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 abiler her zaman anlatırlardı ki; 

hocamızın hayatını üç kelime ile 

anlatmak mümkündür: okumak, 

okutmak ve tatbik etmek. 

 

Hocamızdan bizzat işitmiştim; 7 yaşımdan beri okuyorum, hala okuyorum, okumadan 

duramıyorum. 

1 Aralık 2016 Perşembe 

2 Aralık 2016 Cuma 
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Herzaman hocamızdan işitirdik, buyuruyorlardı ki; arkadaşlarımız belli zamanlarda, sık 

sık bir araya toplansınlar kitap okusunlar, kitap okumak şarttır.. 

 

Yani, mübarak hocamız ilm öğrenmek ve öğretmek üzerinde ısrarla dururlar, ilm 

öğrenmenin ehemmiyetini sık sık anlatırlardı. İlm öğrenmek kadın erkek herkese farzdır 

buyururlardı. Buyurmuşlardı ki; bir talebe ilm öğrenmek için evinden çıkınca, ilm 

öğreneceği yere varıncaya kadar melekler onun ayaklarının altına kanatlarını sererler, 

ya rabbi bu kulunu afv et diye dua ederler, bu kişiye pek çok sevab verilir. Ya öğretmek 

için giderse daha çok sevab verilir buyururlardı. Boş vakit geçirmenin, malayani ile 

uğraşmanın kötü olduğunu anlatırlardı. Allahü tealanın bir insanı sevmediğinin alameti, 

boş vakit geçirmek, lüzumsuz şeylerle uğraşmakdır derlerdi. Bir gün de kahvehanedeki 

boş oturan insanları görünce, bu insanların vakitlerini satın almak mümkün olsaydı, 

onların boş geçirdikleri vakitlerini satın alırdım buyurmuşlardı. 

 

Velhasıl, okumak ve okutmak, öğrenmek ve öğretmek, mübarek hocamızın kendi 

hayatlarında muntazam tatbik ettikleri bir şey olduğu gibi, talebelerinin ve sevenlerin 

de bu şekilde olmasını isterlerdi. Yani "beşikten mezara kadar ilm öğreniniz" hadis-i 

şerifine tam uymuşlardı. 

 

1993 senesinin Ağustos ayının beşinde, eczâneden dönerlerken, Yenibosna'da İhlâs 

Motoru ziyâret etmişlerdi. Hocamızın çok sevdiği, insanların kalbinde taht kurmuş, 

"Sakallı dede" olarak bilinen pek kıymetli babam (Muammer dede), Mübârek Hocamızı 

karşıladı. Binânın çeşidli bölümlerini gezdirip ma'lûmât verdikden sonra, bağçedeki 

çiçeklerin arasında bulunan havuzun kenârındaki sandalyelerde oturdular. İhlâs Motor 

çalışanları, bir gülistânda meşrûh çiçekleri koklayıp sevince gark olan bîçâreler gibiydi. 

Hocamızın mübârek ağzından inci dânesi gibi saçılan sözlerini dinlemekle mesrûr 

oluyorlardı. 

 

- geçen haftanın devamı – 

 

Hocamız buyurdular ki; 

 

1929 senesinde dahâ onsekiz yaşında idim. Yedi sene devâmlı yanlarına gitdim. Ba'zan 

sabâh nemâzında giderdim, yatsıya kadar ayrılamazdım. Yemek vaktlerinde, Şâkir 

efendi ile haber gönderir, "Hilmi'yi çağırın." derdi. Masada tam karşısına otururdum. 

Abdülhakîm efendi hazretlerinin yanında dünyâyı unuturdum, yanından ayrılamazdım. 

Sohbetinden çıkınca dışarıdaki dünyâyı yeniden görüyor gibi olurdum. Ne tatlı günlerdi. 

Allah onların sevgisinden ayırmasın bizi. Zâten onlar bir insanı severse, o da Onları 

severmiş. Bizim ev Fâtih'de idi. Eyyûb Sultân'dan vapurla köprüye, köprüden tramvayla 

Fâtih'e gideceğim. Son vapuru beklerdim. Bakardım, son vapurun kalkmasına yarım 

sâat var. Beş-on dakîka dahâ oturayım, diye düşünürdüm, ayrılamazdım. Bir de 

bakardım, on dakîka var. Yokuş aşağı koşa koşa inerim, beş dakîkada giderim, diye 

düşünürdüm. Beş dakîka dahâ otursam kârdır, derdim. Bir de bakardım beş dakîka var, 

ne olursa olsun kalkmayacağım derdim. İskeleye gidince bakardım ki, vapur kalkalı 

yarım sâat, bir sâat olmuş. Yürüyerek Fâtih'e giderdim. Beş-on dakîka diyerek vapuru 

kaçırırdım. Başka vâsıta da yokdu. Gece yürüyerek giderdim. Mübârek, bana Arabcayı, 

Farscayı öğretdi. Her gidişimde Mevlânâ Hâlid efendimizin dîvânını okuturdu bendenize. 

Kelime kelime anlatırdı. Başından sonuna kadar hatm etdik. 



256  | S a y f a  
 

Efendi hazretleri nereye gitse, ben de peşinden giderdim. Ba'zan herkes bağçedeyken, 

ben Efendi hazretlerinin dizinin dibinden ayrılmazdım. Efendi hazretlerinden hiç 

duymadığım şeyleri duyardım, defterime not eder, ezberlerdim. Efendi hazretlerine olan 

muhabbetim de benden değildi. Beni kendisi cezb ederdi. Ya'nî, cezbetmek de Efendi 

hazretlerindendi. Sanki elli sene sonrasını, bu günleri görmüş gibiydi. 

  

Yemekde, nemâzda, istirâhatde, bir yere gitmekde, Efendi hazretlerinden hiç 

ayrılmazdım, her hareketine dikkat ederdim ve hep onu dinlerdim. Bir dakîkanın boş 

geçmemesi için çırpınır, her fırsatda yanına giderdim. Başka câmi'ilerdeki va'zlarına da 

giderdim. 

  

Arabî ve Fârisî okutmadan evvel, ba'zı türkce kitâblardan ders verdi. Sonra Arabî ve 

Fârisî okutdu. Emsile, avâmil, simâ'ı masdarlarını, emâlî kasîdesini, Mevlânâ Hâlid 

dîvânını, Îsâgucî denilen mantık kitâbını ezberletdi. Bir şey öğretmediği bir gün 

olmamışdı. Bana, İmâm-ı Begavînin "Kazâ-kader" hakkındaki yazısının, Arabîden 

türkceye tercemesini yapdırdı. Gece evde yazdım, ertesi gün götürdüm. "Çok iyi, doğru 

terceme etmişsin. Hoşuma gitdi." buyurdu. (Bu terceme, Se'âdet-i Ebediyye kitâbının 

412. sahîfesindedir.) Bir gün bağçede kanepede oturuyorduk, başını kaldırdı, "Beni 

dinleyen kazanır lâkin dinleyen yok." buyurdu. Sonra ilâve etdi; "Fekat sen dinlersin, 

değil mi?". Evet efendim dedim. Subay olduğum hâlde yüzüne bakamazdım. Hep 

önüme bakardım. Benim Efendi hazretlerinin yüzüne bakdığım vâki' değildir. Kalbi kırılır 

diye korkardım, üzülecek diye ödüm patlardı. Efendi hazretleri, mübârek, bizi çekdi 

kurtardı. Din ve dünyâ se'âdetini verdi. 

 

Öyle ni'metler içerisindeyiz ki, dünyâ ve âhiret ni'metleri içinde yüzüyoruz. Hep bunlar 

Efendi hazretlerinin bereketidir. Bütün kazandıklarımız Abdülhakîm efendi hazretlerinin 

bereketi ile olmuşdur. Efendim, ben Hocamdan bir şey öğrendim, o da bana yetdi. Kimin 

sevilip kimin sevilmeyeceğini, doğru ve yanlışın nasıl ayrılacağını öğrendim. Âlim 

demek, iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı ayırabilen demekdir. Yoksa çok kitâb okuyan 

değildir. Allahü teâlâ âhiretde de huzûrlarından ayırmaz bizi inşâallah. Hadîs-i şerîf 

müjde veriyor. "El mer'ü mea men ehabbe". İnsan, dünyâda kimi severse, âhiretde 

onun yanında olacak. Biz de Onları seviyoruz. Bu sevgiyi de bize veren yine onlar. Sevgi 

yukarıdan aşağıya gelir. Onlar kendilerini sevdirdi. Biz sevmeyi de bilemezdik. 

  

Se'âdet-i Ebediyye kitâbının 412. Sahîfesindeki, "Kazâ-kader" hakkındaki bilgi; 

 

Büyük âlim imâm-ı Begavî buyuruyor ki: [Kazâ, kader bilgisi, Allahü teâlânın kullarından 

sakladığı sırlardan biridir. Bu bilgiyi, en yakın meleklere ve din sâhibi olan 

Peygamberlerine "aleyhimüsselâm" bile açmadı. Bu bilgi, büyük bir deryâdır. Kimsenin, 

bu denize dalması, kaderden konuşması câiz değildir. Şu kadar bilelim ki, Allahü teâlâ, 

insanları yaratıyor. Bir kısmı şakîdir. Cehennemde kalacakdır. Bir kısmı da sa'îddir. 

Cennete gidecekdir. Bir kimse, hazret-i Alî'den "radıyallahü anh" kaderi sordukda: 

(Karanlık bir yoldur. Bu yolda yürüme!) buyurdu. Tekrâr sorunca: (Derin bir denizdir.) 

buyurdu. Tekrâr sordu. Bu def'â: (Kader, Allahü teâlânın sırrıdır. Bu bilgiyi senden 

sakladı.) buyurdu.] 

 

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 

Mübârekler buyurdular ki, insanın 

îmânının tezahürü, din kardeşleriyle 

beraber olmak, onları sevmektir. Cenâb-ı 

Hak öyle buyuruyor, buyurdular. Buğdu 

fillah, hubbu fillah, sevgi Allah için olacak, 

hizmet Allah için olacak, her şey Allah için 

olacak. Çünki, bu dünya çalışmak yeridir. 

Nasıl ki bir müessesede insan çalışır, ay 

sonunda ücretini alırsa, bu dünyada da 

herkes bir işle meşguldür. Bir işi var. Ve 

âhırete gittiği zaman da Allahü teâlâ buyuracak ki, şimdi ücretlerin dağılma zamanıdır, 

dağıtılma zamanıdır. Şimdi dünyada yaptıklarınızın ücreti ödenecektir. Ve cenâb-ı Hak 

buyuracak ki, benim için çalışanlar, benim rızam için uğraşanlar gelsin, ücretlerini ben 

vereceğim. Çünki, Kur'ân-ı kerîmde buyuruluyor ya; kim Allah içinse, Allah da onun 

içindir. Bitti... Eğer nefsi için, şöhreti için, serveti için, insanların memnun olması için 

çalıştıysanız, gidin onlardan alın ücretinizi, benden bir şey beklemeyin. Bugün, benim 

için çalışanlara ücret bendendir. Nefsi için çalışanlar, şöhret için çalışanlar; gitsinler, 

ücretlerini oradan alsınlar, denilecek... 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Cenab-ı Allah'ın kullarına nasıl 

davranırsan, Allahü teala da sana öyle 

davranır. Sen onları kırarsan, onları niye 

kırdın derler. Sen onları sevindirirsen, 

mutlaka Allahü teala seni seviyordur. 

Dünyada sevindirilecek milyarlarca insan 

var, git onlardan birini sevindir. Ahirette 

herkes dünyada yaptığı çalışmaların 

karşılığını, ücret olarak alacaktır. Yanında 

çalıştırdığı insanlara zulüm yapan, 

mutlaka karşılığını alacaktır. Her nefs öldüğü zaman, dünyada yaptığı işlere karşılık 

olarak, ahirette kendisine ücret verilecektir. Allah rızası için çalışanlar, Allah rızası için 

dükkanını açanlar, Allah rızası için her ne yapıyorsa, ihlaslı olarak Allahü tealanın rızasını 

kazanmak için uğraşanların ücreti hususunda cenab-ı Hak; bana ait, buyuracak. Eğer 

3 Aralık 2016 Cumartesi 

4 Aralık 2016 Pazar 
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cenab-ı Hakkı düşünmemişsen, Ahmed'in Mehmed'in rızasını düşünmüşsen, yani Allahü 

tealaya değil de kula kul olmuşsan, sırf onun rızasını, sırf onun ilgisini kazanmak için 

hayatını feda etmişsen, bir mübarek zât buyuruyor ki; Ahmed'e çalışıp Mehmed'den 

para isteme! Kime çalıştıysan, git ondan iste. Allahü tealanın vereceği ücreti alanlar, 

Allahü tealanın razı olduğu yerde ikamet edeceklerdir. Başkası için çalışanlar, yandım 

Allah diyeceklerdir. Çünki, ahirette başka yer yoktur. Dünyada insan ne ekerse, ahirette 

onu biçecektir. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Bakın, bu çok mühim; Hocamız 

buyurdular ki; bu zamanda bir 

müslüman, eğer bu büyük zâtların 

buyurduklarını anlarsa, onlara tâbi olursa, 

hele hele onları naklederse, işte âlim 

odur, işte ilim odur, işte fazilet budur. 

Efendim, Efendi hazretleri sanki bize emir 

buyurdular ki, sen bir gün kitap 

yazacaksın, sakın ola ki kendin yazma, 

kendiliğinden bir şey yazma. Ancak o 

büyüklerden nakletmeye bak. Çünki yol, onların yoludur, ikazında bulundular. Bir başka 

zaman da, Efendi hazretleri gene buyurmuş ki, eğer bir şey konuşacaksan, eğer bir şey 

yazacaksan, soru sordurma! Soru sordurman, iyi anlatamadığının alâmeti olur. Onun 

için, iyi konuşmak, iyi anlatmak, soru sordurmamakla olur. Bakın efendim buyurdular, 

hep, yani, yani, yani diyorum ki, bir şey sormasınlar diye yazıyorum. Fakat bakıyorum 

ki, daha çok soru soruyorlar. Bu sefer kitap, ilmihal şu kadardı, genişledi genişledi bu 

kadar oldu. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Aralık 2016 Pazartesi 
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Enver abim buyurdular ki; 

İnsan, 100 sene evvel yoktu. Burada hiç birimiz 

yoktuk. 100 sene sonra zaten yokuz. Yok, var, yok. 

Bu varlık, hadi 100 sene diyelim. Şüphesiz ki bu 

ömür içerisinde insanın, çok neşeli günleri olur, çok 

sıkıntılı günleri olur, hastalıkları olur, üzüntüleri olur 

ama kaç sene olursa olsun, sonsuza bölündüğü 

zaman netice sıfır olur. O halde, insan ömründe 

yapılan her türlü iyilikler veya acılar veya tatlılar bir 

gün bitecek. Her şey bittiği gibi, o da bitecek. 

Halbuki bitmeyen bir şey kalacak, o da; Mü'minin 

kalbini kıranlar, komşularına eziyet verenler, 

maiyetine zulmedenler. İşte maalesef onlar 

bitmeyecek. Acı olarak geçecek ama mazlumun üzerinde, boynunda asılı olarak kalacak. 

Âhırette de en zor hesap buradan verilecek. Allah ile kul arasındaki günah, Allah 

affetsin, o, cenâb-ı Hakkın rahmetine, merhametine, affına kalmıştır. Ama kullar 

arasındaki münasebetlerde, biraz evvel söylediğim gibi, insanları üzenler, nefsine göre 

hareket edip de kalb kıranlar veyahut da helal haram demeden her şeyi midesine 

indirenler, kul hakkından korkmayanlar orada çok korkacak, çok... 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Öyle insanlar vardır ki, ömrü kötü yolda 

geçmiştir, Cehenneme gitmeye bir adım 

kalmıştır, yaptığı bir iyilik, onu Cennete 

götürür. Öyle kişiler vardır ki, ömrü boyunca 

iyilik, ibadet yapmıştır, Cennete girmeye bir 

adım kalmıştır, yaptığı bir kötülük, bir kötü 

huyu sebebiyle, Cehenneme girer. Onun için, 

ahirette kimin yanında olmak istiyorsan, bunu 

dünyada seç, onun yanında ol! 

Cenâb-ı Peygamber "aleyhissalâtü vesselâm" buyuruyor: "Üç kişinin Cennete gireceğine 

ben kefilim. Birincisi, her namazdan sonra 11 İhlâs-ı şerîf okuyan. Zor yahu. Hani günde 

bari bir defa okusa, o da iyi. İkincisi, üzerinde hiç kul hakkı olmayan. Zaten burada 

barut bitti. Üçüncüsü, katilini affeden. Demiyor ki, şu veya bu sıkıntıyı veren. Katilini 

6 Aralık 2016 Salı 

7 Aralık 2016 Çarşamba 
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affeden, diyor. Hazret-i Ali "kerremallahü vecheh" şehid olurken ilk sözü, ben katilimi 

affettim. Ben vefat etmedikten sonra kısas yapmayın. Yakaladılar ama emre uydular. 

Birkaç gün geçti, vefat ettikten sonra kısas yerini buldu. Öyle buyuruyor büyüklerimiz, 

affedin ki, affedici bulun. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Sevindirin ki, Allah da sizi sevindirsin. O 

halde insan, dünyada, mü'min kardeşlerine 

ne yapıyorsa, âhırette, ona o muamele 

yapılacaktır. Bundan daha basit, daha kolay 

ne anlatılabilir, ne anlaşılabilir ki! İyilik ettin, 

iyilik bulacaksın. Kötülük ettin, kötülük 

bulacaksın. Daha ne kaldı geriye? Sonuçta, 

her şey dönüp dolaşacak senin üzerinde 

karar kılınacak. 

Mübârekler buyurdular, Gülistan diye bir kitap var. Orada buyuruyor ki o mübârek zât; 

Ahmed'e çalışıp, Mehmed'den para bekleme. Kime çalıştıysan, git oradan ücretini iste. 

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 

Mübarek Hocamız, hocasını, 

Abdülhakim efendi hazretlerini, o 

kadar çok severlerdi ki, her 

sohbetlerinde mutlaka hocasını anlatırlardı.Hatta Abdülhakim efendi hazretlerini 

anlatırlarken, öyle bir manevî hava oluşurdu ki, mübarek Hocamızın sohbetlerinde 

herkes yarım asır evvelki günleri Abdülhakim efendi hazretleri ile beraber yaşıyor gibi 

olurdu. Mübarek hocamız, sohbetlerinde her ne anlatsalar, dinleyenler, dünyadan çıkıp 

ahiret hayatı yaşıyor gibi zevk alırlardı. Onun için, bütün arkadaşlarımız, hocamızı bir 

8 Aralık 2016 Perşembe 

9 Aralık 2016 Cuma 
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an dahi olsa görebilmek, birkaç kelime nasihatlarını dinleyebilmek için çırpınırlardı. 

Hocamızı görebilmek için her işimizi terkeder, dünya aklımıza bile gelmezdi. Mübarek 

Hocamız, asırlarda ender bulunan büyük bir mürşid-i kâmil idi. 

1993 senesinin Şubat ayının altısında (14 Şa'bân 1413) Berât kandili vesîlesiyle, 

Fâtih'deki se'âdethânelerine, kandil ziyâreti için gitdiğimizde, huzûrlarıyla şereflenme 

se'âdetine kavuşmuşduk. Mübârek Hocamız o gün buyurdular ki; 

Abdülhakîm efendi hazretlerini tanımak, Allahü teâlânın bana en büyük lutfü olmuşdur. 

Onun yanında dünyâyı unuturduk. Ömrümün en zevkli dakîkaları, Onunla berâber 

olduğum zemânlardır. Bana çok müjdeler verdi. Meselâ; Ben evleneceğim zemân Efendi 

hazretlerine, ben evlenmek istiyorum, dedim. Efendi hazretleri de "Kiminle 

evleneceksin?" buyurdu. Ben de, "Siz kimi emr ederseniz onunla." dedim. Efendi 

hazretleri sevindi. "Öyleyse sen Ziyâ beğin kızıyla evlen." buyurdu. Bu, benim için bir 

müjde oldu. Çünki, Ziyâ beğe husûsî sevgisi vardı. Herkes, en çok Ziyâ beği sevdiğini 

bilirdi. Hattâ bir gün Efendi hazretleri ellerini kaldırdı, "Yâ Rabbî Ziyâ kulunun bana 

yapdıklarına karşılıkda bulunamıyorum. Onun mükâfâtını sen sonsuz rahmet 

hazînelerinden ver. Onu sana havâle etdim." diye duâ etdi. Biz evlendikden sonra, 

Efendi hazretleri bizim hanıma, "Hilmi'den memnûn musun?" buyurdu. Bizim hanım da, 

memnûnum dedi. Efendi hazretleri; "Sen benim hem kızımsın, hem gelinimsin." 

buyurdu. Bu da benim için çok büyük bir müjde oldu. Sen benim gelinimsin ne demek? 

Hilmi benim oğlumdur demek. Bu sözün ma'nâsı budur. Ben bu müjdeyi aldım, 

elhamdülillah. Bunlar yâdigâr haberler. Bunları kitâblar yazmaz, kimse de bilmez. Çok 

büyük müjde aldım Efendi hazretlerinden elhamdülillah. 

- devamı haftaya – 

Fî emanillah 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Kim burada, ne için, neden çalıştıysa, ücretini öbür 

tarafta o şekilde alacaktır. Hatır gönül sökmez. Çünki 

bu, kalb işidir. Her şeye hükmedebilirler, ama insanın 

kalbine edemezler. Eğer kalbden biz Rabbimizin rızasını 

düşünerek, O'nun emir ve yasaklarını düşünerek, O'nun 

rızası için çalışırsak, elbette ki O herşeyi bilen yüce 

Allah, bize kendisi ücretini verecektir. O'nun verdiği 

ücret de sonsuz Cennettir. Ama O'na uygun olmayan, 

dînimize uygun olmayan her türlü hâl ve hareket bu 

dünyada hiçbir şeye yaramayacağı gibi, öbür tarafta da 

çok acı, çok sıkıntı, çok üzüntü olacaktır. Hepimiz her 

ân imtihana tâbiyiz. Onun için Bâyezîd-i Bistâmî 

"kuddise sirruh" hazretleri buyuruyor ki, Cenâb-ı 

Hakkın her nimetine karşılık, çok şükür etmek lâzım. 

10 Aralık 2016 Cumartesi 
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Allahü teâlânın nimetinin olmadığı an yok, buyuruyor. Gerek tabiat olayları olarak, 

gerek vücud yapısı olarak, her an her zerremiz, cenâb-ı Hakka ihtiyaç halinde. O halde, 

her an Allahü teâlâya teşekkür etmemiz lâzım, şükr etmemiz lâzım ki, bu nimetler 

devam etsin. Bu nimetlerin şükrü çok zor yapılıyor. Fakat yine Ehl-i sünnet âlimleri buna 

bir kolaylık bulmuşlar, bu gaflet deryasında yüzen mü'minler için bir kurtuluş çaresi 

bulmuşlar. Buyurmuşlar ki, kim beş vakit namazını kılarsa, o, bütün nimetlerin şükrünü 

eda etmiş olur. Çünki,,namaz kılmayanın hiçbir şükrü kabul olmaz. Namaz kılmıyorsa, 

kan akıtsa, Allahü teâlânın verdiği nimetlere şükr etmiş olamaz. 24 saat devamlı Allahü 

teâlâyı anmak lâzım, hatırlamak lâzım, O'na teşekkür etmek lâzım. O da gaflet 

deryasıyla olmaz. İşte buyurmuşlar ki, kim beş vakit namazı kılarsa, bir vakitten sonra 

diğer vakti düşüneceği için, yatarken sabah namazını düşüneceği için, o 24 saat bir 

bütün teşkil eder. Beş vakit namazı kılanlar için, bu müjde Ehl-i sünnet âlimleri 

tarafından verilmiştir. Hayırlı mübârek olsun. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

İmam-ı Rabbani müceddidi elfi 

sani şeyh Ahmed Faruki Serhendi 

hazretleri Faideli Bilgiler kitabının 

sonunda olan ikiyüzonüçüncü 

mektupta buyuruyor ki; Bütün 

vaazların, nasihatların özü, en 

kıymetlisi, bir şeydir; o da bir 

Allah adamına rastlamaktır. Nasıl 

ki Eshab-ı kiram aleyhimürrıdvan 

Peygamber efendimize 

"aleyhissalatü vesselam" 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. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

11 Aralık 2016 Pazar 
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Enver abim buyurdular ki; 

 

Bir gün Gana'dan, arkadaşımız Ebu Bekir 

Ali geldi. Maşâallah, o tenin altında nur 

gibi. Gana'dan Mübârekleri görmek için 

gelmiş. Ben de Hocamıza arz ettim: 

Efendim, Gana'dan bir arkadaş gelmiş, sizi 

görmek istiyor, dedim. Nerede kalıyorlar, 

buyurdular. Efendim, kitabevinin yanından 

bir yol iniyor aşağıya doğru, bir gariphane 

vardı orada, orada kalıyormuş, dedim. 

Peki, çağırmayın, gelmesin, biz bir akşam 

kendimiz gideriz, buyurdular. Peki efendim. Hocamız ile beraber bir akşam gittik. Kapıyı 

çaldık ki, tabii bir telaş oldu arkadaşlarımızda ama, Ebu Bekir Ali bilmiyor kimin 

geldiğini. Hocamız buyurdular ki, sakın benim ismimi söylemeyin! Peki efendim dedik. 

Oturduk. Mübârekler, Ebu Bekir abiye buyurdular ki, "Allaha îmân ediyor musun?" 

Elbette! "Peki, Peygamberimize "aleyhissalâtü vesselâm" îmân ediyor musun?" Elbette. 

Peki buyurdular, "Ehl-i sünnet âlimlerine sevginiz, muhabbetiniz, itaatiniz nasıl?" 

buyurdular, iyi mi? Elbette efendim. Buyurdular ki, "Siz bir Ehl-i sünnet âlimine 

giderseniz, onlara doğru bir adım atarsanız, onlar size bin adım atarlar. Şimdi, kendisine 

kim olduğumuzu söyleyin" buyurdular. Ben de Ebu Bekir abiye, işte Mübârek hocamız 

bu zâttır, dedim. Ben böyle manzara görmedim. Oturduğu yerden nasıl bir fırladı, 

doğruca Mübâreklerin ayaklarına. Yani, o cüsseyle, o nasıl bir kuvvetse, Mübârekler 

ayaklarını çekti ama iş işten geçti... Ve orada öğrendik ki, siz onlara bir adım 

yaklaşırsanız, onlar size bin adım yaklaşırlar. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

 

Mübarekler buyurmuşlardı; Biz çok 

şanslıyız, niye biliyor musunuz. Allahü 

teala bizi İslam ülkesinde dünyaya 

getirdi, Müslüman ana babadan 

yarattı, bizi Ehl-i sünnet itikadıyla 

süsledi ve hizmet edenlerden eyledi. 

Ne büyük nimet, afiyet olsun 

hepimize. Bundan daha büyük nimet 

olur mu... 

12 Aralık 2016 Pazartesi 

13 Aralık 2016 Salı 
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Mübarekler bir gün buyurdular ki; Kardeşim, siz çok sıkıntı çekiyorsunuz, çok 

yoruluyorsunuz. Fakat en zor iş islamiyeti yaymak ve müslümanlara hizmet etmektir. 

Peygamberler sizin çektiğiniz bu sıkıntıların çok daha fazlasını çektiler. Eshab-ı kiram 

efendilerimiz evladlarını, yurtlarını bıraktılar ve dünyanın her yerine dağıldılar. Çoğunun 

nerede vefat ettikleri bile belli değil. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki, Allah 

diyene hizmetçi olmak lazım. Biri 

size gelip de dinini öğrenmek 

isterse, patronluğu bırakın ve ona 

hizmetçi olun. 

Hocamız buyurdular ki, imanın yeri 

kalbdir. İnsanın aklına kötü 

düşünceler gelse imana zarar 

vermez. Çünki, bunların yeri kalb 

değildir. Kötü düşünceler şeytandan 

ve nefsden gelir. İlacı da, Allahü 

tealanın sevdiği kullarının yanında 

bulunmaktır. O büyüklerin yanında 

şeytan bulunmaz. Nefs insanın 

yanında devamlı vardır. Fakat 

büyüklerin yanında zarar veremez. İnsanın boş bir anını yakalamağa çalışır. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Herkese Lazım Olan İman kitabında yazıyor; 

İlim güzeldir, mal ile desteklenirse daha da 

güzeldir. İlim güzeldir, para ile desteklenirse 

daha da güzeldir. Çok güzel son model bir 

arabanız olsa, ama paranız olmazsa, benzin 

alamıyorsanız, arabanızın olmasının ne önemi 

14 Aralık 2016 Çarşamba 
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var. Dünyanın bir çok Ülkesine kitap göndereceksiniz, paranız yok gönderemiyorsunuz, 

ne kıymeti var.  

İman alameti nedir, İmanlı olma alameti nedir. İmanlı olmanın alameti, kavuştuğu iman 

nimetini başkalarına da duyurmaktır. Peki bu nasıl olacak. Kitaplarımızı okuyacak, 

öğrenecek, uygulayacak, başkalarına da verip, onların da okumalarına sebep olacak, 

vesile olacak, yani kitap dağıtacak. 

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 

Mübarek Hocamız, hocasını, 

Abdülhakim efendi hazretlerini, o 

kadar çok severlerdi ki, her 

sohbetlerinde mutlaka hocasını 

anlatırlardı. Hatta Abdülhakim efendi 

hazretlerini anlatırlarken, öyle bir manevî hava oluşurdu ki, mübarek Hocamızın 

sohbetlerinde herkes yarım asır evvelki günleri Abdülhakim efendi hazretleri ile beraber 

yaşıyor gibi olurdu. Mübarek hocamız, sohbetlerinde her ne anlatsalar, dinleyenler, 

dünyadan çıkıp ahiret hayatı yaşıyor gibi zevk alırlardı. Onun için, bütün arkadaşlarımız, 

hocamızı bir an dahi olsa görebilmek, birkaç kelime nasihatlarını dinleyebilmek için 

çırpınırlardı. Hocamızı görebilmek için her işimizi terkeder, dünya aklımıza bile 

gelmezdi. Mübarek Hocamız, asırlarda ender bulunan büyük bir mürşid-i kâmil idi. 

  

1993 senesinin Şubat ayının altısında (14 Şa'bân 1413) Berât kandili vesîlesiyle, 

Fâtih'deki se'âdethânelerine, kandil ziyâreti için gitdiğimizde, huzûrlarıyla şereflenme 

se'âdetine kavuşmuşduk. Mübârek Hocamız o gün buyurdular ki; 

- geçen haftanın devamı – 

Bir müjde de, dahâ önce almışdım. 1932'de eczâcı subayı çıkdım. Yıldızları takdım, 

sırmalı elbise giydim. (Sırmalı elbise vardı o zemân, şimdi yok. Sırma ve yıldızlar yakaya 

takılırdı, şimdi sâdece omuza takılıyor.) Yıldızlar sırmanın üzerindeydi. Yeni elbiseleri 

giydim, doğru Efendi hazretlerine gitdim. Yirmibir yaşındaydım o zemân. Gitdim bakdım 

câmi'inin önünde oturuyor. Yanına oturdum. Hiç sesini çıkarmadı mübârek. Hasır bir 

koltukda oturuyordu, ben de yere oturdum. Kimse yokdu başka. Câmi'inin sofasında 

sâdece Efendi hazretlerine hizmet eden Şâkir efendi vardı. Şâkir efendi kim biliyor 

musunuz? Efendi hazretleri Van'dan İstanbul'a hicret ederken çok sıkıntı çekmişler. 

16 Aralık 2016 Cuma 
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1919'da, birinci cihân harbinin sonlarında, Ermeniler birçok müslimânları kesmişler. 

Ermeniler, Ruslardan aldığı silâhlarla müslimân köylerini basmışlar. O zemân Efendi 

hazretleri, yüzelli kişilik kâfilesini alarak hicret için yola çıkıyor. Evvelâ Irâk'a, Mûsul'a, 

Mûsul'dan Adana'ya, Adana'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den de İstanbul'a geliyor 

mübârek. İstanbul'a gelene kadar otuz kişi kalmışlar. Yaya olarak, aç susuz, para yok… 

Ne sıkıntı çekmişler… Efendi hazretleri İstanbul'a gelirken Eskişehir'de de kalmış. 

Abdülhakîm askerdeyken, Eskişehir'e gitdim. Eskişehir'de bir câmi'iye gitdim (Kurşunlu 

câmi'ine). Yaşlı birisine sordum. Abdülhakîm efendi hazretleri bu câmi'iye de geldi mi 

dedim. "Bu câmi'ide kaldı. İşte şu odalarda kalıyorlardı. Hattâ oğlu Enver vardı. Burada 

vefât etdi. Cenâzeyi kaldıracak paraları da yokdu. Sabâhleyin cemâ'at gelsin de, 

cenâzeyi kaldırsın diye sabâha kadar oğlunun başında bekledi. Çok sıkıntılar çekdi. 

Hiçbir baba, onun yapdığını yapamaz." dedi. O zemân Ermeniler çok müslümân 

kesmişler. Oğlu Mekkî efendi anlatırdı; "Hicret ederken gencecik kadınlar, çocuklar 

yürüyorlar. Dinlenmek yok, arkadan Ermeniler kovalıyor. Kadınlar, çocuklarını 

taşıyamaz hâle gelip, bir ağaç altına bırakıp yoluna öyle devâm edermiş. Kadınların 

elinde, kucağında, karnında, yedi-sekiz dâne çocukları var. Eşyâ da var. Yorulunca 

eşyâları atıyorlar. Çocuklarını da taşıyamaz duruma gelince, arkadan gelen dahâ güçlü 

birileri alsın diye ba'zı çocuklarını ağaç altına mecbûren bırakırlarmış. Bırakmazlarsa 

zâten kendileri ve diğer çocukları da ölecek. Hep böyle ağaçların altında, kundakda veyâ 

bir iki yaşında yatan çocuklar görürdük. Anaları çocuğunu kucağında taşımış fekat oraya 

gelinceye kadar yorulmuş. Çocuğu taşıyacak hâli kalmamış. Çocuğu götürse kendisi 

düşüp bayılacak. Mecbûr oluyor, böyle ağacın altında bırakıyor." Önceki gidenlerden 

birinin ağaç altına bırakdığı bir çocuğu Efendi hazretleri bulmuş, acımış yanına almış, 

İstanbul'a getirmişler. İşte o çocuk Şâkir efendi. O Şâkir efendi, Efendi hazretlerine 

hizmet ederdi. 1932'de onbeş yaşındaydı. Ben Efendi hazretlerinin yanında, yeni subay 

elbiselerimle otururken, Şâkir efendi kapıyı açdı, yanımıza geldi. Dahâ beni öyle görünce 

"Ooo, Hilmi abi sen subay mı oldun, aman da subay elbisesi ne kadar yakışmış sana." 

dedi. Bu sefer de döndü Efendi hazretlerine, "Efendim baksanıza Hilmi abi, sırmalı 

yıldızları takmış, ne güzel de yakışmış değil mi efendim?" dedi. Efendi hiç cevâb 

vermedi. "Efendim bir kere baksanıza Hilmi abiye ne olmuş!" dedi. Efendi ona döndü; 

"Sen Hilmi'nin yıldızlarını yeni mi görüyorsun, Hilmi yıldızlarını üç sene evvel takdı." 

dedi. Hakîkaten ben Efendi hazretlerini onsekiz yaşında, üç sene evvel tanımışdım. 

Aman ne hoşuma gitdi. Demek ki Efendi hazretlerini görmek, hakîkî yıldızı takmakmış 

(kabûl edilmekmiş). Bu benim için en büyük müjde oldu. Hem, "O yıldızları onsekiz 

yaşında takdı." dedi, hem de bizim hanıma "Sen benim gelinimsin." dedi. Bu iki müjde 

bana yeter. 

Efendi hazretleri bana yazdığı bir mektûbda "Sevilen" kelimesinin başına "Pek çok" 

koymuş, "Pek çok sevilen" olmuş. Sevilen deseydi bile kâfîydi, ne büyük müjde. 

Kalbinden gelmese bunları yazmazdı. Bunlar mübâreğin kalbinden geliyor. 

  

Büyükler buyuruyor ki "İnde zikrissâlihîn tenzîlürrahme". Allahü teâlânın sevdiği 

kullarının ismi söylenince oraya rahmet yağar. Efendi hazretlerinin ismini, rahmet 

yağsın diye söyledim. 

Fî emanillah 

Cânân elinden gelmişim, fânî mekânı neylerim, 

Ol mülke meylim salmışım, ben bu cihânı neylerim. 
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Hep i'tibârım atmışım, âşıklığa el katmışım, 

Ben nefsi dosta satmışım, bu düşmanı neylerim. 

  

Aşkı tabîbim kılmışım, derdinde derman bulmuşum, 

Abdülhakîmi görmüşüm, yünâniyânı neylerim. 

Ma'rifet tadın almışım, fenâ tahtına varmışım, 

Mahfice sultân olmuşum, dünyâ varlığı neylerim. 

  

Herne gelirse yahşîdir, zirâ o dostun bahşidir, 

Çün cümle onun işidir, ben bed gümânı neylerim. 

Gerçi zemân devrân ile, pîr etdi cismim şân ile, 

Gönlüm civândır cân ile, pir-ü civânı neylerim. 

  

Yâri bana bes görmüşüm, ağyârı dilden sürmüşüm, 

Ünsile tenhâ durmuşum, ben ins-ü cânı neylerim. 

Dilden dile bin tercümân, varken ne söyler bu lisân, 

Çün cân-ü dildir hem zebân, nutk-u beyânı neylerim. 

  

Şimdi! cemî'i halkdan, müstağniyim billâhi ben, 

Hallâk-ı âlem var iken, halk-ı zemânı neylerim? 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir kişinin imanını kurtarmak, dünyayı kurtarmaktır. 

En kıymetli ibadet; insanlara hizmet etmektir. 

 

Allahü tealanın kullarına hizmet edene hesab yok, 

azab da yok. Mürşid-i kâmile hizmet edene hiç olur 

mu… 

Birbirinizi görünce ceketlerinizi düğmeleyin, sakın 

birbirinizi incitmeyin. Tasavvuf demek, kalp 

kırmamak demektir. 

Birbirinizi sevin, birbirinizi çok sevin. İnsan birbirini 

çok severse, sevdiğindeki hata ve kusurları görmez, 

Hanım bazen bana, sen niye hiç kızmıyorsun diyor. Ben herkesi o kadar çok seviyorum 

ki nasıl kızayım. Kızmak aklıma bile gelmiyor. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bir şeye kavuşan her şeye kavuşur, O bir 

şey, Allahtır. Allaha kavuşan onu tanır, 

onu tanıyan, ona itaat eder, ona itaat 

eden, onun sevgili kulu olur. Mübarek bir 

zat varmış, bir gün talebesi sormuş, 

hocam, Allahü teala beni seviyor mudur? 

Hocası; peki sen Allahü tealayı seviyor 

musun demiş, o da, tabii seviyorum 

demiş. O halde Allahü teala da seni seviyor, sen ne kadar seviyorsan, o da seni o kadar 

seviyor, çünki, sevgi yukarıdan aşağı doğru gelir. Allahü teala bizi sevmese biz onu 

sevemeyiz. Allahü teala kainatı muhabbetinden yarattı, yani sevdiklerine olan 

muhabbetinden. 

Kabul olmuş hac insanı anadan doğma yapar, tertemiz, bütün günahlardan arınır. 

Yalnız, iki şey hariç, Namaz ve kul hakkı. Kazaya kalmış namazların varsa, onlar senin 

borcun, ödiyeceksin, kaza edip sonra da Allaha yalvaracaksın. İkincisi, kul hakkı. Önce 

pişman olup, tövbe edeceksin, sonra da helalleşeceksin, bundan kurtuluş yok. İşte, 

üzerinde namaz borcu yoksa, kul hakkı da yoksa, kabul olmuş hac, insanı anasından 

doğduğu günkü gibi tertemiz yapar. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

İnsan ile Allahü teala arasında en büyük 

duvar, insanın nefsidir. İnsanın Allahü 

tealanın rızasına kavuşmasına mani olan 

duvarlar vardır. Birincisi, kibirdir. Bütün 

günahlara Allahü teala, sıfatları ile 

düşmandır. Kibirliye ise, zatı düşmandır. 

Allahü teala hadis-i kudside buyuruyor 

ki, "Azamet ve kibriya bana mahsustur. 

Kim bunda bana ortak olmak isterse, hiç 

acımam, Cehenneme atarım." Bir başka 

duvar, baş olmak, âmir olmak sevdasıdır, 

emir verme arzusudur, kendini beğenmektir. 

Bu duvarların kazması farklıdır. Bunun ilacı; 

namaz değildir, oruç değildir. Bunun ilacı, 

18 Aralık 2016 Pazar 
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Allahü tealanın dostunu sevmektir. Onunla beraber olmaktır. 

Ebül Hasan-ı Harkani Hazretleri "rahmetullahi aleyh"; Bir mü'mini Allah rızası için 

ziyaret edince, günahlarımın afv edileceğini biliyorum, bunda zerrece şüphem yok", 

buyuruyor. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Dine hizmet; ateşle oynamaktır, dine 

hizmet; ateşten gömlek giymek gibidir. 

Din; Zemzem'dir, dine hizmetten dünya 

çıkarı sağlamak, Zemzeme idrar 

karıştırmak gibidir. Büyük bir su testisine 

Zemzemi koyun, buna bir damla idrar 

karışırsa, o zemzem artık, zemzem 

olmaktan çıkmıştır, o zemzemi kimse 

içmez. Dolayısıyla, dine hizmetten dünya 

çıkarı sağlanmaz. Kur'an-ı kerimde 

cenab-ı Hak buyuruyor ki ; "Dini 

verdiler, dünyayı aldılar, bu alışverişten çok zarar ettiler." Bu âyet-i kerime 

bunlar içindir. Menfaat temin edenler içindir. 

İslam dininin kendisi izzet ve şereftir, ona hizmet edenler, hizmet ettiği sürece şereflidir. 

İnsanın şerefi, izzeti, İslam dinine bağlılığı nisbetindedir. En şerefli insan kim? En çok 

hizmet eden. Bizim şerefimiz burada saklı. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

En çok korktuğum, kibirdir. Kibir on kısımdır, 

dokuzu hizmet edenlerdedir. Ben şöyle hizmet 

ettim, şu kadar kitap sattım, bu kadar abone 

buldum, diyerek şeytan onları konuşturur, 

övünürler. Övündükçe ayakları kayar, 

farkında olmazlar. 

Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" 

buyuruyor ki; İnsanın dini arkadaşının dini 

20 Aralık 2016 Salı 
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gibidir. Bu ne demek? Arkadaşın kimse, sen de osun. Onunla beraber olursun. Bazı 

insanlar vardır, Müslümanlardan hoşlanır, bazıları vardır, kafirlerden hoşlanır. Onun 

için, mümine karşı saygılı olmak, edepli olmak; mümini arkadaş, yoldaş, her şey kabul 

etmek, seadet alametidir. Hoşlanmamak, felaket alametidir. Ben ondan hoşlanmıyorum 

demek, nefsinin hakim olduğunun alametidir. İpler onun elindedir, kendi istediği tarafa 

çeker seni artık. Onun şerrinden korunmak çok zor. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Biz gökyüzünde yıldızları nasıl 

görüyorsak (bazı tek tek, bazısı küme 

küme), gökyüzünden Melekler dünyayı 

aynı şekilde görür. Müslümanların 

bulunduğu yerleri Melekler parlak yıldız 

şeklinde görür. Mesela, şu anda burada 

bir çok yıldız görülüyor. Burada 

arkadaşlarımızın boluğu var. Birbirinizin 

kıymetini iyi bilin. Avrupa'da, Amerika'da 

bir arkadaşımızı bulmak için yüzlerce km 

yol gidiliyor. Asuman secde künet, behr-i zemini ki deru, yekdükes yekdü nefes, behr-

i hüdâ binişinent. Birkaç kişinin, birkaç nefeslik, kısa bir zaman Allah için toplanıp 

Allah'dan bahsettikleri yere, Melekler imrenir. 

En kıymetli ilim; haddini bilmekdir. Bütün kavgalar, dünyayı paylaşmağa çalışmakdan 

ve haddini bilmemekden meydana gelmektedir. İnsan cömert olursa herkes onu sever 

ve onunla kimse kavga etmez. Hasis insanlar etrafına bir şey vermeyip, dünyayı hep 

kendilerine almağa uğraştıklarından huzursuzdurlar, sevimsizdirler ve insanlar onlarla 

devamlı mücadele ederler. 

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 
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Kıymetli ömrlerinin son senelerini yaşadıkları, Sarıyer'deki se'âdethânelerine, arada bir 

Cum'a ziyâretine gitmekle şereflenirdik. Bu vesîle ile Cum'a nemâzını da berâber kılar, 

kalblere şifâ olan mübârek sohbetleri ile bereketlenirdik. Mücâhidler babası 

buyurdukları, (babam) Muammer dedeyi, pek sevdikleri için, Cum'a günleri 

huzûrlarında görmek isterlerdi. Gelemediği günlerde; "Muammer beğ bugün yok mu?" 

buyururlardı. Babam da her Cum'a mübârek Hocamızın huzûrlarında bulunmayı âdet 

hâline getirmişdi. Bu vesîle ile babama tufeylî olarak, sık sık Cum'a günleri, mübârek 

Hocamızın huzûrları ile müşerref olurduk. 

Her def'asında mübârek hocası Abdülhakîm efendi hazretleri ile ilgili hâtıralarını, (çoğu 

kerre göz yaşları ile) öyle kalbden anlatırlardı ki, o günleri yaşıyor gibi olup, herkesi de 

çok kolay bir şeklde yarım asr evveline götürüp, o günlerdeki tatdıkları zevki, 

sevdiklerine de tatdırırlardı. 

Mübârek Hocamızın sohbetleri o kadar tatlı, o kadar zevkli, o kadar te'sîrli idi ki, 

dinlediklerimiz, beynimize kayd edilirken, aynısı kalbimize de kopyalanırdı. Dolayısıyla, 

Hocamızdan işitdiklerimizi seneler sonra bile çok kolay hâtırlayabiliyoruz, ya'nî 

unutmuyoruz. Mübârek sözleri kalblerimize öyle nakış nakış işlenirdi ki, mermere 

yazılan yazı gibi, seneler sonra bile silinmiyor. Temiz rûhlarının aynası olan sohbetlerini 

dinleyenler, kendi kalblerinin râhatlığını his eder, bir gülistânda meşrûh çiçekleri 

koklayıp mest olan bîçâreler gibi sevince gark olurlardı. Koyu karanlık bir gecede, bir 

zıyâ menba'ına mâlik olan, bir ışığa mâlik olan bahtiyârlar gibi râhat olurlardı. Mübârek 

Hocamızın sözlerinde öyle değişik lezzet ve tad vardı ki, ta'rîfi mümkin değildir. Ba'zı 

şeyler vardır ki anlatmakla anlaşılamaz, o hâl yaşamakla anlaşılır. Mübârek 

sohbetlerinde bulunanların dünyâ ile ilgisi kesilir, sanki Cennet hayâtı yaşıyor gibi 

olurlardı. Dışarıya çıkınca ancak, dünyâ varmış diye hâtırlanırdı. Sohbetlerinde 

bulunanların kalblerinden dünyâ sevgisini yavaş yavaş, his etdirmeden çıkarırlardı. 

Cenâb-ı Hak, hak ile bâtılı tefrîk eden nûru, bu mübârek Zâtın kalbine ihsân buyurmuş. 

Sohbetlerinde bulunanlar ve eşsiz hazîne olan eserlerine kavuşanlar, bu nûrların 

kırıntılarına kavuşurlar. 

1994 senesinin Nisan ayının sekizinci günü, yine bir Cum'a ziyâreti için gitdiğimizde, 

Abdülhakîm efendi hazretlerinin talebelerinden hayâtda kalan birkaç zevât-ı kirâm da 

müsâfir olarak gelmişlerdi. O gün mübârek Hocamız buyurdular ki; 

Efendim burası Sarıyer, karşı sâhile Sütlüce diyorlar. Yaz gelince, çarşamba günleri 

boğaz gezisine çıkardık. Altmış sene evvel oraya, Sütlüce'ye, Abdülhakîm efendi 

hazretleri ile giderdik. Orası şimdi askeriyenin. O zemân girmek serbestdi. Vapur 

iskelesi de vardı. Oraya Sütlüce iskelesi denirdi. Şimdi o iskele yok. Köprüden vapura 

biner, Sütlüce iskelesinde inerdik. Yüz metre kadar yürürdük. Karşıki beyâz binâlar elli-

altmış sene evvel Kurân-ı kerîm mektebi idi. Onun yanındaki ağaçların altında 

otururduk. Üst tarafındaki set üstünde de hanımlar otururdu. Orası mesîre yeri idi, 

yabancılar da gelirdi. Orada ağaçların altında yirmi-otuz kişi otururduk, sohbet ederdik. 

Neler anlatırlardı neler. Efendi hazretleri orada Şevâhid-ün Nübüvve'den ders verirdi. 

Sonra denize girerdik, yemekler yenirdi. Ağaçların altında masalar, sofralar kurulur, 

balık kebabları yapılırdı. Aman ne tatlı, ne tatlı günlerdi yâ Rabbî! Orada maddî mânevî 

rızklanırdık. Şimdi hayâli kaldı. O günleri hâtırladıkca ağlamamanın imkânı yok. O 

ağaçların üstündeki tepede de Yûşa' hazretlerinin kabri var. O günler, şu an gibi 

gözümün önünde. Hiç unutmuyorum. 
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Birkaç kişi sabâhdan giderler, hâzırlık yaparlardı. Rahmetli terzi Mustafa efendi, Mustafa 

kaptan, Cevâd beğ erken giderlerdi. Dahâ sabâhdan balık kebabı, kızartma yaparlardı, 

masaları kurarlardı, sofraları hâzırlarlardı. Biz de Efendi hazretleri ile berâber öğleden 

sonra gelirdik ki sofralar kurulmuş, her şey hâzır. Yemekler yenirdi, çok tatlı sohbetler 

olurdu. Çaycı da Hâlid beğdi, Allah rahmet eylesin. Biz öğleden sonra Efendi hazretleri 

ile vapurla giderdik. Vapurun üst katında arka tarafına otururduk. Mübârek, bana 

vapurda bile ders verirdi. Hiç unutmam. Geçen gün evde bir kâğıd gördüm. Bakdım ki, 

vapurda yazdığım kâğıdlardan biri… Kunût duâsı: "İnnâ nesteînüke". 1929 senesinde, 

vapurda yazmışım. Efendi hazretleri bana ma'nâsını anlatmış, ben de kâğıda yazmışım. 

Mübârek, bana kunût duâsını vapurda öğretdi. Vapur çok galabalık olurdu. Galata 

köprüsünden Sütlüce'ye kadar kimse ile konuşmaz, hep bana anlatırdı. O anlatırdı, ben 

de yazardım. Böyle birkaç dâne defterim var. Hep Efendi hazretlerinin buyurduklarını 

yazmışım. Elhamdülillah, bir evliyâyı tanımak ne büyük ni'met, ne büyük se'âdet. Onları 

sevmek, en büyük dünyâ se'âdetidir. Elhamdülillah ki, onları seviyoruz. Görmeleri şart 

değil ki, Onlar dünyânın bir ucunda bulunsalar yine haberdar olurlar. 

- devamı haftaya – 

Fî emanillah 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Peygamber efendimiz "aleyhissalatü 

vesselam" üç dua etmiş, üçü de kabul 

olmuştur. Birincisi; bütün insanlar, 

sapık olsa, Hıristiyan, Yahudi olsa, 

herkes bozulsa, benim yolumda, hak 

üzere olan bir cemaat bulunsun, 

buyurmuş ve kabul olmuş. İkincisi; 

Büyük âfat olsa, felaket gelse, herkes 

yok olsa, hak yolunda olan bir fırka 

kurtulsun. Üçüncüsü; insanlar yanlış bir 

şeye karar verseler, muhakkak itiraz 

eden bulunsun, dalâlette ittifâk olmasın. 

İstiğfarı çok söylemek, hem günahları affettirir, hem de rızkı arttırır. Başkalarından 

gelen sıkıntılar için de "La Havle vela kuvvete illa billah" söylemek lazımdır. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

24 Aralık 2016 Cumartesi 



273  | S a y f a  
 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

İmam-ı Rabbani hazretleri 

buyuruyorlar ki; Bir mümin iman 

ediyor, namaz kılıyor. Nefsi küfür 

içerisinde yani nefsi kafir, kalbi 

mümin. İşte insan budur. İçinde hem 

kafir, hem Müslüman var. Herkesin 

kendine uygun arkadaş aradığı gibi, 

nefis de kendine uygun arkadaş arar, 

insanın ruhu da kendine uygun 

arkadaş arar. Bizim oralarda derler ki; 

Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu 

söyleyeyim. Nefsin esiri olan; nefsin 

hoşlandığı haramlarla, insanlarla, kişilerle dostluk kurar, ahbaplık kurar. Onunla 

beraber Cehenneme gider. Veya ruhuna göre arkadaş bulur, Müslüman ile arkadaş olur, 

onunla beraber haşr olur. İnsanın içinde Allah'a isyan eden bir nefis var. İnsanın içinde 

Allah bir, Muhammed "aleyhisselam" hak diyen bir kalbimiz, ruhumuz var. Bunların ikisi 

de canlıdır, gıdaları da vardır. Nefsi de beslemek, ruhu da beslemek lazım. İşte, ruhun 

gıdası helal, nefsin zehri helal. Ona helal zehir gibidir, ruha şifadır. Onun için, helal 

lokma yiyen, helal iş yapan, helal ile meşgul olan hiç nefsine esir olamaz. Mübarekler 

"rahmetullahi aleyh" buyurdular ki; Efendim, helal lokma, helal rızık yiyince, nefis 

debelenir buyurdular. Ben haram istiyorum der. Doyduktan sonra yemek haramdır, 

nefis bunu bekler. Nefse direnmek, cihadda en büyük cihad. Onun için, Kuran-ı kerim 

okumak, namaz kılmak hepsi ruha birer şifa. Haramlarla uğraşmak ve kötü insanlar ile 

beraber olmak, o da nefse kuvvet verir. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Birkaç arkadaşımız 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 

25 Aralık 2016 Pazar 
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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, birlik ve beraberlik mutlaka lazımdır, buyurdular. Yani, 

Mübareklerin hayatlarında tenbih ettikleri bunlar. Yol bir, hak yol bir, o da Ehl-i sünnet 

yoludur. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Unutmayın, biri birisine iyilik yaparsa, iyilik 

yapılan, yapanı unutursa hatta itimat 

etmiyorsa, teşekkür etmiyorsa, bu, küfran-

ı nimettir. Bu, çok tehlikelidir. En büyük 

nimeti, Allahü teala veriyor. Onun kulu 

olduğunu unutmak, ona karşı küfran-ı 

nimettir. Mübarekleri unutmak küfran-ı 

nimettir. Biz kördük, gözlerimizi açtı. Ona 

şükran borçluyuz, teşekkür borçluyuz, dua 

borçluyuz. 

Bir saat tefekkür etmek, Allahü tealanın 

yarattıklarını düşünmek, yıldızlara, aya, bunlara Peygamber efendimiz, âlimler, 

evliyalar bakmıştır diye düşünerek bakmak, 60 sene nafile ibadetten daha kıymetlidir. 

Mübarekler, aya Peygamber efendimizin de "aleyhissalatü vesselam" baktığını 

düşünerek hasretle bakarlardı. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekleri mübarek olarak bilip öyle tanıyan; 

Peygamber efendimizi "aleyhissalatü vesselam" 

görüp tanımış gibi kıymetlidir. 

Dün akşam kasetlerden dinliyordum. Maşallah 

mübârekler Mektûbâtı şiir gibi ne güzel açıklamışlar. 

27 Aralık 2016 Salı 
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Mübarekler buyurdular ki; "Efendi hazretlerini tanımasaydım, Mektûbâtın kıymetini 

anlayamazdım. Bakardım, "bu ne biçim kitab" der, bir kenara bırakırdım." 

Eğer size biri iyilik yapar da, siz de ona kötülük yaparsanız, küfran-ı nimet etmiş 

olursunuz. Böyle yapan kimseye nankör denir. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Seyyid Fehim hazretleri, sevgi yukarıdan 

gelir, yağmur aşağıdan yukarı yağmaz, 

buyurmuş. Eğer bir baba evladını 

sevmezse, evladı babasını sevemez. Koca 

hanımını sevmezse, hanımı kocasını 

sevemez. Hocası talebesini sevmezse, 

talebesi hocasını sevemez. Sevgide 

şirketlik olmaz, sen beni %75 sev ben 

seni % 25, olmaz öyle şey. Şimdiki 

evlilikler de böyle, şirket gibi, daha 

başlarken bitiyor. Senin malın şu kadar benimki bu kadar, sen şu kadar para harcadın, 

ben bu kadar falan derken aradan sevgi kalkıyor. Sen kızını birine emanet ediyorsun, 

canını emanet ediyorsun, parayı pulu düşünüyorsun. 

Bir baba, iki çocuğundan en çok, kendi rızasını kazanmaya çalışanı sever. Sürekli kendi 

istediğini yapan, asi olanı değil. Demek ki biz de Allahü teâlâ'nın emirlerine uyacağız ki 

rızasını kazanalım. Bu bir…İkincisi, siz Allahü teâlâ'yı seviyorsunuz değil mi? Hem de 

çok seviyorsunuz. Fakat zannetmeyin ki o sevgi sizden geliyor. Allahü teâlâ sizi sevmese 

ne mümkün? Ya ne büyük müjde değil mi? Bu iki… Üçüncüsü, biz holdingdekileri, çalışan 

arkadaşlarımızı seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar. Efendim, biz sevmesek kimse 

çalışmaz. Mübarek Hocamız çok çalışırlardı. Dinlenmelerini isteyince buyurdular ki; 

"Efendim, biz oturursak, millet tamamen yatar" O yüzden biz de çalışıyoruz. Kardeşler 

arasındaki sevgi ve muhabbet, babayı çok sevindirir. Aralarına fitne girerse üzülür. 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem 

üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

- geçen haftanın devamı – 

1994 senesinin Nisan ayının sekizinci 

günü, yine bir Cum'a ziyâreti için 

gitdiğimizde, Abdülhakîm efendi 

hazretlerinin talebelerinden hayâtda kalan birkaç zevât-ı kirâm da müsâfir olarak 

gelmişlerdi. O gün mübârek Hocamız buyurdular ki; 

Karşıki tepede Yûşa' hazretlerinin kabri var. İşte tam onun alt tarafında Efendi 

hazretleriyle altında oturduğumuz ağaçlar var. Orada mübârekle evvelâ nemâz kılardık. 

Aşağıda erkekler otururdu. Yukarıda da kadınlara mahsûs set üstü vardı. Orada kadınlar 

otururdu. Yabancı kadınlar da olurdu. Bizim rahmetli kayın valîde de orada otururdu. 

Bir gün "Heybeli adadaki Rum mektebinden gelen tahsîlli kadınlar vardı." dedi. (Rum 

papazlar, orada okurlarmış. İstanbul'un en zengin kütübhânesi orasıymış. 

Süleymâniyye'den dahâ çok kitâb varmış. Hep eski çağlardan, eski Roma'dan kalma 

Rumca kitâblar… Osmânlı medeniyyetine bakın ki kitâblara hiç dokunmamışlar. 

Osmânlının yerinde Rumlar olsa yağma ederlerdi.) Yukarıda oturan kadınlar bakmış ki 

aşağıda bir galabalık var. Herkes birisinin etrafında toplanmış. O birisi birşeyler 

anlatıyor, diğerleri de dinliyorlar. Merâk etmişler, iki-üç dâne Rum kadını biz de gitsek 

dinlesek olur mu acabâ demişler. Aşağıya inmişler, Efendi hazretlerinin yanına 

gelmişler. O sırada Efendi hazretleri kendinden geçmiş, Mektûbât okutuyormuş. Efendi 

hazretleri otururken bunlar da yanı başında ayakda, on-onbeş dakîka dinlemişler. Çok 

hoşlarına gitmiş. Sonra yukarıya çıkmışlar, demişler ki; "Çok büyük âlim, çok derin 

felesof! Neler biliyor neler, deryâ!". Kimbilir, mübârek ne anlatıyordu? Fekat onlar 

gelince, onlara göre birşeyler anlatmışlardır. O büyükler kalb mütehassısıdır. Anlarlar, 

muhâtaba göre anlatırlar. Efendi hazretlerinin orada oturmaları gözümün önüne geliyor. 

Bizim kayınpedere çoğu zemân Şevâhid-ün-Nübüvve kitâbını okutur, kendisi de îzâh 

ederdi. Molla Abdurrahman Câmî hazretlerinin Şevâhid-ün-Nübüvve kitâbını basdırmak 

bize nasîb oldu, elhamdülillah. Bizim kayınpederi çok severdi, O'na okuturdu, kendileri 

de îzâh ederlerdi. 

Efendi hazretleri, ba'zan sohbetden, ba'zan da balık kebabından sonra, isteyenler 

denize girsin diye müsâ'ade ederdi. Herkes, edebinden denize girmek için biraz uzağa 

giderdi, Efendi hazretlerinden utanırlardı. Efendi hazretleri yalnız kalırdı. Bizim 

kayınpeder evden Efendi hazretleri için havluları, hamam takımlarını getirirdi, Efendi 

hazretleri de denize girerdi. Fekat hizmet etmek için de birisi lâzım. Bana, "Sen gel." 
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buyururlardı. Efendi hazretleri denize berâber girmek için benim elimden tutardı. Efendi 

hazretleri ile berâber peştemal ile denize girerdik. Orası kumdur, bizim girdiğimiz yer 

sığdı. Biraz gider el ele tutuşup kumların üstüne otururduk. Su göğüs hizâsına kadar 

gelirdi. Başımız suyun dışında kalırdı. Vapur geçince ba'zan dalga gelirdi, suyun içinde 

kalırdık. Sular üstümüzden geçerdi. Efendi hazretlerinin mübârek sakallarından ip gibi 

sular akardı. Ben su ile Efendi hazretlerinin sırtını ovardım. Efendi hazretleri ile denize 

girince, "Gel bakalım ders yapalım." derdi. Denizde bile boş vakt geçirmezlerdi. Bir 

keresinde "İzâ zülziletil erdı zilzaleha" sûresinin tefsîrini yapdılar. Yarım sâat sürdü. 

Buyurmuşdu ki; Su içinde, denizde ders yapmak hoş olur, güzel olur. Çünki Hızır 

"aleyhisselâm" Abdülhâlık Goncdüvânî hazretlerine havuzda ders verirdi. Abdülhâlık 

Goncdüvânî hazretleri havuzda iken Hızır aleyhisselâm gelir, tesavvufdan ba'zı ince 

bilgileri öğretir, zikr telkîn ederdi. (Türkistân'da deniz yok tabî'i, büyük havuz var.) 

Onun için denizde bunları okumak, Hızır "aleyhisselâm"ın sünnetidir. Efendi hazretleri 

ile çok güzel vakt geçirdik. Orada yukarıda da Yûşa' Peygamberin kabri var. Tabî'i onun 

kabri olduğu kat'i değildir. Ba'zı Arabî kitâblarda, onun kabri Nablus şehrindedir diyor. 

Fekat ne olursa olsun, onun kabri olmasa bile makâmı olur. Hiç değilse münâsebeti var. 

Çelebi Mehmed zemânında sadrazam olan Ziyâ paşa, oradaki mescidi yapdırmış. 

Müslimânlar da, şefâ'at etsin diye kabrini yapdırmışlar. O zemânın insanları uzunmuş. 

Uzun bir kabr var orada. 

- devamı haftaya – 

Fî emanillah 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübâreklere kavuşan her şeye kavuşur. 

Mübâreklere kavuşmayan hiçbirşeye 

kavuşmaz. Dünyâ itibarı Onların bereketi 

ile, ahiret seâdeti yine Onların 

vasıtasıyladır. 

  

Mübârekler buyurdular ki, Ehl-i sünnet 

âlimlerinin en büyük hususiyeti; gelen saf 

suyu muhafaza altına almışlar ve ona bir 

pislik ve bid'at bulaştırmamışlar ve zayi 

etmemişler. 

 

Mübârekler buyurdular ki; En iyi insan, en iyi âlim, en iyi mürşid, en iyi Evliyâ, 

nakledendir, vasıta olandır. Kendinden söyliyen veya kendine bağlayan değildir. 
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