
 

  

 

  

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

Enver abimi 1969 senesinde 44 sene evvel tanıdım. 

Herzaman herkesin gönlünü alırdı, hiçkimseyi 
kırmazdı. Herkesin gönlünde taht kurmuştu. 

Binlerce seveni, Enver abimizi görebilmek için, birkaç 
kelime sohbetini dinleyebilmek için yarışırlar, 
nasihatini dinleyebilmek için can atarlardı. 

Görüştüğü herkesin tek tek hatırını sorar, gönlünü 
alır, derdini dinler, sıkıntısını giderirdi. 

Herkesin duasını alırdı. 

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

Dünyada bizim aramızda görülsede, sanki başka 
alemde, ahiretde gibi idi. Bu dünyanın insanı değildi 
sanki. İnsanlara iyilik yapmak hücrelerine işlemişti. 

Anlaşılması çok zorr, hatta anlamak mümkün değildi. 

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

Yerinin doldurulabilmesi mümkün değildir. 

Abdülhakim efendi hazretlerinin gözbebeği muhterem hocamız Hüseyin Hilmi Işık 
hazretlerinin ençok sevdiği talebesi, dâmâdı ve herkonuda tek vekili idi. 

Hocamız buyurudu ki; "Enver abinin sözü, benim sözümdür". "Enver abiyi üzen beni 
üzer". "Size iki emanet bırakıyorum, biri Tam İlmihal Seadeti Ebediyye, diğeri Enver 
abidir". 

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

Şimdiden sonra bize düşen vazife Ona hediyeler gönderebilmektir, Onun öğretdiği gibi 
yaşayabilmektir, her karşılaştığımız şeyde Enver abim olsa bunu nasıl yapardı diye 
düşünerek Onun gösterdiği yoldan yürüyebilmektir ki, Onun bügün taddığı bu hadise 
bizim de başımıza geldiği zaman ahiretde dahi beraber olabilelim inşallah. 

Hepimizin başı sağolsun. 

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

Bizi de dünyada olduğu gibi ahiretde dahi Enver abimden ayırmasın inşallah. 

ENVER ABİMİ seven herkese, bilhassa emanet bıraktığı MÜCAHİD ABİMİZE başsağlığı 
diliyorum, sabr ve metanet diliyorum efendim. 

ali zeki Osmanağaoğlu 

23 Şubat 2013 Cumartesi
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Çok kıymetli biricik babam, 
Şirketimizin kurucusu, 
Eşsiz insan, 
Enver abimiz, 
Bugün vefat etmiştir. Allah'ü Teala rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. 
Acımız çok büyüktür. Şunu hatırlayalım ki, Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
Aleyhisselam vefat etmiştir. Onun çok sevgili arkadaşları, Eshab-ı Kiram efendilerimiz 
vefat etmiştir. Onların yolunda giden alimler vefat etmiştir. Bizlere düşen sabretmek 
ve dua etmektir. 
Şirketimiz, kuruluş ilkelerinden asla taviz vermeden, İHLAS'la hizmetlerine ve 
faaliyetlerine devam edecektir. Başta gazetemiz, kitaplarımız olmak üzere, hiçbir 
faaliyetimiz kesintiye uğramadan devam edecektir. Hepimiz, İHLAS'ın manasına 
uygun olarak, aynı inanç ve aşkla, birlik ve beraberlik içinde, hizmetlerimize devam 
edeceğiz. Babam hepinizi ayrı ayrı çok severdi. O sizlere aşk derecesinde bağlıydı. 
Ben de, hepinizi aynı aşkla sevmekteyim. Her birinize çok kıymet vermekteyim. 
Babam'dan aldığım bu bayrağı hep birlikte asla yere düşürmeyeceğiz ve daha 
yükseklere taşıma ideali ile çalışacağız. Genciyle, yaşlısıyla, ilkleriyle, kurumsal 
ilkelerimiz ile, kanunlara uygun olarak, ticari faaliyetlerimizi de sürdüreceğiz. Her 
birimiz üzerimizde taşıdığımız sorumluluğun bilinci ile hareket edeceğiz. Bu 
sorumluluğun, başta devletimize, şirketimize, ailelerimize ve şahıslarımıza da 
olduğunu unutmayacağız. Bu sorumlulukların gerekleri ne ise, hep birlikte onu 
yapacağız. Yek vücut, yek cihet olarak, 1970 yılında kurulurken belirlenen, "İnsanlara 
Hizmet Etme" ilkesinin takipçisi olacağız. Bu duygular içinde, tekrar hepimize 
başsağlığı ve sabır diliyorum. İlginizden, dualarınızdan ve emeklerinizden dolayı, her 
birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi, sevgiyle kucaklıyor ve Allah'a emanet 
ediyorum. 

Ahmet Mücahid Ören 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Genel Müdür 
İhlas Holding A.Ş. 

24 Şubat 2013 Pazar 
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Unutmazsak, unutmazlar...  hatırlarsak, hatırlarlar. 

22 şubat 2013... yetim kaldığımız gün. 

26 ekim 2001 den sonraki en büyük ikinci acımız... 

Hüzünlüyüz, boynumuz büküldü. 

Dünyanın ne tadı kaldıki... 

Enver abim olmadıktan sonra. 

Yaşamak, Enver abimi 
görebilmek ve nasihatlerini 
dinleyebilmek için güzeldi. 

Mübarek hocamız buyururdu 
ki; "Eskiden dünyanın 
sevilecek tarafı vardı, çünki 
Allah adamları, evliyalar 
vardı, şimdi onlar olmayınca 
dünyayı sevmemek daha 
kolay". 

Evet, hakikaten öyleymiş, 
insanın sevdikleri birer birer 
dünyadan ayrılınca dünyanın 
hiç bir değeri olmadığı, 
sevilemeyeceği anlaşılıyor.. 

Bunu evvelden ilim olarak bilgi olarak bilsekte, kalbde nasıl yaşanır bilemezdik. Çok 
sevdiklerimizden ayrılınca yakînen öğrenmiş olduk. 

Enver abim olmasaydı, biz hocamızı tanıyamazdık, silsile-i aliyye büyüklerini 
tanıyamazdık, Peygamber efendimizin kıymetini bilemezdik, dinimizi yaşamanın ne 
olduğunu bilemezdik. 

Bize bu sevgilerin kıymetini öğreten, kalbimize yarleştiren, büyüklerin büyüklüğünü 
öğreten, cennete nasıl gidileceğini, cehennemden nasıl sakınılacağını öğreten, insan 
sevgisini öğreten, yumuşaklığı, kalb kırmamağı öğreten, ailemize karşı, insanlara karşı 
nasıl davranılacağını öğreten, her sıkıntımızda sadece kendisine müracaat edip 
dertlerimize anında çare bulup bizi rahatlatan, her hatâmızı avf eden, hocamız ile 
aramızda vâsıta olan, ehl-i sünnet itikadını öğreten, kimin sevilip kimin 
sevilmeyeceğini öğreten, kim olduğumuzun değil, kiminle olduğumuzun kıymetini 
öğreten, dinimize fitne çıkarmadan nasıl hizmet edileceğini öğreten, güler yüzlü 
olmayı, neşeli olmayı öğreten, velhasıl insanlığımızı öğreten, Allah sevgisini, 
sevmemiz lazım olan büyüklerin sevgisini kalblerimize nakış nakış ören ENVER 
ABİM'di. 

25 Şubat 2013 Pazartesi 
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Abdülhakim efendi hazretleri, büyüklerden bahsederken "İnsan onlardı, biz kimiz ki.." 
buyururmuş, kendisinden bahsetmezmiş, herzaman hocasından ve büyüklerden 
bahsedermiş. 

Biz hocamızdan da bunu gördük, hiç bir zaman kendisinden bahsetmez, bahsettirmez, 
herzaman hocası Abdülhakim efendi hazretlerini, İmâm-ı Rabbânî hazretlerini, 
Mevlâna Hâlid hazretlerini anlatır, Onların büyüklüklerini anlatır, kendisinden 
bahsetmezdi. Enver abim'de bu yolun devamı idi. O'da kendisinden bahsetmedi, 
bahsettirmedi, herzaman sadece hocamızı ve diğer büyükleri anlattı. Kendisini setr 
etti, gizledi. Bize sadece bir abimiz olarak görülmek istedi. 

Demekki hakîkaten insan Onlarmış, büyüklük bu imiş.. 

Bize huzurpınarını kurdurduğu zaman yazı yazmayı öğretti, senelerce cuma yazılarını 
hazırlayınca hataları düzelttirdi, bazan telefonla, bazan mail ile "şu kelimeyi şöyle 
değiştirdim" dediği çok olmuştur. Nasıl yazacağımızı öğretirdi, fakat kendisinden 
bahsettirmedi. "Benden bahsetmeden, Benim sözüm olduğunu belli etmeden yaz" 
buyurmuştu. Cuma yazıları sadece Enver abimin sözlerinden olduğu halde, 
kendisinden bahsedememek en zor yanı idi. Şimdi itiraf edeyim ki, cuma yazıları 
Enver abimin sözlerinden hazırlanmıştır, bana aid değildir. 

Enver abim kiminle konuşsa onun frekansına göre haraket etmesini iyi bilir, hiç 
kimseyi korkutmaz, çocukla çocuk olur, büyükle büyük, neşeli ile neşeli olur, dertlinin 
de derdini alır, onu neşelendirirdi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Allaha emanet olun. 

ali zeki osmanağaoğlu 



 

 
 

 

 

Üç haslet. 
Mübarekler hocamız, buyuruyorlardı ki; "Enverin 
neden muvaffak olduğunun sebeplerini size 
anlatayım: Enverde üç haslet var, bu üç haslet 
onu muvaffak ediyor. Birincisi, bugüne kadar 
beraber olduk, yakinen tanıyorum, hiçbir zaman, 
hiçbir arkadaşı bana kötülemedi. Hiçbir zaman 
kalbine bir arkadaşa karşı kötülük duygusu 
gelmedi. Hücrelerinde kötülük duygusu yok. 
Zaten kötülük yapamaz; ama kötülük düşüncesi 
bile gelmedi. Onca iftiraya uğramasına rağmen, 
kötülük istemez. İkincisi, onda anlatılamaz bir 
sabır vardır. Kızmak yok, telaş yok. Hadis-i şerifte 
buyruluyor ki; "Sabretmek, ferahlamanın 
anahtarıdır". Hatta bizden daha sabırlıdır. Enverin 
muvaffakiyetinin üçüncü sebebi şudur;  Bir 
zamanlar savaş aleti ok idi. Ondan sonra kılınclar 
çıktı. Daha sonra tüfekler, tabancalar, toplar çıktı. 
Atom bombası yapıldı. Bunlar insanların başarılı 
olmak için kullandıkları aletlerdir. Ama şimdi 

kullanılan alet atom bombası değildir. Atom bombasının yerini alan yeni bir silah var. 
O da tatlı dil, güler yüz. Buna diplomasi derler. Tatlı dil, güler yüzle işleri bu hale 
getirdi".  

Enver abim de buyurmuştu ki; "Benim de hocamızda gördüğüm bazı hususiyetler, 
hasletler var. Başka kimsede görmediğim, Onlara has özellikler var. 
Mübareklerin   muvaffak olmasının üç sebebi vardır. Birincisi, ben ömrümde 
Mübarekler kadar hocasını seven birisini daha görmedim. Hiçbir zaman üzüme 
bakmadılar, hep söze baktılar. Yani Onlar hocalarının verdikleri emirlerin, gösterdikleri 
istikametin bir milim dışına çıkmadılar, kaymadılar.  İtaatleri ile bunu ispatladılar. Aşk 
şiirini herkes yazabilir, mesele o değil. İtaat arttıkça sevginin gerçeği ortaya çıkar, 
sevginin gerçeği ortaya çıktıkça itaat artar, en sonunda seven ve sevilen bir olur. 
İkincisi, ben ömrümde zamanını onlar kadar iyi kullanan birisine rastlamadım. Onların 
lügatinde sonra kelimesi yoktur. Yapılacak bir işi mutlaka hemen yaparlardı. 
Üçüncüsü, Onlar kadar vefakar birisini görmedim. Elli sene önce çay veren İbrahim 
ağayı vefatlarına kadar rahmetle andılar. 

Enver abim de buyurmuştu ki; "Birisi, efendim sevgiden bahs ediliyor, bu sevginin 
sınırı nedir, diye sormuştu: Sevgi itaattir. Kim Allahü tealanın emirlerine ne kadar çok 
itaat ediyorsa, o kadar çok seviyor demektir. Kim Resulullah efendimizin emirlerine 
çok uyuyorsa o, Resulullah efendimizi o kadar seviyordur. Kim ne kadar hocasının 
emirlerine, buyruklarına itaat ediyorsa, o kadar hocasını seviyordur".  

Mübarek hocamızın buyurdukları, Enver abimdeki bu hasletler herkesin bildiği, 
herkesin dikkatini çeken hususlardı. Hiç kimseye bir kötülük düşüncesi bile olmadığı 
gibi, kendisine kötülük edenleri avf ederdi, onlar için de, hidayete kavuşmaları için 

26 Şubat 2013 Salı 
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dua ederdi, bunlardan şikayet etmez, sabr ederdi. Hiç kimse için de şikayet 
dinlemezdi. Bazan buyururdu ki; "Kalbimde olmak istiyorsanız hiç kimseyi şikayet 
etmeyin ve şikayet edilmeyin" buyururdu. Her kabahati avf etmek genlerinde vardı. 
"Allahü tealanın sizi avf etmesini istiyorsanız siz de Onun kullarını avf edin buyururdu" 
ve bunu kendisi tatbik eder, herkesi avf ederdi. Sabr zaten zirvede idi. tevekkül 
ederdi. "Dünya işlerinde tevekkül edilir, ahiret işlerinde tevekkül olmaz" buyururdu. 
Güleryüzü için zaten birşey söylemeğe lüzum yok, herkes görüyor.  

Bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir buyuruluyor. İşte böyle müstesna bir insanı 
kaybettik, kıymetini bilip hizmetinde bulunanlara ne mutlu. Allahü teala şefaatine 
kavuştursun inşallah.  

Allahü teala Mücahid abimize sabrlar versin inşallah. Hocamız herzaman buyururdu ki; 
"Benim vekilim Enver beydir, Enver beyin de vekili Mücahid beydir". Nasıl ki 
hocamızın vefatından sonra Enver abimiz birlik ve beraberliği güzel birşekilde temin 
ettiyse, hocamızın yokluğunu hissettirmemeğe çalıştıysa, Enver abimizin yokluğundaki 
acımızda da Mücahid abimiz bize teselli olacaktır, birlik ve beraberliğimiz Mücahid 
abimizle devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 

Mücahid abimiz bize hem hocamızın hem Enver abimizin emanetidir, emanete sahip 
çıkacağız inşallah. 

Fî emanillah. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
 

Enver abim 1990 senesi kasım 
ayında böbrek nakli ameliyatı için 
gitmişti.  

Ameliyatdan sonra 9 kasım günü 
hocamıza ziyarete gittik. 
Hocamız o gün buyurdular ki; "Dün 
gelseydiniz, bizi böyle neşeli 
bulamazdınız. Çok üzüntülüydük. 
Ağlıyarak duâ ediyorduk. Yâ Rabbi, 
Enveri bize bağışla, müslimânları 
yetim bırakma diye duâ ediyorduk. 
Envere bir şey olursa biz de, bütün 
müslimânlar da, yetim kalırız. Enver 
bey hepimizin babası. Allahü teâlâ 
onu, bunun için yaratmış. Gece-

gündüz, düşüncesi dine hizmet. İhlası çok, gayretli, hâfızası da çok kuvvetli. Benim 
söylediklerimi aylar sonra bile hatırlayıp aynısını anlatıyor. Enver abideki ihlâs bütün 
arkadaşlara aks etmiş. Çünki, “İnsanların dini, reislerinin, başkanlarınınki gibi olur” 
buyuruluyor. Onun için arkadaşların ihlâsı Enver abiden geliyor. Bugün gazetede 
resmini görünce sevindik. Neş’emiz yerine geldi." buyurmuşlardı. 

Hocamızın bu sözlerinden herşey açık ve net anlaşılmaktadır. Enver abimizin nasıl 
olduğu, hocamızın nazarında yeri ne olduğu ve değeri gayet açık anlaşılmaktadır. 
Enver abim için başka söze ne hacet var ki...! 

27 Şubat 2013 Çarşamba 
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Bir insanın kıymeti sevdiklerinden ve sevenlerinden belli olur. 
Allahü teala bir kulunu severse O'na kendi dostlarını, sevdiği kullarını tanıtır ve 
sevdirirmiş.  
Allahü teala Enver abimize bu büyükleri hem sevdirmiş, hem onlara hizmetle 
şereflendirmiş, hemde Onların kalblerine girmek nasib etmiş.. 
Hocamız buyururdu ki; "Bu büyüklerin bir kişiyi sevmesi demek, Peygamber 
efendimizin ve Allahü tealanın da sevmesi demekdir". 
Enver abimiz ismiyle müsemmâ, nûr'dur. 
Enver abim, mübarek olsun. Biz ağlıyoruz ama emînim sen gülüyorsun. Cennetde 
sevdiklerinle olursun inşallah. Seni sevenleri de unutmayacağından eminiz efendim.  

ali zeki osmanağaoğlu 

   
 

 

 

Dedeciğim!..  
 

Günlerdir bekledim gelirsin diye 
Neden gelmiyorsun canım dedecim? 

Babam, annem, babaannem ağlıyor, niye? 
Gelmiyorsun diye, canım dedecim… 

  
 

Gökyüzü karardı, bulutlar doldu 
Çiçekler kurudu, güller de soldu 
Seninle yaşamak hayal mi oldu? 

Artık gelmez misin, canım dedecim? 
  
 

Yüzünü okşayan minik elimi 
Yakalayıp tatlı tatlı öperdin 

“Seviyorum” derdin, “ben güzelimi” 
Sen Nazlı'nı başka türlü severdin… 

Cicileri senin için giyerdim 
“Ne güzelsin” demeni çok severdim 
“Kucağından indirmese hiç” derdim 

Şimdi kime diyeceğim dedecim? 
  
 

Yüzüne baktıkça hep gülecektim 
Gözünün önünde büyüyecektim 
Senin kıymetini ben bilecektim 

Ama beklemedin, canım dedecim! 
  
 

Herkes veda etti “ağabeyine” 
Cennet ehli doysun eşsiz sevgine 
Ben doymadım senin hiçbir şeyine 
Seni seviyorum, canım dedecim!

 
 

Ayşe Nazlı Ören 

 

 

 

 

 

28 Şubat 2013 Perşembe 
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Acımız yeni, 

Hüznümüz büyük. 

Enver abimsiz ilk cuma... 

Bugün buraya Enver abimin bir sohbetini bütünüyle koymak istiyorum. 

Zaten evvelkilerde  Enver abimin sözlerinden nakillerdir. 

Enver abimden veya hocamızdan duymadığım bir meseleyi burada hiçbirzaman 
yazmadım. Pırlantaların arasına cam paralarını karıştırmadım. 

Enver abim buyurdu ki; 

"Şifalı su vahşi hayvanların, 
balta girmemiş ormanların 
içinde bulunurmuş. Elde 
etmesi zordur. Abı-ı hayat 
zulûmatta bulunur. Bu sözün 
manası; yüz tane yanlışın 
arasına karıştırılmış bir tek 
doğru var, bu doğruyu bir 
defada bulmağa 
mecbursunuz. Ehl-i sünnet 
itikadı tek doğru yoldur. Bir 
çok bid’at 
fırkasınının  arasında bunu 
rehbersiz bulabilmek 
mümkün değildir. Çünki 

yanlışı bulmak hem kolaydır, hem nefse hitap ettiği için çok tuzaklar vardır. Doğruyu 
bulmak için daima zorluk çıkarılır. Bunca zorlukların arasında doğruyu bulabilmek çok 
zor bir iştir. Ab-ı hayat zulûmatta bulunur, bu demektir. Cenabı Hakkın bir kuluna 
hidayet nasip etmesi demek, böyle bir Ehl-i sünnet âlimini ona tanıtmasıdır. 
Mübarekler, hocamız buyurdular ki; bu ehlisünnet itikadı çok kıymetlidir ve çok zor 
bulunur. Nasıl ki ab-ı hayat balta girmemiş karanlık ormanlar içindeyse, bu Ehl-i 
sünnet itikadı aynı onun gibi kavuşulması çok zor olan bir nimettir. İşte bu çok 
kıymetli cevheri Allahü teala çöplüğe koymaz. Eğer arkadaşlarımızın, abilerimizin, 
ablalarımızın kalbleri buna layık olmasaydı bu cevher bu kalblere nasip olmazdı. Bu 
cevher bu kalblere yerleştirilmişse arkadaşlar binlerce defa Cenabı Hakka 
şükretmelidir. Arkadaşların, Ya rabbi kalbi de yaratan sensin, ona o cevheri de 
yerleştiren sensin, bize bu nimeti nasip ettiğin için hamd ederiz demeleri lazımdır. Bir 
müslümana ilk lazım olan şey imandır. İmandan hemen sonra lazım olan ilimdir. İlim 
öğrenmek kadın ve erkek her müslümana farzdır. Ne ilmi öğrenmek farzdır. İnsanların 
kendini kurtaracak kadar ilim öğrenmesi farzdır. Öğrendikten sonra öğrendiğini 
öğretmekte farzdır, ayrıca öğrendiğini tatbik etmekte farzdır. Bir Müslüman bir ibadeti 
yapmayınca günaha girer, bilmiyorsa ikinci bir günaha daha girer. İlim öğrenmemek 
felakettir, öğretmemekte felakettir, tatbik etmemek en büyük felakettir. 
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Ali huzur pınarını kurdu, bu işi yapıyor, kaynağıda belli. Kitapların reklamını gördüm, 
sitenin yeni hali çok güzel olmuş. İlim öğretmek, kitap vermekle olur fakat evvela 
verdiğimiz kitabı kendimiz okumamız lazım. Ali bunları beynine yazıyor şimdi, sonra 
bilgisayara yazacak. Huzur Pınarında anlatacak. 

İnsan su içerken, içki içenleri taklit etse, düşünse, şarap olur, içki olur, aynı günaha 
girer. Kim kime benzerse, ondan olur. Giyinirken, konuşurken benzediğin an, onlarla 
haşr olursun. Yani düşün ki, ateş tarlasına giriyorsun, buraya bastığın zaman 
yanıyorsun, şuraya basarsan bir şey olmuyor. Sen bunun altında mayın mı var, bubi 
tuzağı mı var, nereden bileceksin? Bilemezsin. Bu tarlada dümdüz yürüyemezsin. 
Mutlaka elini birinin tutması, bak buraya basma, bu yanlış, buraya git, buradan yürü 
demesi lazım. Yoksa gözünü kapat yürü, nereye yürüyorsun? Ortalık mayın tarlası. 
Mübarekler buyurdular ki; Zifiri ormanlarda, karanlık, balta girmemiş ormanlarda, 
vahşi hayvanların bir araya toplandığı ormanların ortasında bir su vardır. Ona ab-ı 
hayat derler. Yani o sudan içen insan hiç ölmez. Nasıl ki Cennet sonsuzdur, Cennetlik 
olur. Sonsuzluk Cennete mahsustur, o sudan içen Cennetlik olur. Ama yüreğin varsa, 
yürü. İki adım atar atmaz yılanlar, vahşi hayvanlar paramparça ederler. Ama o suyu 
içmezsen, Cennete gidemezsin. O su ancak ab-ı hayattır. İşte kardeşim, bu bizim 
yolumuzun büyükleri, o suyu alıp getirdiler, bize o suyu veriyorlar. Onun için, bu 
sudan içenler, Cennetlik olacaklar inşallah. Çünki biz gidemeyiz, onlar gidip getirdiler. 
Bu fırsat kaçar mı? Peki nedir o vahşi hayvanlar? haramlar ve kötü insanlar efendim 
buyurdular, bunların zararının yanında vahşi hayvanlar hiç kalır. Bunlar yol kesici. İşte 
büyükler, o yol kesiciler arasından hocaları sayesinde gidiyorlar, o suyu getiriyorlar. 
Kim bu sudan istiyorsa buyursun gelsin diye ilan ediyorlar. Nasibi olan geliyor, bir 
damla içiyor, kurtarıyor kendini. Onun için, ne olur bu sudan için. Bu su, Tam İlmihal 
Seadet-i Ebediyyedir. Bu su Mektûbât-ı şeriftir. Bu su, Kur’an-ı kerimdir. Bu su, hadis-
i şeriflerdir. Bu su, abilerdir." 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

Âb-ı hayat: Enver abimizin sevgisidir, Enver abimizin sevdiklerinin sevgisidir. 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, Cuma gününü tebrik ederiz, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 

 

 

Acımız yeni, 

Hüznümüz büyük. 

Enver abim 1996 senesinde bir arkadaşımızın düğününde buyurmuştu ki; 

"Dinîmizde iki sevgi bir kalbde cem' olmaz. Bir insanda, kalbinde para sevgisi varsa, 
dünya sevgisi varsa, bu adamda Allah sevgisi olamaz. Olamayınca da hem kalbi, hem 
kendi ailesi, hem kendi çocuğu hem bulunduğu şirket karşısında daima sevgisizdir. 
Bakınız bazı arkadaşlar, elinizde değildir, çok seversiniz, bayılırsınız. Yani yemeye 
doymazsınız. Bazıları vardır. Allah korusun kaçmaya bakarsınız. Yahu dersiniz, bu 
adam bize bir bulaşmasın. Niye?' Araştır, muhakkak onun dilinde, başka sevgi var. 
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İşte Allah sevgisi olan kalbde 
ihlâs olur. İhlâs olan kalbde 
Allah sevgisi olur. İhlâsla 
dünya zıttır. 

Allahü teâlâ bize çok büyük 
imkânlar nasîb ediyor. Çok 
güzel ni'metler bahşediyor. 
Ödüm kopuyor ki, Allah 
korusun, ben veya siz, bir 
şey fark etmez, bu dünya 
ni'metleri arttıkça aslımızı 
unuturuz diye çok 
korkuyorum. Tevâzumuzu 
kaybederiz diye çok 
korkuyorum. Abilik vasfımızı 
unuturuz diye çok 

korkuyorum. Ve bu korkudan da endişe duyuyorum. Niye? Dünya, maazallah, biraz 
evvel dediğim gibi, nefsin ve şeytanın tuzağı. Hatta; Varlıkta imtihan darlıktan daha 
zor. Darlıkta hep Allah diyorsun. Varlıkta aklına geldiği zaman söylüyorsun. Çok 
tehlikeli. Onun için âbiler, siz Enver abiye dua edin. Allah onu bozulmaktan korusun. 
Lâ ilahe illallah! 

Enver Abi hepinizden dua bekliyor. Söz mü? Allah hepimize hidayet versin. Cenâb-ı 
hak hepimizi, elemden kederden üzüntüden ve kul haklarından muhafaza etsin. Ben 
daima sizlerden iyi haberler bekliyorum. Ben haklarımı helal ettim, siz de helal edin". 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

Enver abim buyurmuştu ki; 

"Bir gün Mübarekler buyurdular 
ki; Efendim, Allahü teala bu 
hizmetlerden dolayı bir nimet 
verirse, mesela inşaallah 
cennet nimetini verirse, 
kapıdan içeriye ayağımı atarım; 
ama ikinci ayağımı koymam. 
Mahşere dönerim, ya rabbi, bu 
hizmetleri ben tek başıma 
yapmadım. Dünyada 
arkadaşlarım vardı, 
kardeşlerim vardı derim, 
onların hepsini alırım. Mesela 
Enveri alacağım, buyurdular. 
Hepimizde korku var ya, hani 

insanoğlu bu, hac da bile iki dakika ayrı kalsa, bir daha bul bulabilir misin? Ya 
mahşerde bir dalgınlığa gelip de bazıları kaybolursa, onların hali ne olacak, dedim. 
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Buyurdular ki; Kardeşim, insanların işi karışık olur. Ama Allahü tealanın işleri 
muntazamdır. Orada herkes sevdikleriyle beraber, kümeler halinde olacak. Hiç 
karışıklık olmaz. Yeter ki, kalbinde taşıdığı sevgi, net belli olsun. Aynı mıknatısın metal 
parçalarını çektiği gibi, hepsi bir araya gelir. Hiçbir tane noksan olmaz efendim, 
buyurdular." 

ali zeki Osmanağaoğlu
 

 

 

 

2007 senesi, haziran ayının 18 i... Günlerden pazartesi. 
Enver abim Yalovadaki evlerinde kalıyorlar. 

Bana telefon edip; "akşam ile 
yatsı arası huzurpınarına hizmet 
eden ekibini bana getir, onları 
görmek istiyorum" buyurdular. 
Bizim için o gün bir bayram 
oldu. O gün öyle güzel oldu 
ki, huzurpınarına hizmet eden 
gençler cennet hayatı yaşadılar 
sanki... 
Enver abim herzaman 
bize huzurpınarının üye sayısı 
nekadar olduğunu sorarlardı, 
(hattâ 2 ay evvel, son 
rahatsızlıklarından az evvel 

sorduklarında efendim 99 000 oldu demiştim, çok sevinmişlerdi, yüzbine birşey 
kalmamış buyurdular ve hizmetin büyüklüğünü anlatmışlardı. Maalesef bugün 107 000 
olduğunu bildiremiyoruz!)  
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.Huzurpınarı ile çok büyük hizmet 
ediliyor. Huzurpınarında insanlar Hocamızı tanıyor, kitaplarımızı okuyor; ne pul parası 
var ne baskı masrafı var. Çok büyük bir hizmet, çok memnun oluyorum. Bu abilere 
çok dua ediyorum.  Bir hayrın işlenmesine sebep olmak o hayrı işlemek gibidir. 
Mü’mine hizmet ibadettir. Üzmek ise felakettir. Herkesin yaptığı işten ne olduğu ve 
tarafı belli olur. Karınca, İbrahim aleyhisselamın ateşini söndürmek için su taşırken 
yılan ise ateşin artması için üflüyor idi. İkisi de hayvan. Fakat ayrı yapıda. İkisi de 
farklı, tarafını belli ediyor. Verdiğin mal senindir, vermediği mal insanın kendisinin 
olmaz. Allah için verilen ebedi olarak kalır. 

04 Mart  2013  Pazartesi 
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Peygamber Efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshab-ı Kiram’dan bazı kişilerle 
otururken karşıdan genç birisi geçmiş. Peygamber Efendimiz’in yanındakilerden birisi 
“Ya Resulullah! 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.". 

- devamı var, yarın inşallah. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 

 

 

2007 senesi, haziran ayının 18 i... 

Günlerden pazartesi. 

Enver abim Yalovadaki evlerinde kalıyorlar. 

Bana telefon edip; "akşam ile yatsı arası huzurpınarına hizmet eden ekibini bana 
getir, onları görmek istiyorum" buyurdular. 

Bizim için o gün bir bayram oldu. O gün öyle güzel oldu ki, huzurpınarına hizmet eden 
gençler cennet hayatı yaşadılar sanki...  

-2- dünden devam- 

"Mevlânâ Halid Hazretleri buyuruyor ki: “Yaşlı bir 
kadın varmış. Kapı kapı dolaşır Allah rızası 

için bir şey verin dermiş. Başkaları da 
ona bir şey vermez, Allah versin 

derlermiş. O da geri döner gidermiş. 
Birgün bu kadıncağız vefat etmiş. 
Sual melekleri gelmişler, ne getirdin 
demişler. Kadıncağız “ben kapı kapı 
herkesi dolaştım, hiç kimse bana bir 

şey vermedi. Allah versin dediler. 
Onun için ben hiçbirşey getirmedim. 

Allah’dan istemeğe geldim” demiş. “Ben 
Allah’a ne getireyim ki herkes Allah versin 

dedi. Ben de Allah’tan istemeğe geldim” demiş. 

Azrail aleyhisselam Musa aleyhisselamın ruhunu almaya gelmiş. Musa aleyhisselam 
Azrail aleyhisselama çaat diye bir tokat atmış. “Sen benim ruhumu almaya nasıl 
gelirsin” demiş. Allahü teala Azrail aleyhisselama buyurmuş ki “Git Musa’ya 
‘aleyhisselam’ söyle bir ineğin üstüne elini koysun. Elinin altında kaç tane kıl varsa o 
kadar sene ömrünü uzattım.” Tekrar geldiğinde Musa aleyhisselam tekrar “niye 
geldin?” buyurmuş. Azrail aleyhisselam da “bu sefer sadece haber vermek için geldim” 
buyurmuş, sonra da durumu anlatmış. Musa aleyhisselam “Peki bu seneler bittikten 
sonra ne olacak?” deyince, Azrail aleyhisselam “tekrar geleceğim” demiş. Musa 
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aleyhisselam da “Ha o zaman, ha şimdi. Öyleyse al götür şimdi, fark etmez” 
buyurmuş. 

Bayezid-i Bistâmi Hazretleri vefat edince münker-nekir melekleri sual sormaya 
gelmişler. Bayezid-i Bistâmi  hazretleri sual meleklerine “Sen utanmıyor musun bana 
sual sormaya?” demiş. “Allahü teala: ‘İslamiyette saçını sakalını ağartmış olanlara 
hesap sormaya haya ederim’ buyuruyor, siz bana sual soruyorsunuz. Utanmıyor 
musunuz?” buyurmuşlar.". 

- devamı var, yarın inşallah. 

ali zeki Osmanağaoğlu
 

 

 

2007 senesi, haziran ayının 18 i... 

Günlerden pazartesi. 

Enver abim Yalovadaki evlerinde kalıyorlar. 

Bana telefon edip; "akşam ile yatsı arası huzurpınarına hizmet eden ekibini bana 
getir, onları görmek istiyorum" buyurdular. 

Bizim için o gün bir bayram oldu. O gün öyle güzel oldu ki, huzurpınarına hizmet eden 
gençler cennet hayatı yaşadılar sanki... 

-3- dünden devam- 

"Hocamızı rüyada 
gördüm. Rüyamda 
hocamızın ahirette 
olduğunu da biliyorum. 
Örümcek ağı gibi bir 
perde arasından 
birbirimizle konuşuyoruz. 
“Ahirette nasıl vakit 
geçiriyorsunuz” diye 
sordum hocamıza. 
Hocamız buyurdu ki; 
“Devamlı Efendi 
Hazretlerinin yanındayız. 
Abilerle sohbet 
ediyoruz”. “Abileri, 
Darende’yi görüyor 

musunuz” diye sordum. “Devamlı beraberiz” buyurdular.  “Abiler sizi ahirette 
aradıkları zaman nasıl bulacaklar ve bu zorluk olur mu, siz ne yapacaksınız” diye 
sordum. “Efendi hazretlerinin arkasına saklanıp Hilmi Işık budur diye göstereceğim” 
buyurdular. 

Annemi vefat edince rüyamda gördüm. Size nasıl muamele ettiler diye sordum. 
"Benim öldüğüm gün iki tane koğuş yaptılar, bir koğuşa kadınları, bir koğuşa erkekleri 
doldurdular. Herkesi hesaba çekiyorlardı. Beni de çağırdılar, Melike Ören diye anons 
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edildi, gittim, baktılar, Hüseyin Hilmi Işığı tanıyor musun, dediler. Tanıyorum, dedim. 
Seviyor musun, dediler. Elbette, dedim. Nereden tanıyorsun, dediler. Oğlumun 
kayınpederi, dedim. Tamam, buna hesap yok, dediler" dedi. 

Mübarekler buyurdular ki; "Kalbimde Enver'in sevgisi herkesden önce gelir". 
Mübareklerin çok duasını aldım. Mübarekler hanımanneyi çok severdi, hanımanneye 
ben çok iyi baktım.  

Muammer Dede’nin bir özelliği var. Hocamız Onu çok seviyordu. Hocamız Muammer 
Dede’yi kendine bir arkadaş kabul etmişti. Onunla dertleşirlerdi. Muammer Dede çok 
temiz ve saftır. Hocamız ona "mücahidler babası" derdi. 

Ali ekibini çok iyi kurmuş, Sizin hizmetlerinizden çok memnunum. Huzurpınarına 
hizmet etmenin kıymetini iyi bilin.  Ahiretde kurtulmanız huzurpınarı ile olur. 

Gittiğiniz yerlere selam söyleyin, ben haklarımı helal ettim, siz de edin. Size çok dua 
ediyorum, sizin de duanızı bekliyorum." 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 

 

 

 

Huzurpınarının yeni kurulduğu senelerdi, 

Enver abim, huzurpınarında yazılan her yazı ile 
yakından ilgilenir, bazı kelimelerin değiştirilmesini 

isterlerdi. Bazan hususi telefon ederek, "Şu cümleyi 
kaldırdım Şu şekilde değiştirdim".. şeklinde 
söylerlerdi. Bazan mail ile bildirirlerdi. Zaten 
yayınlanan yazılar bir gün evvelden Enver abime 
gönderilirdi.. Bilhassa cuma yazılarında, bazan 
"Bu olmamış konuşma dili ile yazı dili farklıdır, 
tekrar hazırla bana gönder" buyururlardı. 
Tamam denilene kadar birkaç kere 
tekrarladığımız olurdu. Elhamdülillah ki, izinsiz 
ve habersiz hiçbirşey yapmadım. Enver abim de 
her zaman takdir etti, teşvik etti, tebrik etti ve 
dua ettiler. Lâyık olmadığımız vasıflarla 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, yalovada evlerine çağırdılar, beni yanına oturtup, kendi 
bilgisayarlarında huzurpınarını açtılar, birkaç saat kadar, içindeki bütün dosyaların 
hepsini inceleyip, şunu çıkar, şuraya şunu ilave yap şeklinde anlattılar. Sıra bir 
dosyaya geldi, dosyanın adı; (okuyanın ihlası artar, ya sevenin). Bu ne? buyurdular. 
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Dedim ki; "Efendim, zât-ı âlînizin hazırlayıp ismini verdiğiniz dosyayı nasıl kaldırırız". 
Ellerini yüzlerine kapayıp birkaç dakika durduktan sonra "tamam" buyurdular. 

Hocamızın hayatını huzurpınarında 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 huzurpınarına o şekilde konulmasını istemişlerdi. 
Bu dosya halen huzurpınarında aynı şekli ile durmaktadır. Bu hatıralar kalbimizde 
ahirete kadar iftihar ve sevinç vesilesi olacak inşallah. 

Alttaki, Enver abimden bu konuda aldığım bir hatıra mailidir: 

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

From: Enver Ören 

To: Ali Zeki Osmanağaoğlu 

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

Subject: Okuyann ihlas artar.Ya sevenin..... 

Şu saate kadar gönderdiğin yazılarla meşgul oldum.  
Yüz bin kere sana aferin. Maşaallah. 
Ne kadar güzel ve ihlasla hazırlamışsın. 
Ne kadar memnun olduğumu ve sana olan muhabbetimin ne kadar çoğaldığını tahmin 
edemezsin. 
Yazıları tefrika gibi olmakdan çıkardım ve kitab haline getirmeğe çalışdım. 

Bize de dua et Ali kardeşim...... 
Çok selam ve dua ederim.  

 
 

 

 

 

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

  

Allahü tealaya emanet olunuz 
efendim. 

 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurmuştu ki; 

İmam-ı Rabbani hazretleri "kuddise sirruh",  birgün 
pencere kenarında hanımı ile beraber oturup, dışarıyı 
seyrederken, gülmüşler. Hanımı ne gördüklerini 
merak edip sorduğunda, İmam-ı Rabbânî 
hazretleri buyuruyorlar ki; "Dışarıda birisi 
geçiyordu, şeytan sağ tarafından saldırmak 
istedi, yanındaki melek şeytanın kafasına bir 
topuz vurdu, şeytan öbür tarafa geçti, tam 
oradan içeri girecekti, melek bir kere daha 
vurdu, arkadan saldırmak, kalbine vesvese 
vermek istedi, orada bir tokmak daha yedi, öne 
geldi, gene birşey yapamadı". Hanımı merak 
etmiş, neden birşey yapamadığını sormuş. İmam-
ı Rabbani hazretleri; "Mübarek adam evden 

çıkarken Âyet-el kürsi okumuş" buyuruyor. Âyet-el 
kürsi bir duvar gibi örmüş etrafını. 

Bir adamcağız işi için bir başka memlekete gitmiş. 
Hanımı o gün çamaşır yıkamış, bütün gün çok yorulmuş 

ve yatmış. Hırsızlar da o gece, nasıl olsa ev sahibi yok, bu evi 
soyalım demişler. Hırsızlar geliyorlar, bir bakıyorlar ki evin etrafı yarıya kadar duvarla 
çevrili, (tam değil). Çok denemişler, eve girememişler. İkinci gece geliyorlar, bu defa 
duvar tepeye kadar! Evin sahibi gelince, hırsızlar gelip demişler ki; "Dayı! senin evi 
soymağa geldik, fakat soyamadık. Evin etrafında yarım duvar vardı, ikinci gün geldik, 
bu sefer duvar tepeye kadardı". Adam eve gelince hanımına anlatmış ve sormuş; ne 
yaptın, niye böyle diye. Hanımı; birinci gün çok yorgundum, Âyet-el kürsiyi 
tamamlayamadan uyumuşum. İkinci gün tam olarak okuyup yattım demiş. 

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

Hocamız buyurdu ki: "Birgün yolda giderken çok sevdiğim bir arkadaşıma rastladım. 
Arkadaşım üzüntüden bitmiş, hayattan ümidini kesmiş. Dedi ki; Yirmi yaşında bir 
kızım var. Doktorlar çok uğraştılar, çare bulunmadı, ümidi kestiler. Eve 
götürdük". Hocamız bir tabak içine şifa ayetlerinin hepsini yazmış, biraz da su 
koymuş, bu sudan içsin buyurmuş. Onbeş-yirmi gün sonra kız iyileşmiş. (Tabi, yazana 
ve okuyana göre değişir. Herkes yazabilir, okuyabilir ama, ağızdan haram girip-
çıkmazsa tesir başka olur. Bir de, kâlbi ve kalıbı ile beraber okunması elbette lazım. 
Sadece kalıbı ile okuyup, kâlb başka şeylerle meşgul olmamalı). Ağız aynı ağız, yazı 
aynı yazı,  ama o nerde, bu nerde... Bir şiirde geçiyor ya;... Dâne-i fülfül siyah, hâli 
mahbûban siyah.  Her dû su zen, inkucah, ankucah:  Karabiber siyah, sevdiğimin 
ben'i de siyah. İkisi de yakar. Biri kalbi, biri ağzı yakar. O nerde, bu nerde... (onun 
için, büyük zâtlar dua ederken, onların yanında, o anda başka dua etmekle boşuna 
uğraşmayıp, hazırda kabul olan, makbul dua varken, o duaya amin diyerek ortak 
olmağa çalışırsak kârlı çıkarız. Zîra kendimize yapacağımız duanın neticesi mechul 
olabilir.)  



 

 
 

 

 

Teşekkür: 

Enver abim için iki haftadır dünyanın her yerinden o kadar çok dualar, okumalar 
geliyor ki; 

Bugün cuma namazından sonra, hergün tgrt fm de ehl-i sünneti anlatan Osman Ünlü 
hocaefendi tarafından duası yapıldı. Bir haftada gönderilen Kur'an-ı kerim hatmi 7200 
den fazla, binlerce kelime-i tevhid hatmi, 26 milyondan fazla salevat-ı şerife, daha 
milyonlarca çeşitli tesbihler, yasin-i şerifler... 

Maşallah. Eden kendine eder. 

Teşekkür ederiz. 
 

2007 senesi, haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de Kendilerinin de namaz kıldıkları mescidde ikindi namazına 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşları davet etmişlerdi. Kalabalık bir cemaat vardı. 

O gün Enver abim buyurdu ki; 

Selamun aleyküm. Ali hoş geldin. 
Getirdiğin arkadaşları ayağa 
kaldır göreyim. Bunlar Huzur 
Pınarı. Bunlar çok hizmet 
ediyorlar. Bunlar bizim dava 
arkadaşlarımız. Allahü teala 
muvvafak-ı bil hayr eylesin. Hoş 
geldiniz, sefa geldiniz, mübarek 
olsun.. 

En aziz, dünyanın en şerefli, en 
kıymetli insanı Muhammed 
aleyhisselamdır. Neden, çünki 
peygamberlik görevi onda. 

Peygamber efendimizin, sallallahü aleyhi ve sellem, dünyaya teşrif etmelerinin sebebi 
insanlara dünya işlerini öğretmek değildi. Zifiri karanlığı aydınlığa çevirmekti. Bir 
insan körse, her tarafı siyah görür. Hazret-i peygamberin, sallallahü aleyhi ve sellem, 
gelme sebebi o kör gözleri açmak ve ışığa kavuşturmaktır. Ondan sonra renkler, 
şekiller görülebilir. Güneşi istediğiniz kadar tarif edin, insan kör olduğu müddetçe 
inkar eder. Mektubatta buyruluyor ya; Kör görmezse güneşin suçu ne. Büyüklerin bize 
en büyük iyiliği, kör olan gözlerimizi açtılar. Karanlıkta insanlar birbirine çarparlar. 
Dolayısıyla biz birbirimize çarpmayız. Neden? Çünki ışığın altındayız. Ama o ışıktan 
mahrum kalırsak birbirimize çarpmaya başlarız. Sonra da kalp kırarız, sonra da 
şefaatten mahrum kalırız. Sonra hesap sorarlar, siz ışığa kavuştuğunuz halde, eğriyi 
doğruyu öğrendiğiniz halde, mayını gösterdiğimiz halde niye çarptınız mayına derler. 
Haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. Onun için ne yaparsanız 
kendinize yaparsınız. İyilik yaparız kendimize yaparız, kötülük yaparız kendimize 
yaparız. Severiz kendimize yaparız. Sevmeyiz kendimize yaparız. Kızarız kendimize 

09 Mart  2013  Cumartesi 



 

 
yaparız. Bir mübarek zat öyle buyuruyor; Allahü tealanın size nasıl muamele etmesini 
istiyorsanız siz de onun kullarına öyle muamele edin.      

- devamı var, yarın inşallah. 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

2007 senesi, haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de Kendilerinin de namaz kıldıkları mescidde ikindi namazına 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşları davet etmişlerdi. Kalabalık bir cemaat vardı. 

O gün Enver abim buyurdu ki; -2-  

İnsanın en büyük dostu Allah, en büyük 
düşmanı nefsidir. İnsan dostla düşman 
arasında gidip gelmektedir. Biraz öyle, biraz 
böyle ama en sonda çizginin ne tarafında ise 
orasıdır. O bakımdan daima Allahü tealaya 
yalvarmak lazım ki; Allahümme yâ Mukallib-
el-kulûb, sebbit kalbî alâ dînik. Ey kalpleri 
iyiden kötüye, kötüden iyiye, doğudan 
batıya, batıdan doğuya çeviren rabbim, 
benim kalbimi senin razı olduğun yerde sabit 
kıl. Çok önemli! Bu kalp dönektir. Ve bu 
kadar çok tehlikeli, çok dönek olan, insanı 
her an felakete götürebilecek olan bu kalbe 
nasıl güvenebiliriz. Çünki fırıldak gibi 
dönüyor. Hani civa durmaz ya yerinde, kayar 
gider... İnsanın kalbi de böyledir, bulunduğu 
yere çabuk intibak eder. Onun için 
büyüklerimiz buyuruyorlar ki;  Eğer 
kurtulmak istiyorsanız kurtulanlarla beraber 
olun ki kurtulabilesiniz. Takdiri ilahi tabi. 

 Geçen sene bu günlerde ameliyat olmuştum. 
Şu anda çok iyiyim, elhamdülillah. Çok riskli 

bir ameliyattı, nitekim doktorlar dediler ki; Kararı biz veremeyiz, sen vereceksin. Eğer 
diyaliz dersen diyaliz, nakil dersen nakle karar vereceğiz, ama bu riskli bir şeydir. 
Sevenlerimiz korktu, dediler efendim diyalize başlayın. Şöyle yapın diyen var, böyle 
yapın diyen var. Bize düşen görev herkesi dinlemektir ama kararı kendimiz vereceğiz. 
Allahü teala Kur'an-ı Azimmüşşanda Cenâb-ı peygambere sallallahü aleyhi ve sellem, 
buyuruyor mealen; Ey habibim, her şey çok açık. Müşavere et ama sonra kendin 
karar ver ve verdiğin karadan da dönme. Hazret-i Ebu Bekr Sıddık radıyallahü anh, 
Cenâb-ı peygamberin sallallahü aleyhi ve sellem, vefatından sonra sefere çıkan ordu 
geri mi dönsün, devam mı etsin karar verecek. Cenâb-ı peygamber sallallahü aleyhi 
ve sellem, vefatına yakın orduyu sefere gönderdi ve vefat etti. Hazret-i Ebu Bekr 
Sıddık radıyallahü anh halife oldu. İlk görevi buna karar vermekti. (Hazret-i Ömer 

10 Mart  2013  Pazar 



 

 
radıyallahü anh, Hazret-i Osman radıyallahü anh, Hazret-i Ali radıyallahü anh),.. 
hepsine sordu. Dediler ki; Başka ordumuz yok, etraf mürted olmağa başladı, ordu geri 
gelsin. Hemen hemen hepsi aynı fikirdeydi ama emir Ebu Bekr Sıddık raydıyallahü anh 
idi. Bakın dedi, hepinizi dinledim, hemen hemen ittifak halinde ordunun geri gelmesini 
istiyorsunuz. Şimdi ben sizin emirinizim. Kararımı veriyorum, ordu devam. Ne oldu? O 
ordu sefere gitti. Cenâb-ı peygamberin sallallahü aleyhi ve sellem, yola çıkardığını ben 
geri döndüremem dedi. Medine-i münevvereye saldırmak için mürtedler etrafta 
teşkilatlar kuruyorlardı. Saldıracaklardı. Ordu sefere çıkınca, hepsinin kalbine korku 
düştü. Dediler ki; Eğer başka ordular Medine-i münevverede olmasa, bu ordu sefere 
çıkmazdı dediler. Demek ki bir tane sefere çıktığına göre on tanesi içeride. Biz 
bunlarla harp edemeyiz dediler ve anlaşmak zorunda kaldılar. Neden? Emirin 
hikmetinden... 

- devamı var, yarın inşallah. 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

2007 senesi, haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de Kendilerinin de namaz kıldıkları mescidde ikindi namazına 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşları davet etmişlerdi. Kalabalık bir cemaat vardı. 

O gün Enver abim buyurdu ki; -3- 

Dünyada en zor şey emir olmaktır. Birgün peygamberimiz 
sallallahü aleyhi ve sellem, bir odada sohbet ediyormuş. 

Odada adım atacak yer yoktu, çok doluydu. Derken, bir 
aşiret reisi geldi. Baktı içerisi çok kalabalık. Kapının 

eşiğine oturdu. Peygamber efendimiz sallallahü 
aleyhi ve sellem, gördü ve o aşiret reisine dedi ki; 
Kalk, buraya gel. Mübarek hırkasını çıkardı, dörde 
katladı ve yere koydu. Dedi ki; Benim hırkamın 
üzerine otur. O aşiret reisi hırkayı aldı, üç kere 
öpüp başına koydu. Dedi ki; Ya Resulullah haşa. 
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Hırkayı geri 
verdi. Ama Cenab-ı Peygamber sallallahü aleyhi 
ve sellem, Eshab-ı kiram’a büyük bir ders verdi. 
Hırkasını çıkardı, dörde katladı, buyur otur dedi. 
Tabi herkes dondu kaldı ve şu hadis-i şerifi irad 
buyurdu; Eğer insanları idare eden bir yönetici, 

idareci aranıza gelirse ona hürmette kusur 
etmeyin.  Bu gerçek... Onun için, eğer insanları 

idare eden birisi kim olursa olsun; ister vali olur, 
ister belediye başkanı olur, kim olursa olsun. Emir bu, 

ona hürmette kusur etmeyin. 

  devamı var, yarın inşallah. 

ali zeki osmanağaoğlu 

11 Mart  2013  Pazartesi 



 

 
 

 

 

2007 senesi, haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de Kendilerinin de namaz kıldıkları mescidde ikindi namazına 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşları davet etmişlerdi. Kalabalık bir cemaat vardı. 

O gün Enver abim buyurdu ki; -4- 

Bir gün Musa aleyhisselam 
Allahü tealaya çok yalvardı, 
dedi ki; Ya rabbi, firavunun 
canını al. Allahü teala buyurdu 
ki; O, fakir kullarıma yardım 
ediyor, iyilik ediyor. Onun için 
canını almam. Ne zaman kesti, 
yani kıtlık oldu diye o fakir 
fukaraya yardımı kesti, geberdi 
gitti.  

Allahü teala Kur'an-ı 
azimmüşşan da buyuruyor ki 
mealen; Allah’a, Peygambere 
ve içinizden olan emire itaat 

edin. Bu bir vaciptir. Kurban kesmek nasıl vacipse, sıla-i rahim nasıl vacipse, vitir 
namazı nasıl vacipse emire itaat de öyle vaciptir. Mübareklerin defalarca, defalarca 
dediği gibi. Enver hepimizin emiridir. Sizin değil, hepimizin ifadesini kullanmışlardır. 
Allahü teala Enver abiye çok yardım eylesin. Onun için mübarek Hocamız her 
namazda, arkalarında namaz kıldığımız zamanlarda hep Enver abiye dua ediyorlardı. 
Ben de Enver abiye dua ediyorum. O bir yanlış yapmasın diye. Çünkü Enver abi 
başarılı olursa hepimizin başarısıdır. Dua edelim Allahü teala onu muvaffak etsin. 
Başımızdan eksik etmesin. Ona hayırlı hizmetler nasip etsin. Allahü teala hepimize din 
ve dünya seadeti versin. 

- devamı var, yarın inşallah. 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

 

2007 senesi, haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de Kendilerinin de namaz kıldıkları mescidde ikindi namazına 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşları davet etmişlerdi. Kalabalık bir cemaat vardı. 

O gün Enver abim buyurdu ki;  -5- dünden devam 
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Padişahın hizmetçisi yalvarıp, 
yakarıyormuş Cenab-ı Hakka; birgün 
padişahın yatağında yatabilsem diye. Ben 
kulübede yatıyorum, o ne saltanat içinde 
yatıyor. Laf, laf, laf... Gitmiş padişahın 
kulağına. Gidin, yıkayıp, paklayıp getirin 
demiş. Gitmişler, devlet kuşu kondu 
başına demişler. Padişahın yatağında 
yatacaksın. Ne? Emir öyle. Yatırıyorlar 
yatağa, sabah da çıkartıyorlar padişahın 
karşısına. Anlat bakalım diyor, bu gece 
kaç saat uyudun, rahat ettin mi? Yatak, 
döşek iyi mi?  Oda da, yatak da senin 
olsun, döşek de senin olsun, ben 
kulübeme gidiyorum diyor. Neden? 
Sabaha kadar damla uyku uyuyamadım. 
Neden? Kafamın üzerinde kocaman bir taş 
vardı, devamlı sallanıyordu. Ha düştü, ha 
düşecek. Padişah; Ben her gün bu yatakta 
yatıyorum. Allah’tan kork! ... 

Onun için Enver abiye yardımcı olun. Pilot 
hata yaparsa herkes gider. Kaptan yanlış 
yaparsa gemi batar. Şoför yanlış yaparsa 
kaza yapar. O halde nasıl şoförün takva 

sahibi olduğuna değil, sanatına bakın. Sorar mısın kaptana; Ey kaptan namaz kılıyor 
musun? Sana ne! Sen yürümene bak. Bakış açılarımız, ölçülerimiz farklı olmalı. Şoför 
başka, cami imamı başka tabi ki. Ama o şoförün değerini lütfen bilin çünki hayatımız 
biraz da onun süreceği arabaya bağlı. Gel de dua etme şimdi. 

- devamı var, yarın inşallah. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 

 

 

2007 senesi, haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de Kendilerinin de namaz kıldıkları mescidde ikindi namazına 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşları davet etmişlerdi. Kalabalık bir cemaat vardı. 

O gün Enver abim buyurdu ki; -6- dünden devam 

Fakirullah hazretleri var Tillo’da, Marifetname kitabının yazarı İbrahim Hakkı Efendi 
hazretlerinin mürşidi. İsmail Fakirullah hazretleri birgün bir talebesini suya göndermiş. 
Git şu ibriği şu çeşmeden doldur gel. O çocuk da almış ibriği gitmiş çeşmeye 
doldurmağa. Oyuna dalmış. Öğlen geçmiş, ikindi geçmiş... Derken aklı başına gelmiş. 
Hemen gitmiş çeşmenin başına, suyu doldurup gelmiş ama hakikaten mahzun, üzgün 
bir halde. Oradaki öğrenciler, sen nasıl geç kalırsın, hocamızı bekletirsin diye yer 
misin yemez misin, dövmeye başlamışlar. Derken, Fakirullah hazretleri acele ile 

14 Mart  2013  Perşembe 



 

 
telaşla koşarak geliyor, durun yapmayın, 
yapmayın diyor.  Duruyorlar, hocam bu hata 
işledi, hak etti diyorlar. Hiç de hak etmedi ve 
çok da günaha girdiniz, helalleşin dedi. 
Mübarek zat; Nazar ettim, bizim kısmetimiz 
olan su dağdan yeni geliyordu. Bu arkadaşınız 
o suyu almağa gittiği zaman henüz bize tahsis 
edilen su çeşmeye gelmemişti. Allahü teala 
ona unutturdu. Vakit doldu, bizim su çeşmeye 
geldi ve o çocuk kovayı doldurdu. Siz de bunu 
dövdünüz, şimdi nasıl helalleşeceksiniz? Elini 
mi öpersin, ayağını mı öpersin, yanağını mı 
öpersin, affet bizi mi dersin? Düşünün ki 
kısmet olmayan su eve gelmiyor. İşte 
herkesin rızkı, o kadar kesin tayin edilmiştir. 
Dolayısıyla hiç bir Allah’ın kulu rızkı için 
üzülmemelidir. Peki çalışmalımıdır? Çok! Çünki 
çalışmak ibadettir. Ama o çalıştığımızla 
rızkımızın hiç bir ilgisi yoktur.  
  
Bir delikanlı genç işsiz kalmış. Gitmiş iş 
aramaya. Ağanın yanına git, bahçesi 

sulanacak demişler. Buna işi vermişler, su taşıması için ip, kova ve omuzunda 
taşıması için sopa vermişler. İşe başlamış. Şans bu ya, kovanın biri sağlam biri delik. 
Sağlam kova hiç su akıtmıyor, delikli kovanın yarısı yolda boşalıyor, yarısı geliyor. 
Yani iki kova ile gidiyor, bir buçuk kova ile dönüyor. Bu, iki sene sürüyor. Sağlam 
kova, delikli kovaya meydan okumaya başlıyor, hakaret etmeye başlıyor. Sen zaten 
ne işe yararsın, yine bende iş var, bir damla suyu zayi etmeden getiriyorum diyor. 
Senin getirdiğinin yarısı boşa gidiyor, sen hep yarım adamsın, yarım olarak 
getiriyorsun. Akla ne gelirse söylüyor. Artık delikli kovanın burasına geliyor. Artık sucu 
başına diyor ki, yeter bu kadar. Artık uğradığım hakaretler yeter bu sağlam kovadan 
diyor. Her gün tafra, tafra, hakaret ediyor. Ben buna dayanamıyorum, ya kır beni, ya 
da yama, ne yaparsan yap, yeter ki sağlam olayım. Öyle mi diyor, sucu çocuk. O 
zaman bugün su taşımayalım da beraber bir gezelim diyor. Gitmişler dereye. Buradan 
bahçeye kadar gidelim demiş. O zaman tabi yollar dar. Yolda gelirken demiş ki delikli 
kovaya, sen hep omuzumun sağ tarafındaydın, öteki de sol. Şu yolun iki tarafına bak 
demiş. Senden akan sulardan ne güzel güller, yeşillikler, bitkiler büyüdü ama öteki 
taraf kup kuru. Bir taraf kuru, bir taraf mükemmel, hayat. İşte kibirli insanlar dolu 
kovaya benzer ama etrafa bir damla faydaları olmaz. Diyor ki; Senin gibi delikli 
kovanın, hem kendine faydası var, hem bana faydalı, hem de toprağa faydası var. 
Güller yetişti senin geçtiğin yerlerde. Hangisi olmak istersin, ondan mı, bundan mı? O 
da diyor ki; Biraz daha delsen iyi olur galiba... Onun için, kibirli insanların hiç faydası 
yoktur. Bir insan kibirli mi, değil mi faydasından belli olur. Eğer dağıtmıyorsa, 
vermiyorsa bil ki o berbat dolu kovadır, işe yaramaz. Eğer eli açıksa yani delikleri 
varsa tamam.  
  
Netice, geçen sene Enver abi ölümden döndü. Bakın neşeli, aranızda. Elhamdülillah. 
Allahü teala hayırlı ömürler versin. Mektubatta buyuruluyor ki; Padişahın yanındaki 



 

 
sadrazamın beş dakikası, köylü dayının bin senesine bedeldir ama o padişahın 
yanındaki vezirin hayatı da aslanın ağzındaki değil midesindeki yem gibidir. Her an 
ölüm vakidir. 

- devamı var, 2 gün sonra inşallah. 
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
 

2004 senesi, ekim ayının 1' i  cum'a gün, Enver 
abimden aldığım mailde, "dünya ve ahiret 
kardeşim" yazılıydı... 

Tabii bu cümleyi sadece bir latîfe kabul ederek 
üzerinde durmamıştım. Bir gün sonra sarıyerde 
yatsı namazında beraberdik. (Sarıyerde Enver 
abimlerle bizim ev arasında sadece 1 ev vardı. 
Yakın komşu olmakdan dolayı, abim ile beraber 
bazan yatsı namazlarına Enver abimlere 
giderdik. Namaz kıldırmakla vazifeli abi orada 
bulunmadığı zamanlarda sık sık Enver abim 
beni imam yaparlardı). O gün de, misafir gelen 
10-15 abi ile birlikte namazdan evvel sohbet 
oluyordu. Enver abim, bir ara; "Dün Ali'ye 
ahiret kardeşi olmayı teklif ettim, kabul 
etmedi" buyurdular. Aniden çok şaşırdım ve 
sevinerek; "Estağfirullah efendim, kabul ettim, 
yeter ki siz kabul edin, ne haddimize, bizim için 
büyük seadet, büyük nimet, çok sevindim" 
dedim. Enver abim güldüler ve "Ben de kabul 
ettim, senden çok ben sevindim" buyurdular. 

O gün Enver abim buyurdu ki; "Cuma yazısını okudum, kelimesi kelimesine 
anlattıklarımın aynısını yazmışsın, aferin... Hocamızın hayatını da çok güzel yazmışsın. 
Huzurpınarında hepsini okudum. Gözlerim yaşlandı. Ne kadar saf ve temiz bir iman ve 
ihlas. Ne kadar güzel duygular. Aferin Aliciğim. Seninle iftihar ediyoruz. Senden çok 
memnun ve razıyız. Çok güzel çok faydalı bir hizmet yapıyorsunuz. Mübarek 
olsun. Hepsi çok güzel olmuş, aferin. Çok  memnun oldum. Bu hizmetlerinden dolayı 
da seni çok seviyorum. Sen nasıl beni sevindiriyorsan Allahü teala da seni sevindirsin. 
Huzurpınarı hocamızın anlatılmasında çok faydalı oldu, Ahiretde kurtulmanız da 
huzurpınarı sayesinde olur, Hizmetlerinin devamına dua ederim. Allahü teala nazardan 
ve fitneden muhafaza buyursun." buyurdular. 

15 Mart  2013  Cuma 



 

 
Elhamdülillah ki her yaptığımı Enver abime danıştım, danışmadan hiçbir iş yapmadım. 
Enver abim de hiçbir zaman cevabsız bırakmadılar, herzaman her derdimize çare 
buldular, her yaptığımız hataya da sabrettiler, hiçbirzaman yüzümüze hatamızı 
söylemediler, doğrusunun nasıl yapılacağını güzellikle anlattılar. Herzaman üzerimizde 
olmayan vasıflarla, layık olmadığımız halde, iltifat ettiler, gönlümüzü aldılar.  Herkesin 
her derdine çare aradılar. Kendileri hasta veya ağrı içinde de olsalar, birisi bir derdine 
çare sorduğunda, kendi dertlerini hiç karşısındakine belli etmeden onun derdine çare 
bulurlardı. Her kim olursa olsun, inancı, fikri ne olursa olsun, herkese iyi davrandılar, 
herkese güzel muamele yaptılar. Böylelikle farklı fikirde, farklı yapıdaki insanların dahi 
sevgisini kazandılar. Hiçkimse ahiretde yanmasın diye uğraştılar. Ubeydullah-i Ahrar 
hazretlerinin; "Bizim yolumuz insanlara hizmet etmektir" sözünü kendilerine düstur 
edinmişcesine herkese herzaman iyilik ettiler. Kendilerine kötülük edenlere dahi hep 
iyilik yaptıklarını herkes görmektedir. Dünyaya hiç rağbet etmezlerdi, almayı 
değil, vermeyi çok severdi. Alan zelil, veren aziz olur sözünü sevdiklerinin kalblerine 
nakş ederlerdi. Verdiğin mal ebedi olarak senin olur buyururlardı. Malı seviyorsan 
Allah için ver ki ebedî senin olsun, sevmiyorsan ye de yok olsun buyurmuşlardı. 
Okadar cömertdi ki, hocamız; "Enver bey gibi cömertlerin ikramında şifa vardır" 
buyurmuşlardı. Kim ne istemişse yok dediği, hayır dediği olmamıştır. Herkese her 
istediğini verirlerdi, verdikleri zaman sevinirlerdi. Birisi yanına nekadar üzüntülü girse 
de, mutlaka neşeli çıkardı.  

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

Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı.  

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

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

From: Enver Ören 
To: alizeki@ihlas.net.tr 
Sent: Friday, October 01, 2004 10:31 AM 
Subject: Re: cumaniz mubarek olsun efendim 

Amin. Senin de cuman mübarek olsun. Çok selam ve dua eder 
dualarını beklerim dünya ve ahiret kardeşim. 
----- Original Message ----- 

From: Enver Ören 
To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" <alizeki@ihlas.net.tr> 
Sent: Friday, October 15, 2004 2:45 PM 
Subject: Re: Merhaba ya sehr-i Ramazan-1 

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

From: Enver Ören 
To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" <alizeki@ihlas.net.tr> 
Sent: Monday, April 26, 2004 5:25 PM 
Subject: Re: bilgi 

Maşaallah. Allah kabul etsin. Çok memnun oldum. Allahü teala ne 
muradın varsa ihsan eylesin. Amin. 
----- Original Message ----- 

From: Enver Ören 
To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" <alizeki@ihlas.net.tr> 
Sent: Saturday, July 03, 2004 5:49 PM 
Subject: Re: cumaniz mübarek olsun efendim 

Hep beni sevindiriyorsun. Allahü teala da seni sevindirsin. 
----- Original Message ----- 
From: "Enver Ören" 
To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" <alizeki@ihlas.net.tr> 
Sent: Friday, July 16, 2004 5:05 PM 
Tam istediğim gibi olmuş. Aferin. Senin de cuman mübarek olsun. 
Allahü teala bütün dualarını kabul etsin. 
----- Original Message -----  

From: Enver Oren  
To: "Ali Zeki Osmanağaoğlu" <alizeki@ihlas.net.tr> 
Sent: Monday, October 18, 2004 5:24 PM 
Subject: RE: muhterem efendim 
Senden çok, ben memnun oldum. Hayırlı olsun. Amin.. 
Çok selam ve dua ederim. 

 
 

 

 
2007 senesi, haziran ayının 4 ü... 
Enver abim İhlas Holding'de Kendilerinin de namaz kıldıkları mescidde ikindi namazına 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşları davet etmişlerdi. Kalabalık bir cemaat vardı. 
O gün Enver abim buyurdu ki; -7- eveli günden (perşembe'den) devam 
Hazret-i Ömer bir dirheme satmak istemiştir o emirliği, o hilafeti ama tabi kimse alır 
mı? Bir vücutta baş ne kadar ehemmiyetli ise bir şirkette de baş o kadar kıymetli ve 
ehemmiyetlidir. Ama vücutsuz baş, başsız vücut bir işe yaramayacağı gibi bu 
Müslümanlar da bir ümmettir. Ümmet demek bir insan demektir. Bir insanda otuz 
trilyon hücre var. Hepsi bir yere bağlı. Dolayısıyla bağlantısız bir hücre, anında 
kansere dönüşür. Siz bağlantısız olmaktan korkun. Bir başa bağlıysanız, gidin yatın 
uyuyun. 

16 Mart  2013  Cumartesi 
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Allahü teala Kur'an-ı kerim’de buyuruyor ki 
mealen; Sizin için barış hayırlıdır. O halde 
Allah’ını seven Allah'a kurban olsun. Onun 
emri, her emrin üzerindedir. O, her şeyin 
üstündedir. O buyuruyor ki mealen; Sizin 
için barış hayırlıdır. Bize çok sorular 
soruluyor. Tabi Enver abinin hep verdiği 
istikamet, barışın. Mahkemelik olmayın, hele 
hele ahirete intikal ettirmeyin çünki ahiret 
bildiğiniz gibi değil. Maazallah, kul 
hakkından peygamberler dahi 
çekinmişlerdir, çünki kul hakkı dehşettir. Kul 
hakkı ile ölmek felakettir. Binlerce insan 
sırtımıza bassın ama biz bir karıncaya bile 
basmayalım.       

Bir şair diyor ki; İnsanın ömrü, dünyanın 
ömrüne nazaran sahrada bir an esen rüzgar 
gibidir. Değmez yani, bir rüzgardı ama geçti. 
Bu rüzgar kadar kısa olan ömrümün içinde 
çok tatlı günlerim geçti ama çok acı 
günlerim de geçti. Zalim olan, gücü olan 
zulmetti, hakaret etti, kırdı, dövdü... Hepsi 
geçti ama mazlumdan geçmedi. Yani 

haksızlığa uğrayandan geçmedi. Peki ne oldu? Onun boynunda, uğradığı hakaretlerin, 
uğradığı gıybetlerin, uğradığı iftiraların hepsi yazılı kaldı. Ahirete o levha ile gelecek. 
Cenab-ı Hak bu ne diyecek? Ya rabbi, adam burada bana bunları bunları yaptı 
diyecek. Haklarınızı helal edin, ben de helal ettim. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

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

Enver abim İhlas Holding'de VİP salonunda yemekli sohbetde, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşları davet etmişlerdi. Yemekden sonraki sohbeti (hatıra olarak) birkaç 
bölüm halinde yazmağa çalışacağız inşallah. 

O gün Enver abim buyurdu ki; -1-  

Enver abinin sıhhati yerinde. Başınız sağlam olmazsa o vücud ne işe yarar? 
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki; Ben şu dünyada iki insana 
gıpta ediyorum. Birincisi, âlimdir; eserleriyle insanlara faydalı olur. İkincisi, zengindir, 
varlıklıdır; fakir, fukaraya yardım eder. Mübarekler Herkese Lazım Olan İman 
kitabında buyuruyorlar ki; İlim çok önemlidir, fakat mal ile desteklenirse. Çok zengin 
veli bir zât varmış. Bir kişi de bunu duymuş. Bu kadar mal bir Allah adamında olmaz 
demiş. O zâtın yanına gitmeye karar vermiş. Gittiği yerlerde buralar kimin diye 
sormuş, hep falan zâtın demişler. Olmaz böyle şey diyor ve  en sonunda bu mübarek 

17 Mart  2013  Pazar 



 

 
zâtın tekkesine gelmiş, sohbetine oturmuş. 
Bir müddet sonra bu mübarek zât bunun 
yanına gelip, Eğer, bir mü’minin kalbinde 
saman çöpü kadar dünya sevgisi varsa, o 
kişinin Allahü tealayı tanıması haramdır, 
mümkün değildir. Peki bu kadar mal, bu 
kadar mülk niçin? Daha da çok olsun! İnsan 
bu dünyada malı iki şekilde kullanır. 
Birincisi, Allahü tealanın dinine hizmet 
etmek. İkincisi, Allahü tealanın fakir kullarını 
doyurmak, demiş. 

Gavs-ül Âzâm Abdülkâdir-i Geylani 
hazretleri ellerini açmış,; ya rabbi, ben sana 
bu kadar sene ibadet ettim, yalvardım, 
yakardım. Acaba hangi ibadetimi beğendin, 
diye dua etmiş. Allahü teala da, Fakir 
kullarımı doyurdun, onlara baktın, bundan 
ben çok razı oldum, buyurmuş. Bizim 
dinimiz; yaptığın her ibadetten acaba kabul 
oldu mu yoksa olmadı mı diye şüphelen, 
ama yedirdiğin yemek, rızk muhakkak kabul 
olmuştur, buyuruyor. İnsanların midesi aç 
olur, bir de kalbi aç olur. Yani açlık iki 

manaya gelir. Eğer kalbini doyurursan, Cennete gider. Kalbin gıdası ise, ilimdir. 
Büyükler buyuruyorlar ki; Kalbinde sıkıntısı olan, ilimle uğraşsın. İlimle uğraşmak, 
kalbe ferahlık verir. Efendim, çok sıkılıyorum, patlıyorum diyorlar, Kitap okuyun. 
Dinimizde sıra şudur: Önce iman etmek, sonra ilim öğrenmektir. Neden? Namaz 
kılacaksın, ilmin yoksa namazın şartlarını, abdestin şartlarını bilmiyorsan namazı nasıl 
kılacaksın? O halde ilim çok önemlidir. Cenab-ı Peygamber hadis-i şerifte buyuruyorlar 
ki; İlmin rütbesi, derecesi, derecelerin en yükseğidir. Ondan büyük derece yoktur. 
Mübarekler bir abiye buyurdular ki; İlim en büyük rütbedir. Onun üzerinde bir rütbe 
daha vardır, o da ilm-i siyasettir. Eğer ilm-i siyasetiniz yoksa, ilim öğrettiğinizi zan 
edersiniz ama milleti de ifsâd edersiniz, yahut da fitneye sebep olursunuz. Allah 
muhafaza etsin. Kendinizi de yakarsınız, başkasını da yakarsınız. 

- devamı var, yarın inşallah. 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

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

Enver abim İhlas Holding'de VİP salonunda yemekli sohbetde, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşları davet etmişlerdi. Yemekden sonraki sohbeti (hatıra olarak) birkaç 
bölüm halinde yazmağa çalışacağız inşallah. 

O gün Enver abim buyurdu ki; -2- dünden devam- 

18 Mart  2013  Pazartesi 



 

 
Efendim, Allahü teala hepinize sıhhat 
ve afiyet versin. Mübarekler, ya 
rabbi, hayırlı ömürler, hayırlı 
hizmetler ve hayırlı ölümler nasip 
eyle diye dua ederlerdi. Ya rabbi 
bizleri erzeli ömürden muhafaza eyle. 
Ben iki bakımdan çok mutluyum. 
Mübarekler, hasta ve ateş içinde 
yatarlarken başlarında onlara 
okuyorduk. Mübarekler bir ara 
gözlerini açtılar, ne bakıyorsunuz 
bana, buyurdular. Ben de efendim 
size okuyoruz, diye cevap verdim. 
Kitabevine bir şey oldu mu, 
buyurdular. Hayır efendim, dedim. 
Arkadaşlara bir şey oldu mu diye 
sordular. Hayır efendim, dedim. 
Gözlerini kapadılar ve tekrar 
uyudular. Hizmetlerde en ufak bir 
gerileme yok. Hep ilerleme var. 
Gittikçe azalmıyor, aksine gittikçe 
artıyor.    

Allahü tealaya hamd olsun. Halimiz 
her geçen gün daha iyiye doğru 
gidiyor. Tabii iyinin daha iyisi 
olacaktır. Birkaç hedefimiz daha 

kaldı. Dua edelim de Allah bizi o hedeflere kavuştursun inşallah. Allah rahmet eylesin, 
bir gün Mübarekler buyurdular ki; Artvin'de su arıtma cihazı satan da, bu sevaba 
dahildir. Dolayısıyla, burası bir şirkettir, buraya ismini dâhil etmek gerekir. Mutlaka 
size de bir pay gidecektir. Ama hiç ismin yoksa bu hizmetden pay gelmez...  

Karınca İbrahim aleyhisselamın ateşinin sönmesi için su taşıyormuş. Senin taşıdığın 
bu suyla hiç ateş söner mi, demişler. Karınca da demiş ki; Ben de ateşin 
sönmeyeceğini biliyorum. Ama ben tarafımı belli ediyorum. Yusuf aleyhisselam 
köleymiş ve pazarda satılıyormuş. Ama çok da güzelmiş. İnsanlar cüzdanlarını 
doldurmuş onu satın almaya gidiyorlarmış. İhtiyar mı ihtiyar bir kadın da üç tane eski 
bir ipi boynuna asmış, onunla satın alacakmış. Sen dur bakalım. Bütün zenginler, 
padişahlar bu köleyi satın almaya geliyor, sen de bu üç tane iple mi satın alacaksın, 
demişler. O da demiş ki; İsmim yazılsın yeter. Süleyman aleyhisselam da hem 
Peygamber hem de padişahmış. Her yerden hediyeler geliyormuş. Bir karınca da bir 
çekirge bacağını kapmış, Süleyman aleyhisselamın sarayına gitmiş. Karıncaya, nereye 
gidiyorsun, demişler. Hediyemi götürüyorum, demiş. Sen dalga mı geçiyorsun? 
Herkes büyük hediyelerle gelirken, sen bu çekirge bacağını mı götüreceksin, demişler. 
Karınca, oraya gidince bacağa bakmayacaklar, kim hediye getirmiş diye bakacaklar 
demiş. Hediye getirenlerin listesine girmek için gidiyorum, demiş. 

- devamı var, yarın inşallah. 
ali zeki osmanağaoğlu 

 



 

 
 

 

 

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

Enver abim İhlas Holding'de VİP salonunda yemekli sohbetde, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşları davet etmişlerdi. Yemekden sonraki sohbeti (hatıra olarak) birkaç 
bölüm halinde yazmağa çalışacağız inşallah. 

O gün Enver abim buyurdu ki; -3- dünden devam- 

Dolayısıyla, bir Namaz kitabını 
alırsın verirsin. Çünki bu dinin iki 
tane ayağı vardır. Birincisi 
öğrenmektir, ikincisi de 
öğretmektir. Eğer bize ecdadımız 
dinimizi öğretmeselerdi, biz şimdi 
kim bilir ne olurduk? Ya ermeni 
yahut da yahudi olabilirdik. Eğer 
onlar canlarıyla, mallarıyla 
kanlarıyla, bol fedakarlıklar 
göstermeselerdi, hiç birimiz 
İslamiyyeti bilemezdik. Peki bizden 
sonra gelecek olan nesiller, 
ecdadımız bir sürü fedakarlık yapıp 
size bunları öğrettiler, peki sizler 
bize bunları niçin öğretmediniz 
derlerse halimiz ne olur? Onun için 
az da olsa bir şeyler yapmalıyız. 
Sponsor olmalıyız. Buradaki 
abilerle beraber hareket etmeliyiz. 
Hiçbir hasenâtı geri çevirmemeliyiz. 

İmam-ı Rabbani hazretleri kuddise 
sirruh buyuruyorlar ki; Allahü teala 
bir kuluna iki şeyi vermişse, ona 
her şeyi vermiştir. Birincisi, Ehl-i 
sünnet vel cemaat itikadı. İkincisi, 
ilim öğrendiği kimsenin Allah adamı 

olması. Allah adamı olmak çok 
zordur. Padişaha yazdıkları bir başka mektuplarında yine İmam-ı Rabbani hazretleri 
buyuruyorlar ki; Bütün vaazların, bütün nasihatlerin özü, Allah adamlarıyla beraber 
olmaktır. Çünki bu dünyada kim ile beraber olunursa, kim sevilirse, ahirette de onunla 
beraber olunacaktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki; Kişi 
sevdiği ile beraberdir. El mer’ü mea men ehabbe. Allah korusun, bir Allah düşmanına 
muhabbet beslersen, onunla beraber olursun. Bir Allah dostuna muhabbet beslersen, 
onunla beraber Cenette olursun. Ben bu abilerle beraber olmak istiyorum. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

19 Mart  2013  Salı 



 

 
 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12' si  ... 

Enver abim, huzurpınarına hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 
güzelşehire getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

O gün Enver abim buyurdu ki; -1-  

 
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 Zeydi 
beraber gönderdi. Harp kazanıldı, ganimetler alındı. Hazret-i Ömer radıyallahü anh 
ganimetleri dağıtırken, Üsameye dört altın, oğlu Abdullaha 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 Zeyddir 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.  

- devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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2008 senesi, temmuz ayının 12' si  ... 

Enver abim, huzurpınarına hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 
güzelşehire getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

O gün Enver abim buyurdu ki; -2-  dünden devam- 

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. Apar topar gelip, efendim 
size soracaklarımız var demiş. 
Ahmed Yesevi hazretleri de, tamam 
sorun; ama önce biraz dinlenin, çay 
için, yemek yeyin. Yarın istediğinizi 
sorarsınız demiş. Sonra, bütün 
millete haber verilmiş. Ertesi gün, 
iki tane kürsü kurulmuş, kürsünün 
bir tanesinde şeyh Ahmed Yesevi 
hazretleri, diğerinde bu âlim zat 
ve bütün talebeleri, halkın önünde 

oturmuşlar. Âlim zât, Ahmed Yesevi 
hazretlerine sual sorup, cevaplarını 

isteyecekmiş. Arkadaş! Git boynunu kılıca vurdur; ama bu büyüklere dokunma! Âlim 
zat kürsüye çıkıp, benim adım ne, ben şimdi burada ne diyeceğim, demeye başlamış. 
Bırakın soruları, ismini bile unutmuş. Aklına bir ara, soruları yazdığı defter gelmiş. 
Defteri bir açmış ki, yazdıklarının hepsi silinmiş. Hatasını anlamış, kürsüden inip şeyh 
Ahmed Yesevi hazretlerinin ayaklarına kapanmış. Ahmed Yesevi hazretleri, hocam ne 
oldu, demiş. Ben ne olduğunu biliyorum, Allah aşkına, Allah rızası için, beni tekkenizin 
köpeği olarak kabul edin, demiş. Talebe olarak değil!... Ahmed Yesevi hazretleri, 
Estağfirullah, öyle şey olur mu? Yeriniz, makamınız orası, demiş. Beş senede en 
büyük halifesi ve en mümtaz talebesi olmuş. Öyle gelen, böyle gider. 

- devamı var- 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O 
hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 
yaşamak gibidir... 

(Huzurpınarı ailemizden bazı üyelerimiz, 
"Enver abilerle ilgili hususi hatıralarınızı 
yazarmısınız" diyorlar. İnşallah zaman 
zaman hususi hatıraları yazmak nasib 
olur... mesela kısa bir müddet cuma günleri 
inşallah.) 

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

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

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

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

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

From: alizeki 
To: Enver Abim 
Sent: Friday,  
Subject: 

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

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

From: Enver Ören 
To: alizeki@ihlas.net.tr 
Sent: Monday, April 26, 2004 5:25 PM 
Subject: Re: bilgi 

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

----- Original Message ----- 
From: alizeki 
To: Enver Abim 
Sent: Friday,  
Subject:  
 ............. 

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

From: Enver Ören 
To: alizeki@ihlas.net.tr 
Sent: Saturday, July 03, 2004 5:49 PM 
Subject: Re: cumaniz mübarek olsun efendim 

Hep beni sevindiriyorsun. Allahü teala da seni sevindirsin. 

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

From: alizeki 
To: Enver Abim 
Sent: Friday,  
Subject: 

 .................................. 
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 ----- Original Message ----- 

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

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

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

From: alizeki 
To: Enver Abim 
Sent: Friday,  
Subject: 

 ....................... 
 ----- Original Message ----- 

From: Enver Ören 
To: alizeki@ihlas.net.tr 
Sent: Friday, November 26, 2004 5:23 PM 
Subject: Re: cumaniz mubarek olsun efendim 

Senin de cuman mübarek olsun.  
Sonsuz kere AMİN.. 
Sen nasıl beni sevindiriyorsan Allahü teala da seni seni sevindirsin.. 
Allahü teala din ve dünya selameti versin. 

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

From: alizeki 
To: Enver Abim 
Sent: Friday,  
Subject: cumaniz mubarek olsun efendim 

 

 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12' si  ... 
Enver abim, huzurpınarına hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 
güzelşehire getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

O gün Enver abim buyurdu ki; -3- 

O zamanın padişahı ava çıkıp, bir geyiğin 
peşine takılmış. Geyik önden padişah 
peşinden, derken, geyik dağa çıkmış. 
Velhasıl, padişah ne yaptıysa geyiği 
bulamamış. Öfkesinden bütün tarikat 
şeyhlerini çağırıp, emrimdir, bu dağı havaya 
uçurun; yoksa hepinizin kellesi gider, demiş. 
Bu geyik beni kandırdı, demiş. Dağ uçurulur 
mu? En azından yok edelim diye, hepsi 

23 Mart  2013  Cumartesi 
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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 benim ki de anılır. Yoksa benim ismim 
unutulur gider, demiş. Ahmed ismi oradan gelmiş. Mübarekler, Allahü teala rahmet 
eylesin, şefaatlerine nâil eylesin, bir sabah namazından sonra buyurdular ki; 
Kardeşim, şu hizmetlerden, şu abilerden, şu çalışmalardan, eğer bir zerresini 
kendimden bilsem, yanar ve helak olurum. Bu iş böyle. Bu iş önce ölmek, sonra 
olmak yoludur. Önce olmak, sonra ölmek değil! Öl ki olasın. Sen, sen olduğun 
müddetçe, on para etmezsin. Sen artık kendinden çık. Çünki artık, onların 
atmosferine, onların havasına girdin. Yani onlar gibi olmağa çalış. Efendim, benim 
huyum böyle, ben buyum deme…  

- devamı var. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12' si  ... 
Enver abim, huzurpınarına hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 
güzelşehire getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 
O gün Enver abim buyurdu ki; -4-   

Çok huysuz bir adam varmış. 
Evinin bahçesinin 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 
bahçesindeki dikenler batıyor 
diye şikayet etmişler. Vali 
adamı çağırtarak, ne oluyor, 
demiş. Efendim, bahçe benim 
demiş. Padişah da, bahçe 
seninse, vatandaş da benim. 

Onları sök, demiş. Adam neden sökeyim, deyince, vali, sökmezsen kodes aşağıda, 

24 Mart  2013  Pazar 



 

 
vurun sopayı demiş. Kelepçeleri takınca, adam vallahi sökeceğim demiş. Sonra adamı, 
dikenleri sökmesi için serbest bırakmışlar. Bir tanesine asılmış; ama yaşlı olduğundan 
neredeyse canı çıkacakmış. Kesse yine büyüyecek ve millet 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. Mübarekler, Allahü teala rahmet eylesin, buyurdular ki;  Biz Sedat'la 
küçüktük, çocuktuk, onun için Efendi hazretleri bize acıdı efendim. İnsan acıdığına 
verir; yoksa dayıya vermez. Dayılık zamanı değil. Onun için, yaş dal uzun uzun kök 
salmadan koparılırsa ne âlâ; ama benim huyum böyle, ben bu huyumdan 
vazgeçemiyorum, değiştiremiyorum demek ne demek? Git doktora aşı yap. Cenab-ı 
Hakka ne kadar şükr etsek az. Allahü teala bize büyükleri tanıttı. Yoksa işimiz duman 
olurdu. Çünki din, görmek, işitmek ve konuşmak dinidir. En şanslı insanlar, mutlaka o 
büyük zâtları tanıyanlar, görenler ve konuşanlardır. Böyle değilsek, hiç olmazsa 
talebeleriyle olmalıyız. Yani Eshab-ı kirama kavuşanlar gibi olmalıyız. Onun için, 
Mübarekler buyurdular ki; Bizi sevenler, gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlarla beraber 
olursa, imanını kurtarır. Yani bu abiler müşrik olamaz, bid’at ehli olamaz. Günah? 
Allahü teala hepimizi afv etsin; ama kumaş rengini aldıktan sonra, artık o renk 
kalıcıdır. Eshab-ı kiram, Peygamberimizi ’aleyhissalatü vesselam’  görmekle renk 
almıştır, kumaş renge kavuşmuştur. Artık o hep, o renkle gider. İnkar etmediği 
müddetçe, ne yaparsa yapsın, Eshab-ı kiram olmaktan çıkmaz. 

- devamı var. 
 ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12' si  ... 

Enver abim, huzurpınarına hizmet eden dava arkadaşlarımı 
görmek istiyorum, güzelşehire getir, buyurdular. Yatsıdan 

sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

O gün Enver abim buyurdu ki; -5-   

Allahü teala dünyada ve ahirette ayırmasın. 
Mübarekler buyurdular ki; Din kardeşinin sevgisi 
sınırsız olduğu, sonsuz olduğu için doyulmaz. Ama 
onun dışında neyi severseniz sevin, sınırı vardır. Din 
kardeşliğinin sınırı yoktur, onun için sevgi buna denir. 
Sınır yoksa, sevgi denir. Sınır varsa, o karakolda biter. 
Enver abi neşeli, elhamdülillah. Nasıl olmasın ki? 

Bir vali varmış. Padişahın hışmına gelmiş, idama 
mahkum olmuş. Eline zincir, ayaklarına demir vurup, 

idama götürüyorlarmış. Yolda giderken bakmış, bir adam 
bir çocuğu feci dövüyor. Çocuk, Hocam yetiş, diye bağırınca, 
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döven adam küt, gitmiş. Bu da, bunda bir iş var; ya rabbi, bu çocuğun hocasını bana 
da gönder, demiş. Vali afv oldu diye, hemen emir gelmiş. Ya rabbi, bu çocuğun hocası 
kimse bana gönder deyince, onun duası ile afv olmuş.  

- devamı var. 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12' si  ... 

Enver abim, huzurpınarına hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 
güzelşehire getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

O gün Enver abim buyurdu ki; -6-   

Çok zalim, çok kötü, çok fasık bir vali varmış. 
Zulm ediyormuş. Adam bakmış ki, kurtulması 
mümkün değil, Yemen'de çok mübarek bir 
zâtın kabrinin dibinden yer satın almış. 
İsmini yazdırmış, cismini yazdırmış, ben 
ölünce beni buraya gömeceksiniz, demiş. 
Ölünce de bunu oraya gömmüşler. Melekler 
gelmiş, apar topar cehenneme 
götüreceklerken, mübarek zât, ne 
yapıyorsunuz, demiş. Efendim, biz emir 
kuluyuz. Bu adamın defteri bozuk. Dünyada 
yaptığı da hesaba kitaba sığmaz. Onun için 
götürmek zorundayız, demişler. Mübarek zât, 
bir kağıt çıkarıp meleklere göstermiş. 
Kağıttaki yazı: Seni, seni sevenleri ve 
kabrinin civarındakileri afv ettik. Yanımda 
yatıyor, dokunamazsınız demiş. Melekler 
selam çakıp gitmişler. Netice: Kurtuluş yine 
bunlarda. Bunların kabirlerinin yanında 
olmak bile büyük bir seadet.  

- devamı var. 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12' si ... 

Enver abim, huzurpınarına hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 
güzelşehire getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

O gün Enver abim buyurdu ki; -7- 

26 Mart  2013  Salı 
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Fasta İslam Konferansı vardı. 
Konferans bitti, Mübarekleri 
aradım, efendim konferans bitti, 
ne napayım, dedim. Buyurdular ki; 
Merakeş diye bir şehir vardır, 
oraya gidin. Orada iki büyük zâtı 
ziyaret edeceksiniz. Birincisi, Şifa 
kitabının sahibi Kâdı İyad. İkincisi, 
Delail-ül Hayrât kitabının sahibi 
Süleyman bin Cezuli. Mübareklere 
sorularak yapılan işten 
gördüğümüz hayır: Kazablanka 
diye bir şehir var, Merakeşe 
oradan gidiliyor. Kazablankaya 
geldik, Kazablanka oteline girdik, 
odamızı ayırttık. Mübarekler 
buyurmuşlardı ki; Yabancı bir 
memleketi ziyarete gittiğiniz 
zaman, önce Allahü tealanın evini 
ziyaret edin, camiye gidin. Ben de 
işi uzatır, Mübareklerin emri yerine 
gelmez diye, bavulları lobiye 
bıraktım, odaya çıkarmadım. 
Lobiye bırakıp çıktım, bir çocuğa 
para verdim, beni bir camiye 
götür, dedim. Çocuk aldı beni, bir 

camiye götürdü. Sıcak,.. öğle 
namazıydı. Bir cami, yanında bir türbe. Yanında da bir ağaç. Ağaçta belki yüzlerce 
serçe kuşu, altında herkes sıcaktan yere yatmış uyuyor. Acaba bu türbe uyutan 
cinstenmidir, dedim. Çünki ben hiç böyle türbe etrafında yatan insanlar görmedim. 
Camiye girdim, sonra türbeye geldim. Pazar günü olmasına rağmen, türbenin başında 
kravatlı, yakışıklı bir adam vardı. Huşu ile ziyaret ediyordu. Benim ziyaretim bitti, 
onun da ziyareti bitti, nerelisin, dedim. Sen nerelisin dedi. İstanbul'dan geliyorum, 
Türküm dedim. Adam şaşırdı kaldı. Bu zât dedemin dedesi, biz seyyidiz. Bu mübarek 
zât, bu şehri alanlardan, şehit düşenlerdendir, mübarek bir evliyadır. Ben, ziraat 
mühendisiyim, her sabah dedemin kabrini ziyaret ederim. Bugün Pazar olduğu için 
ziyaretimi bu saate tehir ettim. Nereye gidiyorsun, programın ne, dedi. Yarın inşallah 
Merakeşe gidiyorum dedim. Arabası var, bizi aldı evine götürdü. Evine geldik, çayları 
içtik, pasta yedik. Hangi uçakla gidiyorsun, dedi. Anlattık. Hangi otele gidiyorsun, 
dedi. Söyledik. Ne oluyor, dedim. Sen şanslı bir adamsın. Merakeş benim amcamdan 
sorulur. Oranın ağasıdır, ipek tüccarıdır, köyleri vardır, senin işin tamam, dedi. Otele 
geldik, oh dedik, abdest aldık, tazelendik, Kur'an-ı kerimi yerine koyduk falan derken, 
sayın Ören, sayın Ören diye anons edildi. Aşağıya indim, son model bir araba, başında 
beyaz takkeli bir şoför. Sayın Ören senmisin, dedi. Evet, dedim. Geçin o zaman dedi. 
Peki efendim, dedim. Program ne, dedi. Kâdı Iyad, Süleyman bin Cezuli, dedim. Kâdı 
Iyad hazretlerine gittik, okuduk. 

- devamı var. 

ali zeki osmanağaoğlu 



 

 
 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12' si ... 

Enver abim, huzurpınarına hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 
güzelşehire getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

O gün Enver abim buyurdu ki; -8- 

Kâdı Iyad hazretleri buyuruyor ki; 
Rabbimin ihsan ettiği iki nimetten 
dolayı, ayaklarım bulutların üstünde, 
ellerim yıldızlara değiyor. Benden 
daha şanslı kimse olamaz, 
sevincimden uçuyorum. O kadar 
sevinçliyim ki, elimi uzatsam sanki 
yıldızları tutacağım. O kadar hafifim. 
Sanki bulutların üzerinde yürüyorum. 
Efendi hazretleri, bu kadar sevincinize 
sebep iki şey nedir, diye soruyorlar. 
Bir, âlemleri yaratan, her şeyi yoktan 
var eden, yüce Allah, beni insan 
yerine koyuyor, bana hitap ediyor. 
Bana kulum diyor. Beni muhatap 
kabul ediyor ve bana emirler veriyor, 
yasaklar koyuyor.. Bundan daha 
büyük şeref ne olabilir? Bir insan olsa 
olsa dünyada köle olur. Kimin kölesisin 
derler. Ben, yerleri gökleri yoktan var 
eden, yaratan yüce Allah'ın kölesiyim. 
Benim için ne şeref! Sonra Allahü teala 
beni Muhammed 'aleyhisselam'a 
ümmet yapmıştır. Herkes kendi 
hocasını meth eder. Benim hocam, 

Muhammed 'aleyhisselam'dır. Çünki 
benim hocalarımın hocası, Muhammed 'aleyhisselam'dır. Ben nasıl sevinmeyeyim? 
Çünki kainat, Onun hürmetine yaratılmıştır, feyz kaynağının başı, Peygamber 
efendimizdir 'aleyhissalatü vesselam'. Onun için, kendimi bulutlara basıyor gibi his 
ediyorum, diyor. Herkes hocası ile öğünür. Ben, filancanın talebesiyim, der. Ben, 
Resulullahın talebesiyim. Öyle bir Peygamber ki, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin 
üstünü, Allahü tealanın sevgilisi. Böyle bir Muhammed aleyhisselamın müteselsilen 
talebesiyim. Çünki, benim yolum Ona gidiyor. Yüce Allah'ın kulu olmak, kölesi olmak, 
böyle bir Peygamberin talebesi olmak, vallahi yeter diyor. Kâdı Iyad hazretleri böyle 
bir zât. Ayaklarınızı basarken nereye bastığınızı bilin. Hele bindörtyüz sene sonra 
bulutlar bize az gelmeli! 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

28 Mart  2013  Perşembe 



 

 
 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, Cum'a gününü tebrik ederiz, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 
Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 
ali zeki osmanağaoğlu

 
Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 
Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 
yaşamak gibidir... 
(Huzurpınarı ailemizden bazı üyelerimiz, "Enver abilerle ilgili hususi hatıralarınızı 
yazarmısınız" diyorlar. İnşallah zaman zaman hususi hatıraları yazmak nasib olur... 
Mesela kısa bir müddet cuma günleri inşallah.) 

Enver abim, 1990 senesinde kasım ayında 
böbrek ameliyatı için amerikaya 
gideceklerdi. Türkiye gazetesi 
abonelerinden bir hanım, telefon etmiş, o 
an için evde başka kimse bulunmayıp, 
telefona hocamız bakmışlar. Telefondaki 
hanım, demiş ki; "Ben de böbrek nakli 
ameliyatı oldum, 40 gün Nureddin Cerrahi 
hazretlerinin kabrine gittim, 41 er defa lev 
enzelna okudum, çok iyi oldum, Enver 
bey'de böyle yapsın"  demiş. Hocamız da bu 
konuşmayı, akşam evde söyleyip, 
buyurmuşlar ki; "Nureddin Cerrahi 
hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Enver 
abinin vakti olmaz, bu vazife için bir abi, 
Enver abiye vekil olarak gidebilir. Ali'ye 
söyleyin, Enver abisine vekil olarak 40 gün 
gidip 41 er tane lev enzelna okusun" 
buyurmuşlar. Bizim haberimiz olunca 
hemen ehemmiyetle, birinci vazife olarak 
başlamıştık. Muayenehaneden hergün belirli 
vakitler ayrılıp, hiç aksatmadan muntazam 
olarak bu vazifeyi yaptım. Amerikaya 
gideceklerinden birkaç gün evvel, bir 

cumartesi gün Enver abim beni aradılar; "Yarın giderken beni de al, Nureddin Cerrahi 
hazretlerine beraber gidelim" buyurdular. Türbede o sıralar tadilat yapılıyordu, zaman 
zaman içerisi kapalı olup, hacet penceresi önünde okurduk. O gün türbedara rica edip 
belirli saatler için açtırdık. Öğleye yakın saatlerde Enver abimden haber gelince, 
hemen evlerine gittim. Enver abim kapıda buyurdu ki; "Hocamız buyurdu ki; Nureddin 
Cerrahi hazretleri çok büyük evliyadır, orada dua etmeniz iyi olur".  Gittiğimizde, 
türbe de açıktı, içeriye girdik; "Oku bakalım" buyurdular. Efendim bendeniz zât-ı 
âlînize amin demek için geldim, diğer okunacaklar uzun sürüyor, ayrıca tekrar 
geleceğim efendim dedim. Enver abim orada Nureddin Cerrahi hazretlerinin sandukası 

29 Mart  2013  Cuma 



 

 
başında dua ettiler, sonra türbe içindeki diğer kabrleri ziyaret ettiler. 
Dışarıya  çıktıkdan sonra, Eyüb sultan hazretlerine, Mehmed Emin Tokadi hazretlerine 
ve bazı kabr ziyaretine daha gittik. Akşama yakın evlerine bıraktım. (2006 senesinde 
de Enver abimin bir rahatsızlığında kendilerinden izin alarak bunu tekrarlamıştık. Bu 
konudaki bir vesikayı altta hatıra olarak ilave ettim.) Böyle mübarek bir insana hizmet 
etmek, bir insanın hayatındaki en kıymetli zamanlarını teşkil eder. Enver abime 
hizmet ettiğim, sohbetinde bulunduğum zamanlar ömrümün en kıymetli zamanları 
olup, ahiretim için en kıymetli sermayem olarak biliyorum. Bu hatıraların hayali bile 
insanı mutlu etmektedir. 

Enver abim öyle farklı bir insandı ki, hiç kimse üzülmesin, herkes dünyada ve ahiretde 
mutlu olsun isterdi. “Yaratılanı severim, yaradandan ötürü” sözünü herkes bilir. İşte 
bu sözde tarif edilen insanın tam karşılığı, bu sözü tam olarak canlı yaşayan misal 
Enver abimizdir. Kalbindeki insan sevgisi zirvede idi. Herkesin derdine çare bulurdu, 
fakat kendi derdini hiçkimseye belli etmezdi. Pek çok hastalığı olduğu halde, herkesin 
yanında hep neşeli olurdu. İçi kan ağlasa da yüzü hep gülerdi. Abdülhakim efendi 
hazretlerinin kıymetli oğlu, Ahmed Mekki efendi hazretleri Ona zeynül mecalis 
buyurmuş, toplulukların zineti… Mübareğin iki tane oğlu vefat etmiş, tabii çok 
üzüntülü.. Enver abim ona ziyarete gittiğinde, Mekki efendi hazretleri, bir nebze olsun 
üzüntüsünü unutup gülebilmiş. “Seni görünce üzüntümü unutuyorum, neşeleniyorum, 
gülüyorum. Senin bulunduğun mecliste, toplulukta herkes neşeli olsun, sen zeynül 
mecalissin” buyurmuş. 
Hakikaten de Enver abimin bulunduğu bir yerde, herkes derdini, üzüntüsünü unutur, 
başka bir aleme giderdi sanki... Dünya aklımıza bile gelmez, ahiret hayatı yaşar gibi 
olurduk yanında. Birkaç saatlik zaman, birkaç saniye gibi bir anda geçerdi. Dışarıya 
çıktıktan sonra ancak dünyanın var olduğu anlaşılırdı...   Enver Abi'mizin yanında 
üzüntüsü sıkıntısı geçmeyen insan olamazdı... Biliyorum bazı şeylerin anlaşılması 
zordur, zaten bazı şeyler anlatmakla değil yaşamakla anlaşılır.  Hani şimdi çekim gücü 
diyorlar, manyetik alan diyorlar ya… Enver abimin kalbinde öyle bir çekim gücü vardı 
ki, kalbinden yayılan öyle bir manyetik alan vardı ki,.. Kalbini muhabbet bağı ile 
bağlamış olanlar sanki koparılamaz halatlarla, zincirlerle bağlanmış gibidirler. 
Dinimizde bunun adına feyz deniyor. Zaten Onun yanına gelen herkes kendi 
kalbindeki bu değişikliği hemen hissederdi. 
Kalbden kalbe yol vardır. Kalbleri birbirine bağlayan yol sevgidir, muhabbettir. Bu 
sevgi yukarıdan aşağıya akar. Biz Onu bu kadar seviyorsak O bizi daha çok 
seviyordur. Bu da ahirette beraber bulunmanın alametidir, müjdecisidir inşallah. 
Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. 
Enver abimden aldığım bir mailden, hâtıra olarak bir parçasını, numune olarak altta 
ilave ettim. 
 

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

From: Enver Ören 
To: alizeki@ihlas.net.tr 
Sent: 11 Ocak 2006 Çarşamba 11:58:05 
Subject: Re: 

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

mailto:enver.oren@ihlas.com.tr
mailto:alizeki@ihlas.net.tr


 

 
----- Original Message ----- 
From: alizeki 
To: Enver Abim 
Sent: 11.Oca.2006, at 06:25  
Subject:  
Kiymetli Abicigim 
1990 senesinde, Enver abim böbrek ameliyatina gidecegi zaman,  hocamiz bendenize 
bir vazife vermişlerdi, 40 gün Nureddin Cerrahi hazretlerinin kabrine gidip 41 er tane 
levenzelna.. okumayi emretmişlerdi, hatta birgün Enver abim beraber gidelim 
buyurdular, beraber de gitmistik. 

-Eğer Enver abimin böyle bir emrleri olursa severek, halis niyetle bu vazifeyi yapmaya 
talib olduğumuzu arz ederim efendim…………………………. 

 

 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12' si ... 

Enver abim, huzurpınarına hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 
güzelşehire getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

O gün Enver abim buyurdu ki; -9- 
Sonra nereye gideceksin, dediler. 
Süleyman bin Cezuli hazretlerine 
dedim. Peki dedi, gittik. Süleyman 
bin Cezuli, Delail-ül Hayrat kitabını 
yazan mübarek bir zât. Nasıl olsa 
bekliyor diye bin tane salevat-ı şerife 
okudum, ruhuna hediye ettim. Kâbe-
i muazzamayı hiç görmedim, Cenab-
ı Peygamberi 'sallallahü aleyhi ve 
sellem' hiç ziyaret etmedim. Lütfen 
efendim, beni gönderin, dedim. O 
sene ömre nasip oldu. Sonra, şimdi 
eve dedi. Peki efendim dedim, gittik. 
Ben böyle ev görmedim. Küçük bir 
saray. Haremlik selamlık, tam 
Osmanlı. Selamlıkta, erkeklerin 
kaldığı yerde yerin hazır. Sen de 

burada kal dediler. Yok, otele döneceğim, dedim. Yarın saat dokuzda seni almaya 
geleceğim, hazırlan dedi. Emrin olur ağam dedik, ertesi gün saat dokuzda kalktık, 
hazırlandık, arabayla geldi. Benim köylerim var, şimdi köylere gidiyoruz dedi. 
Arabayla arazinin içinde dolaşıyoruz, ucu yok. Portakal bağçeleri var, köylüler 
çalışıyordu. Oğlu geldi, o da eczacıymış. Oğlu da Fransadaymış. Arapça bir şeyler 
konuştular, Allah Allah dedi, kolundaki saati çıkardı, bak arkadaş, ben bu saati 
Paristeyken aldım. Bu kıbleyi gösteriyor. Babam da seni çok sevmiş, al bu saat senin 
olsun, dedi. İstanbul'a geldim, arkadaşlara, en çok kim kitap dağıttı diye sordum, 

30 Mart  2013  Cumartesi 
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saati ona verdim. Velhasıl, buradan çıkan netice şu: Bir, sorarak yapılan işten mutlaka 
hayırlı netice alırsınız. İki, yabancı bir memlekete gidince, hiç olmazsa aynı gün 
Allahın evini ziyaret edin. Cenab-ı Hak hadis-i kudside buyuruyor ki; Herkes misafirini 
kendi imkanı ve iktidarı nispetinde ağırlar. Doğru. Köylünün evine gidersin, şehirlinin 
evine gidersin. Herkes kendi imkanı nispetinde misafirini ağırlar. Allahü teala 
buyuruyor ki; Benim evime geleni ben şanıma layık şekilde ağırlarım.  

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12' si ... 

Enver abim, huzurpınarına hizmet eden dava arkadaşlarımı görmek istiyorum, 
güzelşehire getir, buyurdular. Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet oldu.... 

O gün Enver abim buyurdu ki; -10- 

          Bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz 'sallallahü                         
aleyhi ve sellem' buyuruyorlar ki; Bir mü'min 

Allahü tealaya dua ederse, Allahü teala o duayı 
mutlaka kabul eder; ama üç şekilde. Birincisi, 

peşin. Yani dua ediyorsun, Cenab-ı Hak 
veriyor. İkincisi, veresiye. Yani, kabul 
ediyor; ama vermiyor. Ne zaman veriyor? 
Ya ölürken, ya kabirde, ya mahşerde. 
Yalvarıyorsun, yakarıyorsun, dünyada 
vermiyor. Ama Cenab-ı Hak sana en 
lüzumlu olan yerde buyuruyor ki; 
Dünyada iken ettiğin duanın karşılığını 
peşin vermedim; ama en muhtaç 
olduğun yerde, sırat köprüsünde al 
bakalım şimdi. Bakıyorsun ki, sırat 
köprüsünü geçmişsin, haberin yok. 
Üçüncüsü, ne dünyada verir, ne 
ahirette. Ama duayı kabul ediyor? 
Senin dertlerini giderir, sıkıntılarını 
giderir, borçlarını öder. Bütün maddi ve 

manevi sıkıntılarını o dua ile hal eder. 
Allah bu, gel de böyle bir Allahın kulu 

olma 'celle celalüh'. Bir mü'min, bir insan, 
iki evin kölesi olamaz. O halde mü'min ya 

Allahın kölesidir, ya nefsinin. Nefsinin kölesi 
cehenneme, Allahın kölesi cennete gider. Allah               

hepinize selamet versin. .            

ali zeki osmanağaoğlu 

31 Mart  2013  Pazar 



 

 
 

 

 

2008 senesi, ekim ayının 17' si ... 

Enver abim, huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarımızı Sarıyer'e davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdu ki; -1- 

Ali'den çok dua geliyor. Okuyunca çok seviniyorum. Ali, huzurpınarının kaç abonesi 
oldu, size çok dua ediyorum. Huzurpınarı çok güzel, çok hizmet ediyor. 
Hizmetlerinizden memnunum. 

Dine hizmet ya güç ile, 
ya para ile olur. 
Osmanlı zamanında 
güç ile olurdu. Şimdi 
mecburen para ile 
hizmet ediliyor. 

İyilerin düşmanı 
çok olur. Hased 
edenler de çok 
olur, bazı şeylere 

kulağınızı 
kapayın. Bizim 
işimiz insanlar 

kurtulsun diye uğraşmak, 
ahiretde yanmasınlar diye uğraşmak. Dinimizin yayılması için çalışanlar, Peygamber 
efendimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" vârisleridir. 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. 

Öyle insan vardır ki, cennete bir adım kala, öyle 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. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

01 Nisan  2013  Pazartesi 



 

 
 

 

 

 
2008 senesi, ekim ayının 17' si ... 

Enver abim, huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarımızı Sarıyer'e davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdu ki; -2- 

Tevekkül, sebeplere yapışıp beklemek demek değildir. Sebeplere yapışıp, o işin olması 
için Allahü tealaya yalvarmaktır. Tevekkül, yalvarmak demektir. Dünya işleri için 
tevekkül edilir. 

Çok güzel mektuplar geliyor sana. Tebrik ederim. Bu zamanda insan kazanmak, ne 
büyük hizmettir. 

Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; Bir İlmihalden rastgele okuduklarını yapanın, 
kurtulmak ihtimali vardır. Bir büyüğe bağlı olanın, kurtulmamak ihtimali yoktur. 
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; Bu büyüklere tâbi olanlar, ne halt etseler 
de azizdirler, kıymetlidirler. Allahü teala hem ziyade eylesin, hem muhafaza eylesin. 

ali zeki Osmanağaoğlu 

02 Nisan  2013  Salı 



 

 
 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29' u ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -1- 

Bunun adı Hasret yemeği 
olsun, hasret giderelim. 
Çünki Allah şefaatlerine 
nail eylesin inşallah, 
hocamız buyuruyorlar ki; 
Vücutların yakınlığından, 
kalplerin yakınlığı olur. 
Kalpler yakın olunca ne 
olur? Onu bilen, bilir. 

Bir mübarek zâta yirmibin 
altın miras kalmış. Ne 
yapayım bu parayı diye 
düşünmüş. Onbinini fakir 
fukaraya dağıtmış, eve 
gelmiş, sabaha kadar 
dükkan mı alsam, ev mi 

alsam, köşk mü alsam, onu mu yapsam bunu mu yapsam diye düşünmekten 
uyuyamamış. Kalan onbin altını almış, cama çıkmış, yeter be, bıktım. Sizin 
yüzünüzden sabaha kadar uyuyamadım deyip, onbinini de sokağa saçmış. Kendisine 
on para kalmış, bana bu yeter. Bununla ekmek alırım demiş. Sabah herkes kalkıp 
bakmış ki, yer gök altın dolu. Kapış kapış alıp kapısını çalmışlar, efendim afv 
edersiniz, bu altınlar sizin mi, demişler. Evet, demiş. Niye sokağa saçtınız, demişler. 
Ne biçim paraymış bu? Bunlar gelene kadar, sabaha kadar güzel güzel uyuyor, tatlı 
tatlı rüyalar görüyordum. Sabaha kadar uyuyamadım. Eksik olsunlar, demiş. Bir 
müddet sonra birisi bir torbayla gelmiş, efendim, bunu siz alın da, biz de rahat rahat 
uyuyalım, demiş. 

Peygamber efendimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' sünneti kıldı, farzı kılmak için kamet 
getiriyorlardı, eve gitti. Bir müddet sonra geldi, kametlediler, farzı kıldılar. Daha sonra 
Eshab-ı kiram, ya Resulallah, bugün hiç böyle vaki olmayan bir hal oldu. Siz sünnetle 
farz arasında konuşmazsınız bile. Ama siz eve gittiniz, bir müddet geciktiniz. Bunun 
hikmetini anlayamadık, demişler. Mübareğin verdiği cevap; Evde üç tane altın vardı, 
kalbimi meşgul ediyordu, namazımı meşgul ediyordu. Namazımı meşgul etmesin diye 
gittim, fakir fukaraya dağıttım ve geldim.. 

-devamı var- 

 ali zeki osmanağaoğlu 

03 Nisan  2013  Çarşamba 



 

 
 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29' u ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -2- 

 
Mısır'da, Kahire'de bir kıtlık ve kuraklık olmuş. Hiç yağmur yağmıyormuş. Bir mübarek 
zâtın da bir işi varmış, Kahireye gitmiş. İnsanlar yalvarıyor yakarıyor; ama yağmur 
yokmuş. O mübarek zât da, ya rabbi, bunun formülünü biliyorum. Söylesem sırrım 
meydana çıkacak; söylemesem, millet kırılıyor, günah. Hadi senin kullarına acıyayım, 
ben feda olayım deyip, caminin ortasına çıkmış, ey cemaat-i müslimin, yağmurun 
nasıl yağacağının formülü bende var. Ben biliyorum, diye bağırmış. Allah aşkına söyle, 
demişler. Kolay mı, onun bir şekli şemali var. Bu camiden çıkarken hepiniz 
ıslanacaksınız, Allahın izniyle yağmur yağacak, demiş. Aman söyle, demişler. 
Cübbesini çıkarıp caminin ortasına atmış, pamuk eller cebe, demiş. Ceketini çıkaran, 
gömleğini çıkaran, cebindekini çıkaran.. Herkes bir şey çıkarıp vermiş. Şimdi iki-üç kişi 
gelsin, bütün bunları fakire fukaraya dağıtıp gelsin, demiş. Hemen çıkmışlar, bütün 
toplananların hepsini fakir fukaraya dağıtmışlar ve dağıtıldı efendim, demişler. Şimdi 
açın ellerinizi deyip, ya rabbi, senin kullarını sevindirdikten sonra yapılan duayı kabul 
edeceğini buyuruyorsun. Biz senin fakir kullarını sevindirdik. Ya rabbi, yağmur yağdır, 
diye dua etmiş. Masmavi gök, simsiyah bulutlarla dolmuş ve şakır şakır yağmur 
yağmış. Dolayısıyla, eğer dualarımızın kabul olmasını istiyorsak, evvela birinin duasını 
almamız lazımdır. Bir mübarek zâta gitmişler, efendim, kızımız çok hasta, dua 
buyurun, demişler. Mübareğin bir tane hırkası varmış. Onu da çıkarmış, falan yerde 
bir fakir var, gidin bunu verin, onu sevindirin, sonra gelin, demiş. Gidip o fakiri 
sevindirmişler, dua etmiş ve çocuk iyileşmiş. Allahı sevindirmek isteyen, Onun 
kullarını sevindirsin. Üzen, üzülür.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

04 Nisan  2013  Perşembe   



 

 
 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 
yaşamak gibidir... 

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

Huzurpınarı hizmetlerimiz Enver abimin himayesinde ve kontrolünde olarak devam 
etmişti. Hem sitelerimiz hem de mail grublarımız olarak her meseleyi danıştık ve 
aldığımız cevablara göre haraket ettik. Hizmeti hem öğrettiler, hem teşvik ettiler. Her 
zaman yardım ettiler, destek oldular, moral verdiler. Biz de, arkamızda böyle bir 
babamız, abimiz var diye, O'nun himayesindeyiz diye hep rahat ettik. 

İngilizce www.serenityfountain.org kurulduğu zaman, huzurpınarının arabcasını da 
sana kurduracağım buyurmuşlardı. 

Elhamdülillah yoğun bir gayretle  http://www.safaussalsabeel.com kuruldu ve hizmete 
başladı. 

Bunu Enver abime arz edemeyişimizin üzüntüsünü yaşıyoruz fakat, hamdolsun 
başımızda Mücahid abimiz var. Hizmetlerimiz Mücahid abimizin himayesinde devam 
edecek inşallah. 

05 Nisan  2013  Cuma 

http://www.serenityfountain.org/
http://www.safaussalsabeel.com/


 

 
Bu arada huzurpınarı (www.huzurpinari.com) sitemizde de büyük değişiklik ve 
yenilikler yapıldı. Huzurpınarı sitemiz çok daha kullanışlı hale getirildi, yapılan 
değişiklikler ve yeniliklerin bir kısmı altta sıralanmıştır. 

- Huzur Pınarı web sitemiz, daha sade, hızlı, modern, okunaklı ve kullanışlı olan yeni 
tasarımı ile, bütün ekran çözünürlüklerinde en iyi şekilde görüntülenebilecek şekilde 
yenilenmiştir. 

- Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerimize ARABÎ de eklenmiştir. Huzur Pınarı Arabî 
sitemiz (Safa-us-selsebil)http://www.safaussalsabeel.com adresinden yayına 
başlamıştır. 

- Arabî web sitemiz ile birlikte yeni arabî e-mail grubumuz da kurulmuştur 
(https://groups.google.com/group/safaussalsabeel) ve en kısa zamanda 
kitaplarımızdan nakiller ile faaliyete geçmeye hazırdır. 

- Yeni sitelerimizde her 3 dilde de yayınlanan bütün makaleler kategoriler halinde 
arşivlenecek ve bütün makalelere kolaylıkla erişilebilecektir. 

- Sitelerimize kapsamlı bir arama motoru eklenmiştir. 

- İngilizce ve Arapça sitelerimizde anasayfadan tek tıkla bütün kitaplarımız pdf olarak 
indirilebilmektedir. Türkçe sitemizden Hakikat Kitabevi sitemize linkler verilmiş olup, 
kitaplarımıza istenilen formatta ulaşılabilmekte ve sipariş verilebilmektedir. 

- Sitelerimiz, cep telefonlarından ve tablet bilgisayarlardan da en iyi şekilde 
görüntülenebilecek ve ulaşılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Aynı linklerden sitelerimizi 
cep telefonu ve tablet bilgisayarınızdan da görüntüleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29' u ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -3- 
Mübarekler buyurdular ki; Efendi 
hazretlerinden tuttuğum notları okumağa 
vakit bulamadım. Hep dinlediklerim 
aklımda kaldı. 

Allahü tealanın emri ile, İbrahim 
'aleyhisselam' oğlu İsmail 'aleyhisselamı' 
kesmeye götürüyormuş. Sıkıntıdan 
sakalına ak düşmüş. Hacer annemiz, 
İbrahim 'aleyhisselam' eve gidince, bunu 
fark edip, ne oldu, demiş? İbrahim 
'aleyhisselam', herhalde sıkıntıdan 
sakalıma ak düştü deyince, siyahların 
arasında beyazlık kalmasın, onları 
keselim demiş. Cebrail 'aleyhisselam' 

06 Nisan  2013  Cumartesi 

http://www.huzurpinari.com/
http://www.safaussalsabeel.com/
https://groups.google.com/group/safaussalsabeel


 

 
gelmiş, Allahü teala buyurmuş ki; O saç ve sakaldaki beyazlık, benim nurumdur, 
nurumu nâra atmam. Nurumu nârda yakmam. Cenab-ı Peygamberin 'aleyhissalatü 
vesselam' sakalında onyedi tane ak vardı. 

Allahü tealanın şefkati, anne babanın şefkatinden çok daha fazladır. Allahü teala 
kullarım yanmasın diye, çok fırsatlar veriyor. Bir mübarek zâta, Allahü tealanın çok 
şefkatli olduğunu bildiren ayet-i kerimler hangileridir, diye sormuşlar. Azap ayetleridir, 
buyurmuş. Neden, demişler. Böyle yaparsanız böyle yaparım demek suretiyle ikaz 
ediyor, demiş. Öyle bir imtihan ki, sorular burada cevaplar burada. Bunun adı imtihan. 
Allahü teala önceden bildiriyor, bunu soracağım diyor, cevabı da bu. Buna rağmen 
imtihan verilmezse, ne acıdır. Allahü teala akıl versin. Dünyada bizden şanslı, bizden 
bahtiyar kimse yok.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29' u ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdu ki; -4- 

İmam-ı Rabbani müceddid-i elfi 
sani şeyh Ahmed Faruki Serhendi 
hazretleri Faideli Bilgiler kitabının 
sonunda olan ikiyüzonüçüncü 
mektupta buyuruyor ki; Bütün 
vaazlerin, 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. Ya 
rabbi, kavuştuğumuz bu nimeti, elimizden alma. Devlet, budur. 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 Fatih'te sabah 
namazını kıldıktan sonra Mübarekler buyurdular ki; Şu kavuştuğumuz nimetlerin 

07 Nisan  2013  Pazar 



 

 
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. Bu, gurur değildir. Çünki biz, başka bir 
yoldaydık, cenab-ı Hak Efendi hazretlerini vesile kıldı, bizi başka bir yola aldı. Biz 
bundan önceki yolda ne olduğumuzu biliyoruz. Hepimiz değişik otobanlardaydık; ama 
cenab-ı Hak bize kendi rızasına, kendi sevgisine kavuşturacak, cennetine 
kavuşturacak otobana girmeği nasip etti. Gel de sevinme! Üç-beş günlük dünyada, 
dert ve sıkıntıyı sakın kendine dert etme. Çünki, bu çok zengin bir insanın, üç-beş 
kuruş kaybedip de feryat etmesi gibi olur, değmez. Kavuştuğumuz şu nimetin 
yanında, üç-beş kuruş sıkıntı ve üzüntünün bahsi dahi olmaz. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, ocak ayının 29' u ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -5- 
Kavuştuğumuz şu nimetin yanında, 
üç-beş kuruş sıkıntı ve üzüntünün 
bahsi dahi olmaz. Daima 
kavuştuğumuz nimeti gözümüzün 
önüne getirelim ve daima Cenab-ı 
Hakka şükr edelim ki, bir kazayla 
bu nimet elimizden gitmesin. 
Maalesef bu nimete kavuşmuş olup 
da, bu nimetin kıymetini bilmediği 
için elinden gidenleri biliyoruz, siz 
de biliyorsunuz. Mübareklerin 
vasiyetini, nasihatini yerine 
getirmek suretiyle, kitapları 
okuyalım. Beni arayan satırların 
arasında bulur, buyurdular. Onların 

âdeti, sünneti üzerine, başkalarının da tanımasına yardımcı olalım. Bir de, birbirimizi 
çok sevelim. Bu sevgiyle, inşallah ahirette de beraber oluruz. Çünki Mübarekler vaad 
ettiler, söz verdiler. Cennetin kapısına kavuşursam, içeri girmem, bütün abileri alırım, 
buyurdular. Ne bahtiyarlık! İnşallah ahirette de rahat edeceğiz. Yeter ki, 
kavuştuğumuz bu nimetin kıymetini çok iyi bilelim ve daima ondan bahsedelim. 
Nefsimizin şerrinden Allaha sığınalım. Çünki o, hem Cenab-ı Hakka düşman, hem de 
bize düşmandır. Mübarek Hocamız, nefsin tek arzusu, seni kâfir yapmaktır, 
buyurdular. Kendisi kâfir olduğu için, senin de kâfir olmanı ister. Nitekim, içki içen, 
herkesin içki içmesini, bir mü'min, herkesin mü'min olmasını ister. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

08 Nisan  2013  Pazartesi 



 

 
 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29' u ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -6- 

Bir gün Hazret-i Ali 'kerramallahü vecceh' eve geldi; ama çok üzüntülüydü. Fatıma 
annemiz, hayırdır inşallah ya Ali. Nedir bu üzüntün, buyurdular. Buyurdular ki; Bugün 
Hazret-i Osman 'radıyallahü anh' Cenab-ı Peygamberi 'aleyhissalatü vesselam' ve 
birçok Eshab-ı kiramı evine davet etti ve çok güzel bir ziyafet verdi. Ben de 
oradaydım. İçimden, ya Rabbi, ben böyle bir hizmetten mahrumum. Cenab–ı 
Peygamberi davet edemiyorum. Eshab-ı kiramı çağıramıyorum. Fakirlik, yoksulluk 
sebebiyle, bu sevaptan mahrumum, diye üzüldüm. Fatıma annemiz buyurdular ki; 
Sen Cenab-ı Peygamberi ve Eshab-ı kiramı çağır, yemek benden. Hazreti Ali 
'radıyallahü anh', ya Fatıma, evde ne var ne yok ben de biliyorum, sen de biliyorsun, 
dedi. Fatıma validemiz, sen orasını bana bırak dedi ve Hazret-i Ali 'radıyallahü anh' 
koşa koşa Cenab-ı Peygambere 'aleyhissalatü vesselam' gitti, ya Resulallah kızınız eve 
yemeğe çağırıyor, dedi. Sadece beni mi, buyurdular. Hayır, Eshab-ı kiramla beraber 
çağırıyor, dedi. Tamam buyurdular, Eshab-ı kiramı 'aleyhimürrıdvan' çağırıp, eve 
vardılar. Evde bir çömlek var, içinde bir şey yok. Sonra ona biraz su koyup, ateşe 
koyuyor. Çorba değil, su! Hazret-i Ali, ya Fatıma, çağırdık; fakat ne ikram edeceğiz, 
dedi. Fatıma validemiz, bu Allahü tealanın Peygamberidir. Cenab-ı Hak onu Cennet 
nimetleriyle besler. Bize ne? Biz sadece sebebe yapıştık, Cenab-ı Hakka dua edelim. 
Ya Rabbi, Cennet nimetlerinden bize de ver, işte Habibin, işte Eshabı, dedi. Sofrayı 
kuruyorlar, bir bakıyorlar ki, yemekler, meyveler her şey var. Cenab-ı Peygamber 
'aleyhissalatü vesselam' tebessüm etmeğe başlıyor, Eshab-ı kirama, yeyin, cennet 
nimeti bunlar, buyuruyorlar. İşte Hazret-i Fatıma validemizin Allaha tevekkülü 
böyleydi. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

09 Nisan  2013  Salı 



 

 
 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -7- 
Israrla zenginlik istenmez. 
Hayırlısı istenir. Peygamber 
Efendimiz'in bedduası var "Ya 
Rabbi! Sevdiğin kullarına 
hayırlı mal ver, 
sevmediklerine çok mal ver" 
buyuruyor. 

İnsanın başına felaketler, elini 
açmamaktan, aldığını 
bırakmamaktan gelir. Aldığını 
bıraksa, elini açsa, kurtulur. 
Elini açmazsa, tuzağa düşer. 
Elini açar, sadaka, zekat 
verirse, kurtulur. Cömert 
olmak, mühim ve zor bir iştir. 
Birisi, cüzdanı attı, can değil ki 
verelim, para verilir mi, dedi. 

Sadi Şirazi hazretleri 
Hindistan'da maymunları nasıl 
avladıklarını anlatırken 
buyuruyor ki; Maymunun 

elinin sığacağı bir kavanoza muz koyarlar, maymun muzu almak için eli açıkken 
kavanoza elini sokar, muzu eline alınca yumruk yapar. Elini kapatınca kavanozdan 
çıkaramaz, muzu bırakmamak için elini de açmaz ve yakalanır diyor. Elini açan 
kurtulur, elini açmayan, elindekini bırakmayan kurtulamaz. İnsanın başına felaketler, 
eline aldığını bırakamayışından gelir. Eline aldığını bırakabilen seadete kavuşur, 
bırakamayan felakete gider. Hiç kimse verdiğinden sıkıntı çekmez, ama aldığından 
sıkıntı çeker. 

Cömert olan, vermesini bilen, elini açan her zaman rahat eder. Eli sıkı olan, eli kapalı 
olan, veremeyen her zaman sıkıntı çeker. 

Büyüklerden birisine sormuşlar; "Efendim, bu yolu nasıl öğrendiniz?" "Duvarcı 
ustasından" buyurmuş. Herkes şaşkın bakarken "Evet demiş, duvarcı ustası… Bir gün 
bir sokaktan geçiyordum, bir usta ve çırağı duvar örüyorlardı. Usta elini uzatıyor, çırak 
tuğlayı eline veriyor, usta dönüyor ve duvarı yükseltiyor. Eli boşalıyor ve çırak eline 
bir tuğla daha bırakıyor. Demem şu ki, elini boşaltır ve talep edersen doldururlar! 
Mesele elini boş tutabilmek …" 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

10 Nisan  2013  Çarşamba 



 

 
 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29' u ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -8- 

Hani demişler ya, unutursan 
unuturlar. Unutmayacağız ki, onlar 
da bizi unutmasınlar. Gaflet bizde. 
Bir talebe, ben cehenneme 
gideceğim, ben çok günahkârım, 
demiş. Hocası, böyle yapma, sen 
sahipsiz değilsin, demiş. Talebe, ya 
unuturlarsa, ya ben kaybolursam 
deyince, hocası, sen unutursan 
onlar da seni unutur. Ne diyorsun 
şimdi demiş. Unutmam hocam, 
unutmam hocam! demiş talebe. 

Cenab-ı Hak hepinize din ve dünya 
seadeti versin. İnşallah gene 

beraber oluruz. Çünki bu beraberlik ne kadar tekrarlanırsa, mahşerde, ahirette 
beraber olmamızın başlangıcı olur inşallah. 

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
 

Enver abim idi, Sizinle aramızda vasıta olan, 
Enver abim idi, sırlarınıza vâkıf olan, 
Enver abim idi, Işığınızla cihanı aydınlatan, 
Enver abim idi, gönülleri ferahlatan, 

Sizden sonra, O'da kavuştu şimdi maşuğuna, 
Nasıl dayanılır, yetim kaldık bu dünyada.  

 

11 Nisan  2013  Perşembe  

12 Nisan  2013  Cuma 



 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 
yaşamak gibidir... 

(Huzurpınarı ailemizden bazı üyelerimiz, "Enver abilerle ilgili hususi hatıralarınızı 
yazarmısınız" diyorlar. İnşallah kısa bir müddet …) 

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

Enver abimin kalbinde, insanlara karşı öyle bir sevgi muhabbet vardı ki,.. insanlar 
ahiretde yanmasın diye ömrü boyunca uğraştı. Her yaptığı işte mutlaka insanların 
ahiretde kurtulmasına aid bir yönü vardı. Birisi bir sual sorduğunda mutlaka onun 
ahiretini düşünerek cevab verirlerdi. O, insanları çok sevdiğinden insanlar da Onu çok 
severdi. Birbuçuk ay evvel 22 şubatta Eyüp Sultan'da cenaze namazı buna delildir. 
Eyüp Sultan'daki o mahşerî kalabalığın bir ikincisini gördüm diyen hiçbir insan 
bulunamaz herhalde. Enver abimizi her insan elinde olmadan, farkında olmadan 
severdi. Tabii bu sevgi, Onun kalbinden gelen sevginin yansımasıdır. Enver abimin 
kalbinde anlaşılamaz bir mıknatıs vardı,..  öyle ki; insanlar O'na doğru kuvvetle 
çekildiğini farkederlerdi. Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir 
insandı.     

Hocamız buyuruyordu ki; "Kalbden kalbe bir yol vardır; o yol, muhabbet yoludur. 
İş,  o yolu ele geçirmektir. Bu muhabbet yolu ele geçerse, insan sevdiği ile beraberdir. 
Gece de beraberdir, gündüz de beraberdir. Dünyada da, ahiretde de beraberdir. 
Kabrde de, mahşer yerinde de beraberdir. Sevince beraberlik böyle olur" 
buyuruyorlardı. "İnsan seveceği kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli" 
buyuruyorlardı. Çünki Peygamber efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem", dünyada 
kimi severseniz ahiretde onun yanında olursunuz buyuruyorlar. Onun için, Enver abim 
de sık sık; "Kim olduğunuz değil, kiminle olduğunuz önemli" buyururdu. "Ahiretde 
nerede ve kimlerle beraber olmak istiyorsanız bu tercihi dünyada yapın" 
buyuruyorlardı ve bunun nasıl olacağını öğretiyorlardı. Yani, son nefesde imanla 
ölebilmenin yolunu gösteriyorlardı hep..  Sık sık söyledikleri bir söz: “Kurtulmak için 
kurtulanlarla beraber olmak lazım” buyururlardı.            

Birkaç ay evvelki son sohbetlerinin birinde, (miraç kandilinde) buyurmuşlardı ki; "Size 
mutlak olan birşey söylüyorum: ahiret hayatı, dünya hayatından daha rahat, daha 
huzurlu, daha iyidir. Sakın ola ki ölümden korkmayın. Ölüm; evin bir odasından diğer 
odasına geçmek gibidir. Müslümanlar son nefeste peygamber efendimizi "sallallahü 
aleyhi ve sellem" görerek ve cennet hayatını görerek, ölüm acısını hiç 
duymayacaklardır. Ömrü olana bu hizmetler, bu nimetler devam eder, ömrü 
olmayana da cennet nimetleri nasib olur inşallah." buyurmuşlardı.. 

Gerçi Enver abimiz her zaman ölümden bahsederler, ölümü hatırlatırlardı, fakat son 
zamanlar kendilerini anlatmışlar lakin biz anlayamadık, veya sevgimiz anlamamıza 
mani oldu. 

Her zaman anlatırlardı ki; “Son nefesde beyindekiler silinir, fakat kalbdekiler kalıcıdır. 
Beyin, bilgi yeridir, kalb ise sevgi yeridir. Son nefesde iman ile ölmek veya imansız 
ölmek, kalbdeki sevgiye tabidir. Kalbde yüzde ellibir neyin sevgisi önde ise ölüm anı o 
yönde olacaktır” buyururlardı. Ve sevdiklerinin kalblerinde ahiret sevgisinin önde 
olmasını, dünya sevgisini kalbden çıkarmayı tavsiye ederlerdi, bunun ehemmiyetini 



 

 
kalblere nakış nakış örerlerdi. Dünyayı kullanmak değil, sevgisinin kötü olduğunu, 
kalblere girmesinin kötü olduğunu her zaman anlatırlardı. Dünyanın bir binek 
olduğunu, vasıta olduğunu, gaye olmadığını, en iyisinden kullanmak fakat kalbe 
koymamak lazım olduğunu anlatırlardı. Dünya sevgisini kalbe koymanın, sarayın içine 
çöp dökmek gibi olacağını anlatırlardı. Bir sözün tesir etmesi için söyleyenin o 
meseleyi tatbik etmesi, uygulaması lazımdır. Enver abimizin sözleri kalblere tesir 
ederdi. Çünki kendi menfeatini hiç düşünmez, daima karşısındakinin iyiliği için, ahireti 
için söylerdi.. Laf olsun diye değil, hücrelerine kadar inanarak, kalbinden söylerdi. 

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

Fî emanillah. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevenlerin ne yapsın, zulmet dolu dünyada... 
Yürekler dayanır mı Sizden ayrı kalmağa?  

Ardınızdan yetim kaldı ciğerpareleriniz, 
yüreği parçalanan aşıklar sizin sevenleriniz. 
Kararan gönüllere ilim meşalesiydiniz, 
İlim, takva ehlinin şüphesiz reisiydiniz.  

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

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

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

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

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

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

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

Enver abim idi, Sizinle aramızda vasıta olan, 
Enver abim idi, sırlarınıza vâkıf olan, 
Enver abim idi, Işığınızla cihanı aydınlatan, 
Enver abim idi, gönülleri ferahlatan,  

Sizden sonra, O'da kavuştu şimdi maşuğuna, 
Nasıl dayanılır, yetim kaldık bu dünyada. 



 

 
 

 

 

2009 senesi, mart ayının 5' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -1-  

Bugün kabristana gittim, oradan geliyorum. 
İnsanın inanacağı gelmiyor. Kırk-elli sene 
oturmuşuz, sohbet etmişiz, yemek yemişiz, ikisi de 
kabrin içinde yan yana. Çok gücüme gitti. Hani 
kurşunla adamı vuruyorlar da, o anda bir şey 
anlamıyor. Ama vakit geçtikçe, kanıyor.. Küllü 
şey'in fan. Her şey fanidir. Birgün gelecek, elli-
altmış sene sonra, şu gördüğümüz abilerin hiçbiri 
burada olmayacak. Hepimiz öbür tarafta olacağız. 
Allah, dinden, imandan, Kur'andan ayırmasın. 

Herkes bana baksın, hiç başka bir yere bakmayın. 
Çünki sohbetin adabı budur. 

Hazreti Ömer 'radıyallahü anh' oturuyordu, Enes 
bin Malik 'radıyallahü anh' da, ben de oradaydım, 
buyuruyor. Eshab-ı kiramdan bir zât geldi. Hazret-i 

Ömere selam verdi, o da selamını aldı, nasılsın dedi. Elhamdülillah, çok iyiyim, dedi. 
Ya rabbi, dünyada bundan daha iyi kelime olur mu, dedi. Hazret-i Ömer saymaya 
başladı. İmana elhamdülillah, sağlığına, elhamdülillah, Eshab-ı kiram oldun, 
elhamdülillah. Allahın dinine hizmet ediyorsun, elhamdülillah. Bunların hangi birine 
teşekkür edilmez, hangi birine hamd edilmez? Şimdi aç elini de şükr et! Ehl-i sünnet 
itikadına elhamdülillah. Ayaktayız, elhamdülillah. Sağlığımız yerinde, elhamdülillah. 
İhlâstayız, elhamdülillah. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, mart ayının 5' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine 
iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas holding vip 
salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -2- 

Gazaya çok sevap var; ama gazaya verilen 
sevap, Allahü tealanın dinini anlatmaya verilen 

13 Nisan  2013  Cumartesi 

14 Nisan  2013  Pazar 



 

 
sevabın yanında, okyanusta bir damla gibidir. Bu kadar büyük sevap! Bütün 
arkadaşlar şu veya bu vesileyle bu hizmetin içindeler. İmam-ı Rabbani hazretleri 
'kuddise sirruh' öyle buyuruyorlar; Topla tüfekle yapılan hizmetten, kalemle defterle 
yapılan, şu anda çok daha iyidir. 

Allah rahmet eylesin, Allah şefaatlerine nail eylesin, Mübarekler 'kuddise sirruh' 
buyurdular ki; Efendim, bu hizmetler durursa, felaketler peş peşe gelir. Çünki birgün 
müşrikler Peygamber efendimize 'aleyhissalatü vesselam' geldiler, sen bir şeylerden 
bahs ediyorsun, Peygamber olduğunu söylüyorsun. Bir beddua et, biz ölmek istiyoruz. 
Gökten taş yağsın, ateş yağsın, biz de senin Peygamber olduğunu anlayalım, dediler. 
Mübarek buyurdu ki; Olmaz. Aranızda ben varken, size böyle umumi bela gelmez. 
Mübarekler anlattılar, sonra buyurdular ki; Vârisleri de böyle, kardeşim. Yeter ki, 
onların himmeti, onların nefesi bereketi, onların sevgisi devam etsin.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, mart ayının 5' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -3- 
Bir mübarek zât varmış, sohbeti 
yapmış bitirmiş, en sonunda 
talebelerine, şimdi size bir yalan 
söyleyeceğim, demiş. Talebeler hiç 
böyle bir şey duymamışlar. 
Efendim, afv edersiniz, kusura 
bakmayın, anlayamadık, demişler. 
Şimdi size bir yalan söyleyeceğim. 
Eğer yalanım söyledikten sonra 
meydana çıksaydı, günaha 
girerdim. Ama ben size peşin 
söylüyorum. Şimdi size bundan 
sonra söyleyeceklerim, yalan 
demiş. Buyurmuş ki; Şu anda 
kapıdan içeriye o yerin en 
meşhurlarından birisinin ismini 

söylemiş, gelmek üzere, demiş. Herkes pencereye koşmuş. Bakmışlar, gelen giden 
yok. Mübarek zât, ben size yalan söyleyeceğim diye peşin söyledim, siz yine 
pencerenin dibine gittiniz. Dilimizde tüy bitti. Bütün kitaplar yazıyor. Bu dünya yalan, 
siz hâlâ peşinden koşuyorsunuz. Yalanın peşinde koşuyorsunuz, demiş. İşte insanın 
nefsi budur. İşte şeytanın aldatması budur. Adamı rüya peşinde, hayal peşinde 
koşturur. Ondan sonra da, biz buraya niçin geldik der ve biter. Dolayısıyla, ölmek 
üzere olan bir insan ne isterse, şimdi onu istemek lazımdır. Hanımannenin son 

15 Nisan  2013  Pazartesi 



 

 
günlerinde bakıyordum, acı, ızdırap, sıkıntı vardı. Ya rabbi, şimdi ne ister bu, 
diyordum. Para teklif etsen, maazallah, kalbi kırılır. Tapu vermeğe çalışsan, kalbi 
kırılır. İstediği sadece dua. Çünki başka hiçbir şey yok. Onun için, gün, bu gündür, 
yarın belli değildir. Tevbe istiğfarı geciktirmemek lazımdır. Çünki hadis-i şerif var, 
helekel müsevvifun. Tevbeyi geciktirenler, helak oldular. Tevbeyi geciktirmek, uygun 
değildir. Efendim tevbe ettik ama, gene de günaha giriyoruz. Günaha devam etsen 
de; ama tevbeye de devam et. Çünki tevbe etmemek, günah işlemekten daha büyük 
günahtır... 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, mart ayının 5' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirake den arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -4- 

Yine Peygamberimiz 
'aleyhissalatü vesselam' 
buyuruyorlar ki; Her 
mü'min, ahirette sorulacak 
olan dört suale hazırlansın. 
Allahü teala mahşerde, 
bütün müslümanlara dört 
şey soracaktır. Dolayısıyla, 
bu dört şeye 
hazırlanabildiğimiz kadar 
hazırlanalım. Birincisi, 
vaktini nerede harcadın? 
Çünki dünyadan ahirete 
giden iki tane nehir vardır. 
Biri cehenneme, biri cennete 

gider. Hangi nehirdeysen, onun hesabını vereceksin. Eğer cennete giden nehirdeysen, 
ki onun şartları var, ne mutlu sana! Onlardan bir tanesi de, vaktini ne ile geçirdiğindir. 
Şimdi ben düşünüyorum, ilk okul, lise, üniversite, şu bu, yirmi-yirmibeş sene tahsil.. 
Bir sabah kalktık, Mübarekler buyurdular ki; Bu otobandan değil, bundan sonra şu 
otobanda yürüyeceksiniz. Yani hiç meslekle alakası yok! Yarın gazetecisiniz. Çok iyi 
de, yirmibeş seneyi düşündüğünüz zaman, eğer namaz kılmasaydım, o yirmibeş sene 
benim için ölmüştü. Hiç faydası yoktu. Çünki bu meslekle bu meslek, taban tabana 
zıt! Elhamdülillah ki, şu anda piyasada gazete kurup da devam ettiren, tek Enver abi 
kaldı. Köprünün altından çok sular geçti. Kimisi sattı, kimisi satın aldı; ama kurup da 
devam ettiren bir tek kişi var. Neden? Benim değil de ondan. Cağaloğlu'nda, 
Çatalçeşme sokaktayız, ikinci katta oturuyorum, bir gece rüyamda kapı açıldı. Efendi 
hazretleri aynı şekliyle, mübarek sakalı, mübarek sarığı, mübarek pardesüsü ile.. 
Bastonuyla.. Yerimden bir fırladım, kapıya gittim, elini öptüm, hiç konuşmadı. Sadece 

16 Nisan  2013  Salı 



 

 
tak, tak, tak geldi, benim yerime oturdu. Ben de ayaktayım, buyurdular ki; Bu gazete 
benim. Bugün burada gazete sahipleri toplanacak, bu toplantıya ben başkanlık 
yapacağım. Benden sonra sen devam edersin. Ayağa kalktılar, gene tekrar tak, tak, 
tak kapıya kadar.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, mart ayının 5' i ... 
Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 
O gün Enver abim buyurdular ki; -5- 

Onun için, birgün Mübarekler 
buyurdular ki; Sen nasıl 
çalışıyorsun, ne yapıyorsun? 
Efendim, ben birşey yapmıyorum, 
sahiplenmiyorum. Ama 
anlatıyorum. Bunun bana ait 
olmadığını, kim hizmet ederse, ona 
ait olduğunu söylüyorum ve dua 
ediyorum, dedim. Mübareklerin çok 
hoşlarına gitti, efendim, eğer 
sahiplenmezseniz, herkes size 
sahip çıkar, buyurdular. Ama bu 
benim derseniz, mübarek olsun 
derler. Gözüne mi sahipsin, 

burnuna mı sahipsin, kulağına mı sahipsin, kalbine mi sahipsin, midene mi sahipsin? 
Hiç birine sahip değilsin. O halde sen nesin? Senin neyin var? Hiç bir şeyin yok. Her 
şey birer emanettir, emanete hainlik olmaz. Onun için, Allahü tealayı unutmak 
olmaz... İmam-ı Rabbani hazretleri vefat edince teneşir tahtasına koymuşlar. Ellerini 
yana bırakmışlar, hemen ellerini bağlamış. Allah Allah demişler, ayırmışlar, hemen 
gene getirmiş namazdaki gibi bağlamış... 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 
2009 senesi, mart ayının 5' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -6- 

17 Nisan  2013  Çarşamba 

18 Nisan  2013  Perşembe 



 

 
Bu sabah İmam-ı Rabbani 
hazretlerinin mübarek bir cümlesini 
okudum. Hak Sözün Vesikalarında 
var. Orada İmam-ı Rabbani hazretleri 
buyuruyor ki; Beni doğrudan doğruya 
sevenlerin veyahut da vasıtalı olarak 
sevenlerin, hepsinin ismini, adresini 
biliyorum, isterlerse tarif ederim, 
hepsini gösteririm. Hem de, kıyamete 
kadar gelecek olanların hepsini 
Rabbim bana bildirdi. Hepsini cennete 
götürürüm. Onun için, İmam-ı 
Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; 
Bu büyükleri tanıdıktan sonra, bunları 

sevdikten sonra, onlara peki dedikten sonra, edepsiz ol, patavatsız ol, gene sen 
azizsin ve makbulsün. Onun için, Allahü tealanın ihsan ettiği bu nimet yanında, ne 
varsa sıfırdır. Çünki bu, ateşten kurtarır, öteki ateşe götürür. Onun için, Allah akıl 
noksanlığı vermesin. Çünki insanın aklı arttıkça, kefene hasreti artar, ahiret sevgisi 
artar. Nitekim, peygamberlerden sonra insanların en yücesi, Ebu Bekr-i Sıddık'tı 
'radyallahü anh'. Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' tarif etti, yürüyen ölü 
görmek isteyen, Ebu Kuhafenin oğluna baksın. Yani Ebu Bekr-i Sıddıka baksın. 
Yürüyen ölü. Yani kendisini hep kefende görüyor. Akıllı olduğu için.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin,  

Cum'a gününü tebrik ederiz, müstecâb  

dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

Enver abim idi, Sizinle aramızda vasıta olan, 
Enver abim idi, sırlarınıza vâkıf olan, 
Enver abim idi, Işığınızla cihanı aydınlatan, 
Enver abim idi, gönülleri ferahlatan, 

Sizden sonra, O'da kavuştu şimdi maşuğuna, 
Nasıl dayanılır, yetim kaldık bu dünyada.  

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

19 Nisan  2013  Cuma 



 

 
Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 
yaşamak gibidir... 

Bâzı insanlar vardır, ahiretde kendini kurtarabilmek için yaşar. Tabii ki akıllı olan 
herkes ahiretini düşünerek, orada kimlerle ve nerede bulunmak istiyorsa bu tercihi 
kendisi hür iradesiyle yapar,.. ama bu tercih dünyada yapılır. Ahiretde başına neler 
geleceğini düşünmeden iş yapana zaten akıllı denir mi..? 

Fakat bazı insanlar da vardır ki, sadece kendisini kurtarmak için yaşamaz, Onların 
başka derdi vardır. Hatta o derdi yanında kendini düşünmez bile.. Onların esas 
dertleri; HİÇBİR İNSAN AHİRETDE YANMASIN, herkes dünyada ve ahiretde huzurlu 
olsun. İşte o büyüklerin esas dertleri budur. Nübüvvet yolundan gelen büyüklerin 
ortak derdidir bu. Ve akıl ile anlaşılamayacak derecededir. 

Enver abimin kalbinde de, insanlara karşı öyle bir sevgi vardı ki,.. insanlar ahiretde 
yanmasın diye ömrü boyunca uğraştı. Kendisini yakın tanımayanların bunu 
anlayabilmesi mümkün değildir. O, insanları çok sevdiğinden insanlar da Onu çok 
severdi. Enver abimizi her insan elinde olmadan, farkında olmadan severdi. Tabii bu 
sevgi, Onun kalbinden gelen sevginin yansımasıdır. Enver abimin kalbinde anlaşılamaz 
bir mıknatıs vardı,..  öyle ki; insanlar O'na doğru kuvvetle çekildiğini farkederlerdi. 

Enver abim buyururlardı ki; “Müslüman hasreti çekilen insandır, özlenen insandır. Her 
an ihtiyaç duyulan insandır. Görsek de istifade etsek diye yanına koşarak gidilen 
insandır. Karşılaşmasak diye kaçılan değildir. Müslüman karıncayı bile incitmez…” 
buyururlardı. İşte Enver abimizin tarifi budur. 

Enver abim, zaman zaman hizmet için bazı arkadaşlara vazife verirlerdi. Mesela 
“huzurpınarı hizmetleri”, kurulduğundan itibaren her zaman Enver abimin 
himayesinde idi. Zaman zaman çağırırlar, nasıl hizmet edileceğini anlatırlar, neler 
yapmamız lazım olduğunu, nelere dikkat edilmesi lazım olduğunu anlatırlardı. Bazan 
da telefon veya mail ile de bildirirlerdi. (Bizzat telefon ederek, şu kelimeyi, şu şekilde 
değiştirdim dedikleri de olmuştu. Mail ile irtibat ise hergün muntazam idi.) Birkaç 
defasında yanlarına oturtup kendi bilgisayarlarında huzurpınarını açarak şu dursun, 
bunu kaldır dedikleri de olmuştu. Hatta kendi bilgisayarlarından bazı bilgileri 
vermişlerdi (2008 de Yalova'da). 

Sarıyer'de 2008 senesinde ekim ayında huzurpınarı için şu nasihatleri 
yapmışlardı: “Ekibini sağlam kur, bundan sonra bir müddet hızlı büyürsünüz. Bizim 
işimiz insanlar kurtulsun diye uğraşmak, ahiretde yanmasınlar diye uğraşmaktır. 
Dinimizin yayılması için çalışanlar, Peygamber efendimizin "sallallahü aleyhi ve 
sellem" vârisleridir. En zor iş, dîne hizmet etmektir.  Allahü teala sevdiği işi 
sevdiklerine yaptırır, sevmediği işi sevmediklerine yaptırır. Allahü tealanın en sevdiği 
iş, dinimize hizmet etmektir. Kim dîne hizmet ederse din ona sahip çıkar. Dîne hizmet 
eden aziz olur. Ölürken şehid olarak ölür. Emr-i maruf sevabı, harp meydanında 
gazaya verilen sevabdan daha fazladır. Bu zamanda fitne çıkarmadan hizmet 
edebilmek çok mühimdir. Kibir ve ucba da dikkat etmek gerekir. Peygamber efendimiz 
‘aleyhissalatü vesselam’, küçük günahtan sakınıp, büyük günaha düşmenizden 
korkarım, buyuruyor. Ucubdan çok sakının. Ucub, biz bu günahı yapmıyoruz, 
demektir. İyilerin düşmanı çok olur. Hased edenler de çok olur, bazı şeylere kulağınızı 
kapayın. Bu dinin iki tane ayağı vardır. Birincisi öğrenmektir, ikincisi de öğretmektir. 
Eğer bize ecdadımız dinimizi öğretmeselerdi, biz şimdi kim bilir ne olurduk! Eğer onlar 
canlarıyla, mallarıyla, kanlarıyla, bol fedakarlıklar göstermeselerdi, hiç birimiz 



 

 
İslamiyyeti bilemezdik. Peki bizden sonra gelecek olan nesiller, ecdadımız bir sürü 
fedakarlık yapıp size bunları öğrettiler, peki sizler bize bunları niçin öğretmediniz 
derlerse halimiz ne olur? Onun için az da olsa bir şeyler yapmalıyız. Hiçbir hasenâtı 
geri çevirmemeliyiz. İmam-ı Rabbani hazretleri kuddise sirruh buyuruyorlar ki; Allahü 
teala bir kuluna iki şeyi vermişse, ona her şeyi vermiştir. Birincisi, Ehl-i sünnet vel 
cemaat itikadı. İkincisi, ilim öğrendiği kimsenin Allah adamı olması. Allah adamı olmak 
çok zordur. Padişaha yazdıkları bir başka mektuplarında yine İmam-ı Rabbani 
hazretleri buyuruyorlar ki; Bütün vaazların, bütün nasihatlerin özü, Allah adamlarıyla 
beraber olmaktır. Çünki bu dünyada kim ile beraber olunursa, kim sevilirse, ahirette 
de onunla beraber olunacaktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar 
ki; Kişi sevdiği ile beraberdir. El mer’ü mea men ehabbe. Allah korusun, bir Allah 
düşmanına muhabbet beslersen, onunla beraber olursun. Bir Allah dostuna muhabbet 
beslersen, onunla beraber Cenette olursun. İnsanlar yanmasın diye uğraşmamız 
lazım. Sizin ahiretde kurtuluşunuz huzurpınarı ile olur. Huzurpınarı Hocamızın 
anlatılmasında çok hizmet ediyor. Bu hizmetlerinizden memnunuz. Hocamız 
buyuruyordu ki; "Kalbden kalbe bir yol vardır; o yol, muhabbet yoludur. İş o yolu ele 
geçirmektir. Bu muhabbet yolu ele geçerse, insan sevdiği ile beraberdir. Gece de 
beraberdir, gündüz de beraberdir. Dünyada da, ahiretde de beraberdir. Kabrde de, 
mahşer yerinde de beraberdir. Sevince beraberlik böyle olur" buyuruyorlardı. "İnsan 
seveceği kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli" buyuruyorlardı. Çünki Peygamber 
efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, dünyada kimi severseniz ahiretde onun yanında 
olursunuz buyuruyorlar. Onun için, Kim olduğunuz değil, kiminle olduğunuz önemli. 
Ahiretde nerede ve kimlerle beraber olmak istiyorsak bu tercihi dünyada 
yapmalıyız. Kurtulmak için kurtulanlarla beraber olmak lazım. Son nefesde 
beyindekiler silinir, fakat kalbdekiler kalıcıdır. Beyin, bilgi yeridir, kalb ise sevgi 
yeridir. Son nefesde iman ile ölmek veya imansız ölmek, kalbdeki sevgiye tabidir." 

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

Fî emanillah. 
 

 

 

 

2009 senesi, mart ayının 5' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap 
hizmetlerine iştirak eden 
arkadaşlarımızı ihlas holding vip 
salonundaki yemekli sohbete davet 
etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -7- 

Yürüyen ölü. Yani kendisini hep 
kefende görüyor. Akıllı olduğu için.. 
O bakımdan, ahirete aklı 
ermeyenlere, akıllı denmez, 
buyurdular. Eğer kelime-i şehadet, 

20 Nisan  2013  Cumartesi 



 

 
kelime-i tevhid getirmiyorsa, buna akıllı denmez efendim, buyurdular. Çünki akıllı 
demek, menfaatini koruyan, kollayan insan, demektir. Kendini ateşte yanmaktan 
koruyamayan, nasıl akıllı olabilir? Çok zeki olabilir, çok müthiş inşaatlar yapabilir, 
müthiş yatırımlar yapabilir; ama eğer Allaha, Peygambere, ahiret gününe iman 
etmiyorsa, ona akıllı denmez. Allahü teala bizi akıllılar zümresinden yarattı. Çünki O 
seçmeseydi, O ayırmasaydı, biz Mübarekleri tanıyamazdık. Çünki Allah rahmet 
eylesin, mübarek Hocamız fevkalade insanlık halleri içine bürünmüştü. Keramet, şu-
bu zinhar! Hatta gelen mektuplarda bazen, meth edici cümleler geçiyordu, geçin 
efendim, bize onlar lazım değil. Hizmette ne var, buyururlardı. Kitap okumuş mu, 
kitap almış mı, dağıtmış mı.... 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, mart ayının 5' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -8- 
Bedir harbinde müslümanlar çok azdı. 
Zırhları yok, develeri yoktu. Karşı taraf 
zırhlı, silahlı, tam teşkilatlı, bin kişiydi. 
Savaş başladı, Cenab-ı Peygamber 
'aleyhissalatü vesselam' secdeye 
kapandı, mübarek gözlerinden yaş 
akıyor, ya Rabbi, yardım et, diyordu. 
Yardım yok! Ebu Bekr-i Sıddık 
'radıyallahü anh', ya Resulallah, üzme 
kendini, sen Allahın Peygamberisin, 
gelir yardım, dedi. Hazret-i Peygamber 
'aleyhissalatü vesselam' ya Rabbi, 
bugün sen bize yardım etmezsen, 
kıyamete kadar sana Allah diyen hiç 
kimse kalmayacak. Bize yardım et, 
diye dua ediyordu. Baktı ki çok 
üzülüyor, Ebu Bekr-i Sıddık 
'radıyallahü anh', ya Resulallah, bana 
izin verir misiniz, ben de gideyim, 

kılıncımla kâfire karşı savaş yapayım, dedi. Hayır, sen yanımda kal. Sen 
yanımdayken, kalbime kuvvet geliyor. Kalbim kuvvet bulursa, Eshabım muvaffak olur. 
Ama sen gidersen, olmaz, buyurdular. Şehitler vermeye başladık, kan aktı. Tabi 
Peygamberimizin duası zaten kabul olacak. Şehitler verildi, acı çekildi, ondan sonra 
beşbin melek geldi ve harp kazanıldı. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

21 Nisan  2013  Pazar 



 

 
 

 

 
2009 senesi, mart ayının 5' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı ihlas 
holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -9- 
Bugün bir avuç Ehl-i sünnet 
müslümanın çektiği sıkıntılar var. 
Fakat elhamdülillah ki, bütün 
arkadaşlar bu sıkıntımıza iştirak 
ettikleri için, Cenab-ı Hak böyle 
abilere bu nimeti nasip ettiği için, bu 
sıkıntıyı paylaştığımız için ve 
borcunu ödemek niyetinde olanlara 
Allah yardım eder hadis-i şerifi 
olduğu için, yardımın mutlaka 
geleceğine inanıyorum. Mutlak! 
Fakat bu nasıl gelecek, onu Allah 
bilir. Kimlere nasip olur, onu Allah 

bilir. Onu ben bilmem. Bizim vazifemiz, onu bilmek değildir. Peki nedir? Bildiğimizle 
amel etmektir. Yani bize verilen vazife, imkan neyse, onu yerine getirmekdir, geri 
kalanı tevekkeltü Alallah.. Elhamdülillah ki, o sıkıntının başladığı günden bu güne 
kadar, elimizdeki bütün fırsatları ve imkanları değerlendirdik ve de devam ediyoruz. 
İnişli çıkışlı bir yokuş. Hemen hemen yarı yarıya inmişti. Ne yapalım, arttıran azaltan 
Allahü teala. Bize düşen vazife, onun hesabını yapmak değil, bize verilen vazifeyi 
yapmaktır. Hepimiz üzgünüz, bitirmeye çalışıyoruz. Eden kendine eder. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, mart ayının 5' i... Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak 
eden arkadaşlarımızı ihlas holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi.  

O gün Enver abim buyurdular ki; -10- 

Bir padişah, iki tane de veziri varmış. Biri çok mübarek öteki de hainmiş. Mübarek 
olanı padişah çok seviyormuş. Hep peki diyor, güler yüzlü, tatlı dilli imiş. Diğeri berbat 
ve bunu müthiş kıskanıyormuş. Ben bunu hal ederim, deyip, Allah Muhammed aşkına 
bu akşam bize yemeğe gel, demiş arkadaşına. Evde misafir var, etme eyleme dediyse 
de, Allah Muhammed aşkına gel demiş hain olan. Peygamber ismi geçince, 
adamcağızın eli ayağı titremeğe başlamış ve gitmiş. Mantı hazırlamış ama, mantı 
yarım, sarımsak bir misli daha fazlaymış. Bir kaşık almış, ağzı burnu yanmış. Allah 
Muhammed aşkına ye, demiş. Ne olur, Cenab-ı Peygamberin ismini söyleme, demiş. 

23 Nisan  2013  Salı 

22 Nisan  2013  Pazartesi 



 

 
Gene, Allah Muhammed aşkına ye, 
demiş. Zar zor yemiş, eve gelmiş, 
daha sokaktan sarımsak kokusu evi 
sarmış. Hanımı, bu ne hal, demiş. 
Ne bileyim, arkadaşı kıramadım, 
perişan oldum, ne olur bana şunu 
getir bunu getir demiş, ağzını 
yıkamış; ama bütün vücudu 
kokuyormuş. Sarımsak bu! Ertesi 
günü de padişaha gidecek.. O gece 

hain, padişaha çıkmış, padişahım, ben gıybet etmeği sevmem, Allah korusun, günaha 
da girerim. Ama piyasada bir dedikodu dolaşıyor, bunu da size söylemezsem içim 
rahat etmiyor, demiş. Ne oldu, demiş. Ben söylemeyeyim, boş ver, demiş. Padişah, 
nedir derdin, deyince, nasıl söyleyeyim efendim, bu bana yakışmaz ki, demiş. (Zaten 
Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; Eski ümmetlerden size iki 
günah bulaştı. Birisi, mal muhabbeti, ikincisi, kıskançlık). Neyse, Padişah ısrar etmiş, 
efendim, siz gene benden duymuş olmayın, arkadaşım her yerde, benim çektiğimi siz 
bir bilseniz. Padişahımızın ağzı öyle kokuyor ki, eğildiğim zaman, bir şey söylediği 
zaman, ciğerlerim ağzıma geliyor; ama ne yapacaksın, padişahımız olduğu için de 
sabr ediyorum, diye anlatıyor. Ve yarın sizinle konuşurken, kokunuz ona gelmesin 
diye, elini ağzına sürecek. Ben arkasından gıybet, dedikodu falan istemiyorum ama, 
hakikat de bu, demiş. Felaket! Padişah sabahı zor beklemiş, gelir gelmez veziri 
çağırtmış, anlat bakalım şu yazı ne demek, demiş. Adamın her tarafı sarımsak.. Ne 
yapsın uzak durmuş, elini ağzına kapatmış. Hizmetçiyi çağırtmış padişah, bana bir 
zarf, kağıt, kalem getirin, demiş. Bir satır yazmış, mektubu getirenin kellesini getir. 
Zarfı kapatmış, bunun eline vermiş, bu işleri hal eden bir valisi varmış, bunu falanca 
valime götür, demiş. Fakat şimdiye kadar bu valiye gönderilen mektupları da, gelene 
hediye ver, taktir et, tarzında yazmış. Mektubu verince, hain ileride yolunu kesmiş, 
Allah Muhammed aşkına mektubu bana ver, demiş. Onu valiye göndermekle, bir 
hediye alacağını zan etmiş. Bu padişahın emri, bana bunu yapma, böyle yemin verme, 
demiş. Allah Muhammed aşkına ver deyince, vermiş. Bir müddet sonra padişah bir 
bakmış, mübarek vezir orada. Mektup? Efendim, arkadaşım yolumu kesti, hazret-i 
Peygamberin ismini verdi, ant verdi, mektubu ona verdim, o da valiye gitti, demiş. 
Tabi bu arada vali işi bitirmiş, bir torba içinde emaneti göndermiş. Padişah, benim bu 
işe aklım ermedi. Sen sabahleyin niye elini ağzına koydun, demiş. Efendim, akşam 
beni evine götürdü, illa bu akşam bize yemeğe gel diye ant verdi, Cenab-ı 
Peygamberin ismini kullandı, mantı çıkardı, bir avuç mantı, iki avuç sarımsak.. Ağzım, 
burnum, her tarafım yandı. Siz de çağırınca, rahatsız olmayın diye elimi ağzıma 
koydum, demiş. Padişah, peki sen sağda solda dedikodu yapıyormuşsun, deyince, ben 
nasıl söylerim, o kadar beni seviyorsunuz, ben sizi o kadar seviyorum, yalan efendim, 
demiş. Padişah da o zaman, eden kendine eder. Kuyuyu kazdı, içine kendisi düştü, 
demiş. Onun için, bizim dinimiz diyor ki; Zalim, zulmünün cezasını çekmeden ölmez. 
Herkes ne yaparsa kendisine yapar. 

-devamı var- 
ali zeki Osmanağaoğlu 

 
 

 



 

 
 

 

2009 senesi, mart ayının 5' i... Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak 
eden arkadaşlarımızı ihlas holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -11- 

Nasreddin Hoca, ya Rabbi, bu derdi benden alma diye dua 
ediyormuş. Niye böyle dua ediyorsun, demişler. Bu dert 
giderse, daha büyüğü gelir. Hiç olmazsa buna alıştım, 
demiş. Mü'minin başı dertten kurtulmaz. Biri giderse başka 
gelir. İllet, zillet, kıllet, eksik olmaz. Mü'minler dünyada 
karanlıktadır; ama ebedi aydınlığa gideceklerdir. Kâfirler 
dünyada aydınlıktadır, ahirette ebedi karanlığa gideceklerdir. 
İkisi bir olur mu? 

Büyük bir zât talebelerini bir diken tarlasına getirmiş. 
Çoraplarını çıkarıp, dikenlerin üzerinden yürümeye başlamış. 
Talebelerine, haydi siz de yürüyün demiş. Bastıkları yerden, 
ayaklarından kan fışkırmış. Talebeleri zorlanınca, işte dünya 
budur. Dikenli yoldan gidenin, sonu aydınlıktır, demiş. Hayat 
hayaldir. İstirahat, musalla taşında olur. 

Cennet ibadet karşılığı değildir, lütf-i ilahi iledir. İman, 
sebeptir. İmanı olmayan, cennete giremez. Sebebe yapışmak lazımdır. Daima iyi 
sebeplere yapışmalıdır. İyi sebep, insanlara yardımcı olmaktır. Hayırda israf olmaz. 
Mü'min ne çekse, ecir vardır. Yeter ki, kimden geldiğini bilsin. Başımıza taş gelse, 
taşın kimden geldiğini bilmeliyiz. Hayatımda çok tatlı günler, çok da üzüntülü günler 
geçti. Ama geçti. Hayat öldükten sonra başlar. Buraya hayat dememek lazımdır. 
Burası, hayalhanedir. Damarlar bile, şahitlik yapacaktır. Elde fırsat varsa, birine iyilik 
yapmalıdır. İnsanların iyisi, insanlara faydalı olandır. İnsanların kötüsü, insanlara 
zarar verendir. İyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlık bilir. Üç çeşit insan vardır. 
Mü'min, elinden ve dilinden emin olunan insandır. Asla ondan zarar gelmez. Hep 
faydalı olur. İki çeşit fayda vardır. Birincisi, dünyevi fayda; ikincisi, uhrevi faydadır. 
Eden, kendine eder. Birisi bir hayır yapsa, o hayır icra edildikçe, öldükten sonra bile 
sevap gelir. Mü'min vefakârdır. Mü'min, herkesten dua alabilendir. En büyük hatayı 
kendimizde aramalıyız. Tövbe ve istiğfar edip, sonra Allahü tealanın kullarına iyilik 
etmeliyiz. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, mart ayının 5' i ... Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak 
eden arkadaşlarımızı ihlas holding vip salonundaki yemekli sohbete davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -12- 

24 Nisan  2013  Çarşamba 

25 Nisan  2013  Perşembe 



 

 
Allahü teala Enver abiye sıhhat ve sabır versin. 
İki tane s harfi söyledik. Biri sıhhat ve sağlık, 
ikincisi sabır. Allahü teala Enver abiye sabr-ı 
cemil versin. Birkaç gün sonra Huzurpınarını 
okursanız, kelime kelime, virgülü dairesinde 
okursunuz bu anlattıklarımı. Ya Rabbi, sıhhat ve 
afiyette daim eyle. Borçlarımızın bir an önce 
bitmesini nasip eyle. Ya Rabbi, vallahi, billahi, 
tallahi, biz borcumuzu ödemek istiyoruz, bize 
yardım eyle. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O 
hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak 
gibidir... 

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

90 lı yıllarda idi. 

Enver abim, Türkiye gazetesi bürolarındaki hizmet 
eden arkadaşlarımızın eğitimi için, bir ünite 
kurmuşlardı. Eğitim ünitesi. 15-20 abi bu ünitede 
hizmet ediyordu. Her sabah birkaç bürodaki abilerle 

kitab okuyup sohbet ediliyordu. Akşamları da büroların müdürleri ile biraraya 
geliyorduk. Biz de bu ekip içinde hizmet ediyorduk. 5-6 sene devam ettik... Bazı 
şartlardan dolayı, 97 şubat ayından sonra ara verildi. Bu hizmetin yoğun bir şekilde 
devam ettiği sıralarda, 95 senesinde Enver abilerin Fatih'deki evlerine dişleri için 
birkaç defa gitmiştik. Diş işimiz bittiğinde, buyurdular ki; "Karşıma otur bakalım, 
seninle kahve içeceğiz, sohbet edeceğiz". Kahve içerken buyurdular ki; "Bürolarda ne 
anlatıyorsun, anlat bakalım". Biraz konuştuktan sonra; "Hubbu fillah- buğdu fillah 
üzerinde durun. Kim sevilir - kim sevilmez, bunu anlatın. Bir de birlik ve beraberliğin 
temini çok önemlidir, bunları anlatın" buyurmuşlardı. Enver abim, birlik ve 
beraberliğin temini için çok gayret ederdi. Bu konuya çok önem verirler, hassasiyetle 
üzerinde dururlardı. Sık sık abileri davet ederler, yemek yedirirler, sohbet ederlerdi. 
Bütün arkadaşlara da tenbih ederlerdi. "Bir araya gelin, kitap okuyun, çay için, yemek 

26 Nisan  2013  Cuma 



 

 
yeyin, yeter ki bir araya gelin, 
mü'minin yüzüne bakmak 
ibadetdir" buyururlardı. En son 
8 ocakta güzelşehirde abilerden 
kalabalık bir grubu davet ettiler 
(onların içinde biz de vardık), 
ertesi gün hastaneye 
gideceklerini de anlattılar. İşte o 
sohbet son oldu. Veda oldu. 
Hastaneden bir daha 
dönmediler. 
Enver abilerin vefatlarından 
sonra, birçok insanın aklında 
soru işaretleri belirdi. Bundan 
sonra ne olacak, ne yapacaklar 

diye düşünenler vardı... Hatta bölünürsünüz, parçalanırsınız diyenler vardı. Eskiden 
büyük zâtlar, hocaları hayatta iken kitap yazmazlarmış, emr edilmeden de sohbet 
etmek, konuşmak istemezlermiş. Yolun edebi böyle. Mücahid abimiz de, muhterem 
babaları hayatta iken tabii ki, geri planda, baba himayesinde, daha rahat idi. Aniden 
hepimizin yetim kalması ile, Mücahid abimizin omuzlarına çok büyük bir ağırlık 
yüklendi. Bu yükü taşımak kolay bir şey değildir. Son iki günde Mücahid abimizin 3 
toplantısına katıldım. Baba dostu denirdi eskiden, böyle kişilerden müteşekkil bir 
(yüksek istişare heyeti) teşekkül ettirmiş. 2 saat hem sohbet etti, hem işlerin ne 
durumda olduğunu, neler yapıldığını anlattı. Hem de abileri dinledi. Seyyid Mehmed 
Said abi, Mücahid abiye dedi ki; bizim size yardımcı olacağımız meseleleri siz zaten 
biliyormuşsunuz. 
Evet Mücahid abimiz maşallah işlerin tamamına vâkıfdır. İhlas holdingde hiçbir inkıta' 
yoktur. Enver abimiz hayattaymış gibi herşey muntazam yürümektedir. Birlik ve 
beraberliğin temini meselesi, Enver abimizin üzerinde durduğu en mühim hususlardan 
biri idi. Mücahid abimiz maşallah bunu tam 
başarmış. İşlerin muntazam yürümesi için de dört 
elle sarılmış. Gece ve gündüz durmaksızın, 
Ülkemizin her yerindeki arkadaşlarımızı ziyaret 
ederek fevkalade bir gayret içindedir. İşleri tam 
takip ediyor, nerede bir problem varsa onu 
düzeltmenin çarelerini arıyor. En kısa zamanda 
herşeyin daha güzel olacağına inanıyoruz. Birkaç 
aydır Mücahid abimizi dinleyenler, "biz böyle 
bilmiyorduk, babasının ve dedesinin yanında 
yetişdiği belli" diyorlar. Sohbet işinde de tam mahir 
maşallah. Enver abimizin oğlu tabii. Enver abimiz 
herkesden dua alırdı. Mücahid abimiz de her 
konuştuğu kişiden dua istiyor. Tabii hepimizin 
vazifemizdir. Hiç kimsenin aklında soru işareti 
kalmasın, İhlas holding emin ellerde ve sağlam 
kaptan idaresinde, emin adımlarla yoluna devam 
etmektedir. 
Fî emanillah.  



 

 
 

 

 
2009 senesi, haziran ayının 28' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı 
Güzelşehir'deki evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim (arkadaşlarla tek tek tanıştıktan sonra) buyurdular ki; -1- 

Dünyada en mühim, dünyada en mühim, dünyada en 
mühim şey, kimi seveceksin, kimi sevmeyeceksin; hangisi 
iyi, hangisi kötü, bunu ayırabilmektir. İnsan, bunu kendisi 
ayıramaz. Onun için, Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü 
vesselam' bile dua ediyorlar. Allahümme erinel hakkı hakkan 
ve erinel batılı batılan. Ya Rabbi, bana doğruyu doğru, eğriyi 
eğri bildir. Ben kötüye iyi diye sarılırsam, kötüyle beraber 
haşr olurum. Ben iyiye düşman olursam? Allahın gazabına 
uğrarım. İşte Mübareklere bir misafir geldi, Hilmi bey, hep 
hocanızdan bahsediyorsunuz. Hocanız size ne öğretti, dedi. 
Mübarekler buyurdular ki; Bana hocam bir şey öğretti, o 
bana yeter. Bu sevilir, bu sevilmez. Bana bunu öğretti. Ben 
bunun tam tersini yapıyordum. Çünki bilmiyordum, kim ne 
derse onu yapıyordum. İrşad demek, bu iyi bu kötüyü 
söyleyebilmektir. İnsan bunu anlayamaz. İnsan bunu aklıyla, 
ilmiyle, irfanıyla ayıramaz. Yani, bu Rabbimin sevdiğidir, bu 

nefsimin sevdiğidir. Bunu karıştırmamak lazım. Dünyaya bir daha gelmek yok. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, haziran ayının 28' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden 
arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim (arkadaşlarla tek tek tanıştıktan sonra) 
buyurdular ki; -2- 

Bu iyi, bu kötü, bunu bilmek en zor iştir. Efendi hazretleri 
buyurmuşlar ki; İmam-ı Gazali hazretlerinin İhya-ul Ulum 
kitabının, bir yahudi muhabbetle sayfalarını çevirse, Cenab-ı 
Hak son sayfasında imana gelmek nasip eder. Muhabbetten 
dolayı! Eğer bir mü'min, bir kâfirin, bir mürtedin, bir 
münafığın kitabının sayfalarını muhabbetle çevirirse, son 
sayfada küfre girme ihtimali vardır. Çünki insanları Allahü 
tealaya bağlayan, muhabbettir. Çünki sevgisini bir kâfire 

27 Nisan  2013  Cumartesi 

28 Nisan  2013  Pazar 



 

 
bağladı. 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, buyurmuş. Çünki kâfiri taktir 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. Hep iyi insanlarla görüşmek lazım. Çünki mü'minin 
yemeğinden kalan lokma şifadır. Mü'minin siması şifadır. Mü'minin kelamı devadır. El 
mer'ü meâ men ehabbe. Kim kimi severse, onunla beraber olacaktır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, haziran ayının 28' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı 
Güzelşehir'deki evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim (arkadaşlarla tek tek tanıştıktan sonra) buyurdular ki; -3- 

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

kapıda karşıladı, yemeğini, yatağını verdi. Ben ne imişim derken, imam-ı Ali Rıza 
hazretleri gelmiş. Sen hiçbir şey değilsin. Bizim bu sana yaptığımız, dinimizin icabıdır, 
misafirperverliğimizdendir. Yoksa senin bir halt olduğundan değildir, buyurmuş. 
Dolayısıyla, Allahü teala Kur'an-ı kerimde buyuruyor ki; Allah indinde derecesi, etiketi, 
makamı en yüksek olan, Allahtan korkandır. Korkanın alameti, hem namaz kılmaktır 
hem de Allahın 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 

29 Nisan  2013  Pazartesi 



 

 
Allahü tealanın dinine hizmet varsa, o hizmete iştirak etmek, her mü'minin üzerine 
farzdır. Bu da üç şekilde olur. Ya bedenen, ya mâlen, ya da dua ile. Ya rabbi, ben bir 
şey yapamıyorum. Acizim, garibim. Ya rabbi, şu hizmet edenleri muvaffak et dese, o 
bile dahil olur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, haziran ayının 28' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı 
Güzelşehir'deki evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim (arkadaşlarla tek tek tanıştıktan sonra) buyurdular ki; -4- 

Allahü teala insanda iki nesne yaratmıştır. 
Nefs ve ruh. Ruh, can demektir. Bunların 
her ikisinin sevdikleri zıttır. Kendileri zıt, 
sevdikleri zıttır. Mesela nefs, Allahın 
düşmanıdır. Namaz kılacağın zaman, 
kılma şu namazı diye debelenir. Ruh, 
namaz kıldığın zaman rahatlar. Büyüklerin 
sohbeti için, 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 vermiştir. Dolayısıyla, 
ahirette kiminle beraber olmak istiyorsan, 
dünyada onunla beraber ol. Enver abi 
Hindistan'dan geldi, kapıda Mübarekler, 

gök Hindistan'da ne renk kardeşim, buyurdular. Efendim, mavi, dedim. Ya efendim, 
burası da mavi, buyurdular. Siz, sevgi dairesi içinden çıkamazsınız. Sevgi olduktan 
sonra, mesafe mühim değildir, buyurdular. Netice: O aşk, o muhabbet olmasaydı, 
zaten bu kainat yaratılmazdı. Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' miraç 
gecesi ya rabbi, ümmetim ne olacak, diye Cenab-ı Hakka yalvardı. Hocamız 
buyurdular ki; Peygamberin ümmetine olan sevgisi, anne-babanın çocuklarına olan 
muhabbetinden çok çok daha fazladır. Peygamberimizin ümmetine olan sevgisini nasıl 
anlayacağız? Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' her defasında ümmetim 
dedi. Miraçta Cenab-ı Hakkın huzuruna kavuştu, ya rabbi, ümmetim ne olacak, dedi. 
Allahü teala, ben sana âşıkım. Madem ümmetini bu kadar çok istiyorsun, onlara da 
namazı farz kıldım. Onlar namaz kıldığı zaman, senin yaptığın miracı yapmış olacaklar 
ve bütün gök ehlinin sevabını onlara vereceğim, buyurdu. Bir namaz kılıyorsun, bütün 
gök ehlinin, bütün meleklerin yaptığı ibadetin sevabı sana veriliyor! 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

30 Nisan  2013  Salı 



 

 
 

 

 
2009 senesi, haziran ayının 28' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı 
Güzelşehir'deki evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim (arkadaşlarla tek tek tanıştıktan sonra) buyurdular ki; -5- 

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 terzisi, Habil amca vardı. 
Efendi hazretlerine, evlenmek istiyorum, 
demiş. Peki, git bir gör buyurmuş. 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.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, haziran ayının 28' i ... 

Enver abim, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı 
Güzelşehir'deki evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim (arkadaşlarla tek tek tanıştıktan sonra) buyurdular ki; -6- 

01 Mayıs 2013  Çarşamba 

02 Mayıs 2013  Perşembe 



 

 
Hocamız buyurdular ki; Bir gün, Benim 
Dinim isminde bir din kitabı dağıtıldı. O 
kitabı aldım, Efendi hazretlerine 
götürdüm. Efendi hazretlerine okumaya 
başladım, mübarek baştan sona dinledi, 
devam et, buyurdu. Kitap bitti, buyurdular 
ki; Bir tek harf bile yanlış değil, hepsi 
doğru. Ama kim okursa zehirlenir. Onun 
yazarı habistir, o satırlardan lağım gibi 
kötü kokular geliyor. Sakın Hilmi, bunu bir 
daha okuma. Yak, başkası zehirlenmesin. 

Okuyanın kalbi hemen kararır. Kalbi karardı mı, önce haramlar, sonra küfür kokar. 
Kalp karardı mı, haramlar tatlı gelmeğe başlar. 

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

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 

03 Mayıs 2013  Cuma 



 

 
Enver abim idi, Sizinle aramızda vasıta olan, 
Enver abim idi, sırlarınıza vâkıf olan, 
Enver abim idi, Işığınızla cihanı aydınlatan, 
Enver abim idi, gönülleri ferahlatan, 

Sizden sonra, O'da kavuştu şimdi maşuğuna, 
Nasıl dayanılır, yetim kaldık bu dünyada.

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 
yaşamak gibidir... 

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

 
Sene 1987... şubat ayı. 

Enver abim burun ameliyatı olmuştu. 

Hastaneden eve geldikleri gün, bizim evde hazırlanan yemekleri bir tepsi içinde Enver 
abimlere götürdüm. 

Niyetim sadece, geçmiş olsun ziyareti olup, elimdekileri kapıdan bırakmak idi, içeriye 
girmeyi düşünmemiştim. 

Yolda giderken akşam ezanı okunuyordu. 

Kapıyı rahmetli hanımannemiz açtılar ve "Enver abin namaz kılıyor, biraz bekleyin, sizi 
içeriye alsın" buyurdular. 

Tabii pekçok sevindim. 

Biraz sonra Enver abim kapıya geldi ve giriş kattaki oturma odasına beni aldı. 

O gün ameliyat olduğundan yüzünün çoğu yerinde sargılar vardı. 

Soba yanıyor ve yanında seccade serili idi. 

Namaz kıldın mı buyurdular. 

Evvela namazını kıl, oturalım buyurdular. 

Benim namazım bittiğinde, dua ederken, Enver abimin de tekrar yere oturup ellerini 
açıp duaya iştirak ettiklerini görünce çok şaşırdım. Mütevaziliğini bildiğim halde, 
tevazunun bu şekline tekrar şahid oldum. 

Sonra otururken, bana mektubatdan birkaç mektub okuttular. 

Bir ara, bugün ne rüyaları gördün buyurdular. 

Peygamber efendimiz ile ilgili birkaç rüya anlattım. 

Enver abim buyurdular ki; "Senin hacca gitmen lazım, hazırlan, bu sene gideceksin". 
Tabii hiç beklemediğim bir söz idi. Şaşkınlıkla "efendim hocamızdan nasıl izin alacağız" 
dedim. 

Enver abim o kadar merhametli idi ki; "Ben sana izin alırım, birkaç gün sonra neticeyi 
bana sor" buyurdular. 



 

 
Birkaç gün sonra, hanımannem vasıtasıyla izin alındığını öğrenerek çok sevindim. 

Hac zamanına kadar mübarek hocamız bizi zaman zaman evlerine çağırıp, nasıl hac 
yapacağımızı, orada nasıl davranacağımızı anlattılar. O sene arkadaşlarımızdan 
kimlerin hacca gittiğini bize sordular, diğer abilerimize de bazı nasihatlar gönderdiler. 
O sene hastalarımın arasında müftülükte yetkili bir zat vardı. Onun vasıtasıyla, o sene 
hacca giden arkadaşlarımızı aynı kafilede bir araya getirtmiştik. 

Velhasıl hacca gitmeme de Enver abim vesile olmuştu. 

Enver abim zülcenaheyn bir zâttı. Hocamız ile aramızda her konuda vasıta olurdu. 
Enver abim olmasaydı insanlar hocamızı tanıyamazdı, anlayamazdı... 

Enver abim, ömrü boyunca insanlar yanmasın diye, 
dünyada ve ahirette insanlar huzurlu olsun diye 
uğraştı. 

Enver abimizi her insan elinde olmadan, 
farkında olmadan severdi. Tabii bu sevgi, Onun 
kalbinden gelen sevginin yansımasıdır. Enver 
abimin kalbinde anlaşılamaz bir mıknatıs vardı,.. 
öyle ki; insanlar O'na doğru kuvvetle çekildiğini 
farkederlerdi.  
Enver abimde silsile-i âliyyenin kokusu vardı. 
İnsanlar onu görebilmek için yarışırlardı. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç 
duyulan bir insandı. 

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması 
mümkün değildir. 

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

Fî emanillah. 
 

 

 

 
2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -1- 

-Nasılsın Ali? 

-Elhamdülillah efendim. 

-Maşallah, pırıl pırıl, ayna gibi parlıyorsun. 

-Sayenizde efendim. 

Arapçada, Avâmilde bir kaide var. Helekel âlimun. Heleke, 
helak oldu. Kimler? Âlimler. Ömrünü ilme vermiş, hepsi 

04 Mayıs 2013  Cumartesi 



 

 
helak olmuş. Bütün âlimler! İllel âmilün. Ancak o kitapları yazanlar veya okuyanlar, 
onunla amel ederlerse müstesna.. Bugün Mektûbâtı dinliyordum, imam-ı Rabbani 
hazretlerine bir genç böyle yüksek makamlardan halleri sormuş. Buyurmuşlar ki; Ey 
genç, senin bu sualleri sorman, çok güzel şeyler. Ama ilim, bilgi öğrenmek için değil, 
edinmek içindir. Bırak, onu ehli bilsin, bildirsin. Ama sen, bana yapacağın şeyleri sor. 
Çok mühim! Dolayısıyla, helekel âlimun. Âlimlerin hepsi yandı. İllel âmilun. Yalnız 
ilmiyle amel edenler hariç. Helekel âmilun. Onlar da yandı. İlim öğrendi, amel etti; 
ama yandı. Yani helak oldu. İllel muhlisin. Ancak onu Allah rızası için yapanlar.. 
Dolayısıyla, dinimizin aslı, ilim, amel ve ihlastır. Her zaman, her yerde bu geçerlidir. 
Ahirette bir çuval keçi boynuzu olacağına, bir kaşık bal olsun, ama bal olsun! Çünki 
Allahü teala ahirette kendine ait olanları kendine ayıracak, sana ait olanlara veyahut 
da taktir etsinler, bilmem ne desin diye yaptıklarına, bunun benimle alakası yok, 
diyecektir. Bunlar sol tarafa konulacaktır. Onun için, çok büyük ümitlerle gelen, büyük 
sevaplarla geldiğine inanan bazı insanlar, borçlu çıkabilir. Onun için, mübarek 
Hocamız bana buyurdular ki; Mümkün mertebe hiçbir davayı, ahirete bırakmayın. 
Evet, alacaklı olabilirsiniz; ama oradan borçlu da çıkabilirsiniz. Kaç kere söylüyorum, 
Allahü teala Kur'an-ı kerimde buyuruyor ki; Sizin için barış hayırlıdır. Borçlu da 
çıkabilirsin. Bir yan bakışın, bir kalp kırmaya sebep olabilir. Veya bir sevindirmen, 
göklerce sevap kazandırabilir. Onu Allahü teala ölçer. Sen ölçemezsin. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -2- 

Birgün Mübarekler bir arkadaş ile birlikte Işık 
Kitabevinin vitrinine bakıyorlardı. O arkadaşa, 
Hüccet-ül İslam kitabını sordular. Buyurdular 
ki; Bu kitabı tanıyor musunuz? Tanıyorum 
efendim, dedi. Buyurdular ki; Birgün Efendi 
hazretlerine gittim, "Hüccet-ül İslam kitabını 
tanımak için, otuz sene okumak ve içindekileri 
yapmak lazım", buyurdular. Çünki ilim, 
öğrenmek için değil, edinmek içindir. Onun 
içindeki yazılanlarla tek tek, hiç sapmadan 
amel etmekle o kitap tanınır. Yoksa sadece 
okumakla olmaz. Onun için, iki çuval keçi 
boynuzu yerine, iki kaşık bal daha iyidir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

05 Mayıs 2013  Pazar 



 

 
 

 

 
2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -3- 

Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurdular ki; "Allahü teala 
yeryüzünde her hastalığa bir ilaç yaratmıştır. Her şey için 
şifa vardır. Ama gönlün şifası, zikrullahtır. Kalbin ilacı, zikr 
etmektir". Mübarekler yine birgün buyurdular ki; "Dinimizin 
asıl gelme sebeplerinden birisi, dünyaya karşı soğukluktur. 
Bugün Nişancı camisine Cuma'ya gittim. Orada hoca 
devamlı suretle dünyayı kötüledi. İyi, doğru. Ama dünyanın 
ne olduğunu söylemedi. Tabi o dünyayı söylemeyince, 

oradaki gençler düşünecekler ki, demek ki yahudiler ermeniler çalışacak, müslümanlar 
yatsın. Çünki dünyayı sevmek uygun değil. İşte hocanın bunu söylememesi neden? 
Mürşid-i kâmil görmediği için. Kitaptan okuyor, doğru. O okuduklarının anlatılması, 
başka bir ilim. O ilim, bu değil. İşte dünya demek, haram parayla yapılan alışverişdir. 
Allahü tealanın sevgisi, ahiret menfaati bir tarafa demektir. Yalnız nefsin menfaati için 
yaşamaktır. Bu, haramdır. Bütün her cins günahlar, dünya olur. Velhasıl, Cenab-ı 
Hakkın rızasının dışında, Onun sevgisinin, Onun razı olmasının dışında her ne yapılsa, 
hepsi dünya olur. Dünya mel'undur. Ama ne? Haramlar. Eğer helal olan para, helal 
olan mal, haram olsaydı, dünya olsaydı, İbrahim 'aleyhisselamın' ovaları dolduran 
davarları olmazdı. Büyüklerimizin hepsinin malı, parası çok idi. Mesela İmam-ı Azam 
hazretleri, şeker tüccarıydı. Gemilerle getirip satardı. İyi para kazanırdı. Ama kendisi 
buna kıymet vermezdi, talebelerine, fakir fukaraya dağıtırdı. O halde, para kazanmak 
günah değildir". 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı.  

O gün Enver abim buyurdular ki; -4- 

Cömertlik, cebindeki parayı vermek, elindeki maldan 
vermek, insanların gönlüne hoş gelsin diye para dağıtmak 
değildir. Bu bir cömertliktir; ama asıl cömertlik, imandan 
vermek, imanından vermektir. İmanından vermek ne 
demektir? Mesela, Ebu Bekr-i Sıddık 'radıyalllahü anh' geldi 
müslüman oldu, imanı tam oldu. Ya Resulallah, beni 

06 Mayıs 2013  Pazartesi 

07 Mayıs 2013  Salı 



 

 
dinleyecek, beni sevecek altı arkadaşım daha var. Hemen getireyim, onlar da bu 
imana kavuşsunlar, dedi. İşte cömertlik budur. Yani kendisi için sevdiğini, kendisi için 
kavuştuğu nimeti, bir başkası tarafından da elde edilmesi cömertliktir, buyurdular 
hocamız. Onun için, bu kitapları basanlar, yayanlar, hele hele Huzurpınarı sitesi için 
çalışanlar, hizmet edenler, ne için çalışıyorlar? Bu cömertliklerinden çalışıyorlar. Millet 
istifade etsin diye! Yeter mi Ali? 

Döndü dolaştı, Huzurpınarına geldi söz. Cömertliği anlattık, bari biz de cömertlik 
yapalım, dedik. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı.  

O gün Enver abim buyurdular ki; -5- 
Çok mühim tarihi vak'a var, size 
anlatacağım. Bu hadiseyi 
yaşayanlar hayatta. Bizim 
abilerden İbrahim abi profesör. Bu 
evlendi, Erzuruma tayin oldu. 
Orada hocalık yapıyor. Hanımı bir 
gün merdivenlerden bir düşmüş, iki 
gözü âmâ olmuş. Görmek yok, 
bitti. Gitmedik doktor, gitmedik 
hoca bırakmadılar. Bir akşam evde 
Mübarekler imam, arkada Bülent 
abi ile Enver abi cemaat, namaz 
kılıyoruz. Telefon çaldı, selam 
vermek üzereydiler zaten, selam 
verdiler, ben aşağıya indim, 

Mübarekler namaza devam ettiler. Tabi kendini tanıttı, dertliyim, felaket üzüntüdeyim, 
dedi. Ne oldu, dedim. Hanım merdivenlerden bir düştü, iki gözü kayboldu, hiçbir şey 
görmüyor. Ne olur bunu Mübareklere arz et, dedi. Şimdi namaz kılıyorlar. Sen kapat 
telefonu, namazdan sonra söyleyeceğim, dedim. Namaz kıldık, dua ettiler, neydi o 
telefon, buyurdular. Efendim, Erzurumda İbrahim abi var. Hanımı düşmüş, âmâ 
olmuş, iki gözü görmüyor. Her çareye başvurmuşlar, hiçbir fayda olmamış. Dua istiyor 
efendim, dedim. Hay hay. Ben dua edeceğim, siz ikiniz amin deyin, buyurdular. Peki 
efendim, dedim. Bülent abi ile ikimiz bir başladık amin demeye, Mübarekler dua, biz 
amin, Mübarekler dua, biz amin.. Epey sürdükten sonra, Allah şifa verir inşaallah, 
buyurdular. Sabahleyin İbrahim abiden bir telefon ki, telefon kopacak. Sevincinden 
bağırıyor: Abi! Gözleri açıldı. Abi! Bu gece rüyada Mübarekleri gördü, sonra renkler 
yavaş yavaş gelmeye başladı, sonra bütün renkler bitti, uyandı ki, ben görüyorum 

08 Mayıs 2013  Çarşamba 



 

 
diye bağırmaya başladı dedi. Bir müddet sonra bir kızı dünyaya geldi. Telefon. Abi! Ne 
oldu? Kız çocuğumuz dünyaya geldi, Mübarekler ismini koyar mı?. Geldim 
Mübareklere arz ettim. Efendim böyle böyle olmuş dedim, anlattım. Efendim, madem 
ki ışığa kavuştu, ona güzel bir isim koyalım, Lamia koyalım, buyurdular. Lamia. Işığı 
görmüş manasına geliyor. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı.  

O gün Enver abim buyurdular ki; -6- 
Mübarekler buyurdular ki; 
Eğer görüştüğünüz zât 
hakikaten mürşid-i kâmil ise, 
eğer sen de gerçekten 
talebeysen. Talebe demek, 
artık ben yokum, ben tam 
teslimim, iradem yok, aklım 
yok, param yok, mevkiim 
yok, hiçbir şeyim yok, 
demektir. Böyle olursa, 
veren olgun, alan uygun 
oluyor ve alışveriş oluyor. 
Talebe kendini zorlasa bile, 
mümkün değil o talebenin 
kalbinde dünyalığa karşı, 
yani bu haramlara karşı, 
lüzumsuz şeylere karşı, yani 
Cenab-ı Hakkın dairesinin ve 
büyüklerin sevgisi dışında 
olan her şeyin muhabbetine 

karşı, soğukluk olur. Bu, ancak büyüklerin sevgisiyle olur. Başka imkan yok, 
buyurdular. Çünki ilacı o! İlacı, büyüklerin sevgisidir. Bir hortumla, bir kabloyla onların 
kalbine kendi hocasından gelir. Kendi hocasına da, kabloyla onun hocasından gelir. 
Böylece Cenab-ı Peygambere gider. Ona da, Allahü tealadan gelir. Dolayısıyla, o 
kablo, o network bir bağlandı mı, sen yerken, uyurken, gezerken, her ne yaparsan 
yap, devamlı surette, istesen de istemesen de, senin kalbine aşk-ı ilahi gelir. O 
sevgiyle insan, uçarak cennete gider. Ne ölüm acısı çeker, ne de kabir azabı. İşte 
gönlü tedavi etmek için, bir doktora, bir mürşide danışmak lazımdır. Onların isimleri, 
cisimleri yeter. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

09 Mayıs 2013  Perşembe 



 

 
 

 
 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

 ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 
yaşamak gibidir... 

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

 
1980 senesinde diş hekimliği fakültesinden mezun oldum. 
Fakültede asistan olarak kalmam için bazı hocalarımız ısrar ediyorlardı. Ayrıca 3-4 
alternatif daha vardı. 

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

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

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 

10 Mayıs 2013  Cuma 



 

 
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. 
 

 

 

 

2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -7- 

Namaz Vakitlerini yazarken ya 
rabbi, böyle mi olacak diye, birgün 
çok darlandım, buyurdular. 
Tamamen matematiksel hesap. 
Kitaptan bakıp da tercüme edeyim 
diye bir olay yok. Bu vaziyette 
bıraktım ve yattım. Sabahleyin 
kalktım ki, o mesele kendiliğinden 
çözüldü, buyurdular. Bir mübarek 
zât bir fıkıh kitabı yazmış. O fıkıh 
kitabını yazarken uğradığım 
musibetleri, tarif edemem. 
Bulutlardan yağmur yağar gibi, 
belalar üzerime geldi, buyurmuş. 

Çünki orada Cenab-ı Hakkın rızası var. Şeytan, nefis, seksen türlü engel çıkarır. 
Mübarekler buyurdular ki; En büyük sıkıntı, dine hizmete nefsin karşı gelmesidir. 
Şeytanın ki, ıvır zıvır, zayıf, buyurdular. Ama nefis, devamlı surette millet ne der, ayıp 
olur, der. Peki, Cenab-ı Hakka karşı ne oluyor? 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

11 Mayıs 2013  Cumartesi 



 

 
 

 

2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -8-  
Ali, sevindin mi? 

Bugün bayram var. 

Birisi bir levha yazdırmış. Enver abi, 
size uygun bir levha yazdırmak 
içimden geçti, hediye getirdim, dedi. 
Yazıyor ki; Bu da geçer yahu! Çok 
hoşuma gitti. Bu da geçer! 

Mübarek Hocamız 'kuddise sirruh' 
buyurdular ki; İki şey geçiyor ki, bu 
geçen iki şeyin tekrar gelmesi 
mümkün değildir. Eğer geri getirmek 
mümkün olsaydı.. İnsanlar gözünden 

göz yaşı değil, kan akıtsalar, onu tekrar geri getiremezler. Bir tanesi, gençliktir. 
İkincisi, kaybettiği dostları ve ahbapları. Bulamazsın. Şimdi Mübarekler nasıl geriye 
gelir? Mümkün değil. Onun için, hayattayken bunların kıymetini bilelim. Nasılsa birgün 
pişmanlık mutlak gelecektir. Mübarekler buyurdular ki; İnsan ahirette ne kadar az 
pişmanlık duyarsa, o kadar kârdadır. Yoksa pişman olmamak mümkün değildir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 
Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı. 
O gün Enver abim buyurdular ki; -9- 
Ali, bunlar Huzurpınarı mı? 
Bu abiler kitap satışına da çıkıyorlar, huzurpınarına da hizmet ediyorlar değil mi? 
Huzurpınarı çok faydalı bir Site! 
Kişinin ahirette mahrum kalmaması için, her imkanı kullandık.  
Birgün eve bir arkadaşı çağırdılar, mektupları verdiler. Bir de, bir liste verdiler. 
Afrikada ismi cismi zor bulunacak memleketler.. Buyurdular ki; Buralara kitap 
gönderin ki, ahirette bunlar biz hıristiyan kaldık, islamiyeti bilemedik, bize söyleyen 
olmadı demesin, bizden davacı olmasınlar, buyurdular. Çok acayip yerlere, her yere 

12 Mayıs 2013  Pazar 

13 Mayıs 2013  Pazartesi 



 

 
kitap gönderdik. Hatırlıyorum, birisi Sri 
Lankadan üçbin adres göndermiş, kitap 
istiyorlar. Ne olursa olsun, bize kadar ulaştıktan 
sonra, biz hayır demeyiz. Kitap gönderin, 
buyurdular. Haftalarca, çuval çuval kitap 
gönderdik. Mübarek Hocamız, Allah için 
yorulmak ne büyük nimet, buyurdular. Aynı 
yorgunluğu nefs için de yapabilirdik. Ama sıfır 
olurduk. 
Birgün bir sohbette, efendim Cennet sonsuz, 
Cehennem de. Ama Cennette tarifi imkansız 
büyük nimetler var. Cennetten bir inci dünyaya 
gelse, onun nurundan güneş kararır. Allahü 
teala her şeyi bir sebeple yaratmıştır. Cenneti 
de, evliyaların kalbinde yaratmıştır. O 
büyüklerin kalbine giren, oraya gider. Allahü 
teala bize Efendi hazretlerini tanıttı. Ne demek 
o efendim? Yani cenneti verecek bize demektir. 
Çünki Allahü teala bir şeyi verdi mi, geri almaz, 

buyurdular. Allahü teala bir kuluna bir nimet verdi mi, inkâr olmadıkca kat'iyyen geri 
almaz. Birgün bir yazı yazdırdılar. Yanlış yazmışız. Onlar silgi verdiler. Tabi iş bittikten 
sonra, Mübareklere geri vermek istedim. Olur mu kardeşim? Biz verdiğimizi geri alır 
mıyız, buyurdular. Onlar Cenab-ı Hakkın sıfatlarıyla sıfatlandıkları için, Allahü teala 
nasıl verdiğini geri almıyorsa, Mübarekler de öyle! Büyükler verdiğini geri almazlar. 

Çok neş'eli bir gece geçirdik. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -10- 

Sen de vardın Ali, bir gece Mübareklerle beraber Elmas Dedeye bayram ziyaretine 
gittik. Alibeyköyde oturuyordu, PTT müdürüydü. Mübarekler o gün Ali'nin nişan 
yüzüğünü takmışlardı. 

Şimdi Elmas Dede gitti, misafirlere vermek için şeker getirdi. Ben de ben dağıtayım 
diye gittim, tabağı Elmas Dedenin elinden aldım. Her zamanki aceleciliğim sebebiyle, 
ayağım halıya takıldı, tabak bir tarafa, şekerler bir tarafa, ben bir tarafa.. Mübarekler 
de orada oturuyorlar. Şekerleri toplamaya başladım, Hocamız buyurdular ki; Öyle 
kalın, toplamayın. Ben de, ne buyuracaklar diye bekliyorum. Efendim, Tefsirde 
okudum. Bir mü'min, (elhamdülillah, bunların hepsi mü'min), kabre girdiği zaman, 
Allahü teala bir huri gönderecek. Sen dünyadayken şunu şunu ferahlandırdın, o 

14 Mayıs 2013  Salı 



 

 
günden beri seni bekliyorum 
diyecek ve o mü'min onun 
gerdanlığına bakacak ki, nasıl bir 
şey diye gözü incilere takılacak. 
Elini uzatacak; fakat her an 
kopabilir. Tutunca kopacak tabi 
efendim. Zaten kopsun diye 
bağlanmış. Tabi bütün inciler kabre 
dağıldı. Mü'min çok üzülecek, çok 
sıkılacak ve bu sefer utancından, 
tek tek o incileri toplayacak. Fakat 
efendim, yerden son inciyi aldığı 
zaman, kabir hayatı bitecek. Sırf 
kabirde meşgul olsun, sıkılmasın, 
biraz da utansın diye.. Efendim, 

bütün incileri toplar, kabir hayatı biter, buyurdular. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -11- 
Birgün Fatih'teki evde, namazdan 
sonra Mübarekler anlattılar 
anlattılar, bir abi elini kaldırdı. Ne 
var kardeşim, buyurdular. 
Efendim, bir dua eder misiniz? Ben 
hemen şimdi burada öleyim, dedi. 
Allah Allah, siz o kadar nefsinize 
düşkün müsünüz kardeşim, o ölsün 
bu ölsün, kim yapacak bu 
hizmetleri? Onun için, siz yaşamak 
isteyin ki, dinimiz yayılsın 
buyurdular. 

Hocamızdaki gayrete bakın; 
Mübarekler buyurdular ki; "Bir 
gece Efendi hazretlerine gittim. 

Yağmur yağdı, yerler çamur. Bir saat geçti, saat sekiz-dokuz. Dururken, Efendi 
hazretleri buyurdular ki; Acaba Münir nasıl? Münir abi de, Bayezid'de oturuyor. Ben 
hemen odadan çıktım, ayakkabılarımı giydim, yürüye yürüye, koşa koşa... Eyüp 
tepesinden Beyazıd'a. Gece ve kabristanın içinden... Edirnekapı'da öyle şimdiki gibi 
yol yok. Sadece mezarlıkların arasında patika bir yol var.. Oradan gittim, kapıyı 

15 Mayıs 2013  Çarşamba 



 

 
çaldım. Münir abi çıktı; efendim Efendi hazretleri sizi sordu, nasılsınız, dedim. İyiyim, 
bir şeyim yok. Ellerinden öperim, dedi. Tekrar soluk soluğa geri geldim. Efendi 
hazretleri hâlâ sohbete devam ediyordu. Efendim, ben Bayezide gittim, Münir abiyi 
gördüm, dedim. Öyle mi? Nasıl buldun, dedi. İyi, sıhhati yerinde. Bir sıkıntı yok 
elhamdülillah, dedim. Oh, çok rahatladım, beni çok sevindirdin, dedi. O kelimeyi 
almak için gittim" buyurdular. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -12- 
Bir insan hocasını seviyorsa, 
onun üç alameti vardır, 
buyurdular. Bir, onun 
sevdiklerini sever, onun 
sevmediklerini sevmez. İki, 
her zaman, her yerde, ondan 
bash edilmesini ister. Üç, 
hayattaysa tabi, onun 
dertlerini, sıkıntısını, sevincini 
paylaşmak ister, onu yalnız 
bırakmaz. Eğer o, dertleri ve 
sıkıntılarıyla baş başa 
kalıyorsa, ilgilenilmiyorsa, 
sevilmiyordur. Abiler Enver 
abiyi seviyor ki, Onun borcuna 
ortak olmak istiyorlar. Her 
taraftan ne mektupla, ne 
dualar.. Ama Mübarekler ne 

buyuruyor; Eğer Enver'in kalbinde bir milim, bir zerre menfaat düşüncesi olsa, hiçbir 
abi onu sevmez. Çünki sevmek veya sevilmemek, insanın kendine olan düşkünlüğüne 
bağlıdır. 

İmam-ı Rabbani hazretleri Mektûbâtta buyuruyorlar ki; Çalış, acele etme! 
Ya rabbi, bu evliliği hayırlı ve mübarek eyle. Mes'ud ve bahtiyar eyle. Her iki cihanda 
aziz eyle. Onların da, bizim de, günahlarımızı afv-ı mağfiret eyle. Böyle bir sohbetin 
tekrarını ihsan eyle. Amin. Değil mi Ali abi? Beğendin mi bu işi? 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

16 Mayıs 2013  Perşembe 



 

 
 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, Cum'a gününü ve kandilini tebrik 
ederiz, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 
yaşamak gibidir... 

 
Geçen haftanın devamı: 

Bir müddet sonra 1981 senesi ortalarında askerlik için celb evrakları geldi. O gün 
kandildi. Muayenehane açılalı henüz 7-8 ay olmuştu. 3 sene askerlik için sıra 
gelmeyecek denilmişti. Tecil ettirme imkanı vardı, acaba bir müddet tecil ettirsek mi 
diye düşünüyordum. Her kandilde olduğu gibi, akşama hocamıza kandil ziyaretine 
gidecektik. Hocamıza durumu anlatıp, ne yapayım diye sormağa karar verdim. 

Aynı günün akşamı hocamıza kandil ziyaretine gittik, fakat sohbetin tadından sormağı 
unuttum. Sohbetten sonra veda edip kapıdan çıkarken herkese birkaç kelime iltifat ve 
nasihat ediyorlar, gönüllerini alıyorlardı. Sıra bana geldiğinde; "Hayrola, yolculuk mu 
var" buyurdular. Bir anlık tereddüdden sonra, askerlik için söylediklerini anlayıp; evet 
efendim dedim. "Bir an evvel askerliğinizi yapın, tecil ettirmeyin. Arkadaşlarımızın çok 
olduğu bir yere gidersiniz, hizmetlerinizin karşılığını görürsünüz, rahat edersiniz, 
hayırlı olsun" buyurdular. Hakikaten de söyledikleri gibi oldu. Hiç sıkıntı çekmedim. 
Her fırsatta İstanbul'a gelip ziyaretlerine geldim. 

Bir defasında İstanbul'a geldiğimde kitap hizmetlerine katılacağım zaman, (hocamız 
bir müddet bazı şartlardan dolayı subay arkadaşların bu hizmetlere katılmasını 
istemiyor) denildi. Ben muvazzaf subay değilim, diye düşündümse de hocamızın evine 
ziyarete gidip sordum. Ben de katılabilirmiyim dedim. Hocamız hiç kimseye şunu yap 

17 Mayıs 2013  Cuma 



 

 
veya yapma diye emir vermezlerdi. Tavsiye şeklinde kıymetini anlatırlardı. O gün 
hocamız benim sualime cevab olarak buyurdular ki; "Bir kişi o kadar zengin olsa ki, 
dünyanın her şeyi, yerin altı ile üstü ile onun olsa ve hepsini Allah yolunda sadaka 
olarak fakirlere dağıtsa, alacağı sevab, unutulmuş bir sünneti meydana çıkarmak 
sevabı yanında hiç kalır. Bu kitaplarla farzlar yayılıyor. Emr-i maruf sevabı hiçbirşeyle 
kıyaslanamaz" buyurdular. Bu hizmetlere iştirak etmemizi istediklerini anlamış oldum. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah.
 

 

 

 

2009 senesi, temmuz ayının 14' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden bir arkadaşımızın nişan yüzüğünü 
takmak için Güzelşehir'deki evlerine kabûl etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -1- 

Bravo. Melekler kanatlarını 
döşerler. Karadaki hayvanlar, 
gökteki kuşlar, denizdeki balıklar, 
dinimize hizmet edenler için tevbe 
ve istiğfar eder. Ya rabbi, afv et 
bunu, derler. Bu ne seadet! Hele 
içindekilerden bir tanesiyle bir amel 
etse, yerken, içerken, o ibadet 
yaptıkça, sevap kazanılır. Bu fırsat 
kaçırılır mı! Onun için, otobana 
girmek çok zordur; otobana 
girdikten sonra, her kilometre, her 
metre, hep sevap yazar. Ama 
önünde yetmişüç tane otoban var. 
Allah korusun, bir yanlış yola girdin 

mi; geri dönüş yok, sağa sola dönüş yok. Bu arada otobanın sonunda gidilecek yeri 
düşünmek lazım. İşte Mübareklerin bize yaptığı en büyük iyilik; bu otoban, Rabbimizin 
razı olduğu otobandır, hepiniz buraya girin, buyurmalarıdır. Bizim kendiliğimizden 
bulmamız mümkün değildir. Bu otobana girdikten sonra, Mektubatta buyuruluyor ki; 
Şöyle de olsa, böyle de olsa, azizdir. Çünki yol kavuşturucudur. Sen 
kavuşamayabilirsin; ama yol kavuşturucudur. Geri dönüşü yoktur! İşte Allah rahmet 
eylesin, Mübarekler buyurdular ki; Efendi hazretleri beni aldı, bu otobana getirdi. Artık 
Efendi hazretleri beni bu yola getirdikten sonra, herhangi bir ibadeti, herhangi bir 
hizmeti kendi şahsımdan bilsem, yanarım. Çünki ben bu yolda değildim. Her nefesim 
günahtı. Efendi hazretleri beni aldı buraya koydu. Şimdi ben nasıl iyi işleri 
kendiliğimden yapıyorum diyebilirim, buyurdular. 

-devamı var-  

ali zeki osmanağaoğlu 

18 Mayıs 2013  Cumartesi 



 

 
 

 

 
2009 senesi, temmuz ayının 14' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden bir arkadaşımızın nişan yüzüğünü 
takmak için Güzelşehir'deki evlerine kabûl etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -2- 
Dolayısıyla, büyükler 
buyuruyorlar ki; Bu yol, mutlak 
olarak Cenab-ı Hakkın rızasına 
kavuşturucudur. Sen kavuşmak 
istesen de, kavuşmak 
istemesen de, kavuşacaksın. 
Çünki bir kere yola girdin, 
dönüşü yok! Sağa sola dönüşü 
yok, arkadaki de bastırıyor. 
Mecbur devam edeceksin. Yani 
birinin peşine takılsan da, 
sürünsen de, devam edeceksin. 
Artık aldığı mesafe, herkesin 
kendi kabiliyetine göredir. Ama 
eninde sonunda kavuşacaktır. 
Efendim dünyada kavuşamadı. 
Kabirde kavuşur. Kabirde 
kavuşamadı, mahşerde 
kavuşur. O da olmadı, cennette 
kavuşur. Çünki yolun sonu 
cennettir. Allah muhafaza 

eylesin, sen değil, yolun kendisi kavuşturucudur. Allah muhafaza eylesin, yol çok 
kıymetli olduğu için, düşmanı çok vardır. Şeytan ve nefis düşmandır. İşte Allah 
korusun, bu yolda olanlar için en büyük tehlike, imtihan, inkâr ve incitmektir. Üç 'i' 
harfi, ne kadar mühimdir. Bir; seni bu yola kavuşturan mübarek zâtı incitmektir. İki; 
seni bu yola kavuşturan zâtı inkâr etmektir. Üç; seni bu yola kavuşturan zâtı imtihan 
etmektir. Üçü de birbirinden felakettir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, temmuz ayının 14' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden bir arkadaşımızın nişan yüzüğünü 
takmak için Güzelşehir'deki evlerine kabûl etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -3- 

19 Mayıs 2013  Pazar 

20 Mayıs 2013  Pazartesi 



 

 
İşte bu yolda kalmanın en güzel 
yolu, kim ihlâslı ise onunla beraber 
olup, ben anlamam deyip, onun 
eteğine yapışmaktır. O ne 
yapıyorsa sen de onunla yap ve 
selamete er. Bir, kendi başına bir 
milim ilerleyemezsin. İki, kendi 
başına başkalarına yem olursun. 
Üç, kendi başına hem kendini, hem 
başkasını yakarsın. Onun için, 
Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve 
sellem' diyor ki; Dinül mer'i dinül 
ahihi. İnsanın dini, arkadaşının dini 

gibidir. Veyahut da halilihi. İnsanın dini, dostunun dini gibidir. İyi arkadaş seçmeyen, 
iyi olamaz. Arkadaşa, eş, iş, neşriyat, her şey dahildir.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, temmuz ayının 14' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden bir arkadaşımızın nişan yüzüğünü 
takmak için Güzelşehir'deki evlerine kabûl etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -4- 

Doksan yaşında bir mübarek zât varmış; ama çok 
gençmiş. Nasıl bu kadar genç kaldınız, demişler. Bana 
akıl vermeyen talebelerim olduğu için. Ben ne dersem 
peki diyenlerle rahat ettim, buyurmuş. Bir kelime ama, 
insanı ya mü'min, ya kâfir yapar. Hazret-i Ömer 
'radıyallahü anh' peki dedi, ikinci halife oldu. Eğer 
peygamberlik devam etseydi, peygamber olacaktı. Ebu 
cehil hayır dedi, cehennemin dibine gitti. Şimdi ne 
oldu? Bir kelime! 

Onun için Allah rahmet eylesin, Allah şefaatlerine nail 
eylesin, mübarek Hocamız, dünyada en zor iş, karar 
vermektir, buyurdular. Yani, peki mi, hayır mı 
diyeceksin. Bundan daha zoru yoktur. Çünki o bir 
kelime ya cennete, ya cehenneme götürür. Onun için, 
Allahü teala karar verme noktasında kullarını başı boş 
bırakmamıştır. Karar vermeden evvel, güvendiğiniz, 
itimad ettiğiniz insanlarla, ben böyle böyle yapmak 
istiyorum, ne dersiniz diye, bir istişare edin, sorun. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

21 Mayıs 2013  Salı 



 

 
 

 

 
2009 senesi, temmuz ayının 14' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden bir arkadaşımızın nişan yüzüğünü 
takmak için Güzelşehir'deki evlerine kabûl etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -5- 

Eğer mutlaka soracak kimse bulamıyorsan, git bir ağaca sor; 
ama sor! Çünki insanın nefsi, ben yaptım, oldu, der. Halbuki 

olmadı. Çünki mübarek Hocamız buyurdular ki; Sorarak 
yapan, kazansa da kazandı, kaybetse de, kazandı. 
Sormadan yapan, kazansa da kaybetti; kaybetse de, 
kaybetti buyurdular. 

Saf, temiz bir mübarek zât varmış. Ya rabbi, diye dua 
ediyor, bir şeyler istiyormuş. Şeytan insan şeklinde 
gelmiş, bu kadar senedir yalvarıyorsun, sana hiç cevap 
veren olmuyor. Bu işten vazgeç, demiş. O da, doğru 
söylüyorsun, demiş. İşte saf, mürşidi yok. Rüyasında 
bir mübarek zât, sakın o mel'unun dediğine inanma. 
Çünki eğer Allahü teala vermek istemese, sana ya 
rabbi, dedirtmezdi. Eğer seni sevmese, sana vermek 

istemese, sen zaten ya rabbi, diyemezsin. Senin sesine 
bundan daha fazla icabet olur mu? Senin yalvarman, çok 

şey kazanman demektir, demiş. 

           -devamı var- 
                     ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, temmuz ayının 14' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden bir arkadaşımızın nişan yüzüğünü 
takmak için Güzelşehir'deki evlerine kabûl etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -6- 

Cüneyd-i Bağdadi hazretleri ömrü boyunca, ya rabbi, şu iblisi bir görebilir miyim diye 
dua etmiş. Birgün ihtiyar bir adam şeklinde gelmiş. Bunu da görünce ruhu çok 
sıkılmış. Sen ne biçim adamsın? Sana baktığım zaman, ruhum sıkılıyor, demiş. Beni 
görmek için yıllarca dua ettin, demiş. Sen iblis misin? Peki, neden Adem 
'aleyhisselam'a secde etmedin, lanetlendin, demiş. Ya Cüneyd, nasıl yapayım? 
Rabbime aşıkım. Rabbime secde etmediğim bir tek yer yok. Rabbime secde etmek 
varken, neden Onun kuluna secde edeyim? Çünki ben, Onun kuluyum, Ona taparım, 
demiş. Bir ses, yalan söylüyor. O benim emrime secde etmedi, demiş. Efendi 
hazretlerinin Kırk Hadis-i şerif kitabında okudum, secde etmemesinin sebebi, secdeyi 

22 Mayıs 2013  Çarşamba 

23 Mayıs 2013  Perşembe 



 

 
lüzumsuz gördüğündendir. Ya 
rabbi, bunda yanlış yapıyorsun, 
dedi, bundan dolayı ebedi 
lanetlendi. Allah korusun, secde 
etmemek, namaz kılmamak, bir 
suçtur; ama namazı inkar etmek, 
küfürdür. Allahü tealaya, senin bu 
emrin yanlıştır, dedi, onun için 
ebedi lanetlendi. Neden? Kâfir 
olduğu için. Namaz kılmayan kâfir 
olmaz. Namaz kılmanın 
ehemmiyetine inanmayan, namazı 
lüzumsuz gören, mürted, kâfir 
olur. Sonra büyükler buyuruyor ki; 
El emr'ü fevkal edep. Peki demek, 
edeplerin en yücesidir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
 

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

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki Osmanağaoğlu 

 

24 Mayıs 2013  Cuma 



 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 

Geçen haftanın devamı: 

1982 senesi, anayasa oylamasından az evveldi. Ankara'da askerlik yapmakta iken 
birkaç gün için İstanbula geldim. Akşam üzeri idi, evvela (hocamızın oğlu) Abdülhakim 
abinin evine uğradım, fakat evde yoktu. Hocamızın evinin karşısında oturuyordu. 
Kapıdan çıkarken, hocamızın evlerinin kapısı açıldı, hocamız dışarıya çıktılar. 
Arkasından Enver abiler ve daha sonra babam ve abim çıktı. Ben de yanlarına gittim. 
Hocamız "hayrola siz ne zaman geldiniz" buyurdular. Efendim, Abdülhakim abiye 
gelmiştim dedim. "Evde yok değil mi? Niyetiniz halismiş, sizi biz götürelim" 
buyurdular. Beni arabada kendi yanlarına, babamla aralarına oturttular. Yolda 
giderken "rahatmısınız" diye sordular. Rahatım efendim dedim. "Tabii rahat 
olacaksınız, babanızla bizim aramızdasınız" buyurdular. Bazan latife yaparlardı. Yol 
boyunca, Enver abim hocamıza günlük hadiselerden, bilhassa anayasa oylamasından 
malûmat veriyorlardı. Nereye gittiğimizi bilmiyordum. 

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

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

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah. 

 



 

 
 

 

 
2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -7- 
Bir hadis-i şerif var. Peygamber 
efendimiz 'sallallahü aleyhi ve 
sellem' buyuruyorlar ki; Evlenen ve 
evlendiren, Allahın dostudur. Şimdi 
bunlar Allahın dostudur. Hayırlı, 
mübarek olsun. 

Enver abinin keyfine kalmış. Şimdi 
takmayalım, haftaya bir daha 
gelirsiniz..:)). Ne dersin Ali? 

İki-üç hafta gelirsiniz, sonra 
takarım..:)). İyi mi Ali? 

Peki demek, en büyük edeptir. Ya 
rabbi, ne kadar şanslıyız. Bir 
mü'min kalkacak, kendi aklıyla 

yetmişüç tane altından bir tane hakikisini bulacak. Ne mümkün? Hepsi birbirine 
benziyor. Bir altını yanlış aldın mı, bitti! Bid'at ehlisin. Şu şansa bak ki, Mübarekler, bu 
hakiki, bunu alın buyuruyorlar. Peki O nereden biliyor? Ona da hocası göstermiş. 
Yoksa biz nereden bilelim. Mübarekler birgün buyurdular ki; Kul, ya rabbi deyince, 
Allahü teala buyurur ki; Ne istiyorsun? Ne kadar hoş! Ya rabbi deyince, Allahü teala o 
kuluna peki ne istiyorsun, dermiş. Ne istenmez ki! O zaman isteyebildiğin kadar iste. 
Çünki o isteği veren de, Odur. O istemek arzusunu, düşüncesini vermese, gene 
isteyemezsin. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -8- 

Bu dinin aslı, iki şeydir. Birincisi, Allahü tealanın bütün emir ve yasaklarına peki 
demektir. İkincisi, Onun bütün kullarına iyilik etmektir. Mü'minden zarar gelmez. İşte 
sen, ikisini de yaptığın için, çok bahtiyarsın. Anladın mı Ali? 

25 Mayıs 2013  Cumartesi 

26 Mayıs 2013  Pazar 



 

 
Anlamışsındır. Senin işyerinin adı muayenehane. 
Hikaye. ..... Fakat maşallah. Tebrik ederim. 

(-Efendim, himmetiniz ....)  

Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurmuşlar ki; Zerresini 
şahsımdan bilsem, yanarım. Peki biz ne olacağız? ... 
Dolayısıyla, papağan olmak, başarılı olmaktır. Karga 
olmak iyi değildir. Papağan ne yapar? Karga, gak 
gak der, peyniri düşürür, her şey elinden gider. 
Onun için, papağan olmaya, nakl etmeye devam; 
ama akıl etmeye yasak. Bu dine en büyük zarar, akıl 
edenlerden olmuştur. Nakl edenlerden bir şey olmaz. 
Ben bilmem, büyükler ne buyurdularsa, onu 
yazıyorum, der. Mübareklerin eseri onun için çok 
kıymetlidir. Bana ait bir kelime yok. Büyükler ne 
buyurdularsa, onu tercüme ettim, tasnif ettim, oraya 
koydum, buyurdular. O halde, itiraz Mübareklere 
değil, Mübareklerin kaynaklarına olduğu için, çok 
tehlikelidir. Çarparlar! 

Maşallah, tebrik ederim. Şuurlu müslüman olmak, büyük nimettir.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden 
arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki evlerine davet 
etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir 
arkadaşımızın nişanı vardı. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -9- 

Adem, hiç korkma! Mübarekler bizim 
yüzüğümüzü taktıkları gibi, inşallah Onları 
düşünerek takmak nasip olursa, Allahü teala 
hayırlı geçimler nasip eder, inşallah. Bu nimete 
kavuştuktan sonra, bu nimetten mahrum 
kalanlar kadar talihsiz bir şey olmaz. 

Mübarekler buyuruyorlar ki; Bir yola çıkacağınız 
zaman, bu duayı okuyun. Karada, havada, 
denizde, hiçbir şey zarar vermez. Çünki dinimize 
uygun yola çıktınız. O dua şudur; Bismillahillezi 
la yedurru mâasmihi şey'ûn fil ardı vela fissema' 
vehüvessemîûl âlim. O kadar mübarek bir 
kelimedir ki, karada, havada, denizde, 

27 Mayıs 2013  Pazartesi 



 

 
tayyarede, gemide, arabada, hiçbir şey size zarar vermez. O halde; yola çıkarken, 
hatta evden çıkarken, bunu okuyalım ki, Allahü teala muhafaza etsin. Bunu okuduğu 
halde, olur da bir şey çıkarsa, dine uygun yola çıktığı için, onun için mutlaka hayırdır, 
sevaptır, kârdır. Ölürse, şehiddir. Zaten herkes bunu istemiyor mu? 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, aralık ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Güzelşehir'deki 
evlerine davet etmişlerdi, o gün hizmet ekibimizden bir arkadaşımızın nişanı vardı. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -10- 

Adem'in sabrını bir hayli ölçtüm. İyi gidiyor, 
maşallah. Ne dersin takalım değil mi? Takalım iyi 
olur. Ali abi, vaktim yoktu ama sizi kıramadım. 

Yani bu süper bir olay oldu. Ama Adem'in kalbi, 
ama başka bir şey.. Var bir iş. 

Ya rabbi, bu evliliği hayırlı ve mübarek eyle. İki 
cihanda aziz eyle. Hayırlı geçimler nasip eyle. Her 
türlü nazardan, sihirden, büyüden muhafaza eyle. 
Dünyalarını da, ahiretlerini de ma'mur eyle. Peki 
Ali abi, tamammı?. 

(-Allahü teala razı olsun efendim). 

Senden de. Senin sevdiklerinden de. Hatta seni 
sevenlerden de Allah razı olsun. Allah selamet 
versin. Güle güle gidin; gene gelin ama. 
İstanbul'a döndükten sonra gene beklerim. Daha 
başlangıç bu. Arkası geliyor değil mi? Allah 
yardımcınız olsun inşallah. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

2006 senesi, ekim ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Sarıyer'deki evlerine 
davet etmişlerdi 

O gün Enver abim buyurdular ki;. -1- 

28 Mayıs 2013  Salı 

29 Mayıs 2013  Çarşamba 



 

 
Ali abi anlat bakalım..... 

Maşaallah çok sevap kazanıyorsunuz. 

Aferin, sizin bu haliniz bize eski halimizi hatırlatıyor. 
Kaynak eskide, eskiye dönmek lazım. Ne kadar eskiye 
dönülürse o kadar ileri gidilir. Çünkü kaynak eskide. 
Aferin, devam edin, çok sevap kazanıyorsunuz. Bak 
burada kimler varsa hanımannenin iftar yemeğine 
davetli. Huzurpınarına hizmet edenler de gelsin. 

Dünyanın en bahtiyar insanlarısınız. Bu nimetin 
kıymetini bilin. Müslüman ahirete yatırım yapar. 
Müslüman akıllı tüccardır. Ahirette kiminle beraber 
olmak istiyorsanız, dünyada onunla olmak lazımdır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2006 senesi, ekim ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine 
iştirak eden arkadaşlarımızı 
Sarıyer'deki evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -2- 
 
Bir insanın nasıl biri olduğunu 
anlamak için, ne iş yaptığına, nasıl 
hesap yaptığına bakılır. Büyük 
hesaplarla uğraşan büyük işler yapar. 
Akıllı tüccar ahirete yatırım yapar. 
Yatırım, kalp kırmamaktır. Kalp 
kırılırsa hiç kıymeti kalmaz. Önemli 
olan iş ve para değildir. İnsan ve 
kalbidir, iş ve paradan hayır gelmez. 
Biz insan kalbi kırmayalım diye bu 
hale geldik. Kalp kırmamak için ses 
çıkarmadım. Akıllı tüccar kalp kırmaz, 
ahirete yatırım yapar. Mezarda bir 
melek beklermiş, sen kimsin diye 
sorduğunda, sen falan kimseye iyilik 
yapmıştın ya, Allahü teala beni yarattı 
ve istiğfar okuyorum dermiş.. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

30 Mayıs 2013  Perşembe 



 

 
 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak 
gibidir... 

 
Geçen haftanın devamı: 

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

31 Mayıs 2013  Cuma 



 

 
Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hayat onunla güzeldi. 
Haftaya devamı var inşallah. 
Fî emanillah. 

 

 

 

 
2006 senesi,ekim ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden 
arkadaşlarımızı Sarıyer'deki evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -3- 

Mahşer yerinde birinin günahı ve sevabı eşit gelirmiş. Bir 
parça sevabı olsa cennete girecek. Annesine, babasına, 
arkadaşlarına gidermiş ve biraz sevaplarınızdan verin 
dediğinde biz de muhtacız derlermiş. Din kardeşine 
gidermiş, sevap istediğinde, ben mahv oldum, al hepsi 
senin olsun der ve sevaplarını verir ve böylece cennete 
girermiş. Allahü teala da kullarına hitaben, " o kul benden 
daha mı cömert. Girin ikiniz de cennete" buyururmuş. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

2006 senesi,ekim ayının 4' ü ... 
Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden 
arkadaşlarımızı Sarıyer'deki evlerine davet etmişlerdi. 
O gün Enver abim buyurdular ki; -4- 
Bir toplulukta eğer bir tane de olsa Allahü tealanın sevdiği 
kişi olsa Onun yüzü suyu hürmetine o topluluktaki herkes 
afv olur. 
Kur'an-ı kerimde ''sadık kimselerle birlikte olunuz'' 
buyuruluyor. Akıllı tüccar olmalı. Kimlerle birlikte olacağını 
iyi seçmeli. İnsan dünyada beraber olduğu kişilerle haşr 
olur. Eğer habis kişilerle birlikteyse ne kadar da iyi de olsa 
onlarla haşr olunur. Kim olduğunuzu sormazlar, kiminle 
olduğunuzu sorarlar. Ahiretde kimlerle olmak istiyorsanız, 
dünyada onlarla olun.. 
-devamı var- 

ali zeki Osmanağaoğlu 

01 Haziran 2013  Cumartesi 

02 Haziran 2013  Pazar 



 

 
 
 

 

 

2006 senesi, ekim ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden 
arkadaşlarımızı Sarıyer'deki evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -5-  

Cuma yazısını okudum, kelimesi kelimesine aynı, aferin... 
Hocamızın hayatını da çok güzel yazmışsın. Huzurpınarını da 
hepsini okudum. 

Hepsi çok güzel olmuş aferin.. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

2006 senesi, ekim ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden 
arkadaşlarımızı Sarıyer'deki evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -6- 

Huzurpınarı mıknatıs gibi çekiyor. İçine gireni değil, 
yanından geçeni bile yakalıyor..:)) Kaç bin voltsa! … 

Maşallah, çok güzel hizmet ediyorsunuz. Ehl-i sünneti 
anlatmak, hakiki kaynağından anlatmak çok büyük 
ibadetdir. 

Bu hizmetleriniz ahiretde kurtuluşunuza vesile olur... 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

03 Haziran 2013  Pazartesi 

04 Haziran 2013  Salı 



 

 
 

 

 
2006 senesi, ekim ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden 
arkadaşlarımızı Sarıyer'deki evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -7- 

Hadis-i şerifte, Hayrun-nâs men yenfe'un-nâs, yani, 
insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır, buyuruluyor. 

Huzurpınarından memnunum. Ehl-i sünnetten hiç taviz 
vermeden hizmet ettiğin için, başarılı oluyorsun. Zaten 
taviz verseydin, böyle olmazdı. Hizmetlerinden razıyım, 
memnunum. 

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… 

Mübarekler buyurdular ki; "Bir mücahide bir bardak su 
verenler, Allahü tealanın dinine hizmet edene hizmet edenler, mahşer yerinde arşın 
altında gölgelenecekler. Bütün abilerin hanımları da arşın altında gölgelenecekler". 
Efendim abiler ne olacak, diye sordum. Bunun üzerine Mübarekler "Onlar zaten 
Cennet'te" buyurdular. 

-devamı var- 
 ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2006 senesi, ekim ayının 4' ü ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden 
arkadaşlarımızı Sarıyer'deki evlerine davet 
etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -8- 

Sevindir Enver abini Ali.... 

Bu sitenin kıymetini iyi bilin. Bu site sizin dünya ve 
ahıret saadetinizdir. 
Senin haberin yok…! Gönderdiğin yazıların hepsini 
arşivliyorum. Esas kaynağından nakil yapıldığı için 
de çok memnun oluyorum. 

Huzurpınarı ahırette kurtuluşunuza vesile olur.. 

ali zeki osmanağaoğlu 

05 Haziran 2013  Çarşamba 

06 Haziran 2013  Perşembe 



 

 
 

 

 

 

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

dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak 
gibidir... 

 
Geçen haftanın devamı: 

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

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

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

Enver abimde öyle derin merhamet ve anlaşılamaz bir sabır vardı ki; herkes 
kurtulsun, ahiretde hiç kimse yanmasın diye fevkalade bir gayretle uğraşırlar ve her 
türlü sıkıntıya da sabr ederlerdi. Hiç kimsenin, hatta kendisine kötülük yapanların dahi 
kalbini kırmazlardı. Yetiştirdiği talebelerine de, böyle olmak lazım olduğunu nasihat 

07 Haziran 2013  Cuma 



 

 
ederlerdi. Hepiniz birer Enver abi'siniz, dışarıda kendinizi değil, hocamızı ve ihlası 
temsil ediyorsunuz, ona göre davranın derlerdi. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah. 
 

 

 

 

2004 senesi, ağustos ayının 15' i ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Sarıyer'deki evlerine 
davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -1- 

   İmâm-ı Câfer hazretleri bir müddet halvet, yalnızlık 
hâlinde kalmış, evinden insanlar arasına çıkmamıştı. 

Evliyânın büyüklerinden Süfyân-ı Sevrî evine gelip: 
"Ey Resûlullah'ın torunu! İnsanlar bereketli 

nefesinizden, faydalı sohbetinizden mahrum 
kaldı. Niçin uzlete çekildiniz?" deyince, buyurdu 
ki: "Şimdi böyle gerekiyor. (Zaman bozuldu ve 
dostlar değişti). Sözümüzün hakîkatı meydana 
çıktı." ve şu iki beyti okudu: 

Geçen gün gibi geçip gitti, vefâ da, 

İnsanların kimi hayâl, kimi ümit peşinde. 

Dostluk, vefâ görünüşte kaldı aralarında, 

Fakat kalbleri akreplerle dolu gerçekte. 

Süfyân-ı Sevrî hazretleri, bir gün Câfer-i 
Sâdık'ın evine gitti. Câfer-i Sâdık: "Ey Süfyân! 

Sen, zaman zaman sultân ile görüşüyorsun. O 
seni arıyor, sen de ona gidiyorsun. Ben ise, 

mümkün mertebe sultandan uzak duruyorum. 
Zamânın hâli bunu îcâb ettiriyor. Yanımdan hemen 

çık, git!" 

Süfyân-ı Sevrî; "Bana bir hadîs-i şerîf nakletmedikçe           
buradan ayrılmayacağım, ey İmâm! Senden nasihat alacak 

bir şey işitip gideyim." dedi. 

08 Haziran 2013  Cumartesi 



 

 
Câfer-i Sâdık; "Çok sözün sana faydası yoktur. Ben atalarımdan rivâyetle 
Resûlullah'tan bildirilen şu üç şeyi sana anlatayım." dedi. Bu üç şey şudur: Allahü 
teâlânın nîmetine kavuşan ve bu nîmetin devamlı olmasını isteyen kimse, Allah'a 
hamd ve şükrünü çoğaltsın! Zîrâ Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde İbrâhim sûresi onuncu 
âyetinde meâlen; "Nîmetlerimin kıymetini bilir, emrettiğim gibi kullanırsanız, onları 
arttırırım. Kıymetini bilmez, bunları beğenmezseniz, elinizden alır, şiddetli azâb 
ederim." buyurdu.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

  2004 senesi, ağustos ayının 15' i ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden 
arkadaşlarımızı Sarıyer'deki evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -2- 

Bir kimse, rızkı azaldığı zaman çok tövbe ve 
istigfâr etsin! Zîrâ Allahü teâlâ Nuh sûresinde 
tövbe ve istigfâr edenlerin, günâhlarını 
bağışlayacağını ve rızıklarını arttıracağını vâd 
ediyor. 

Bir kimse herhangi şeyden sıkıntı görür ve bir 
belâya uğrarsa; "Lâ havle velâ kuvvete illâ 
billâhil-aliyyil-azîm." desin! 

Bunun üzerine Süfyân-ı Sevrî, İmâm-ı Câfer'in 
elini tuttu ve ona dedi ki: "Hepsi, bu üçü 

müdür?" Câfer-i Sâdık; "Bunları iyi anla! Allahü 
teâlâya yemin ederek söylüyorum ki, bunları 

yaparsan çok ihsânlara, iyiliklere kavuşursun." 
buyurdu. 

      -devamı var- 
       ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2004 senesi, ağustos ayının 15' i ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Sarıyer'deki evlerine 
davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -3-ü 

09 Haziran 2013  Pazar 

10 Haziran 2013  Pazartesi 



 

 
Bir gün Câfer-i Sâdık'a sordular: "Allahü 
teâlâ, fâizi niçin haram kılmıştır?" Buyurdu 
ki: "İnsanların birbirine iyilik yapmaları, 
ihsânda bulunmaları için, Allahü teâlâ onu 
haram etti. Fâiz haram olmasaydı, birbirine 
karşılıksız iyilik yapan kalmazdı. Yapılan 
her iyiliğin karşılığı olarak dünyâda 
menfaat bekleyen çok olurdu." 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2004 senesi, ağustos ayının 15' i ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine 
iştirak eden arkadaşlarımızı Sarıyer'deki 
evlerine davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -4- 

İmâm-ı Câfer-i Sâdık hazretleri duâsı 
makbûl olanlardandı. Allahü teâlâdan 
birşey istediğinde daha sözü bitmeden 
isteği verilirdi. Bir gün yalnız başına 
yolda gidiyordu. Kendisini sevenlerden 
biri de arkasından yürüyordu. Bir ara 
Câfer-i Sâdık hazretleri; "Yâ Rabbî! 

Elbisem yoktur, bana elbise gönder." buyurdu. Âniden bir paket içinde elbise geldi. 
Arkadan tâkip eden zât evlerine kadar geldi. Hazret-i İmâma; "Yâ efendim, siz duâ 
ederken ben de âmin dedim. Eski elbiselerinizi bana verin." dedi. Bu söz Câfer-i Sâdık 
hazretlerinin hoşuna gitti ve elbiselerini ona verdi. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2004 senesi, ağustos ayının 15' i ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Sarıyer'deki evlerine 
davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -5- 

11 Haziran 2013  Salı 

12 Haziran 2013  Çarşamba 



 

 
[Efendim, birkaç ay evvel bunların aynısını 
Huzurpınarı'nda yayınladım, tekrar yayınlayalım 
mı? dedim ] 

"Çok iyi olur. Çünki, Ehl-i sünnetin de, herkesin 
de çok sevdiği ve hiç kimsenin itiraz etmediği 
bir kişidir. Gizli zikir ve sesli zikrin birleştiği, her 
yerin bağlandığı bir noktadır. Defalarca 
yayınlansa gene olur." buyurdular. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 
2004 senesi, ağustos ayının 15' i ... 

Enver abim, huzurpınarı hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımızı Sarıyer'deki evlerine 
davet etmişlerdi. 

O gün Enver abim buyurdular ki; -6- 

 

Peygamber efendimiz 3 dua etmiş, üçü de kabul olmuş. 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.. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

13 Haziran 2013  Perşembe 



 

 
 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 
üyelerinin, Cum'a gününü tebrik 

ederiz, müstecâb dualarınızı 
istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz 
efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere 
nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet 
hayatı yaşamak gibidir... 

 
Geçen haftanın devamı: 

Enver abim, "İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır" hadis-i şerifini kendisine 
düstur edinmişti. Herkese herzaman iyilik ederdi. İnsanların hem dünyalarına hem 
ahiretlerine faydalı olmağa çalışırdı. "Herhangi bir insana bir iyilik etmek, gökten 
lamba olarak yere inse, bu iyilikten hasıl olan nur o kadar parlaktır ki; güneş onun 
yanında çok sönük kalır. Hele bu hizmet ile bir insanın hidayetine 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, 
hiçkimseyi kırmamak lazım olduğunun ehemmiyetini anlatırlardı. Dünyanın geçici 
olduğunu, ahiretin ebedi olduğunu, ahiret için herzaman hazırlıklı olmak lazım 
olduğunu anlatırlardı. Bugün için insanlara en faydalı olabilmek, ehl-i sünnet itikadını 
anlatan kitabları vererek, mesela (tam ilmihal seadeti ebediyye) kitabını vererek 
olabileceğini anlatırlardı. Talebelerine ve sevenlerine "mutlaka belli zamanlarda 
biraraya toplanıp kitap okuyun, büyüklerden bahsedin" buyururlardı ve bu şekilde 
toplanan arkadaşları, zaman zaman davet ederler, onlarla sohbet ederlerdi. Bize de 
84 senesinde böyle bir vazife vermişlerdi. Arada bir bu abileri getir, göreyim 
buyururlar, onlarla hususi sohbet ederlerdi. İyi insan yetiştirilmesine çok ehemmiyet 
verirler ve teşvik ederlerdi. Hatta zaman zaman kimler geliyor diye sorarlar, bazılarını 
hususi olarak görmek isterlerdi. Birkaç sene sonra abim ihlas polikliniğini açarken, 
bizim de orada çalışmamızı istemişti. Birgün Enver abim, abim ve ben üçümüz 
beraberdik. Abim, Enver abilere poliklinik ile ilgili bilgi veriyordu, şu şu şu doktorlar 
geliyorlar, bakalım Ali ne yapacak dedi. Enver abim buyurdu ki; "Ali mekteb açtı, 
yerinde kalacak, insan yetiştirecek." Ve bizim muayenehanenin maddî manevî hizmet 
yeri olduğunu anlattılar. Kendilerinin de defalarca teşrifleriyle müşerref olduk. Her 
defasında, layık olmadığımız şekilde, üzerimizde olmayan vasıflarla iltifatlar ederek 
teşvik ederlerdi. Cennetde beraber bulunmak için dua ederlerdi... 

14 Haziran 2013  Cuma 



 

 
Enver abimde insanlara karşı öylesine derin bir muhabbet ve merhamet vardı ki, 
anlaşılamaz bir sabırla, herkes kurtulsun, ahiretde hiç kimse yanmasın diye fevkalade 
bir gayretle uğraşırlardı. Bunun için de, her türlü sıkıntıya sabr ederlerdi. Hiç 
kimsenin, hatta kendisine kötülük yapanların dahi kalbini kırmazlardı. Yetiştirdiği 
talebelerine de, böyle olmak lazım olduğunu nasihat ederlerdi. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah. 

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

İmâm-ı Rabbanî hazretleri; bu yolda dert ve bela gelecektir, buyuruyor. (gelebilir 
değil, gelecektir)… Peygamber efendimiz; en çok sıkınıtıyı ben çektim, buyuruyor. 
Peygamber efendimize (sallallahü aleyhi vesellem) kim benzemeğe çalışırsa, kim bu 
yola baş koyarsa dert ve belaya, sıkıntıya hazırlanması lazımdır. Mektûbatda, dert ve 
bela kemend-i mahbûbdur buyuruluyor. Acısını ekşisini kaşları çatmadan almalıdır 
buyuruluyor. Neyin hayırlı olduğunu bilemeyiz. Rabbimizden gelen herşeye razı 
olmalıyız. İsyan ve itiraz edilmez. Her ne gelirse yahşidir… Tedbir alınır, fakat takdire 
karışılmaz. Abdülhakim efendi hazretleri; Rabbimizle alışverişde değiliz, biz mahlûkuz, 
o hâlîktır, buyuruyor. 

Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Sabr eyle ve razı ol. Mevla görelim 
neyler neylerse güzel eyler. Dime şu niçün şöyle, Bak sonuna sabr eyle, Yerincedir ol 
öyle. Hiç kimseye hor bakma, Sen nefsine yan çıkma, İncitme gönül yıkma. Mevlâ 
görelim neyler Neylerse güzel eyler. 

Teveccühlerinize teşekkürler ederiz efendim. 
ali zeki osmanağaoğu 

 

 

 

 
2004 senesi, ağustos ayının 15' i ... 
Enver abim buyurdular ki; -7- 
İmandan sonra en mühim şey; namaz ve örtünmektir. 
İman, namaz ve örtü Müslüman için bayraktır. 
İstiğfarı çok söylemek, hem günahları affettirir, hem de 
rızkı arttırır. Başkalarından gelen sıkıntılar için de La havle 
yi söylemek lazımdır. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

15 Haziran 2013  Cumartesi 



 

 
 

 

 

2004 senesi, ağustos ayının 15' i ... 

Enver abim buyurdular ki; -8- 

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. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2004 senesi, ağustos ayının 15' i ... 

Enver abim buyurdular ki; -9- 

 
Bu müessese bana ait değil diye her zaman söylerdim. Mübarekler bunun üstünde çok 
dururlardı. Birgün, bunu arz ettim. Efendim, bu müessesenin bana ait olmadığını 
arkadaşların da yakinen anlaması için, benim yerime başka birisini tayin etseniz. 
Hatta onun da yerine sonra başka birisini, böylelikle herkes anlasın ki, bu müessese 
bana ait değil, dedim. Bunun üzerine, peki işlerin başına kimi getirelim diye, sordular. 
Bu konuyu sakın bir daha açmayın. Senden daha ehil, senden daha ihlaslı, senden 
daha kabiliyetli, benim siyasetimi daha iyi bilen birisi olsa, zaten ona vermem farz 
olurdu. Bunu söylemek için sordum, buyurdular. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

16 Haziran 2013  Pazar 

17 Haziran 2013  Pazartesi 



 

 
 

 

 
2004 senesi, ağustos ayının 15' i ... 

Enver abim buyurdular ki; -10- 

Nasreddin Hoca, ya rabbi, bu derdi 
benden alma diye dua ediyormuş. 
Niye böyle dua ediyorsun, 
demişler. Bu dert giderse, daha 
büyüğü gelir. Hiç olmazsa buna 
alıştım, demiş. Mü'minin başı 
dertten kurtulmaz. Biri giderse 
başka gelir. İllet, zillet, kıllet, eksik 
olmaz. Mü'minler dünyada 
karanlıktadır; ama ebedi aydınlığa 
gideceklerdir. Kâfirler dünyada 
aydınlıktadır, ahirette ebedi 
karanlığa gideceklerdir. İkisi bir 
olur mu? 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2004 senesi, ağustos ayının 15' i 
... 

Enver abim buyurdular ki; -11- 

Büyük bir zât talebelerini bir diken 
tarlasına getirmiş. Çoraplarını 
çıkarıp, dikenlerin üzerinden 
yürümeye başlamış. Talebelerine, 
haydi siz de yürüyün demiş. 
Bastıkları yerden, ayaklarından kan 
fışkırmış. Talebeleri zorlanınca, işte 
dünya budur. Dikenli yoldan 
gidenin, sonu aydınlıktır, demiş. 
Hayat hayaldir. İstirahat, musalla 
taşında olur.. 

-devamı var- 
ali zeki Osmanağaoğlu 

 
 

18 Haziran 2013  Salı 

19 Haziran 2013  Çarşamba 



 

 
 

 

 
2004 senesi, ağustos ayının 15' i ... 

Enver abim buyurdular ki; -12- 

Cennet ibadet karşılığı değildir, 
lütf-i ilahi iledir. İman, sebeptir. 
İmanı olmayan, cennete giremez. 
Sebebe yapışmak lazımdır. Daima 
iyi sebeplere yapışmalıdır. İyi 
sebep, insanlara yardımcı olmaktır. 
Hayırda israf olmaz. 

Mü'min ne çekse, ecir vardır. Yeter 
ki, kimden geldiğini bilsin. Başımıza 
taş gelse, taşın kimden geldiğini 
bilmeliyiz. Hayatımda çok tatlı 
günler, çok da üzüntülü günler 
geçti. Ama geçti. Hayat öldükten 

sonra başlar. Buraya hayat dememek lazımdır. Burası, hayalhanedir. Damarlar bile, 
şahitlik yapacaktır. Elde fırsat varsa, birine iyilik yapmalıdır. İnsanların iyisi, insanlara 
faydalı olandır. İnsanların kötüsü, insanlara zarar verendir. İyilik yap denize at, balık 
bilmezse Hâlık bilir.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 
üyelerinin, Cum'a gününü tebrik 

ederiz, müstecâb dualarınızı istirham 
ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı 
yaşamak gibidir... 

 

20 Haziran 2013  Perşembe 

21 Haziran 2013  Cuma 



 

 
Geçen haftanın devamı: 
Enver abim, herkese herzaman 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, hiçkimse cehenneme gitmesin diye fevkalade 
gayret ederler, bunun için pekçok sıkıntılara katlanırlardı. Yetiştirdiği gençleri de 
kendileri gibi yetiştirmeğe özen gösterirlerdi. İnsanlara faydalı olmak, herkese iyilik 
etmek hücrelerine işlemişti. Dünyanın geçici olduğunu, ahiretin ebedi olduğunu, ahiret 
için herzaman hazırlıklı olmak lazım olduğunu anlatırlardı. Her sohbetlerinde ölümü 
hatırlatmak âdet halini almıştı. Ölümü unutmayan insanın ahirete hazırlık yapacağını, 
hiçkimseye 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. 
Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Haftaya devamı var inşallah. 
Fî emanillah. 



 

 
 

 

 
2004 senesi, temmuz ayının 11' i 
... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı 
namazına davet ettiklerinde, 
buyurdular ki; -1- 

Öyle kötü bir dünyada yaşıyoruz 
ki; laf çok, huzur yok. 

Allahü teala bu dünyaya karşı öyle 
bir soğukluk verdi ki; hiçbir 
şeyinden zevk almıyorum. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2004 senesi, temmuz ayının 11' i ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -2- 

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

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

22 Haziran 2013  Cumartesi 

23 Haziran 2013  Pazar 



 

 
 

 

 
2004 senesi, temmuz ayının 11' i 
... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı 
namazına davet ettiklerinde, 
buyurdular ki; -3- 

Allahü teala akıl ve iman vermezse, 
insan hayvan gibi olur, göz kulak 
vermezse, kütük gibi olur. Allah'tan 
kula gelene, hidayet denir. 

Çok büyük nimet içindeyiz. Nimet 
ne kadar büyükse, şükrü de o 
kadar çok olmalıdır. Hiçbir zaman 
hiçbir mü'minden zarar gelmez. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2004 senesi, temmuz ayının 11' i ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -4- 

Ahirete giden yol mutlaka namazdan 
geçer. Her şeye bahane olur, 
namaza asla! 
İlim amel içindir. İlim edindin de 
niçin? Niçin sorusu mühimdir. 

İhlassız amel, içi boş çekirdeğe 
benzer. İnsan ahirette amelini iki 
şekilde arz eder. Ya nefsi içindir, ya 
Allah içindir. Buna dikkat etmek 
lazım. 

Bir talebe ilim öğrenmek için 
evinden çıkarsa, ilim öğreneceği 
zatın evine kadar her adımına sevab 
yazılır.. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

24 Haziran 2013  Pazartesi 

25 Haziran 2013  Salı 



 

 
 

 

 

2004 senesi, temmuz ayının 11' i ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet 
ettiklerinde, buyurdular ki; -5- 

Mü'mini sevindirmek ve üzmek, imandan sonra ve 
küfürden sonra, ikincidir. 
Ramezân, insanlar afv edilsin diye öyle bir aydır ki, 
bütün senenin günahına kefarettir. 
Allahü teala az bir kibirden dolayı, bir âbidin bütün 
makamlarını alabilir ve tevazuudan dolayı, bir 
fasıka bütün makamları verebilir. Bu din, kibri 
kırmak için gelmiştir. Kibir çıkmıyorsa, ya büyük bir 
günahı engeldir, ya da gittiği zât uygun değildir. 
Fakat hatayı evvela kendimizde aramalıyız... 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

2004 senesi, temmuz ayının 11' i ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet 
ettiklerinde, buyurdular ki; -6- 

Kendinden söylememek, nakl etmek lazımdır. 
Hocamız, kendimden bir şey yazmadım, 
buyurdular. İnde zikrissalihin tenzilürrahme. 
Salihlerin anıldığı yere, rahmet yağar. Dünyada 
en zor iş, iyi dost bulmaktır. Ahlâkı güzel 
olanlarla beraber olmak, çok faidelidir. 

Evlenen ve evlendiren, Allahın dostudur. Evlat, 
büyük mesuliyettir. Hayırlı iş yaparsa, anasına, 
babasına ve hocasına sevap yazılır. Kötü iş 
yaparsa, anasına, babasına ve hocasına günah 
yazılır.... 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

26 Haziran 2013  Çarşamba 

27 Haziran 2013  Perşembe 



 

 
 

 

 

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

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Geçen haftanın devamı: 

Enver abim, öyle bir insandı ki, onu görenler, iyi insanın nasıl olacağını öğrenirlerdi. 
Farklı fikirde olsalar da takdir ederlerdi. İnsanların hem dünyalarına hem ahiretlerine 
faydalı olmak için azami derecede gayret gösterirlerdi. Her insana iyilik etmek âdet 
halini almıştı. "Herhangi bir insana bir iyilik etmek, gökten lamba olarak yere inse, bu 
iyilikten hasıl olan nur o kadar parlaktır ki; güneş onun yanında çok sönük kalır. Hele 
bu hizmet ile bir insanın hidayetine sebeb olunursa kıymeti hiç ölçülemez" buyururdu. 
"İnsanların dünyalarına hizmet etmek elbette çok kıymetlidir ama ahiretlerine hizmet 
etmek daha kıymetlidir" buyururlardı. Birlik ve beraberlik için, herkesin birbirleri ile iyi 
geçinmeleri için fevkalade gayret ederlerdi. Talebelerine ve sevenlerine "mutlaka belli 
zamanlarda biraraya toplanıp kitap okuyun, büyüklerden bahsedin" buyururlardı ve bu 
şekilde toplanan arkadaşları, zaman zaman davet ederler, onlarla sohbet ederlerdi. 
Zaman zaman, arkadaşlarını getir göreyim buyururlar, onlarla hususi sohbet 
ederlerdi. İyi insan yetiştirilmesine çok ehemmiyet verirler ve teşvik ederlerdi. ...  

2007 senesi, haziran ayının 18 i... Günlerden pazartesi. Enver abim Yalova'daki 
evlerinde kalıyorlardı. Bana telefon edip; "akşam ile yatsı arası huzurpınarına hizmet 
eden ekibini bana getir, onları görmek istiyorum" buyurdular. Bizim için o gün bir 
bayram oldu. O gün öyle güzel oldu ki, huzurpınarına hizmet eden gençler cennet 
hayatı yaşadılar sanki... 

28 Haziran 2013  Cuma 



 

 
Enver abim herzaman bize huzurpınarının üye sayısı ne kadar olduğunu sorarlardı, 
herzaman arttığını duyunca sevinirlerdi. (hattâ vefatlarından birkaç ay evvel, son 
rahatsızlıklarından az evvel sorduklarında, efendim 99.000 oldu demiştim, çok 
sevinmişlerdi. Yüzbine birşey kalmamış buyurdular ve hizmetin büyüklüğünü 
anlatmışlardı. Maalesef bugün 109.000 olduğunu bildiremiyoruz!). 

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. Huzurpınarı ile çok büyük hizmet ediliyor. 
Huzurpınarında insanlar Hocamızı tanıyor, kitaplarımızı okuyor; ne pul parası var ne 
baskı masrafı var. Çok büyük bir hizmet, çok memnun oluyorum. Bu abilere çok dua 
ediyorum. Bir hayrın işlenmesine sebep olmak o hayrı işlemek gibidir. 
Mü'mine hizmet ibadettir. Üzmek ise felakettir. Herkesin yaptığı işten ne olduğu ve 
tarafı belli olur. Karınca, İbrahim aleyhisselamın ateşini söndürmek için su taşırken, 
yılan ise ateşin artması için üflüyor idi. İkisi de hayvan. Fakat ayrı yapıda. İkisi de 
farklı, tarafını belli ediyor. Verdiğin mal senindir, vermediği mal insanın kendisinin 
olmaz. Allah için verilen ebedi olarak kalır. 

Peygamber Efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" Eshab-ı Kiram'dan bazı kişilerle 
otururken karşıdan genç birisi geçmiş. Peygamber Efendimiz'in yanındakilerden birisi 
"Ya Resulullah! Ben bu genci çok seviyorum" deyince Peygamber Efendimiz de "git 
söyle" buyurmuşlar. O da kalkıp gitmiş ve ona sevdiğini söylemiş. O genç çok 
memnun olmuş ve o da sevdiğini söylemiş. Peygamber Efendimiz bunların halini 
görünce çok sevinmişler ve "Birini seven sevdiğini ona söylesin" hadis-i şerifi buradan 
kalmış. Ben burada bulunanların hepsini; ... hepinizi Allah için seviyorum." 
buyurdular. 

Enver abimde insanlara karşı öylesine derin bir muhabbet ve merhamet vardı ki, 
anlaşılamaz bir sabırla, herkes kurtulsun, ahiretde hiç kimse yanmasın diye fevkalade 
bir gayretle uğraşırlardı. Bunun için de, her türlü sıkıntıya sabr ederlerdi. Hiç 
kimsenin, hatta kendisine kötülük yapanların dahi kalbini kırmazlardı. Yetiştirdiği 
talebelerine de, böyle olmak lazım olduğunu nasihat ederlerdi. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah. 
 



 

 
 

 

 
2008 senesi, ekim ayının 17'si ... 
Enver abim Sarıyer'de cuma namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -1- 

Ali'den çok dua geliyor. Huzurpınarı çok hizmet ediyor. 
Dine hizmet ya güç ile, ya para ile olur. Osmanlı 
zamanında güç ile olurdu. Şimdi mecburen para ile 
hizmet edilir. Huzurpınarı çok güzel, çok hizmet ediyor. 
İyilerin düşmanı çok olur. 
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..... 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 
2008 senesi, ekim ayının 17'si ... 
Enver abim Sarıyer'de cuma namazına davet 
ettiklerinde, buyurdular ki; -2- 
Tevekkül, sebeplere yapışıp beklemek demek değildir. 
Sebeplere yapışıp, o işin olması için Allahü tealaya 
yalvarmaktır. Tevekkül, yalvarmak demektir. 
Çok güzel mektuplar geliyor sana. Tebrik ederim. Bu 
zamanda insan kazanmak, ne büyük hizmettir. Yalnız 
çok dikkat etmek lazım, nefis senelerce bekler, bir hata 
görünce hemen saldırır. 
Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; Bir İlmihalden 
okuduklarını yapanın, kurtulmak ihtimali vardır. Bir 
büyüğe bağlı olanın, kurtulmamak ihtimali yoktur. 

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; Bu büyüklere tâbi olanlar, ne halt etseler 
de azizdirler, kıymetlidirler. Allahü teala hem ziyade eylesin, hem muhafaza eylesin. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

29 Haziran 2013  Cumartesi 

30 Haziran 2013  Pazar 



 

 
 

 

 

2008 senesi, ekim ayının 17'si ... 

Enver abim Sarıyer'de cuma namazına 
davet ettiklerinde, buyurdular ki; -3- 

Huzurpınarından memnunum. Ehl-i 
sünnetten hiç taviz vermeden hizmet 
ettiğin için, başarılı oluyorsun. Zaten 
taviz verseydin, böyle olmazdı. 
Hizmetlerinden razıyım, memnunum. 

Gençler ne yapıyor? 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, ekim ayının 17'si ... 

Enver abim Sarıyer'de cuma namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -4- 

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. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2008 senesi, ekim ayının 17'si ... 

Enver abim Sarıyer'de cuma namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -5- 

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. 

01 Temmuz 2013  Pazartesi 

02 Temmuz 2013  Salı 

03 Temmuz 2013  Çarşamba 



 

 
Mü'min ne çekse, ecir vardır. Yeter ki, 
kimden geldiğini bilsin. Başımıza taş 
gelse, taşın kimden geldiğini bilmeliyiz. 
Hayatımda çok tatlı günler, çok da 
üzüntülü günler geçti. Ama geçti. Hayat 
öldükten sonra başlar. Buraya hayat 
dememek lazımdır. Burası, 
hayalhanedir. Damarlar bile, şahitlik 
yapacaktır. Elde fırsat varsa, birine iyilik 
yapmalıdır. İnsanların iyisi, insanlara 
faydalı olandır. İnsanların kötüsü, 
insanlara zarar verendir. İyilik yap 

denize at, balık bilmezse Hâlık bilir. Üç çeşit insan vardır. Mü'min, elinden ve dilinden 
emin olunan insandır. Asla ondan zarar gelmez. Hep faydalı olur. İki çeşit fayda 
vardır. Birincisi, dünyevi fayda; ikincisi, uhrevi faydadır. Eden, kendine eder. Birisi bir 
hayır yapsa, o hayır icra edildikçe, öldükten sonra bile sevap gelir. Mü'min vefakârdır. 
Mü'min, herkesten dua alabilendir. En büyük hatayı kendimizde aramalıyız. Tövbe ve 
istiğfar edip, sonra Allahü tealanın kullarına iyilik etmeliyiz. Duanın kabul olması için, 
Fatihanın son üç ayeti ve Allahümme en üşrike… duasını okumalıdır. 

-devamı var- 
 ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, ekim ayının 17'si ... 
Enver abim Sarıyer'de cuma namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -6- 

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 
imam-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 
'aleyhisseaatü vesselam' buyuruyorlar ki; Kişi sevdiği ile beraberdir. El mer'ü mea 
men ehabbe. Allah korusun, bir Allah düşmanına muhabbet beslersen, onunla beraber 
olursun. Bir Allah dostuna muhabbet beslersen, onunla beraber Cenette olursun. Ben 
bu abilerle beraber olmak istiyorum.. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

04 Temmuz 2013  Perşembe 



 

 
 

 

 

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

dualarınızı istirham ederiz 
efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz 
efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan 

değer.... 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere 
nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet 
hayatı yaşamak gibidir... 

 
Geçen haftanın devamı: 

2007 senesi, haziran ayının 18 i... Günlerden pazartesi. Enver abim Yalova'daki 
evlerinde kalıyorlardı. Bana telefon edip; "akşam ile yatsı arası huzurpınarına hizmet 
eden ekibini bana getir, onları görmek istiyorum" buyurdular. 

Bizim için o gün bir bayram oldu. O gün öyle güzel oldu ki, huzurpınarına hizmet eden 
gençler cennet hayatı yaşadılar sanki... 

Enver abim herzaman bize huzurpınarının üye sayısı nekadar olduğunu sorarlardı, 
herzaman arttığını duyunca sevinirlerdi. (hattâ vefatlarından birkaç ay evvel, son 
rahatsızlıklarından az evvel sorduklarında, efendim 99.000 oldu demiştim, çok 
sevinmişlerdi, yüzbine birşey kalmamış buyurdular ve hizmetin büyüklüğünü 
anlatmışlardı. Maalesef bugün 109.000 olduğunu bildiremiyoruz!). 

Enver abim o gün buyurdular ki; -2- 

"Mevlânâ Halid Hazretleri buyuruyor ki: "Yaşlı bir kadın varmış. Kapı kapı dolaşır Allah 
rızası için bir şey verin dermiş. Başkaları da ona bir şey vermez Allah versin derlermiş. 
O da geri döner gidermiş. Birgün bu kadıncağız vefat etmiş. Sual melekleri gelmişler, 
ne getirdin demişler. Kadıncağız "ben kapı kapı herkesi dolaştım, hiç kimse bana bir 
şey vermedi. Allah versin dediler. Onun için ben hiçbirşey getirmedim. Allah'dan 
istemeğe geldim" demiş. "Ben Allah'a ne getireyim ki herkes Allah versin dedi. Ben de 
Allah'tan istemeğe geldim" demiş. 

Azrail aleyhisselam Musa aleyhisselamın ruhunu almaya gelmiş. Musa aleyhisselam 
Azrail aleyhisselama çaat diye bir tokat atmış. "Sen benim ruhumu almaya nasıl 
gelirsin" demiş. Allahü teala Azrail aleyhisselama buyurmuş ki "Git Musa'ya 
'aleyhisselam' söyle bir ineğin üstüne elini koysun. Elinin altında kaç tane kıl varsa o 

05 Temmuz 2013  Cuma 



 

 
kadar sene ömrünü uzattım." Tekrar geldiğinde Musa aleyhisselam tekrar "niye 
geldin?" buyurmuş. Azrail aleyhisselam da "bu sefer sadece haber vermek için geldim" 
buyurmuş, sonra da durumu anlatmış. Musa aleyhisselam "Peki bu seneler bittikten 
sonra ne olacak?" deyince, Azrail aleyhisselam "tekrar geleceğim" demiş. Musa 
aleyhisselam da "Ha o zaman, ha şimdi. Öyleyse al götür şimdi, fark etmez" 
buyurmuş. 

Bayezid-i Bistâmi Hazretleri vefat edince münker-nekir melekleri sual sormaya 
gelmişler. Bayezid-i Bistâmi hazretleri sual meleklerine "Sen utanmıyor musun bana 
sual sormaya?" demiş. "Allahü teala: 'İslamiyette saçını sakalını ağartmış olanlara 
hesap sormaya haya ederim' buyuruyor, siz bana sual soruyorsunuz. Utanmıyor 
musunuz?" buyurmuşlar.".. 

"Hocamızı rüyada gördüm. Rüyamda hocamızın ahirette olduğunu da biliyorum. 
Örümcek ağı gibi bir perde arasından birbirimizle konuşuyoruz. "Ahirette nasıl vakit 
geçiriyorsunuz" diye sordum hocamıza. Hocamız buyurdu ki; "Devamlı Efendi 
Hazretlerinin yanındayız. Abilerle sohbet ediyoruz". "Abileri, Darende'yi görüyor 
musunuz" diye sordum. "Devamlı beraberiz" buyurdular. "Abiler sizi ahirette aradıkları 
zaman nasıl bulacaklar ve bu zorluk olur mu, siz ne yapacaksınız" diye sordum. 
"Efendi hazretlerinin arkasına saklanıp Hilmi Işık budur diye göstereceğim" 
buyurdular. 

Annemi vefat edince rüyamda gördüm. Size nasıl muamele ettiler diye sordum. 
"Benim öldüğüm gün iki tane koğuş yaptılar, bir koğuşa kadınları, bir koğuşa erkekleri 
doldurdular. Herkesi hesaba çekiyorlardı. Beni de çağırdılar, Melike Ören diye anons 
edildi, gittim, baktılar, Hüseyin Hilmi Işık'ı tanıyor musun, dediler. Tanıyorum, dedim. 
Seviyor musun, dediler. Elbette, dedim. Nereden tanıyorsun, dediler. Oğlumun 
kayınpederi, dedim. Tamam, buna hesap yok, dediler" dedi. 

Mübarekler buyurdular ki; "Kalbimde Enver'in sevgisi herkesden önce gelir". 
Mübareklerin çok duasını aldım. Mübarekler hanımanneyi çok severdi, hanımanneye 
ben çok iyi baktım. 

Muammer Dede'nin bir özelliği var. Hocamız Onu çok seviyordu. Hocamız Muammer 
Dede'yi kendine bir arkadaş kabul etmişti. Onunla dertleşirlerdi. Muammer Dede çok 
temiz ve saftır. Hocamız ona "mücahidler babası" derdi. 

Ali ekibini çok iyi kurmuş, Sizin hizmetlerinizden çok memnunum. Huzurpınarına 
hizmet etmenin kıymetini iyi bilin. Ahiretde kurtulmanız huzurpınarı ile olur. 
Gittiğiniz yerlere selam söyleyin, ben haklarımı helal ettim, siz de edin. Size çok dua 
ediyorum, sizin de duanızı bekliyorum" buyurdular. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah. 

 



 

 
 

 

 
2008 senesi, ekim ayının 19'u ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -1- 

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.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2008 senesi, ekim ayının 19'u ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet 
ettiklerinde, buyurdular ki; -2- 

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.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

06 Temmuz 2013  Cumartesi 

07 Temmuz 2013  Pazar 



 

 
 

 

 
2008 senesi, ekim ayının 19'u ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -3- 

 
Allahü teala bütün kainatı insanlar için yarattı. Hatta okyanusların onbin metre 
altında, hiç alakasız gibi olan şeyler bile, dolaylı yollardan insanlara hizmet 
etmektedir. Peki, insanları niçin yarattı? Kendine kul olarak ibadet etsinler diye 
yarattı. Allahü tealaya şükürler olsun ki, bizi insan olarak yarattı. Bunun için ne kadar 
hamd etsek azdır. İnsana eşref-i mahlûkat denmiştir. Yaratılmışların en şereflisi, 
demektir. Peki neden yaratılmışların en şereflisi? Çünki onda diğer mahlûklarda 
bulunmayan on haslet vardır. Beşi madde, beşi mânâ ile alakalıdır. Bu on hususiyetin 
bir özelliği vardır, o da hepsinin birbirleriyle zıt olmasıdır. Bu zıtlıkların toplandığı 
başka bir mahluk yoktur. İnsanların büyük çoğunluğunun inançları çok bozuktur. 
Hayvana, canlı ve cansız birçok acayip şeylere tapınan o kadar insan var ki, Allah 
korusun. Elhamdülillah, bizi müslümanların içinde eyledi. İslamiyyet gelmeden önce 
insanlar sapıtınca, başlarına toplu cezalar geliyordu. Mesela Lut kavmi bozuk, yanlış 
yollara sapınca, peygamberleri dinlemez olunca, önce gökyüzünde beyaz bulutlar 
oluştu. Sonra bunlar Lut kavminin üzerine yağdı. Hepsi birlikte helak oldular. Lut 
gölünün kenarına gitmiştim, kara kara taşlar vardı. Yine Pompeide insanlar kimi 
yemek yerken, kimi yatarken, kimi bilmem ne durumdayken öyle taşlaşmış olarak 
kalmışlar. Ne ibretler var! Yalnız bu ümmete mahsus bir durum, o Habibullah 
hürmetine, dünyada cezaları hemen verilmiyor, belki tövbe ederler diye son nefese 
kadar tehir ediliyor, geciktiriliyor. Ne büyük seadet! 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

08 Temmuz 2013  Pazartesi 



 

 
 

 

 
2008 senesi, ekim ayının 19'u ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -4- 

Müslümanların büyük bir çoğunluğu da bozuk 
itikatların, yanlış insanların elinde kalmış. 
Geçenlerde bir arkadaşa bizim birinci kitabı 
okutuyordum, dinlerken bir şey dikkatimi çekti. 
Sapık bir adam çıkmış, hazret-i Osman-ı 
Zinnureyn efendimize hâşâ bunamış ihtiyar, 
diyor. Eğer o olmasaymış, islamiyyet bugün 
daha farklı bir noktada olurmuş falan. Hele 
şuna ve söylediklerine bakın. Ne nasipsizlik bu! 
O bunamış dediği, sevgili Peygamberimizin iki 

kızını verdiği, bu yüzden zinnureyn lakabıyla şereflendiği Eshâb-ı kiram 
efendilerimizden hazret-i Osman 'radıyallahü anh'. Onun üstünlüğüne alamet o kadar 
çok şey var ki, hazret-i Ömer efendimizin son nefesinde halife olacaklardan altı kişinin 
ismini verdiği listede onun da ismi vardı. Eshab-ı kirâm efendilerimizin ittifakla halife 
seçtiği sahabe. Eshab-ı kiram efendilerimiz uygun olmayan bir meselede hiç ittifak 
ederler mi? Tenkit edişi ve söyledikleri nereye varıyor, anlamaktan aciz. Cenab-ı Allah 
bizi çok az bulunur Ehl-i sünnet vel cemaat içinde yarattı ve zamanın mürşid-i kâmilini 
tanıtıp, sevdirmekle şereflendirdi. Bunlar kolay ele geçebilecek şeyler değildir. Cenab-ı 
Allah bir kulunu severse iki şey nasip eder. Birincisi, sevdiği bir kulunu tanıtır ve 
sevdirir. İkincisi, ona iyi bir iş nasip eder. İşte Ehl-i sünnet vel cemaat itikadında olan 
az bir cemaatin içinde olmak, ne büyük bir seadettir! Zamanın mürşid-i kâmilini 
tanımak ve sevmek, ona tam tâbi olmak, ne büyük bir nimettir. Bunu çok iyi anlamak 
lazım. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2008 senesi, ekim ayının 19'u ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet ettiklerinde, 
buyurdular ki; -5- 

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 

09 Temmuz 2013  Salı 

10 Temmuz 2013  Çarşamba 



 

 
melekeler, 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. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, ekim ayının 19'u ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -6- 

Birgün Osman abilere gitmiştik. 
Sarıyerde mütevazi 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 
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. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

11 Temmuz 2013  Perşembe 



 

 
 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 

Geçen haftanın devamı: 

Huzurpınarının yeni kurulduğu senelerdi, 

Enver abim, huzurpınarında 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 herzaman takdir etti, teşvik 
etti, tebrik etti ve dua ettiler. Lâyık olmadığımız vasıflarla herzaman meth ettiler. Yani 
başımızda tam bir baba olarak bizi hayata hazırladılar, insanlığı öğrettiler. 
Enver abim hepimiz için eşi bulunmaz bir abi, bir baba, bir rehber, kâmil bir mürşîd 
idi. "Kişi sevdiği ile beraberdir" hadîs-i şerifinden ümitlenerek ahiretde dahi dünyada 
olduğu gibi Enver abimin yanında olmağı umuyoruz inşallah. 

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

Hocamızın hayatını huzurpınarında 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 huzurpınarına o şekilde konulmasını istemişlerdi. 
Bu dosya halen huzurpınarında aynı şekli ile durmaktadır. Bu hatıralar kalbimizde 
ahirete kadar iftihar ve sevinç vesilesi olacak inşallah. 

Alttaki, Enver abimden bu konuda aldığım bir hatıra mailidir: 

12 Temmuz 2013  Cuma 



 

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

From: Enver Ören 
To: alizeki@ihlas.net.tr 
Sent: Saturday, December 09, 2006 12:40 AM  
Subject: Okuyann ihlas artar.Ya sevenin..... 

Şu saate kadar gönderdiğin yazılarla meşgul oldum. 
Yüz bin kere sana aferin.Maşaallah. 
Ne kadar güzel ve ihlasla hazırlamışsın. 
Ne kadar memnun olduğumu ve sana olan muhabbetimin ne kadar çoğaldığını tahmin 
edemezsin. 
Yazıları tefrika gibi olmakdan çıkardım ve kitab haline getirmeğe çalışdım. 
Bize de dua et Ali kardeşim...... 
Çok selam ve dua ederim. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah. 
 

 

 

 
2008 senesi, ekim ayının 19'u ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -7- 

Birgün bir abinin 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 imam-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. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

13 Temmuz 2013  Cumartesi 
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2008 senesi, ekim ayının 19'u ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet 
ettiklerinde, buyurdular ki; -8- 

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. 

-devamı var- 
ali zeki Osmanağaoğlu 

 
 
 

 

 

 

2008 senesi, ekim ayının 19'u ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına 
davet ettiklerinde, buyurdular ki; -9- 

Mübarekler buyurdular ki; Benim Dinim 
isminde bir kitap geçti elime. Alıp Efendi 
hazretlerine götürdüm. Baştan sona kadar 
okuttular ve dinlediler. Kitap bitince, içinde 
yanlış hiçbir şey yok. Yalnız, bunu okuyan 
zehirlenir, fayda yerine zarar görür. Çünki 
yazarı bozuk, buyurdular. 

-devamı var- 

ali zeki Osmanağaoğlu 

 
 
 
 
 
 

14 Temmuz 2013  Pazar 
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2008 senesi, ekim ayının 19'u ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet 
ettiklerinde, buyurdular ki; -10- 

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. 

-devamı var- 

ali zeki Osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2008 senesi, ekim ayının 19'u ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet 
ettiklerinde, buyurdular ki; -11- 

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. 

-devamı var- 

ali zeki Osmanağaoğlu 

 

 

16 Temmuz 2013  Salı 

17 Temmuz 2013  Çarşamba 



 

 
 

 

 

2008 senesi, ekim ayının 19'u ... 

Enver abim Sarıyer'de yatsı namazına davet 
ettiklerinde, buyurdular ki; -12- 

Mübarekler, bakın efendim, İbn-i Abidin'de ne 
yazıyor buyurdular. Evlenecek olan erkek eğer 
kul hakkına riayet edemiyecekse hiç 
evlenmesin. Çünkü 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.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 
 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, Cum'a gününü tebrik ederiz, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. Allahü teala ramezan-ı şerifin 
şefaatine nail eylesin, ramezan-ı şerifde avf ve mağfiret eylediği kullarının 

meyanına dahil eylesin inşallah.. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

18 Temmuz 2013  Perşembe 
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Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Geçen haftanın devamı: 

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. 

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. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah. 



 

 
 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -1- 

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. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -2- 

Kazakistanda bulunan Hâce Ahmed Yesevi hazretlerinin çok seveni varmış. Fakat o 
kadar da düşmanı varmış. O zaman, medrese uleması, talebe okutan çok büyük bir 

20 Temmuz 2013  Cumartesi 

21 Temmuz 2013  Pazar 



 

 
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.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına 
hizmet eden arkadaşları yatsı namazına davet 
ettiklerinde, buyurdular ki; -3- 

O zamanın padişahı 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. 

22 Temmuz 2013  Pazartesi 



 

 
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. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -4- 

Mübarekler, Allahü teala rahmet 
eylesin, şefeatlerine nâil eylesin, 
bir sabah namazından sonra 
buyurdular ki; "Kardeşim, şu 
hizmetlerden, şu abilerden, şu 
çalışmalardan, eğer bir zerresini 
kendimden bilsem, yanar ve helak 
olurum". Bu iş böyle. Bu iş önce 
ölmek, sonra olmak yoludur. Önce 
olmak, sonra ölmek değil! Öl ki 
olasın. Sen, sen olduğun 
müddetçe, on para etmezsin. Sen 
artık kendinden çık. Çünki artık, 

onların atmosferine, onların havasına girdin. Yani onlar gibi olmağa çalış. Efendim, 
benim huyum böyle, ben buyum… Hadi ya sende!. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -5- 

23 Temmuz 2013  Salı 

24 Temmuz 2013  Çarşamba 



 

 
Çok huysuz bir adam varmış. Evinin bağçesinin 
kenarına millet takılsın da rahatsız olsun diye, en 
azılı dikenleri dikmiş. Gelen geçen rahatsız oluyor, 
çocuklar falan hep dikenlere takılıyormuş. Valiye 
gidip, efendim yoldan geçemiyoruz; zaten dar yol. 
Adamın bağçesindeki dikenler batıyor diye şikayet 
etmişler. Vali adamı çağırtarak, ne oluyor, demiş. 
Efendim, bağçe benim demiş. Padişah da, bağçe 
seninse, vatandaş da benim. Onları sök, demiş. 
Adam neden sökeyim, deyince, vali, sökmezsen 
kodes aşağıda, vurun sopayı demiş. Kelepçeleri 
takınca, adam vallahi sökeceğim demiş. Sonra 
adamı dikenleri sökmesi için serbest bırakmışlar. 
Bir tanesine asılmış; ama yaşlı olduğundan 
neredeyse canı çıkacakmış. Kesse yine büyüyecek 

ve millet 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.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 
Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına 
hizmet eden arkadaşları yatsı namazına davet 
ettiklerinde, buyurdular ki; -6- 
Mübarekler, Allahü teala rahmet eylesin, buyurdular ki; 
Biz Sedat'la küçüktük, çocuktuk, onun için Efendi 
hazretleri bize acıdı efendim. İnsan acıdığına verir; yoksa 
dayıya vermez. Dayılık zamanı değil. Onun için, yaş dal 
uzun uzun kök salmadan koparılırsa ne âlâ; ama benim 
huyum böyle, ben bu huyumdan vazgeçemiyorum, 
değiştiremiyorum demek ne demek? Git doktora, aşı 
yap. Cenab-ı Hakka ne kadar şükr etsek az. Allahü teala 
bize büyükleri tanıttı. Yoksa işimiz duman olurdu. Çünki 
din, görmek, işitmek ve konuşmak dinidir. En şanslı 
insanlar, mutlaka o büyük zâtları tanıyanlar, görenler ve 
konuşanlardır. Böyle değilsek, hiç olmazsa talebeleriyle 
olmalıyız. Yani Eshab-ı kirama kavuşanlar gibi olmalıyız.. 

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

ederiz, müstecâb dualarınızı 
istirham ederiz efendim. Allahü 
teala ramezan-ı şerifin şefaatine 

nail eylesin, ramezan-ı şerifde avf 
ve mağfiret eylediği kullarının 

meyanına dahil eylesin inşallah.. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir...
 

Geçen haftanın devamı: 

Mübarek hocamız, Ramezan-ı şerifde dua ederlerken iki cümle ilave ederlerdi. "Ya 
Rabbi, bizi Ramezan-ı şerifin şefaatine nail eyle, Ramezan-ı şerifde afv ve mağfiret 
ettiğin kullarının meyanına dahil eyle" diye dua ederlerdi. Enver abim de hocamızdan 
ramezan-ı şerifde bahsederlerken bunu anlatırlardı. Biz de dua ederken teberrüken 
büyüklerimize uyarak böyle dua etmeliyiz. 

Geçen sene ramezan-ı şerifde bir iftar sohbetinde Enver abim 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 şehitin kazandığı 
sevaptan daha çok sevap kazandı. Dolayısıyle Ramazan-ı şerifin her saniyesi, her 
dakikası, her günü büyük devlet, büyük nimettir"… Bu sözler geçen sene bu günlerde 
Enver abimin anlattıklarıydı.. ama bugün hasretini çekiyoruz. Allahü teala rahmeti ve 
merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

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

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Haftaya devamı var inşallah. 

Fî emanillah. 
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2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -7- 

Onun için, Mübarekler buyurdular 
ki; Bizi sevenler, gökteki yıldız 
gibidir. Kim onlarla beraber olursa, 
imanını kurtarır. Yani bu abiler 
müşrik olamaz, bid'at ehli olamaz. 
Günah? Allahü teala hepimizi afv 
etsin; ama kumaş rengini aldıktan 
sonra, artık o renk kalıcıdır. Eshab-
ı kiram, Peygamberimizi 
'aleyhissalatü vesselam' görmekle 
renk almıştır, kumaş renge 
kavuşmuştur. Artık o hep, o renkle 
gider. İnkâr etmediği müddetçe, ne 
yaparsa yapsın, Eshab-ı kiram 

olmaktan çıkmaz. O halde, Ehl-i sünnet bir müslüman olmak, bu yolun büyüklerini 
tanımak, imam-ı Rabbani hazretlerinin 'kuddise sirruh' ifadesiyle; Allahü tealanın 
yeryüzünde bir kuluna verebileceği en büyük iki armağandır, hediyedir. Üçüncü bir 
şeye gerek yok. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına 
hizmet eden arkadaşları yatsı namazına davet 
ettiklerinde, buyurdular ki; -8- 

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 çıkartılar ve derler ki; Bu yolun cennettir, 
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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. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -9- 

Dolayısıyla, inanan, iman eden.. 
Neye iman edecek? Bu Allah 
adamıdır, bundan bana zarar 
gelmez. Bu menfaati için bunu 
söylemez. Bu, bunu ancak bizim 
için, bizi düşündüğü için, bizi 
sevdiği için yapar.. Ama zerre 
kadar şüphe etse, ipler gene 
kopar. Hiç endişe duymasın, 
büyüklerin âdeti, verdiklerini 
geri almazlar. Hatta birgün, 
mübarek Hocamız bana bir yazı 
yazdırdılar, lastiklerini verdiler. 
Lastik derlerdi, silgi demezlerdi. 
Sildim, düzeltip yazdım, 
buyurun efendim, dedim. 
Buyurdular ki; Biz verdiğimizi 
geri almayız; o da senin olsun. 

Düşünebiliyor musunuz? Lastiği bile geri almıyorlar. Onlar hiç verdikleri ahlâkı, 
verdikleri terbiyeyi geri alırlar mı? Vallahi bayram etmeliyiz.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -10- 
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Allahü teala dünyada ve ahirette 
ayırmasın. Mübarekler buyurdular 
ki; Din kardeşinin sevgisi sınırsız 
olduğu, sonsuz olduğu için 
doyulmaz. Ama onun dışında neyi 
severseniz sevin, sınırı vardır. Din 
kardeşliğinin sınırı yoktur, onun için 
sevgi buna denir. Sınır yoksa, sevgi 
denir. Sınır varsa, o karakolda 
biter. Enver abi neşeli, 
elhamdülillah. Nasıl olmasın ki?.. 

 -devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -11- 

Bir vali varmış. Padişahın hışmına gelmiş, 
idama mahkum olmuş. Eline zincir, ayaklarına 
demir vurup, idama götürüyorlarmış. Yolda 
giderken bakmış, bir adam bir çocuğu feci 
dövüyor. Çocuk, Hocam yetiş, diye bağırınca, 
döven adam küt, gitmiş. Bu da, bunda bir iş 
var; ya rabbi, bu çocuğun hocasını bana da 
gönder, demiş. Vali afv oldu diye, hemen emir 
gelmiş. Ya rabbi, bu çocuğun hocası kimse bana 
gönder deyince, onun duası ile afv olmuş... 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -
12- 

Çok zalim, çok kötü, çok fasık bir vali varmış. 
Zulm ediyormuş. Adam bakmış ki, kurtulması 
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mümkün değil, Yemen'de çok mübarek bir zâtın kabrinin dibinden yer satın almış. 
İsmini yazdırmış, cismini yazdırmış, ben ölünce beni buraya gömeceksiniz, demiş. 
Ölünce de bunu oraya gömmüşler. Melekler gelmiş, apar topar cehenneme 
götüreceklerken, mübarek zât, ne yapıyorsunuz, demiş. Efendim, biz emir kuluyuz. 
Bu adamın defteri bozuk. Dünyada yaptığı da hesaba kitaba sığmaz. Onun için 
götürmek zorundayız, demişler. Mübarek zât, bir kağıt çıkarıp meleklere göstermiş. 
Kağıttaki yazı: "Seni, seni sevenleri ve kabrinin civarındakileri afv ettik". Yanımda 
yatıyor, dokunamazsınız demiş. Melekler selam çakıp gitmişler. Netice: Kurtuluş yine 
bunlarda. Bunların kabirlerinin yanında olmak bile büyük bir seadet.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

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

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. Allahü teala ramezan-ı şerifin 
şefaatine nail eylesin, ramezan-ı şerifde afv ve mağfiret eylediği, 

cehennemden azad eylediği kullarının meyanına dahil eylesin inşallah.. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
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Geçen haftanın devamı: 

Geçen sene ramezan-ı şerifde bir iftar sohbetinde Enver abim buyurdular ki; 

Huzur ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı olan mübarek ramazan-ı şerif ayı geldi ve geçiyor. 
Allahü teala hepimizi, ramazan-ı şerifin şefaatine nâil eylesin, bereketlerine ve 
faziletlerine kavuştursun, ramazan-ı şerifde afv ve mağfiret edilen ve Cehennemden 
azad olunan kullarından eylesin inşallah. 

Hocamız ramezân-ı şerif ayında dua ederlerken; "Ramezan-ı şerifin şefaatine nâil 
eyle, ramezan-ı şerifde afv ve mağfiret ettiğin, Cehenneminden azad ettiğin kullarının 
meyanına dahil eyle" diyerek dua ederlerdi. Biz de böyle dua edelim. Sevgi bunu icab 
ettirir. İnsan sevdiği ile beraber olacaktır. Cenab-ı Hak bize sevdiklerine kavuşmayı ve 
sevdikleriyle beraber olmamızı nasib etsin inşallah. İmam-ı Rabbani hazretleri 
mektubatta buyuruyorlar ki, eğer Allahü teala bir kuluna sevdiği bir kulunu 
tanıştırdıysa, Allahü teala sevdiği bir kulunu bir kuluna sevdirdiyse, ona her şeyi 
vermiştir. Hiç bir şeyi noksan bırakmamıştır. Hocamız buyurmuştu ki; "Ehl-i sünnet 
itikadı çok kıymetli bir cevherdir. Allahü teala bu kıymetli cevheri çöpe atmaz, ancak 
kıymetli kalblere koyar". 

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce müslüman afv olur, âzâd 
olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere 
bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübârek ayda Onun şânına yakışacak 
kulluk yapmağı ve Rabbimizin râzı olduğu, beğendiği yolda bulunmağı, hepimize nasip 
eylesin! Âmîn. Müslüman akıllı tüccar gibi olmalıdır, ne yaptığını bilerek yapmalıdır. 

Hocamız buyurdular ki, Ramazan-ı şerif 30 gün bayramdır, üç gün değil. Çünki bunun 
her gün ve gecesinde binlerce, onbinlerce müminler afv olur. Öyle bir afv ayıdır bu ay. 
Ne mutlu, Allahü tealaya hamd olsun ki, Ehl-i sünnet itikadı üzere bu ayı ramazan-ı 
şerif ayı olarak idrak etmemizi bize nasip eyledi. Ramazan-ı şerif ayının kıymetini 
hepimiz çok iyi anlayıp ve 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 ramazanın her günü bayramdır; çünki her gün binlerce, yüz binlerce 
müslüman afva uğruyor, Cennete gidiyor. Bu öyle mübarek bir aydır ki, bütün senenin 
pisliğine kefarettir ve mutlaka temizleyicidir. Orucunu tutan mümin, bayram sonuna 
kadar tertemiz olur. Bayramdan sonra, kirli havaya bağlı olarak yine kirlenmeye 
başlıyor. Bu kirli hava, salihlere de bulaşıyor. Çünki hava kirlenirse, bundan herkes 
rahatsız olur. Şimdi manevi hava çok kirli, temiz kimse bile, sokağa çıktığı zaman, bu 
kirli havayı teneffüs ettiği için kalbi kararır. Havanın kirliliği, haram ve helallerin 
karışmasından olmuştur. Eskiden haramlar ve helaller ayrıydı. Şimdi karmakarışık 
oldu. 

Peygamber efendimiz, (Bir hurmayla iftar ettirene de, yalnız suyla oruç açtırana da, 
biraz süt ikram edene de, bu sevab verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki; ilk günleri 
rahmet, ortası afv ve mağfiret, sonu da Cehennemden azat olmaktır. Bu ayda dört 
şeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allahü teâlâ çok sever. Bunlar, bu ayda çok kelime-i 
şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. Diğer ikisini de zaten her zaman yapmamız 
lazımdır. Bunlar da, Allahü teâlâdan Cennetini istemek ve Cehenneminden ona 
sığınmaktır) buyurdu. 



 

 
……..devamı yarın inşallah. 

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

Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 

 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, kadir gecenizi tebrik ederiz, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. Allahü teala ramezan-ı şerifin 
şefaatine nail eylesin, ramezan-ı şerifde afv ve mağfiret eylediği, 

cehennemden azad eylediği kullarının meyanına dahil eylesin inşallah.. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

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

dünden devamı: 

Tam İlmihal Seâdet-i Ebediyye kitabında buyuruluyor ki, Resûlullah "sallallahü aleyhi 
ve sellem" efendimiz; Şa'bân ayının son günü hutbede buyurdu ki: (Ey Müslimânlar! 
Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece [Kadr 
gecesi], bin aydan dahâ fâidelidir.. Allahü teâlâ, bu ayda, hergün oruc tutulmasını emr 
etdi. Bu ayda, geceleri terâvîh nemâzı kılmak da sünnetdir. Bu ayda, Allah için ufak 
bir iyilik yapmak, başka aylarda, farz yapmış gibidir. Bu ayda, bir farz yapmak, başka 
ayda yetmiş farz yapmak gibidir. Bu ay, sabr ayıdır. Sabr edenin gideceği yer 
Cennetdir. Bu ay, iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda mü'minlerin rızkı artar. Bir kimse, bu 
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ayda, bir orucluya iftâr verirse, günâhları afv olur. Hak teâlâ, onu Cehennem 
ateşinden âzâd eder. O oruclunun sevâbı kadar, ona sevâb verilir). 

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 

"Allahü teâlâ Ramazan ayında günah işlemeyi terkeden kimsenin, onbir aylık günahını 
mağfiret eder." 

"Dikkatli olun! Ramazan ayındaki sevap ve günahlar katlarıyla yazılır. Ramazanda çok 
namaz kılınız! Çok Kur'ân-ı kerîm okuyunuz! Çünki ramazan ayında okunan Kur'ân-ı 
kerîmin her harfi için, Cenâb-ı Hak, Cennet bahçelerinden bir bahçe ihsan eder." 

"Ramazana çok hürmet etmelidir. Onun rahmeti müminleri sevindiricidir. O öyle bir 
aydır ki; ilk günleri rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden 
kurtulmaktır." 

"Eğer kullar, ramazan-ı şerîf ayındaki fazilet ve ihsanları bilselerdi, bütün senenin 
ramazan olmasını isterlerdi. Çünki bunda çok sevap vardır." 

"Ramazan ayının gelmesine sevineni, Allahü teâlâ, kıyâmet gününün korkusundan 
muhâfaza eder." 

"Ramazan ayının gündüz ve gecesinde Kur'ân-ı kerîmden bir âyet okuyana, her harfi 
için bir şehit sevabı verilir." 

"Ramazan-ı şerîfe hürmet eden, Allahü teâlâya hürmet etmiş olur." 

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Allah Kadir gecesini ümmetime hediye etmiş, ondan 
önce kimselere vermemiştir.) [Deylemî] 

Hazret-i Âişe "radıyallahü anhâ" buyurdu ki: (Resulullah "sallallahü aleyhi ve sellem" 
Ramazan-ı şerifin son on gününde her zamankinden daha fazla ibadet 
ederdi.) (Tirmizî) 

Peygamber efendimiz, daha önceki ümmetlerden bin sene ibadet eden insanları 
düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye düşününce, Allahü 
teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. 
Hem de Kadir gecesi her Ramazanda gelir. 

Peygamber efendimize kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu 
bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin 
işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce. Allahü teâlâ, Ona bin aydan 
hayırlı olan Kadir gecesini ihsân etti. (İ. Mâlik) 

Resulullah efendimiz, (Benî isrâil peygamberlerinden 80 yıl Allahü teâlâya ibadet eden 
oldu) buyurunca, Eshâb-ı kirâm hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrâil aleyhisselam 
gelip; (Ya Resulullah, senin ümmetin bu peygamberlerin, 80 yıllık ibadetine şaşarlar. 
Allah sana ondan iyisini gönderdi) diyerek, (Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır) 
mealindeki âyeti okudu. (Tefsiri mugni) 

Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kadir gecesinde, bir kere 
Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur'an-ı kerimi hatim etmekten daha sevaptır. 
Kadir gecesinde bir tesbih (Sübhanallah), bir tahmid (Elhamdülillah), bir 
tehlil (Allahü ekber) söylemek yedi yüz bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. 
Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir 
ay bütün geceleri sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.) [Tefsiri 
Mugni] 



 

 
(Kadir gecesinde Kadir suresini okuyan, Kur'an-ı kerimin dörtte birini okuma sevabına 
kavuşur.) 

Ramazanı şerifin her gecesi Kadir suresini okuyan Kadir gecesinde okumuş olur. Kadir 
gecesinin günü de, gecesi gibi fazilette aynıdır. 

Hazret-i Ömer radıyallahü anh buyurdu ki: (Allahü teâlâ altı şeyi altı şeyde gizledi. 
Rızasını taatte, gazabını günahlarda, İsm-i a'zamı Kur'an-ı kerimde, Evliyayı insanlar 
arasında, ölümü ömür içinde, Kadir gecesini Ramazan-ı şerif içinde gizledi ve orta 
namazı beş vakit içinde gizledi.) 

Mübarek vakitlerde, günâhlardan titizlikle uzak durmalı, tâatlari, ibadetleri ve her çeşit 
hayratı artırmalıdır. Zirâ Allahü teâlâ tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde 
faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle 
meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve 
Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünki o, böyle yapmakla 
vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş 
olur. (Mev'ize-i hasene) 

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış 
olur. Her gün en az şunlar yapılmalı: 

1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.  

2- Kadir gecesi okunacak duayı okumalı.  

3- Bir iki sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.  

4- İlmihalden bir iki sayfa okumalı.  

5- Az da olsa sadaka vermeli, kaza namazları kılmalıdır..  

6- Gece seher vakti, iki rekat namaz kılıp, Silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin 
hürmetine dua etmelidir. [Silsile-i aliyye, Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye'de ve 
Faideli Bilgiler kitabında yazılıdır]. 7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için 
gündüzleri de değerlendirmelidir. 

Kadr gecesi, çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da, kabuğu gibidir. Bunun için, bir 
kimse, bu ayı saygılı, iyi geçirerek bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa, bu 
senesi iyi geçerek, hayrlı ve bereketli olur. 

Allahü teâlâ, hepimizi bu mübârek ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuştursun. 
Herbirimize bundan, büyük pay versin! 

İmam-ı a'zam hazretleri, Kadir gecesinin, Ramazanın 27. gecesine çok isabet ettiğini 
bildirmiştir. (Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, kadir gecesini ihya 
etmiş gibi sevap kazanır) hadis-i şerifini düşünerek sık sık vâki olan 27. gece ihya 
edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur. 

Allahü teala hepimizi bu mübarek kadir gecesinin ve ramezan-ı şerifin bereketine ve 
şefaatine nail eylesin inşallah. Bu mübarek ayda ve bu mübarek gecede afv ve 
mağfiret edilen ve cehennemden azad olunan kulları arasına dahil eylesin inşallah,...  

(Hadis-i şerifde, dünyada iken birbirini sevenlerin, ahiretde de beraber olacağı 
müjdeleniyor). Dünyada beraber olduğumuz gibi cennette de sevdiği kullarının 
yanında beraber olmamızı nasib eylesin inşallah.. 

Fî emanillah. 



 

 
 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -13- 

Fas'ta İslâm Konferansı vardı. 
Konferans bitti, Mübarekleri 
aradım, efendim konferans bitti, ne 
napayım, dedim. Buyurdular ki; 
Merakeş diye bir şehir vardır, oraya 
gidin. Orada iki büyük zâtı ziyaret 
edeceksiniz. Birincisi, Şifa kitabının 
sahibi Kâdı İyad. İkincisi, Delail-ül 
Hayrât kitabının sahibi, Süleyman 
bin Cezuli. Mübareklere sorularak 
yapılan işten hep hayır görülür. 

Kazablanka diye bir şehir var, Merakeşe oradan gidiliyor. Kazablankaya geldik, 
Kazablanka oteline girdik, odamızı ayırttık. Mübarekler buyurmuşlardı ki; Yabancı bir 
memleketi ziyarete gittiğiniz zaman, önce Allahü tealanın evini ziyaret edin, camiye 
gidin. Ben de, işimiz uzar, Mübareklerin emri yerine gelmez diye, bavulları lobiye 
bıraktım, odaya çıkarmadım. Lobiye bırakıp çıktım, bir çocuğa para verdim, beni bir 
camiye götür, dedim. Çocuk aldı beni, bir camiye götürdü.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki 
evlerine, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşları yatsı namazına 
davet ettiklerinde, buyurdular ki; -
14- 

Sıcak çok vardı, öğle namazı vakti 
idi. Bir cami,..! yanında bir türbe! 
Yanında da bir ağaç. Ağaçta belki 
yüzlerce serçe kuşu, altında herkes 
sıcaktan yere yatmış uyuyor. Acaba 
bu türbede uyutan bir evliya mı 
vardır, diye düşündüm. Çünki ben 
hiç böyle türbe etrafında yatan 
insanlar görmedim. Camiye girdim, 

04 Ağustos  2013  Pazar 

05 Ağustos  2013  Pazartesi 



 

 
sonra türbeye geldim. Pazar gün olmasına rağmen, türbenin başında kravatlı, yakışıklı 
bir adam vardı. Huşu ile ziyaret ediyordu. Benim ziyaretim bitti, onun ziyareti de bitti, 
nerelisin dedim. Sen nerelisin dedi. İstanbul'dan geliyorum, Türküm dedim. Adam 
şaşırdı kaldı. Bu zât dedemin dedesi, biz seyyidiz dedi. Bu mübarek zât, bu şehri 
alanlardan ve şehit düşenlerdendir, mübarek bir evliyadır dedi. Ben, ziraat 
mühendisiyim, her sabah dedemin kabrini ziyaret ederim. Bugün Pazar olduğu için 
ziyaretimi bu saate tehir ettim. Nereye gidiyorsun, programın nedir, dedi. Yarın 
inşallah Merakeşe gidiyorum dedim. Arabası vardı, bizi aldı evine götürdü. Evine 
geldik, çayları içtik, pasta yedik. Hangi uçakla gidiyorsun, dedi. Anlattık. Hangi otele 
gidiyorsun, dedi. Söyledik. Ne oluyor, dedim. Sen şanslı bir adamsın. Merakeş benim 
amcamdan sorulur. Oranın ağasıdır, ipek tüccarıdır, köyleri de vardır, senin işin 
tamam, dedi.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -15- 

Otele geldik, dinlendik, abdest 
tazeledik, Kur'ân-ı kerim okuduk, 
falan derken, sayın Ören, sayın 
Ören diye anons edildi. Aşağıya 
indim, son model bir araba, başında 
beyaz takkeli bir şoför. Sayın Ören 
sen misin, dedi. Evet, dedim. Gelin 
o zaman, binin dedi. Peki efendim, 
dedim. Program ne, dedi. Kâdı Iyad, 
Süleyman bin Cezuli hazretlerine 
ziyaret dedim. Kâdı Iyad 
hazretlerine gittik, okuduk. Kâdı 
Iyad hazretleri buyuruyor ki; 
Rabbimin ihsan ettiği iki nimetten 
dolayı, ayaklarım bulutların 

üstünde, ellerim yıldızlara değiyor. Benden daha şanslı kimse olamaz, sevincimden 
uçuyorum. Efendi hazretleri! Bu kadar sevincinize sebep olan iki şey nedir, diye 
soruyorlar. Bir; alemleri yaratan, her şeyi yoktan var eden, yüce Allah, beni insan 
yerine koyuyor, bana hitap ediyor. Bana kulum diyor. Bundan daha büyük şeref ne 
olabilir? Bir insan olsa olsa dünyada köle olur. Kimin kölesisin derler. Ben, yerleri 
gökleri yoktan var eden, yaratan yüce Allahın kölesiyim. Benim için ne şeref! İki; 
herkes hocası ile öğünür. Ben, filancanın talebesiyim, der. Ben, Resulullahın 
talebesiyim.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

06 Ağustos  2013  Salı 



 

 
 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -16- 

Öyle bir Peygamber ki, gelmiş geçmiş 
bütün peygamberlerin üstünü, Allahü 
tealanın sevgilisi. Böyle bir Muhammed 
aleyhisselamın müteselsilen talebesiyim. 
Çünki, benim yolum Ona gidiyor. Yüce 
Allahın kulu olmak, kölesi olmak, böyle bir 
Peygamberin talebesi olmak, vallahi yeter 
diyor. Kâdı Iyad hazretleri böyle bir zât. 
Ayaklarınızı basarken nereye bastığınızı 
bilin. Hele bindörtyüz sene sonra bulutlar 
bize az gelmeli! Sonra nereye gideceksin, 
dediler. Süleyman bin Cezuli hazretleri 

dedim. Peki dedi, gittik. Süleyman bin Cezuli, Delail-ül Hayrat kitabını yazan mübarek 
bir zât. Nasıl olsa bekliyor diye bin tane salevat-ı şerife okudum, ruhuna hediye ettim. 
Kâbe-i muazzamayı hiç görmedim, Cenab-ı Peygamberi 'sallallahü aleyhi ve sellem' 
hiç ziyaret etmedim. Lütfen efendim, beni gönderin, dedim. O sene ömre nasip oldu. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 
üyelerinin, mübarek ramezân-ı 
şerif bayramını tebrik ederiz, 

Sevdiklerinizle ve 
sevenlerinizle sıhhat ve afiyet 

içinde elemsiz-kedersiz, 
huzurlu bir bayram idrak 

etmenizi ve nice bayramlara 
kavuşmanızı ve idrak etmiş 

olduğumuz ramazan-ı şerifin 
şefaatine-bereketine 

kavuşmanızı temennî ederiz. 
Müstecâb dualarınızı istirham 

ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

07 Ağustos  2013  Çarşamba 

08 Ağustos  2013  Perşembe 



 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerinde, bir bayram sohbetinde buyurdular ki; 

"Dünya hayatı uykudaki bir insanın rüyası gibidir. Dünya hayatındaki bayramlaşmalar 
rüyada bayramlaşmak demektir. Ancak, bu dünya hayatının bir rüya olduğunu 
anlayanlar ve hakiki hayata hazırlananlar ahiret hayatında kazanırlar. Dünyanın rüya 
olduğunu anlayamayan ve hazırlık yapmayanlar ahiretde kaybederler. Peygamber 
efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki; "Nasıl yaşarsanız öyle 
ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz". Dünyada iyi insanlar arasında bulunup, 
iyi işler yapanlar, dîne hizmet edenler, Allahü tealanın sevdiklerini çok sevenler, 
vefatlarında mahzun bırakılmaz, sevdikleri onları karşılar, ahiretde sevdikleri ile 
beraber bulunurlar, orada hakiki bayram yaparlar. Mevlana Halid-i Bağdadî hazretleri 
Taha-i Hakkarî hazretlerine yazdığı bir mektubunda buyuruyor ki; "İyi bir iş 
yapılmasına vesile olursan, kıyamete kadar, o iş yapıldıkca sevabı sana da gelir. Kötü 
bir iş yapılmasına sebep olanlara ise, kıyamete kadar o kötü iş yapıldıkca, günahı 
sebep olana da yazılır". Sonsuz saadetlere kavuşmak için, dünyanın rüya olduğunu, 
hayal olduğunu anlayıp, ahireti kazandıracak işler yapmalı, hayırlı işler yapıp, hayırlı 
işler yapılmasına vesile olmalı, ahiretde nerede ve kimlerle beraber olmak istiyorsak, 
dünyada tercihimizi ona göre yapmalıyız." 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 
üyelerinin, Cum'a gününü tebrik 

ederiz, müstecâb dualarınızı 
istirham ederiz efendim. Cum'a 
ve bayram, iki kıymetli gün bir 
arada... Allahü teala kıymetini 

bilmeyi ve istifade etmeyi 
hepimize nasib eylesin inşallah.. 

Allahü tealaya emanet olunuz 
efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

09 Ağustos  2013  Cuma 



 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Geçen haftanın devamı: 

Geçen sene ramezan-ı şerifde bir iftar sohbetinde Enver abim buyurdular ki; 

Kimler dünyada birbirini severse, birlikte olursa, ahirette de birlikte olacaklardır. 
Ahiretde kimlerle beraber olmayı, nerde olmayı istiyorsak bunu dünyada iken seçip, 
karar vermemiz lazımdır. Yâni; Kim olduğumuz değil, kiminle olduğumuz önemlidir. 

Bir hayrın işlenmesine sebep olmak o hayrı işlemek gibidir. 

Bir kişinin hidayetine sebep olmak, bir kişiye yardımcı olmak en kıymetli ibadettir. 
Bazı insanlara Allahü teala hususi kabiliyet vermiştir. Onları husûsî bir iş için 
yaratmıştır. Bu kıymetli insanlar güleryüzle, tatlı dille, diğer insanların hidayetine 
sebep olurlar, büyükleri tanıtırlar. Bunlar, sadece birkişi daha ebedi ateşden nasıl 
kurtulur diye uğraşırlar, insanlara ehl-i sünneti anlatmak için uğraşırlar, kimin sevilip-
kimin sevilmeyeceğini anlatırlar, binlerce müslümanın silsile-i aliyye büyüklerinin 
yolunu görmesine, tanımasına vesile olurlar. Pek çok müslümanın hakikati görmesine 
sebep olurlar. 

Hocamız buyurdular ki; "Ehl-i sünnet itikadı çok kıymetli bir cevherdir. Allahü teala bu 
kıymetli cevheri çöpe atmaz. Ancak kıymetli kalblere koyar." Onun için böyle kıymetli 
cevhere sahip olan insanlar çok kıymetlidirler. 

Allahü tealanın dinine hizmet ruhu bir müminde mutlaka olmalıdır. Eğer o yoksa 
imanında bir noksanlık vardır. Çünki imanın tam olması veya olmaması onu tebliğe 
bağlıdır. Mesela Ebu Bekr-i Sıddık radıyallahü anh iman etti, ağzından çıkan ilk cümle: 
Dedi ki; "Ya Resulallah, altı arkadaşım daha var, getireyim onlar da müslüman 
olsunlar." 

İnsan neyden zevk alırsa herkesin o zevki almasını ister. İnsan neyi seviyorsa 
herkesin onu çok sevmesini ister. Şüphesiz ki, Allahü teala bize Hocamızı ve Ehl-i 
sünnet alimlerini sevmeyi nasib etti. Bizim de çok sevdiğimiz bu dinimize hizmet 
etmek ve bunları başkalarına da sevdirmek esas görevimiz olacaktır. Bunun ecrini, 
sevabını ölçmek mümkün değildir. 

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

Hocamız buyuruyorlar ki; "Dine ait bir meseleyi öğretmek veya öğretmeye sebep 
olmak yüz ömre sevabından daha fazladır". Ehl-i sünnet itikadını anlatan bir kitabı 
(mesela Tam İlmihal Seadeti Ebediyye kitabını) alıp başkalarına vermek çok kıymetli 
bir işdir. Kitab okurken de çok dikkat etmeliyiz. Kitabın içindekilerden daha çok yazarı 
mühimdir. Kalbden çıkanlar kalblere tesir eder. İtikadı bozuk olan insanların yazdığı 
kitabları okuyanlar, yazarından etkilenip itikadı bozulabilir. Efendi hazretleri, pis 
borudan şifa gelmez buyuruyorlar, vücudumuzun gıdasını almakta dikkat ettiğimiz gibi 



 

 
ruhumuzun gıdasını almakta da dikkat etmeliyiz, hatta daha çok dikkatli olmalıyız. 
Ruhun gıdası ilimdir, dindir, ibadetlerdir. Bedene bozuk gıda alan ölür, fakat ruha 
bozuk gıda alan imanını kaybeder. Yemeğin nasıl ki temiz olmasına dikkat ediyorsak, 
okuyacağımız kitabı da iyi seçmeliyiz. Yazan, yazdığından önemlidir. 

.......devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 

 

 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -17- 

Sonra, şimdi eve dedi. Peki efendim, dedim, gittik. 
Ben böyle ev görmedim. Küçük bir saray. 

Haremlik selamlık, tam Osmanlı evi. 
Selamlıkta, erkeklerin kaldığı yerde yerin 

hazır. Sen de burada kal dediler. Yok, 
otele döneceğim, dedim. Yarın saat 
dokuzda seni almaya geleceğim, 
hazırlan dedi. Emrin olur ağam dedik, 
ertesi gün saat dokuzda kalktık, 
hazırlandık, arabayla geldi. Benim 
köylerim var, şimdi köylere gidiyoruz 
dedi. Arabayla arazinin içinde 
dolaşıyoruz, ucu yok. Portakal 
bağçeleri var, köylüler çalışıyordu. 
Oğlu geldi, o da eczacıymış. Oğlu da 
Fransa'daymış. Arapça bir şeyler 
konuştular, Allah Allah dedi, 
kolundaki saati çıkardı, bak arkadaş, 

ben bu saati Paris'teyken aldım. Bu 
kıbleyi gösteriyor. Babam da seni çok 

sevmiş, al bu saat senin olsun, dedi. 
İstanbula geldim, arkadaşlara en çok kim 

kitap dağıttı diye sordum, saati ona verdim. 

    -devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

10 Ağustos  2013  Cumartesi 



 

 
 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -18- 

Velhasıl, buradan çıkan netice şu: Bir, sorarak yapılan işten mutlaka hayırlı netice 
alırsınız. İki, yabancı bir memlekete gidince, hiç olmazsa aynı gün Allahın evini ziyaret 
edin. Cenab-ı Hak hadis-i kudside buyuruyor ki; Herkes misafirini kendi imkanı ve 
iktidarı nispetinde ağırlar. Doğru. Köylünün evine gidersin, şehirlinin evine gidersin. 
Herkes kendi imkanı nispetinde misafirini ağırlar. Allahü teala buyuruyor ki; Benim 
evime geleni ben şanıma layık şekilde ağırlarım. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

11 Ağustos  2013  Pazar 



 

 
 

 

 
2008 senesi, temmuz ayının 12'si ... 

Enver abim Güzelşehir'deki evlerine, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları yatsı 
namazına davet ettiklerinde, buyurdular ki; -19- 

Bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz sallallahü 
aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki; Bir mü'min Allahü 
tealaya dua ederse, Allahü teala o duayı mutlak kabul 
eder; ama üç şekilde. Birincisi, peşin. Yani dua 
ediyorsun, Cenab-ı Hak veriyor. İkincisi, veresiye. 
Yani, kabul ediyor; ama vermiyor. Ne zaman veriyor? 
Ya ölürken, ya kabirde, ya mahşerde. Yalvarıyorsun, 
yakarıyorsun, dünyada vermiyor. Ama Cenab-ı Hak 
sana en lüzumlu olan yerde buyuruyor ki; Dünyada 
iken ettiğin duanın karşılığını peşin vermedim; ama en 
muhtaç olduğun yerde, sırat köprüsünde al bakalım 
şimdi. Bakıyorsun ki, sırat köprüsünü geçmişsin, 
haberin yok. Üçüncüsü, ne dünyada verir, ne ahirette. 
Ama duayı kabul ediyor? Senin dertlerini giderir, 
sıkıntılarını giderir, borçlarını öder. Bütün maddi ve 
manevi sıkıntılarını o dua ile hal eder. Allah bu, gel de 
böyle bir Allahın kulu olma celle celalüh. Bir mü'min, 

bir insan, iki evin kölesi olamaz. O halde mü'min ya Allahın kölesidir, ya nefsinin. 
Nefsinin kölesi cehenneme, Allahın kölesi cennete gider. Allah hepinize selamet 
versin. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile 
abileri topladılar, huzurpınarına hizmet eden 
arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver 
abim buyurdular ki; -20- 

Allah Allah, hep dostları görüyorum, hep eski 
âbileri görüyorum. Tatlı tatlı âbileri 
görüyorum. Mâşâallah mâşâallah. 

Bir gün Mübarekler "kuddise sirruh" Allah 
rahmet eylesin, Allah şefaatine nail eylesin, 
Beylerbeyi'nde bizim evdeyiz. Abdülhakim 
geldi, Allah rahmet eylesin ona da. Mühim ve 

12 Ağustos  2013  Pazartesi 

13 Ağustos  2013  Salı 



 

 
üzücü bir haber getirdi. Ben Mübareklerin renginin böyle birden bire değişmesini 
orada gördüm ilk defa. Renk oldu kıpkırmızı, öyle üzüldüler, durdular, sükût ettiler, 
arkasından buyurdular ki: "Bakın kardeşim" buyurdular, "Çok yakında bu adam rezil 
olacak" buyurdular. Âbi adam heba olup gitti, başına gelmeyen kalmadı, sonu çok 
kötü oldu. Onun için âbiler, bu büyükler Allahü teâlânın kılıcıdır, dokunmaya gelmez. 
Şâh-ı Nakşibend hazretlerine demişler ki, efendim kılıcınız çok keskin, önüne gelen 
gidiyor. Buyurmuş ki, biz sallamıyoruz, ama millet gelip başını vurursa biz ne 
yapalım?. 

 -devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -21- 

Onun için Allah muhafaza etsin, büyüklerin 
rızası Allahü teâlânın rızasıdır, onların 
gadabı, gadab-ı ilâhîdir. Onun için dikkat 
edelim. Tabii hayatta veya mematta 
olmak bir şey değiştirmez. Hatta 
vefatlarından sonra daha da etkili, daha 
da tesirli, daha da yakın oluyorlar. Onun 
için dikkat edelim. 

Bugün bir abi ziyarete geldi Enver Âbiyi, 
bu mübarek zâtın bize gelmesi de büyük 
ni'met. Neyse biraz sağdan soldan işten 

konuştuktan sonra, Enver Âbi nasıl? dedi. Dedim ki elhamdülillah çok iyiyim. Allah 
Allah dedi. Ne oldu dedim yahu. Âbi dedi, bu çok iyiyim kelimesinin ne demek 
olduğunu siz biliyor musunuz? dedi. Allah Allah, ne demek o dedim. Ben bugün 
bayram yapıyorum, bayram yaşıyorum dedi. Yahu ne oldu dedim. Biz sizin neler 
çektiğinizi gördük, ne hallere düştüğünüzü gördük, ne sıkıntılar çektiğinizi gördük. 
Şimdi sizin bu, ben iyiyim elhamdülillah demeniz, bize bayram dedi. 

 -devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -22- 

14 Ağustos  2013  Çarşamba 

15 Ağustos  2013  Perşembe 



 

 
Bizim dînimiz diyor ki, ilkler olmazsa ikinciler olmaz. 
Onun için Eshâb-ı kirâmın ilkleri sonrakilerden çok daha 
kıymetli. Mesela Eshâb-ı Bedr, gelmiş ve gelecek ne 
yaparlarsa yapsınlar hepsi Cennetlik. Çünkü ilk. İşte 
böyle. Çok güzel günler geçirdik, Allah bugünlerimizi 
aratmasın, çünkü İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor 
ki, kuddise sirruh, Cenâb-ı Hakkın cemâl sıfatı ile belirli 
bir dereceye kadar geldim, cemâl sıfatı ile, yani hep 
iltifat, çok rahat, güzel. Fakat ne zaman ki hapse 
düştüm, üç sene o Guvelyar kalesinde, Allah muhafaza 
etsin, Hindistan'ın en vahşi kalesi, o kalede o eziyette, 
o sıkıntıda, o dertte elde ettiklerimi hiç elde edemedim, 
orada Cenâb-ı Hak celâl sıfatı ile tecelli etti. Dolayısıyla 
buyuruyor ki Mübarek, derdü bela, yani hastalık, dert 
bela, kemend-i mahbûb-i ilâhîdir. Ancak Allahü teâlâ 
sevdiklerinin boynuna böyle bir kemend atar. Tabii o 
kemend boynuna geçtikten sonra ne yapar insan, bir 

yere gitmek istese, boğulacak gibi olur döner geriye, yani azap altında bir şey 
yapamaz, çünkü dertli, hasta. Şimdi onu geçenlerde konuşuyorduk, dedim ya 
hastayken, o ilaçlarla boğuşurken, yerimden kıpırdıyamazken, aklıma ölümden ve 
ilaçdan başka bir şey gelmiyordu. Şimdi elhamdülillah çok iyiyim. Yani ikinci böbrek 
ameliyatı sanki ikinci bir hayat gibi geldi. 

Yani Allahü teâlâya hamd olsun, Allah bugünlerimizi aratmasın, Enver Âbi iyi, her şey 
iyi, boş ver gerisini, Allah onun güler yüzünü soldurmasın âbiler. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Kısa bir zaman ara verilen husûsî hatıralardan (söz 
verdiğimiz şekilde) anlatmağa devam edeceğiz inşallah… 

Enver abim buyururdu ki; "Müslüman, aranılan insandır, 

16 Ağustos  2013  Cuma 



 

 
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. 

........devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 

 

 

 

2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -23- 

17 Ağustos  2013  Cumartesi 



 

 
Bugün çok neşeliyiz elhamdülillah. Çünkü bizim 
neşemiz veya üzülmemiz âbilerin iyiliğine veya onların 
üzüntüsüne bağlıdır. Bir gün Mübarekler çok 
hastalandılar, ama çok. Ateş 40 derece, el değmiyor. 
Suat Âbi geliyor gidiyor ama, hasta ve dalıyorlar, ondan 
sonra Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah, biz de 
başında okuyoruz, bir ara ben eğilmişim, okurken, 
gözlerini açtılar birden bana baktılar, âbi iki cümle 
sordular; Kitabevine bir şey mi oldu? buyurdular, dedim 
efendim yok bir şey, kitabevi çok iyi. Arkadaşlara bir 
şey oldu mu? buyurdular, hayır dedim, efendim hepsi 
çok iyi, geri kalanı beni alâkadar etmez Elhamdülillah 
buyurdular, yine uyudular. Yani iki şey; kitablara bir 
şey var mı, arkadaşlara bir zarar var mı. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -24- 

Mübareklerle beraber Hindistan'a İmâm-ı 
Rabbânî hazretlerini ziyarete gittik. Ve 
ziyarette gördüm ki, Mübarekler İmâm-ı 
Rabbânî hazretlerinin ayak bastığı yerlere 
yanaklarını sürüyor, yüzlerini sürüyorlar, 
ağlıyorlar, dua ediyorlar. Tesadüfen ben 
eğilmiştim o sırada, onlar gibi yapmak için, 
bilemiyorum tabii, baktım o duada, emin 
olun, hep âbilere dua ediyorlar. Yâ Rabbî 
senin ihsan ettiğin bu kardeşlerime, bu 
arkadaşlarıma dünya âhıret ni'metlerini bol 
bol ihsan eyle, işlerinde muvaffak eyle, 
diyorlardı. Allah Allah dedim, yâ Rabbî, 
Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve 
sellem", bir annenin, bir babanın evladına 

olan şefkatinden daha şefkatliymiş ümmetine karşı. Allahü teâlâ da kullarına karşı 
anneden babadan, on bin, yüz bin kere daha fazla şefkatli, merhametli olduğunu 
okuyoruz. Demek ki Peygamber efendimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" vârisleri de 
böyle. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

18 Ağustos  2013  Pazar 



 

 
 

 

 
2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -25- 

Mübarek hocamızın bize olan şefkat ve muhabbeti, evlatlarına 
olan sevgi ve muhabbetinden daha fazladır. Çünki onların 
varlığı, hayatı, islamiyetin yayılması, dînimizin öğretilmesi, 
Ehl-i sünnetin anlatılmasıdır. Bunu kim yapıyor, talebeleri 
yapıyor. Onun için âbiler bu yol, Cennete giden bir yoldur, 
yeter ki Allahü teâlâ gaflete düşürüp de bizi bizim elimize 
düşürmesin. Bizim en büyük düşmanımız biziz. Onun için 
yalnız olmaktansa, beraber olmak bin kere daha iyi. Ama 
kimle? Dostla, arkadaşla. Çünki yalnız kalırsanız ya şeytanla ya 
nefsinizle başbaşa kalırsınız, çok tehlikeli. Ama bir abiyle 
beraber olursanız, seadet. Onun için Mübarekler buyuruyorlar 
ki; insan kendi başına kitap okuyabilir. Buna kitap okumak 
derler, iyidir. Ama birisi okur diğeri dinlerse, buna sohbet 

denir. Sohbette bütün kemalât mündemicdir. Her türlü feyz ve bereket, birlik ve 
beraberliktedir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -26- 

Neyse, Hindistan'da kaldık bir gece iki gün, dönerken 
Mübarekler bana buyurdular ki, kardeşim şimdi size bir şey 
soracağım, buyurdular. Siz İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin 
huzûrunda, Mehmed Masum hazretlerinin huzûrunda, Seyfeddin 
hazretlerinin huzûrunda ne dua ettiniz, ne talep ettiniz Cenâb-ı 
Haktan? Ben mi efendim dedim, elbette buyurdular siz. Efendim 
hiçbir şey istemedim dedim. Nee, peki ne yaptınız, buyurdular. 
Ben de dedim ki; hep size âmin dedim efendim. 

Böyle bir temiz ağız dua edecek, Enver Âbiler de arkadan ayrıca 
dua edecek. Yok öyle hikâye. Onun için âbiler, kıymetli insanın 
kıymetini kıymetli insan anlar. 

 -devamı var-  
ali zeki osmanağaoğlu 

19 Ağustos  2013  Pazartesi 

20 Ağustos  2013  Salı 



 

 
 

 

 
2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -27- 

Gittiğimiz zaman temmuz ayıydı çok sıcak, yanıyor 
ortalık. Mübareklerle gidiyoruz, araba tuttuk, on 
dakika yahut yarım saatte bir durduruyoruz 
arabayı, Fanta içiyoruz, orada da Fanta çok 
satılıyor. Neyse, gittik dediler ki bize, eski 
talebelerin kaldığı metruk odalar var, (ne pencere 
var ne kapı var) işte bir şey serdiler burada yatın 
dediler. Biz Mübareklerle yattık. Ama diyorum ben 
kendi kendime, uyumak doğru değil diyorum, çünki 

akrep girer, bir şey girer. Ben uyanık durayım, Mübarekler rahat rahat uyusunlar, bir 
şey olursa evelallah kahramanlık yaparım… Neyse aradan bir zaman geçti, gece 2'den 
sonra kapatıyorlar İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin kapısını. Bir uyandım, Allah, ben 
daha bakarken, garip, uyumuş gitmişim. Mübarekler buyurdular ki; "yâ kardeşim, ben 
hiç uyumadım, bir hayvan bir şey gelmesin içeriye diye". Biz bekleyecektik, Onlar bizi 
beklemişler.. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 

2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -28- 

Bir gün Mübarekler buyurdular ki, Allah rahmet 
eylesin, Abdülhakîm Arvâsî hazretleri ile beraber 
gidiyorduk, pat diye önümüze köpek çıktı, köpek 
çıkınca ben gencim, subayım, efendi hazretlerini 
korumam lazım dedim, fakat hemen Efendi 
hazretlerinin arkasına saklandım. Benzetmek gibi 
olmasın, Efendi hazretleri bastonuyla birkaç defa 
hoşt hoşt dedi, köpeği kovdu. Sonra kendi kendime 
dedim ki, yahu ne ayıp etmişim, benim öne 

geçmem lazım, benim Efendi hazretlerini korumam lazım, sonra baktım ki, ben âniden 
hemen Efendi hazretlerinin arkasına saklanmışım. Neden kardeşim? buyurdular. Çünki 
evlat babasının arkasına saklanır… Evlat babanın önüne geçer mi? buyurdular. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

21 Ağustos  2013  Çarşamba 

22 Ağustos  2013  Perşembe 



 

 
 

 

 

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

dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak 
gibidir... 

 
Geçen haftanın devamı: -2- 
Hocamız buyurdu ki; Kalbden kalbe yol vardır. İş, o yolu ele geçirmektir. O yol ele 
geçti mi, herşey ele geçmiş demektir. İşte Enver abimizin kalbinden de talebelerinin, 
sevenlerinin kalbine böyle bir yol vardı. Enver abim kalbden konuşurdu, laf olsun diye, 
dünya çıkarı için söz söylediği hiç duyulmamıştır. Karşısındakinin ahireti için söylerdi 
hep. 
Onun için Enver abimden öğrendiklerimiz unutulmuyor, her kelimesi kalbimize tesir 
ederdi. 
Bir bayram sohbeti idi, Enver abim buyurdu ki; size Mektubat'tan bayram hediyesi 
olarak iki tane mektub söyleyeceğim, bunları bugün okursunuz. Biri 100 den 2 
noksan, diğeri 50 den 2 noksan. 98 ve 48. Biri insanı mum gibi yapar, biri de 
hizmetlerimizin kıymetini anlatır buyurdular. O gün öyle kalabalık vardı ki, abiler 
Enver abilerin etrafından ayrılamıyorlardı, sokaklar dahi dolu, araba kapıya 
yanaşamıyordu. Yaz günü olmasına rağmen sadece 1 dakikalık şiddetli bir yağmur 
yağdı, sokak bir anda boşaldı, o arada, Enver abileri almağa gelen araba gelebildi, 
Enver abim gitti, o anda yağmur da durdu. 
Aynı gün akşama hocamıza bayram ziyaretine gittiğimizde, babam (Muammer dede), 
hocamıza 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 çalışırlar, herkesin derdine çare bulmağa 
çalışırlardı. Hiç kimsenin kalbini kırdığı görülmemiştir. 
Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız, hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi.  
Fî emanillah. 

23 Ağustos  2013  Cuma 



 

 
 

 

 
2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -29- 

Enver Âbinin neşesi, abileri 
neşelendiriyor, bütün yorgunluklarını 
gideriyor. Güzel insanlar güzel işler 
yapar. Efendim sizi gördüm içim açıldı, 
neşelendim, hele hele böyle 
delikanlılar, benim dava arkadaşlarım 
bunlar. Bunları görüyorum daha çok 
seviniyorum. Çünki istikbal bunlarda. 
Biz nasıl olsa geldik gidiyoruz artık, 
geçti bizden, ama gelecek bunların 
elinde, dolayısıyla bunlara verilen 
emek helal olsun, zahmet helal olsun. 

Çünki Cenâb-ı Hak bir hadîs-i kudside 
Cenâb-ı Peygambere buyuruyor ki, 
aleyhissalâtü vesselâm, Ey Habîbim, 

Sana kim gelir de bana Allahı anlat, bana dînimi anlat diye bir şey sorarsa, artık sen 
ona hizmetçi ol. Onun için âbiler, birisi gelir de, kim olursa olsun, dînî bir mesele 
sorarsa, akan sular durur. Orada her şey bırakılır. O hizmet yapılır. Onun için çok 
seviniyorum. Rabbime çok şükr ediyorum. Allahü teâlâ fitneden, fesattan muhafaza 
etsin. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -30- 

Mübarekler buyurdular ki, Allah rahmet eylesin, bugünün en 
büyük cihadı, fitneye sebep olmamaktır. Fitne nedir? Fitne 
bugünkü olaylara, bugünkü hadiselere burun sokmaktır. 
Karışma ya, sana ne! Sen kendi işine bak. Biz siyasetten 
anlamayız. Bizim işimiz o değil. Ama sen dinden bahset, sen 
500 sene bile anlatsan, sana kimse bir şey demez. Nitekim 
bir görev verdik TGRT kurulduğu zaman. Dedik ki, Huzura 
Doğru diye bir program yapacaksınız. Tamam dediler. Ama 
bir şartım var. Bu şarta riayet ederseniz bir şey olmaz. Ama 

24 Ağustos  2013  Cumartesi 

25 Ağustos  2013  Pazar 



 

 
bu şart bozulursa her şey bozulur. Buyurun efendim dediler. Bu programda dünya 
kelamı koymayacaksınız, bu dünyadan bahsetmeyeceksiniz, dinden bahsedeceksiniz. 
Yani günümüze ait hiçbir misal vermeyeceksiniz, günümüze ait hiçbir tenkit yok, 
günümüze ait hiçbir methü sena yok. Gidin 300 sene öncesine, gidin 500 sene 
evveline. Sakın ha dedim, günümüze girmeyin. Tamam dediler. Gayet de güzel devam 
etti. Rabbimizin rızasının devam ettiği müddetçe devam etti. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -31- 

Bakın âbiler, bir tane değil, kaç tane kriz atlattık. Çok 
sıkıntılı bir zamanımız oldu. Arkadaşlarla toplantı yaptık. 
Onlara şunu söyledim o zaman. Dedim bakın arkadaşlar, bu 
kurum, İhlâs, devam mı tamam mı? Bu İhlâs devam mı 
eder, yoksa biter mi? Bu, iki şarta bağlıdır: Şartın bir tanesi, 
biz çok günahkâr insanlar oluruz, Allahü teâlâ günahkâr 
kullarına yardım etmez. Bu büyük ni'meti, bu büyük devleti 
elimizden alır, başkalarına verir. Bu çok büyük bir devlet, bu 
çok büyük bir ni'met. Allahü teâlânın has dînine, Ehl-i 

sünnet yolunda hizmet etmek, çok büyük bir ni'met. Eğer bu ni'metin kıymeti 
bilinmezse, azar ve kudurursak, bu gider elden. O halde gelin evvela tevbe istigfâr 
edelim, günahlarımızı düşünelim, Rabbimize yalvaralım, göz yaşı dökelim ki, bu ni'met 
elimizden gitmesin diye. Şartın biri bu. Peki dediler ikincisi? İkincisi dedim, Allahü 
teâlânın rahmeti, merhameti, acıması bu ülkeden kalkarsa. Çünki bir yerde dîne 
hizmet varsa, orada Rabbimizin rahmeti, merhameti var demektir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri 
topladılar, huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarımız da 
oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -32- 

Bakın çok mühim bir şey aklıma geldi, ama çok mühim. 
Bir gün Mübarekler buyurdular ki; Efendim, Cenâb-ı 
Hak şöyle takdir etmiş ezelde: Kullarım neyi isterse, 

26 Ağustos  2013  Pazartesi 

27 Ağustos  2013  Salı 



 

 
kavuşacakları şeye uygun şartları onlara hazırlarım. Kullarım neyi talep ederse, o 
talep ettikleri şeye kavuşsunlar diye önlerine uygun şartlar koyarım. Mesela 
buyurdular, Türkistan, Kazakistan,… saydılar bazı ülkeleri. Efendim buyurdular, bir 
zamanlar buradaki insanlar Allahü teâlâdan Cenneti talep ettiler ve Allahü teâlâ kum 
gibi evliyalar yarattı. Bütün Nakşibendî büyükleri orada. Dergâhlar, medreseler… Kum 
gibi evliya buyurdular. Adım başı gidiyorsun, hepsi evliya. Tabii evliyaların varlığı 
insanların kurtulması için en iyi sebep. Neden? O zaman insanlar Rabbimizi 
istiyorlardı, Onun rızasını istiyorlardı, Cenneti istiyorlardı Allahü teâlâ da onların 
Cennete kavuşacakları yolu açtı. Nasıl açtı? İşte âlimler gönderdi, evliyalar gönderdi. 
Her türlü imkânı nasip etti. Millet de rahat etti. Sonra efendim buyurdular, insanlar 
dediler ki yok, biz artık dünyalık olmak istiyoruz, dünyayı kazanmak istiyoruz, ehl-i 
dünya olmak istiyoruz. İşte efendim buyurdular, aynı yerlerde gökdelenler, otobanlar, 
fabrikalar, atom bombaları, yani akla dünyalık olarak ne gelirse onlar yapıldı. Ne tekke 
var ne evliya var. Neden? Çünki artık insanların talebi değişti. Şimdi biz İhlâs olarak, 
Rabbimizin rızasını istediğimiz müddetçe, Onun kullarına iyilik etmek istediğimiz 
müddetçe ve de içinde bulunduğumuz ülkenin şartlarına, kanunlarına, her şeye tam 
riayet ettiğimiz müddetçe, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe, sevgi ve 
muhabbetimiz devam ettiği müddetçe, bu hizmetler kıyamete kadar devam eder. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -33- 

Çünki Mübarekler buyurdular ki, Hazreti Mehdi 
gelecek, İctihadı İmâm-ı a'zâm hazretlerininki 
gibi olacak. Ama ictihadı öyle çıkacak. Tarikatte 
buyurdular Müceddidî olacak. Yani İmâm-ı 
Rabbânî hazretlerinin feyzini alacak. Çok 
mühim bu. Demek ki bu Mektubat'ın ilmi, 
Mektubat'ın izahı kıyamete kadar devam 
edecek. Ama şu şart değil, İstanbul'da devam 
edecek yahut İhlâsda devam edecek demek 
değil. Kim layıksa, kim buna müsaitse, kim 
buna münasipse, Allahü teâlâ onların eliyle 
bunu devam ettirecek. Diyoruz ki, inanılmaz 
büyük bir ni'met ve devlet elimize geçti. Tarifi 
mümkün değil. Nasıl tarif ederiz? Koy elini 
ateşe. Kaç saniye dayanabiliyorsun, kaç dakika 

dayanabiliyorsun, ondan sonra gel konuşalım. İşte bu ni'metin kıymeti, devletin 
büyüklüğü anlaşılırsa, onun muhafazası için o kadar çok hassasiyet gösterilir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

28 Ağustos  2013  Çarşamba 



 

 
 

 

 
2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -34- 

Bir insanın elinde veya cebinde veya evinde çok kıymetli bir 
pırlanta olsa, 24 saat onu düşünür, aman bir hırsız 
gelmesin, aman kaybolmasın aman efendim, 24 saat hep 
aklı orada. Arkadaş, ne harp kaldı ne savaş, dinle şimdi 
beni yavaş yavaş. Ahiret var, ölüm var, Cennet var, 
Cehennem var. Üçüncü bir yer yok çünki. Üçüncü bir yer 
yok. Yani gri renk yok, orada ya siyah ya beyaz. Onun için 
büyükler buyuruyorlar ki; Günah yazılır, ama sevap, olup 

olmadığı belli değildir. Yani o sevap acaba Rabbimizin rızasına uygun mu oldu, kabul 
mu oldu, red mi oldu, onu Allah bilir. Ama günahda böyle bir şüphe yok. Günah 
günahdır. Mübarekler buyurdular ki; İzacae sûresi var. O İzacae sûresinde, çok büyük 
müjde var buyurdular. Çünki Allahü teâlâ buyuruyor ki; kim Allahü teâlâya tevbe 
istigfâr ederse, onu mutlaka affedici bulur,.. mutlaka. Sayısı da belli değil. Ölünceye 
kadar tevbe, ölünceye kadar tevbe. Tevbeden şaşma ve şüphe etme! Çünki şüphe 
edersen Allahü teâlâya karşı suizan etmiş olursun. Allahü teâlâ buyuruyor ki, inne 
muhakkak demek çünki orada, yemin manasına da gelebilir. İnnehu, diyor Cenâb-ı 
Hak orada kesin bildiriyor ki, affeder. O halde hiç şüphe etme. Kendinden şüphe et, 
ama Ondan etme! O Allah çünki celle celalüh. Bir yerde Mübarekler öyle 
buyurmuşlardı, kardeşim Allah verdiği sözden dönmez. Sonuç; Abiler tekrar 
söylüyorum ki, çok büyük ni'mete kavuştuk. Dünyada en zor şey, en zor şey, Ehl-i 
sünnet itikadında olmaktır. Çünki Cenâb-ı Peygamber buyuruyor ki, aleyhissalâtü 
vesselâm, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. 72'sinin itikadı bozuk olacak. Yani 
Cehenneme gidecek. Biri kurtulacak, onların itikadı düzgün olduğu için. Benim 
cemaatime ve sünnetime tâbi olan buyuruluyor. Cemaat demek Eshâb-ı kiram demek. 
Sünnet, benim dînime demek. Onun için Ehl-i Sünnet vel Cemaat oradan geliyor 
kelime olarak. Benim cemaatime ve sünnetime tâbi olan kurtulacaktır buyuruluyor. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

29 Ağustos  2013  Perşembe 

30 Ağustos  2013  Cuma 



 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve 
sellem, yanına kolay yaklaşılırmış, herkes her 
derdini rahatça söyleyebilirmiş. Hatta "Sıkılma! 
Ben melik değilim, zâlim değilim. Kurumuş et 
yiyen bir kadıncağızın oğluyum" buyururlarmış 
ki, yanına gelenler sıkılmadan derdini 
söyleyebilirmiş. 

Enver abimizin yaşayışı, halleri bu hadîs-i şerife 
de uygundu. Herkes yanına rahat girerdi ve 
rahatca konuşurdu. Camide saflarda sınıf farkı 
olmadığı gibi, Enver abimin kalbinde de 
Müslümanlar arasında sınıf farkı yoktu. "Lâ ilâhe 
illallah Muhammeden resulullah diyorsa, 
başımızın üstünde yeri vardır. Gözünün üstünde 
kaşın var diyemeyiz." buyururlardı. Yaşlı ile yaşlı 
olur, çocuk ile çocuk olurdu. Herkesin frekansına 
göre konuşur, herkesin seviyesine inebilirdi. 
Herkesin anlayacağı şekilde konuşurdu. Herkesin 
derdine çare arar, herkesi rahatlatırdı. 
Kendinden hiç bahsettirmez, hallerini her zaman 
gizlerdi. Hocamızın en çok sevdiği ve tek vekili 
olduğu halde, kendisini bizim başımızda sadece 

bir abimiz olarak gösterirdi. Halbuki O bizim hem babamız, hem hocamız, hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, hem dert ortağımızdı. Herkes ne derdi, sıkıntısı varsa, hiç 
çekinmeden sadece Ona anlatırlardı, çünki sadece çarenin oradan bulunacağını 
bilirlerdi. Hiç kimseyi aşağı görmez, küçük çocuklara da dava arkadaşım derlerdi. 
Dünyaya hiç kıymet vermezdi. İnsanlar ahiretde yanmasın derdinde idi. "Kediyi bile 
gözünüzün önünde ateşe atsalar dayanamazsınız, insanların yanmasına nasıl 
dayanılır" buyurmuşlardı. Hiç kimse cehenneme gitmesin diye uğraşırlardı. 
Talebelerini de bu düşünce ile bu zihniyetde yetiştirirlerdi. Talebelerinin kendi 
aralarında toplanmalarını, bir araya gelip dinden bahsetmelerini, kitap okumalarını 
tenbihlerler, bunun ehemmiyetine dikkat çekerlerdi. 

........ devamı haftaya inşallah. 
 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 



 

 
 

 

 
2007 senesi, şubat ayının 1'i ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği adı ile abileri topladılar, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim buyurdular ki; -35- 

Şimdi 73 tane altın koysalar önümüze, 72'si 
sahte olsa, biri sağlam olsa, düzgün olsa, bir 
defada git bir tane bul, yok öyle hikâye. Zor 
iş bu yahu. Kumar değil ki bu, bir yanlış 
olana elini attın, gittin Cehenneme. Onun 
için Allahü teâlâ, kullarını böyle rastgele, 
kumar oynar gibi, din üzerinde 
konuşmasınlar diye, mürşidler göndermiş, 
eserler göndermiş, kitaplar göndermiş. Bize 
ne kalmış, peki demek. İşte eğer peki 
dersek, kendimize değil de bize bunu 
anlatan mübarek zatlara peki dersek, 

dünyada sultan oluruz, âhirette de Cennetlik oluruz. Bütün tehlike iki şeydedir. Biri 
şüphe etmek, ikincisi imtihan etmek. Yahu bu böyle yazıyor mu acaba, dedik mi bitti, 
gittin çöpe. Allah muhafaza etsin âbiler. İnsan inandığına, sevdiğine tam 
güvenmelidir. O güven ne kadar dalgalı olursa, senin hayatın o kadar dalgalı olur. 
Bitti. Mevlânâ Celaleddîn Rûmî gibi çok büyük bir evliya buyuruyor ki, hocama 
kavşutum, aklımı bıraktım ve kurtuldum. Çünki hocama kavuştuktan sonra, baktım 
çok büyük âlim olduğu için, bazı şeyler, şüpheler, bazı fitneler, bazı desiseler gelmeye 
başladı. Dedi tevbe estagfirullah, tevbe estagfirullah, tevbe estagfirullah. Mübarek 
beytinde öyle yazmış: Hocama kavuştum, aklımı bıraktım ve kurtuldum. Bizim de tâbi 
olacağımız eserler ortada. Mübarekler bir gün buyurdular ki, Allah rahmet eylesin, 
bizim âbilere kim kavuşursa buyurdular, îmânını kurtarır. Çünki onlar gökteki yıldızlar 
gibidir. Helal olsun. 

Allahü teâlâ hepimize maddî ve manevî şifalar versin. Efendim size doyum olmaz. 
Devam edeceğim ama halim kalmadı, sabahtan beri çok fena yordular çünki. Sübhane 
rabbike rabbil ızzeti ammâ yesıfûn veselâmün alel mürselîn vel hamdülillahi rabbil 
âlemin. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, mart ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim o gün 
buyurdular ki; -1- 

31 Ağustos  2013  Cumartesi 

01 Eylül 2013  Pazar 



 

 
Bugün kabristana gittim, oradan 
geliyorum. İnsanın inanacağı gelmiyor. 
Kırk-elli sene oturmuşuz, sohbet etmişiz, 
yemek yemişiz, ikisi de kabrin içinde yan 
yana. Çok gücüme gitti. Hani kurşunla 
adamı vuruyorlar da, o anda bir şey 
anlamıyor. Ama vakit geçtikçe, kanıyor.. 
Küllü şey'in fan. Her şey fanidir. Birgün 
gelecek, elli-atmış sene sonra, şu 
gördüğümüz abilerin hiçbiri burada 
olmayacak. Hepimiz öbür tarafta 
olacağız. Allah, dinden, imandan, 
Kur'andan ayırmasın. 

Herkes bana baksın, hiç başka bir yere bakmayın. Çünki sohbetin adabı budur. 
Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' oturuyordu, Enes bin Malik 'radıyallahü anh' da, ben 
de oradaydım, buyuruyor. Eshab-ı kiramdan bir zât geldi. Hazret-i Ömer'e selam 
verdi, o da selamını aldı, nasılsın dedi. Elhamdülillah, çok iyiyim, dedi. Ya rabbi, 
dünyada bundan daha iyi kelime olur mu, dedi. Hazret-i Ömer saymaya başladı. 
İmana elhamdülillah, sağlığına, elhamdülillah, Eshab-ı kiram oldun, elhamdülillah. 
Allahın dinine hizmet ediyorsun, elhamdülillah. Bunların hangi birine teşekkür edilmez, 
hangi birine hamd edilmez? Şimdi aç elini de şükr et! Ehl-i sünnet itikadına, 
elhamdülillah. Ayaktayız, elhamdülillah. Sağlığımız yerinde, elhamdülillah. İhlas'tayız, 
elhamdülillah. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, mart ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim o gün 
buyurdular ki; -2- 

Gazaya çok sevap var; ama gazaya verilen 
sevap, Allahü tealanın dinini anlatmaya 
verilen sevabın yanında, okyanusta bir damla 
gibidir. Bu kadar sevap! Bütün arkadaşlar şu 
veya bu vesileyle bu hizmetin içindeler. 
İmam-ı Rabbani hazretleri 'kuddise sirruh' 
öyle buyuruyorlar; Topla tüfekle yapılan 
hizmetten, kalemle defterle yapılan, şu anda 
çok daha iyidir. 

Allah rahmet eylesin, Allah şefaatlerine nail 
eylesin, Mübarekler 'kuddise sirruh' 
buyurdular ki; Efendim, bu hizmetler 

02 Eylül 2013  Pazartesi 



 

 
durursa, felaketler peş peşe gelir. Çünki birgün müşrikler Peygamber efendimize 
"aleyhissalatü vesselam" geldiler, sen bir şeylerden bahs ediyorsun, Peygamber 
olduğunu söylüyorsun. Bir beddua et, biz ölmek istiyoruz. Gökten taş yağsın, ateş 
yağsın, biz de senin Peygamber olduğunu anlayalım, dediler. Mübarek buyurdu ki; 
Olmaz. Aranızda ben varken, size böyle umumi bela gelmez. Mübarekler anlattılar, 
sonra buyurdular ki; Vârisleri de böyle, kardeşim. Geldi mi peki? Gelmez! Yeter ki, 
onların hizmeti, onların nefesi bereketi, onların sevgisi devam etsin. 

-devamı var-  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, mart ayının 5'i ... 
Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim o gün 
buyurdular ki; -3- 

Bir mübarek zât varmış, sohbeti yapmış 
bitirmiş, en sonunda talebelerine, şimdi size bir 
yalan söyleyeceğim, demiş. Talebeler hiç böyle 
bir şey duymamışlar, efendim, afv edersiniz, 
kusura bakmayın, anlayamadık, demişler. Şimdi 
size bir yalan söyleyeceğim. Eğer yalanım 
söyledikten sonra meydana çıksaydı, günaha 
girerdim. Ama ben size peşin söylüyorum. 
Şimdi size bundan sonra söyleyeceklerim, yalan 
demiş. Buyurmuş ki; Şu anda kapıdan içeriye o 
yerin en meşhurlarından birisinin ismini 
söylemiş, gelmek üzere, demiş. Herkes 
pencereye koşmuş. Bakmışlar, gelen giden yok. 

Mübarek zât, ben size yalan söyleyeceğim diye peşin söyledim, siz yine pencerenin 
dibine gittiniz. Dilimizde tüy bitti. Bütün kitaplar yazıyor. Bu dünya yalan, siz hâlâ 
peşinden koşuyorsunuz. Yalanın peşinde koşuyorsunuz, demiş. İşte insanın nefsi 
budur. İşte şeytanın aldatması budur. Adamı rüya peşinde, hayal peşinde koşturur. 
Ondan sonra da, biz buraya niçin geldik der ve biter. Dolayısıyla, ölmek üzere olan bir 
insan ne isterse, şimdi onu istemek lazımdır. Hanım annenin son günlerinde 
bakıyordum, acı, ızdırap, sıkıntı vardı. Ya rabbi, şimdi ne ister bu, diyordum. Para 
teklif etsen, maazallah, kalbi kırılır. Tapu vermeğe çalışsan, kalbi kırılır. İstediği 
sadece dua. Çünki başka hiçbir şey yok. Onun için, gün, bu gündür, yarın belli 
değildir. Tevbe istiğfarı geciktirmemek lazımdır. Çünki hadis-i şerif var, helekel 
müsevvifun. Tevbeyi geciktirenler, helak oldular. Tevbeyi geciktirmek uygun değildir. 
Efendim tevbe ettik ama, gene de günaha giriyoruz. İstediğin kadar günaha devam 
et; ama tevbeye de devam et. Çünki tevbe etmemek, günah işlemekten daha büyük 
günahtır. Tevbe etmemek, işlediğin günahtan daha büyük günahtır. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

03 Eylül 2013  Salı 



 

 
 

 

 
2009 senesi, mart ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim o gün 
buyurdular ki; -4- 

Yine Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' 
buyuruyorlar ki; Her mü'min, ahirette sorulacak 
olan dört suale hazırlansın. Allahü teala 
mahşerde, bütün müslümanlara dört şey 
soracaktır. Dolayısıyla, bu dört şeye 
hazırlanabildiğimiz kadar hazırlanalım. Birincisi, 
vaktini nerede harcadın? Çünki dünyadan 
ahirete giden iki tane nehir vardır. Biri 
cehenneme, biri cennete gider. Hangi 
nehirdeysen, onun hesabını vereceksin. Eğer 
cennete giden nehirdeysen, ki onun şartları var, 
ne mutlu sana! Onlardan bir tanesi de, vaktini 

ne ile geçirdiğindir. Şimdi ben düşünüyorum, ilk okul, lise, üniversite, şu bu, yirmi-
yirmibeş sene tahsil.. Bir sabah kalktık, Mübarekler buyurdular ki; Bu otobandan 
değil, bundan sonra bu otobanda yürüyeceksiniz. Yani hiç meslekle alakası yok! Yarın 
gazetecisiniz. Çok iyi de, yirmibeş seneyi düşündüğünüz zaman, eğer namaz 
kılmasaydım, o yirmibeş sene benim için ölmüştü. Hiç faydası yoktu. Çünki bu 
meslekle bu meslek, taban tabana zıt!. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, mart ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve 
sohbet için bazı abileri davet 
ettiklerinde, huzurpınarına hizmet 
eden arkadaşlarımız da oraya 
davet edilmişti, Enver abim o gün 
buyurdular ki; -5- 

Cağaloğlu'nda, Çatalçeşme 
sokaktayız, ikinci katta 
oturuyorum, bir gece rüyamda kapı 
açıldı. Efendi hazretleri aynı 
şekliyle, mübarek sakalı, mübarek 
sarığı, mübarek pardesüsü ile.. 

04 Eylül 2013  Çarşamba 

05 Eylül 2013  Perşembe 



 

 
(Mübarekler buyurdular ki; Efendi hazretleri pardesü derdi, Franzsızca kelime 
kullanırdı). Bastonuyla.. Yerimden bir fırladım, kapıya gittim, elini öptüm, hiç 
konuşmadı. Sadece tak, tak, tak geldi, benim yerime oturdu. Ben de ayaktayım, 
buyurdular ki; Bu gazete benim. Bugün burada gazete sahipleri toplanacak, bu 
toplantıya ben başkanlık yapacağım. Benden sonra sen devam edersin. Ayağa 
kalktılar, gene tekrar tak, tak, tak kapıya kadar.. Onun için, birgün Mübarekler 
buyurdular ki; Sen nasıl çalışıyorsun, ne yapıyorsun? Efendim, ben birşey 
yapmıyorum, sahiplenmiyorum. Ama anlatıyorum. Bunun bana ait olmadığını, kim 
hizmet ederse, ona ait olduğunu söylüyorum ve dua ediyorum, dedim. Mübareklerin 
çok hoşlarına gitti, efendim, eğer sahiplenmezseniz, herkes size sahip çıkar, 
buyurdular. Ama bu benim derseniz, mübarek olsun derler. Gözüne mi sahipsin, 
burnuna mı sahipsin, kulağına mı sahipsin, kalbine mi sahipsin, midene mi sahipsin? 
Hiç birine sahip değilsin. O halde sen nesin? Senin neyin var? Hiç bir şeyin yok. Her 
şey birer emanettir, emanete hainlik olmaz. Onun için, Allahü tealayı unutmak olmaz. 
İmam-ı Rabbani hazretleri vefat edince teneşir tahtasına koymuşlar. Ellerini yana 
bırakmışlar, hemen ellerini bağlamış. Allah Allah demişler, ayırmışlar, hemen gene 
getirmiş. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

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

dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak 
gibidir... 

 
Geçen haftanın devamı: -2- 

15-20 kişi bile olsa eğer kendi aralarında toplanıp 
kitap okuyorlarsa, zaman zaman onları kendi 
sohbetlerine de davet ederlerdi. 

1985 senesinde diş tedavileri için bizim muayenehaneyi teşriflerinde, hastalarınla 
burada akşamları toplanıp sohbet edin buyurmuşlardı. Enver abimin bu sözünün 
bereketi ile pek çok kişinin o senelerde hidayetine vesile olundu. 
Arada bir telefonla veya davet ederek, sorarlardı, takip ederlerdi. Kimler geliyor, neler 
anlatıyorsun, şunları da anlat buyururlar, yakından ilgilenirlerdi. Şunu şunu bana getir 

06 Eylül 2013  Cuma 



 

 
göreyim dedikleri de olurdu. Söyledikleri abileri Cağaloğlu'nda gazeteye götürürdüm. 
Bazan telefon edip akşama şu saatte bizim kapıya gel buyururlar, kapıda gene bu 
konularda bazı şeyler sorarlar, gelenlerin hallerinden anlattırırlardı. Kapıya bizi 
çağırmaları her defasında bizim toplanacağımız günlere denk gelirdi,… tesadüf mü 
bilemem, burayı herkesin kendi anlayışına bırakıyorum… Sonra bir avuç dolusu 
çikolata veya şeker verirler, bu akşam gelenlere verirsin buyururlardı. Dağıttığımda ne 
bir tane noksan, ne de bir tane fazla… kaç kişi varsa sayı o kadar olurdu. Bu hal 
defalarca, belki 10 larca defa ve 2-3 sene devam etti, her defa gelen arkadaşlar farklı 
sayıda olduğu halde, her defasında şekerler gelen sayı kadardı.. 
Arada bir de, şu kadar kişi Sarıyer'e getir, bir de ben sohbet edeyim onlarla 
buyururlardı. Tabii böyle özel günler bize bayram olurdu. Böyle topluca gidilmesi 
senede bir veya iki defa tekrarlanırdı. Hatta vefatlarına kadar da, bu şekilde zaman 
zaman abilerin kitap okuma veya kitap hizmetleri grublarını bazan Holding'de, bazan 
Güzelşehir'deki evlerinde kabul ettiler. Böyle günlerdeki sohbetlerden bazı bölümleri, 
zaten haftanın diğer günlerinde anlatmağa çalışıyoruz. 

........devamı haftaya inşallah. 
 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 

 

 

 
2009 senesi, mart ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim o gün 
buyurdular ki; -6- 

Bu sabah İmam-ı Rabbani 
hazretlerinin mübarek bir cümlesini 
okudum. Hak Sözün Vesikalarında 
var. Orada İmam-ı Rabbani 
hazretleri buyuruyor ki; Beni 
doğrudan doğruya sevenlerin 
veyahut da vasıtalı olarak 
sevenlerin, hepsinin ismini, adresini 
biliyorum, isterlerse tarif ederim, 
hepsini gösteririm. Hem de, 
kıyamete kadar gelecek olanların 
hepsini Rabbim bana bildirdi. 
Hepsini bana bağışladı. Onun için, 

07 Eylül 2013  Cumartesi 



 

 
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; Bu büyükleri tanıdıktan sonra, bunları 
sevdikten sonra, onlara peki dedikten sonra, edepsiz ol, patavatsız ol, gene sen 
azizsin ve makbulsün. Onun için, Allahü tealanın ihsan ettiği bu nimet yanında, ne 
varsa sıfırdır. Çünki bu, ateşten kurtarır, öteki ateşe götürür. Onun için, Allah akıl 
noksanlığı vermesin. Çünki insanın aklı arttıkça, kefene hasreti artar, ahiret sevgisi 
artar. Nitekim, peygamberlerden sonra insanların en yücesi, Ebu Bekr-i Sıddık'tı 
'radyallahü anh'. Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' tarif etti, yürüyen ölü 
görmek isteyen, Ebu Kuhafenin oğluna baksın. Yani Ebu Bekr-i Sıddıka baksın. 
Yürüyen ölü. Yani kendisini hep kefende görüyor. Akıllı olduğu için.. O bakımdan, 
ahirete aklı ermeyenlere, akıllı denmez. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, mart ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim o gün 
buyurdular ki; -7- 

Hocamız "Eğer kelime-i şehadet, kelime-i tevhid 
getirmiyorsa, buna akıllı denmez efendim" buyurdular. 
Çünki akıllı demek, menfaatini koruyan, kollayan insan, 
demektir. Kendini ateşte yanmaktan koruyamayan, nasıl 
akıllı olabilir? Çok zeki olabilir, çok müthiş inşaatlar 
yapabilir, müthiş yatırımlar yapabilir; ama eğer Allaha, 
Peygambere, ahiret gününe iman etmiyorsa, ona akıllı 
denmez. Allahü teala bizi akıllılar zümresinden yarattı. 
Çünki O seçmeseydi, O ayırmasaydı, biz Mübarekleri 

tanıyamazdık. Çünki Allah rahmet eylesin, mübarek Hocamız fevkalade insanlık halleri 
içine bürünmüştü. Keramet, şu-bu zinhar! Hatta gelen mektuplarda bazen, meth edici 
cümleler geçiyordu, geçin efendim, bize onlar lazım değil. Hizmette ne var, 
buyururlardı. Kitap okumuş mu, kitap almış mı, dağıtmış mı... 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, mart ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarımız da oraya davet edilmişti, Enver abim o gün 
buyurdular ki; -8- 

08 Eylül 2013  Pazar 

09 Eylül 2013  Pazartesi 



 

 
Bedir harbinde müslümanlar çok azdı. Zırhları yok, 
develeri yoktu. Karşı taraf, zırhlı, silahlı, tam 
teşkilatlı, bin kişiydi. Savaş başladı, Cenab-ı 
Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' secdeye 
kapandı, mübarek gözlerinden yaş akıyor, ya rabbi, 
yardım et, diyordu. Yardım yok! Ebu Bekr-i Sıddık 
'radıyallahü anh', ya Resulallah, üzme kendini, sen 
Allahın Peygamberisin, gelir yardım, dedi. Hazret-i 
Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' ya rabbi, bugün 
sen bize yardım etmezsen, kıyamete kadar sana 

Allah diyen hiç kimse kalmayacak. Bize yardım et, diye dua ediyordu. Baktı ki çok 
üzülüyor, Ebu Bekr-i Sıddık 'radıyallahü anh', ya Resulallah, bana izin verir misiniz, 
ben de gideyim, kılıncımla kâfire karşı savaş yapayım, dedi. Hayır, sen yanımda kal. 
Sen yanımdayken, kalbime kuvvet geliyor. Kalbim kuvvet bulursa, Eshabım muvaffak 
olur. Ama sen gidersen, olmaz, buyurdular. Şehitler vermeye başladık, kan aktı. Tabi 
Peygamberimizin duası zaten kabul olacak. Şehitler verildi, acı çekildi, ondan sonra 
beşbin melek geldi ve harp kazanıldı. 

Şimdi, la teşbih vela misal. Bugün bir avuç Ehl-i sünnet müslümanın çektiği sıkıntılar 
var. Fakat elhamdülillah ki, bütün arkadaşlar, bu sıkıntıyı paylaştığımız için ve 
borcunu ödemek niyetinde olanlara Allah yardım eder hadis-i şerifi olduğu için, 
yardımın mutlaka geleceğine inanıyorum. Mutlak! Fakat bu nasıl gelecek, onu Allah 
bilir. Kimlere nasip olur, onu Allah bilir. Onu ben bilmem, hiçkimse de bilmez. Bizim 
vazifemiz, onu bilmek değildir. Peki ne? Bildiğimizle amel etmektir. Yani bize verilen 
vazife, imkan neyse, onu yerine getirmek, geri kalanı tevekkeltü alallah.. 
Elhamdülillah ki, o sıkıntının başlandığı günden bu güne kadar, elimizdeki bütün 
fırsatları ve imkanları değerlendirdik ve de devam ediyoruz. İnişli çıkışlı bir yokuş. 

 -devamı var-  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da davet edilmişti. 
Enver abim o gün buyurdular ki; -1- 

Bunun adı Hasret yemeği olsun, hasret giderelim. Çünki 
Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah, Hocamız 
buyuruyorlar ki; Vücutların yakınlığından, kalplerin 
yakınlığı olur. Kalpler yakın olunca ne olur? Onu bilen, 
bilir. 

Bir mübarek zâta yirmibin altın miras kalmış. Ne 
yapayım bu parayı diye düşünmüş. Onbinini fakir 
fukaraya dağıtmış, eve gelmiş, sabaha kadar dükkan mı 
alsam, ev mi alsam, köşk mü alsam, onu mu yapsam 

10 Eylül 2013  Salı 



 

 
bunu mu yapsam diye düşünmekten uyuyamamış. Kalan onbin altını almış, cama 
çıkmış, yeter be, bıktım. Sizin yüzünüzden sabaha kadar uyuyamadım deyip, onbinini 
de sokağa saçmış. Kendisine on para kalmış, bana bu yeter. Bununla ekmek alırım 
demiş. Sabah herkes kalkıp bakmış ki, yer gök altın dolu. Kapış kapış alıp kapısını 
çalmışlar, efendim afv edersiniz, bu altınlar sizin mi, demişler. Evet, demiş. Niye 
sokağa saçtınız, demişler. Ne biçim paraymış bu? Bunlar gelene kadar, sabaha kadar 
güzel güzel uyuyor, tatlı tatlı rüyalar görüyordum. Sabaha kadar uyuyamadım. Eksik 
olsunlar, demiş. Bir müddet sonra birisi bir torbayla gelmiş, efendim, bunu siz alın da, 
biz de rahat rahat uyuyalım, demiş.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da davet edilmişti. 

Enver abim o gün buyurdular ki; -2- 
Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi 
ve sellem sünneti kıldı, farzı kılmak için 
kamet getiriyorlardı, eve gitti. Bir 
müddet sonra geldi, kametlediler, farzı 
kıldılar. Daha sonra Eshab-ı kiram, ya 
Resulallah, bugün hiç böyle vaki 
olmayan bir hal oldu. Siz sünnetle farz 
arasında konuşmazsınız bile. Ama siz 
eve gittiniz, bir müddet geciktiniz. 
Bunun hikmetini anlayamadık, demişler. 
Mübareğin verdiği cevap; Evde üç tane 
altın vardı, kalbimi meşgul ediyordu, 
namazımı meşgul ediyordu. Namazımı 
meşgul etmesin diye gittim, fakir 
fukaraya dağıttım ve geldim.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da davet edilmişti. 
Enver abim o gün buyurdular ki; -3- 

11 Eylül 2013  Çarşamba 

12 Eylül 2013  Perşembe 



 

 
Mısır'da, Kahire'de bir kıtlık ve kuraklık 
olmuş. Hiç yağmur yağmıyormuş. Bir 
mübarek zâtın da bir işi varmış, Kahireye 
gitmiş. İnsanlar yalvarıyor yakarıyor ama 
yağmur yokmuş. O mübarek zât da, ya rabbi, 
bunun formülünü biliyorum. Söylesem sırrım 
meydana çıkacak; söylemesem, millet 
kırılıyor, günah. Hadi senin kullarına 
acıyayım, ben feda olayım deyip, caminin 
ortasına çıkmış, ey cemaat-i müslimin, 
yağmurun nasıl yağacağının formülü bende 
var. Ben biliyorum, diye bağırmış. Allah 
aşkına söyle, demişler. Kolay mı, onun bir 

şekli şemali var. Bu camiden çıkarken hepiniz ıslanacaksınız, Allahın izniyle yağmur 
yağacak, demiş. Aman söyle, demişler. Cübbesini çıkarıp caminin ortasına atmış, 
pamuk eller cebe, demiş. Ceketini çıkaran, gömleğini çıkaran, cebindekini çıkaran.. 
Herkes bir şey çıkarıp vermiş. Şimdi iki-üç kişi gelsin, bütün bunları fakire fukaraya 
dağıtıp gelsin, demiş. Hemen çıkmışlar, bütün toplananların hepsini fakir fukaraya 
dağıtmışlar ve dağıtıldı efendim, demişler. Şimdi açın ellerinizi deyip, ya rabbi, senin 
kullarını sevindirdikten sonra yapılan duayı kabul edeceğini buyuruyorsun. Biz senin 
fakir kullarını sevindirdik. Ya rabbi, yağmur yağdır, diye dua etmiş. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin 

muhterem üyelerinin, Cum'a 
gününü tebrik ederiz, 
müstecâb dualarınızı 

istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz 
efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
Geçmiş zaman olur ki, hayali 

cihan değer.... 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere 
nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet 
hayatı yaşamak gibidir... 

 

13 Eylül 2013  Cuma 



 

 
Geçen haftanın devamı: -3- 

Enver abim bazan, sohbet için gelen arkadaşlarından bazılarını getir, bir de ben 
sohbet edeyim onlarla buyururlardı. Böyle özel günlerde hakiki bayram havası 
yaşanırdı. Böyle topluca gidildiği birgün Enver abim buyurdular ki; İmam-ı Rabbani 
müceddidi elfi sani şeyh Ahmed Faruki Serhendi hazretleri 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 edilmediği 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. Mübareklerin vasiyetini, nasihatini yerine getirmek suretiyle, kitapları 
okuyalım. Beni arayan satırların arasında bulur, buyurdular. Onların adeti, sünneti 
üzerine, başkalarının da tanımasına yardımcı olalım. Bir de, birbirimizi çok sevelim. Bu 
sevgiyle, inşallah ahirette de beraber oluruz. Çünki Mübarekler vaad ettiler, söz 
verdiler. Cennetin kapısına kavuşursam, içeri girmeden, bütün 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. 

........devamı haftaya inşallah. 



 

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

 

 

 

 
2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da davet edilmişti. 
Enver abim o gün buyurdular ki; -4- 

Masmavi gök, simsiyah bulutlarla dolmuş 
ve şakır şakır yağmur yağmış. Dolayısıyla, 
eğer dualarımızın kabul olmasını isiyorsak, 
evvela birinin sevindirilip duasını almamız 
lazımdır. Bir mübarek zâta gitmişler, 
efendim, kızımız çok hasta, dua buyurun, 
demişler. Mübareğin bir tane hırkası 
varmış. Onu da çıkarmış, falan yerde bir 
fakir var, gidin bunu verin, onu sevindirin, 
sonra gelin, demiş. Gidip o fakiri 
sevindirmişler, dua etmiş ve çocuk 
iyileşmiş. Allahı sevindirmek isteyen, 
Onun kullarını sevindirsin. Üzen, üzülür.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı 
abileri davet ettiklerinde, huzurpınarında kitap 
hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da 
davet edilmişti. Enver abim o gün buyurdular ki; 
-5- 

Allahü tealanın emri ile, İbrahim aleyhisselam 
oğlu İsmail aleyhisselamı kesmeye 
götürüyormuş. Sıkıntıdan sakalına ak düşmüş. 
Hacer annemiz, İbrahim aleyhisselam eve 

14 Eylül 2013  Cumartesi 

15 Eylül 2013  Pazar 



 

 
gidince, bunu fark edip, ne oldu, demiş? İbrahim aleyhisselam, herhalde sıkıntıdan 
sakalıma ak düştü deyince, siyahların arasında beyazlık kalmasın, onları keselim 
demiş. Cebrail aleyhisselam gelmiş, Allahü teala buyurmuş ki; O saç ve sakaldaki 
beyazlık, benim nurumdur, nurumu nâra atmam. Nurumu nârda yakmam. Cenab-ı 
Peygamberin aleyhissalatü vesselam sakalında onyedi tane ak vardı. 
Allahü tealanın şefkati, anne babanın şefkatinden çok daha fazladır. Allahü teala 
kullarım yanmasın diye, çok fırsatlar veriyor. Kur'an-ı kerimde bir emir defalarca 
buyuruluyor.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da davet edilmişti.  

Enver abim o gün buyurdular ki; -6- 
Bir mübarek zâta, Allahü tealanın çok 
şefkatli olduğunu bildiren ayet-i kerimeler 
hangileridir, diye sormuşlar. Azap 
ayetleridir, buyurmuş. Neden, demişler. 
Böyle yaparsanız böyle yaparım demek 
suretiyle ikaz ediyor, demiş. Öyle bir 
imtihan ki, sorular burada cevaplar burada. 
Bunun adı imtihan. Allahü teala önceden 
bildiriyor, bunu soracağım diyor, cevabı da 
bu. Buna rağmen imtihan verilmezse, ne 
acıdır. Allahü teala akıl versin. Dünyada 
bizden şanslı, bizden bahtiyar kimse yok. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da davet edilmişti. 
Enver abim o gün buyurdular ki; -7- 

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 

16 Eylül 2013  Pazartesi 

17 Eylül 2013  Salı 



 

 
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. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da davet edilmişti. 
Enver abim o gün buyurdular ki; -8- 

Onun için, bu büyükler inkâr 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. Ya 
rabbi, kavuştuğumuz bu nimeti, elimizden 
alma. Devlet, budur. 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. 

-devamı var-  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da davet edilmişti. 
Enver abim o gün buyurdular ki; -9- 

18 Eylül 2013  Çarşamba 

19 Eylül 2013  Perşembe 



 

 
Birgün Fatih'te sabah namazını kıldıktan sonra 
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. Bu, gurur değildir. Çünki biz, başka 
bir yoldaydık, Cenab-ı Hak Efendi hazretlerini vesile 
kıldı, bizi başka bir yola aldı. Biz bundan önceki yolda 

ne olduğumuzu biliyoruz. Hepimiz değişik otobanlardaydık; ama Cenab-ı Hak bize 
kendi rızasına, kendi sevgisine kavuşturacak, cennetine kavuşturacak otobana girmeği 
nasip etti. Gel de sevinme! Üç-beş günlük dünyada, dert ve sıkıntıyı sakın kendine 
dert etme. Çünki, bu çok zengin bir insanın, üç-beş kuruş kaybedip de feryat etmesi 
gibi olur, değmez.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, 

Cum'a gününü tebrik ederiz, müstecâb 
dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak 
gibidir... 

 
Geçen haftanın devamı: -4- 

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

Mübarekler bir gün buyurdular ki; Efendim, 
yolumuz diğerlerinin yolundan çok farklıdır. 
Diğer yollarda olanlar talebelerini alırlar, 
öğretirler, geliştirirler ve ana caddeye çıkarırlar, 

bu yolun sonu cennettir, şimdi haydi yürüyün, derler. O da çalışır, uğraşır, belki bu 
arada yoldan çıkaranlara rastlar, yan yola düşebilir. Fakat bizim büyüklerimizin yolu 
böyle değildir. Kendilerini sevenleri tutarlar, onları yoldan götürür, cennete sokarlar, 
köşklerine kadar götürür, bizden bu kadar, derler. Dolayısıyla, biz çok şanslıyız. 
Mübarekler de devamlı, kardeşim, biz çok bahtiyarız, buyururlardı. Mübarekler neden 

20 Eylül 2013  Cuma 



 

 
bahtiyar olduğumuzu dört madde halinde anlatırlardı. Bir, Allahü teala bizi insan 
olarak yaratmış. Mülkün sahibi Odur. 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 Odur. O böyle istedi. O 
dileseydi, sen şimdi köpek olurdun, ben de Bayezid olurdum. Benden niçin bu kadar 
çekiniyorsun, demiş. Onun için Mübarekler, bahtiyarız, çünki Allahü teala bizi insan 
olarak yarattı, buyurmuşlardı. İki, Allahü teala bizi müslüman olarak yarattı. Bütün 
peygamberlerin halis talebeleri de müslümandır. Üç, Allahü teala bizi Muhammed 
aleyhisselam'a ümmet yaptı. Zaten şansların en büyüğü de budur. Kâdı Iyad 
hazretleri var. Şifa kitabının sahibidir. Bir gün buyuruyorlar ki; O kadar sevinçliyim ki, 
elimi uzatsam sanki yıldızları tutacağım. O kadar hafifim. Sanki bulutların üzerinde 
yürüyorum. Çünki yerleri gökleri yaratan, hepimizi yoktan var eden, her an bizi 
varlıkta durduran yüce Allah, beni muhatap kabul ediyor ve bana kulum diyor. Bana 
emirler veriyor, yasaklar koyuyor. Bundan büyük ne olabilir? Sonra Allahü teala beni 
Muhammed aleyhisselam'a ümmet yapmıştır. Herkes kendi hocasını meth eder. Benim 
hocam, Muhammed aleyhisselam'dır. Çünki benim hocalarımın hocası, Muhammed 
aleyhisselam'dır. Ben nasıl sevinmeyeyim? Çünki kainat, Onun hürmetine 
yaratılmıştır. Çünki feyz kaynağının başı, Peygamber efendimizdir aleyhissalatü 
vesselam. Onun için, kendimi bulutlara basıyor gibi his ediyorum, diyor. 
Dört, bir büyük zâta talebe yaptı. Bir büyük zâta talebe olamayanın, O zâtın 
sohbetinde vasıtalı veya vasıtasız bulunamayanın, kitaplarını okuyarak, talebeleriyle 
arkadaş olarak bu imkanı bulamayanın, kurtulma şansı çok zayıftır. Çünki emir var. 
Siz dininizi büyüklerin ağzından öğreniniz. Bu dört madde elhamdülillah hepimize 
nasip oldu. Mübarekler buyurmuşlardı ki; Beni arayanlar, kitaplarımın satırları 
arasında bulur. Mübarekler anlatıyorlardı. Bir zamanlar her tarafa Benim Dinim isimli 
bir kitap dağılmıştı. Bu kitaplardan birini Efendi hazretlerine götürmüştüm. Efendi 
hazretleri oku dinleyelim, buyurdular. Baştan sona kadar kitabı okudum. En sonunda, 
kitapta bir tek hata yok, ama okuyan zehirlenir, tehlikede olur, imandan çıkar, 
buyurdular. Aman abiler, insan bulduğu her şeyi yemediği gibi, her bulduğunu da 
okumamalıdır. İnsan kendi vücudunu düşündüğü kadar, dinini de korumalıdır. Bir gün 
bu hatırayı anlatınca, o gece Mübarekleri rüyamda gördüm. Ne yapıyorsunuz, 
buyurdular. Sizden duyduklarımı arkadaşlara anlatıyorum. Mesela bu hatırayı 
anlattım, dedim. Doğru anlatmışınız, buyurdular. 

........devamı haftaya inşallah.
 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 

 



 

 
 

 

 
2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da davet edilmişti. 
Enver abim o gün buyurdular ki; -10- 

Kavuştuğumuz şu nimetin yanında, üç-beş kuruş 
sıkıntı ve üzüntünün bahsi dahi olmaz. Daima 
kavuştuğumuz nimeti gözümüzün önüne getirelim ve 
daima Cenab-ı Hakka şükr edelim ki, bir kazayla bu 
nimet elimizden gitmesin. Maalesef bu nimete 
kavuşmuş olup da, bu nimetin kıymetini bilmediği için 
elinden gidenleri biliyoruz, siz de biliyorsunuz. 
Mübareklerin vasiyetini, nasihatini yerine getirmek 
suretiyle, kitapları okuyalım. Beni arayan satırların 

arasında bulur, buyurdular. Onların âdeti, sünneti üzerine, başkalarının da tanımasına 
yardımcı olalım. Bir de, birbirimizi çok sevelim. Bu sevgiyle, inşallah ahirette de 
beraber oluruz. Çünki Mübarekler vaad ettiler, söz verdiler. Cennetin kapısına 
kavuşursam, içeri girmeden, bütün abileri alırım, buyurdular. Ne bahtiyarlık! İnşallah 
ahirette de rahat edeceğiz. Yeter ki, kavuştuğumuz bu nimetin kıymetini çok iyi 
bilelim ve daima ondan bahs edelim. Nefsimizin şerrinden 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. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri 
davet ettiklerinde, huzurpınarında kitap 
hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da davet 
edilmişti. Enver abim o gün buyurdular ki; -11- 

Cenab-ı Hak hepinize din ve dünya seadeti versin. 
İnşallah gene beraber oluruz. Çünki bu ne kadar 
tekrarlanırsa, mahşerde, ahirette beraber olmamızın 
başlangıcı olur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 
Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da davet edilmişti. 
Enver abim o gün buyurdular ki; -12- 

Bir gün hazret-i Ali 'kerramallahü vecceh' eve geldi; 
ama çok üzüntülüydü. Fatıma annemiz, hayırdır 
inşallah ya Ali. Nedir bu üzüntün, buyurdular. 
Buyurdular ki; Bugün hazret-i Osman 'radıyallahu 
anh' Cenab-ı Peygamberi 'aleyhissalatü vesselam' ve 
birçok Eshab-ı kiramı evine davet etti ve çok güzel bir 
ziyafet verdi. Ben de oradaydım. İçimden, ya rabbi, 
ben böyle bir hizmetten mahrumum. Cenab–ı 
Peygamberi davet edemiyorum. Eshab-ı kiramı 
çağıramıyorum. Fakirlik, yoksulluk sebebiyle, bu 

sevaptan mahrumum, diye üzüldüm. Fatıma annemiz buyurdular ki; Sen Cenab-ı 
Peygamberi ve Eshab-ı kiramı çağır, yemek benden. Hazret-i Ali 'radıyallahü anh', ya 
Fatıma, evde ne var ne yok ben de biliyorum, sen de biliyorsun, dedi. Fatıma 
validemiz, sen orasını bana bırak dedi ve hazret-i Ali 'radıyallahü anh' koşa koşa 
Cenab-ı Peygambere 'aleyhissalatü vesselam' gitti, ya Resulallah kızınız eve yemeğe 
çağırıyor, dedi. Sadece beni mi, buyurdular. Hayır, Eshab-ı kiramla beraber çağırıyor, 
dedi. Tamam buyurdular, Eshab-ı kiramı 'aleyhimürrıdvan' çağırıp, eve vardılar. Evde 
bir çömlek var, içinde bir şey yok. Sonra ona biraz su koyup, ateşe koyuyor. Çorba 
değil, su! Hazret-i Ali, ya Fatıma, çağırdık; fakat ne ikram edeceğiz, dedi.. 
-devamı var-  

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 
2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri davet 
ettiklerinde, huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden 
arkadaşlarımız da davet edilmişti. Enver abim o gün 
buyurdular ki; -13- 

Fatıma validemiz, bu Allahü tealanın Peygamberidir. Cenab-ı 
Hak onu cennet nimetleriyle besler. Bize ne? Biz sadece 
sebebe yapıştık, Cenab-ı Hakka dua edelim. Ya rabbi, cennet 
nimetlerinden bize de ver, işte Habibin, işte Eshabı, dedi. 
Sofrayı kuruyorlar, bir bakıyorlar ki, yemekler, meyveler her 
şey var. Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' 

tebessüm etmeğe başlıyor, Eshab-ı kirama, yeyin, cennet nimeti bunlar, buyuruyorlar. 
İşte hazret-i Fatıma validemizin Allaha tevekkülü böyleydi. 

23 Eylül 2013  Pazartesi 

24 Eylül 2013  Salı 



 

 
 

 

 
2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı 
abileri davet ettiklerinde, huzurpınarında 
kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız 
da davet edilmişti. Enver abim o gün 
buyurdular ki; -14- 

Hani demişler ya, unutursan unuturlar. 
Unutmayacağız ki, onlar da bizi 
unutmasınlar. Gaflet bizde. Bir talebe, ben 
cehenneme gideceğim, ben çok günahkarım 
demiş. Hocası, böyle yapma, sen sahipsiz 
değilsin, demiş. Talebe, ya unuturlarsa, ya 
ben kaybolursam deyince, hocası, sen 
unutursan onlar da seni unutur. İş sende 
biter. Ne diyorsun, demiş. Unutmam hocam, 
unutmam hocam! demiş talebe. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

2009 senesi, ocak ayının 29'u ... 

Enver abim holdingde hasret yemeği için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarında kitap hizmetlerine iştirak eden arkadaşlarımız da davet edilmişti. 
Enver abim o gün buyurdular ki; -15- 

Hadis-i şerifte, Hayrun-nâs men 
yenfe'un-nâs, yani, insanların hayırlısı, 
insanlara faydalı olandır, buyuruluyor. 
Mücahidlerin duası makbul olur. Mesela 
Huzurpınarı var. Huzurpınarı insanlara ve 
dinimize çok hizmet ediyor. Huzurpınarına 
hizmet edenlerden dua bekliyorum. 

Her zaman genel sohbet de oluyor; ama 
böyle biraz daha özel oluyor. Bir de 
arkadaşları görelim dedik. Bu arada siz de 
Enver abiyi gördünüz. Böyle görüşmek iyi 
oluyor, değil mi? 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

25 Eylül 2013  Çarşamba 

26 Eylül 2013  Perşembe 



 

 
 

 

 

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

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 
Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

 
Geçen haftanın devamı: -5- 
Gene böyle hususi bir günde 2007 senesi, nisan ayının 5'inde holdingte 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 Kuran-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. 

27 Eylül 2013  Cuma 



 

 
Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi, en üstünü, en mübareği beni talebe kabul 
etmiş. Sen benim talebemsin, sen benimle berabersin. Ben nereye gidersem sen de 
oraya gideceksin diyor. Ben nasıl sevinmeyeyim. Onun emrine peki dedik. Allah 
dedirtiyor tabi, biz nasıl diyelim. Ümmetim dedi. Biz de peki dedik, haşa biz kimiz. Biz 
değil, o bizi kabul etti. O halde abiler, vallahi, tallahi, billahi bu kadar büyük şerefe bu 
kadar büyük nimete kavuşan dünya için üzülürse, nasıl dayak yer bilemiyorum. 
Bugün Mübarek Hocamızın bir arkadaşa yazdığı bir mektubu okudum. Orada aynen şu 
ifade geçiyordu. Kardeşim eğer siz bu kadar nimete kavuştuktan sonra hâlâ dünya 
için üzülürseniz büyükler size incinir, Allah size gücenir. Tabir bu. Mektup yukarıda. 
Yazılan kişi de belli. Ben yazmıştım. (Mübarekler söyledi). Sonra fotokopisini 
gönderdiler. Tesadüfen o mektuba baktım. Bir cümlesi böyle. Sakın diyorlar 
üzülmeyin. Siz o kadar büyük bir nimete kavuştunuz ki, o nimete kavuştuktan sonra 
hâlâ dünya için üzülürseniz büyükler size incinir, Allah da gücenir. Tevbe de ! Tevbe. 
Allah Allah. Sakın ha! Hele hele ufak işlerde bulunursanız. Ana! Ana! Ne diyeyim, yani 
bir milyar doları olan bir vatandaş kaybettiği on liraya gözyaşı döküyor diye 
düşünürüm. Çok fena! O halde bu sağlık nimeti, bu iman nimeti, bu şerefli ümmet 
olmak devleti yanında abuk sabuk işlerle sakın vakit kaybetmeyelim ve üzülmeyelim. 
Neşelenmek bizim hakkımızdır. Allah nasip etti çünki. Bizi kulu kabul etti ve Hazret-i 
Peygambere ümmet yaptı. 

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

bu kadar nimet içinde kim ki üzüntülüdür, 
milyar sahibinin kuruş kaybetmesi gibidir. 

Böyle şerefli bir kafileyiz, aileyiz, ümmetiz... 
Müjdeler olsun, kavuştuk nimetlere, daha ne isteriz. 

buna rağmen dünya için hâlâ üzülürsek biz, 
Rabbimizi gücendirir, büyüklerimizi incitiriz. 



 

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

From: Enver Ören 

To: alizeki@ihlas.net.tr 

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

Subject: Re: cumaniz mubarek olsun efendim  

Sizin de cumanız mübarek olsun. Allahü teala din ve dünya seadeti versin. Hepsini 
okudum. Sabah sabah ruhumu yıkadın. Ne mübareksin maşaallah. Allahü teala 
hizmetini ve himmetini arttırsın. Dünyan ve ahiretin mamur olsun. Çalışmalarına ve 
aldığın sonuçlara hayran oluyorum. Hele cuma şiirinin sonlarında gülmemek mümkün 
değil. Aynen yazmışsın. Gelen cevablar ne kadar güzel. Allahü teala bütün dualarını 
kabul etsin. İnşaallah yakında kavuşacağız. Allaha emanet olun. 

 
........devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 

 

 

 

2008 senesi, haziran ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Enver abim o gün 
buyurdular ki; -1- 

Enver abinin sıhhati yerinde. Başınız 
sağlam olmazsa o vücud ne işe yarar? 
Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' 
buyuruyorlar ki; Ben şu dünyada iki 
insana gıpta ediyorum. Birincisi, âlimdir, 
eserleriyle insanlara faydalı olur. İkincisi, 
zengindir, varlıklıdır, fakir, fukaraya 
yardım eder. Mübarekler, Herkese Lazım 
Olan İman kitabında buyuruyorlar ki; 
İlim çok önemlidir; fakat mal ile 
desteklenirse. Çok zengin veli bir zât 
varmış. Bir kişi de bunu duymuş. Bu 
kadar mal bir Allah adamında olmaz 
demiş. O zâtın yanına gitmeye karar 

vermiş. Gittiği yerlerde buralar kimin diye sormuş, hep falan zâtın demişler. Olmaz 

28 Eylül 2013  Cumartesi 
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böyle şey diyor ve en sonunda bu mübarek zâtın tekkesine gelmiş, sohbetine 
oturmuş. Bir müddet sonra bu mübarek zât bunun yanına gelip, Eğer, bir mü'minin 
kalbinde saman çöpü kadar dünya sevgisi varsa, o kişinin Allahü tealayı tanıması 
haramdır, mümkün değildir. Peki bu kadar mal, bu kadar mülk niçin? Daha da çok 
olsun! İnsan bu dünyada malı iki şekilde kullanır. Birincisi, Allahü tealanın dinine 
hizmet etmek. İkincisi, Allahü tealanın fakir kullarını doyurmak, demiş. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, haziran ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Enver abim o gün 
buyurdular ki; -2- 

Gavs-ül Âzâm Abdülkâdir-i Geylani 
hazretleri ellerini açmış; ya rabbi, ben 
sana bu kadar sene ibadet ettim, 
yalvardım, yakardım. Acaba hangi 
ibadetimi beğendin, diye dua etmiş. 
Allahü teala da, Fakir kullarımı 
doyurdun, onlara baktın, bundan ben 
çok razı oldum, buyurmuş. Bizim 
dinimiz, yaptığın her ibadetten acaba 
kabul oldu mu yoksa olmadı mı diye 
şüphelen, ama yedirdiğin yemek, rızk 
muhakkak kabul olmuştur, buyuruyor. 
İnsanların midesi aç olur, bir de kalbi 
aç olur. Yani açlık iki manaya gelir. 
Eğer kalbini doyurursan, Cennete 

gider. Kalbin gıdası ise, ilimdir. Büyükler buyuruyorlar ki; Kalbinde sıkıntısı olan, ilimle 
uğraşsın. İlimle uğraşmak, kalbe ferahlık verir. Efendim, çok sıkılıyorum, patlıyorum 
diyorlar, kitap okuyun. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, haziran ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Enver abim o gün 
buyurdular ki; -3- 

29 Eylül 2013  Pazar 

30 Eylül 2013  Pazartesi 



 

 
Dinimizde sıra şudur: Önce iman etmek, 
sonra ilim öğrenmektir. Neden? Namaz 
kılacaksın, ilmin yoksa namazın 
şartlarını, abdestin şartlarını bilmiyorsan 
namazı nasıl kılacaksın? O halde ilim çok 
önemlidir. Cenab-ı Peygamber hadis-i 
şerifte buyuruyorlar ki; İlmin rütbesi, 
derecesi, derecelerin en yükseğidir. 
Ondan büyük derece yoktur. Mübarekler 
bir abiye buyurdular ki; İlim en büyük 
rütbedir. Onun üzerinde bir rütbe daha 
vardır, o da ilm-i siyasettir. Eğer ilm-i 
siyasetiniz yoksa, ilim öğrettiğinizi zan 

edersiniz ama milleti de ifsâd edersiniz, yahut da fitneye sebep olursunuz. Allah 
muhafaza etsin. Kendinizi de yakarsınız, başkasını da yakarsınız. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, haziran ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Enver abim o gün 
buyurdular ki; -4- 

Eskiden Ramazan-ı şerif geldiği zaman 
imamlar köylere vaaz-ü nasihate inerlermiş. 
Birisi de bir köydeki camiye gitmiş, ey cemaat! 
Ben size dini anlatmaya, İslamiyyetten bahs 
etmeye geldim, demiş. Herkes çekmiş gitmiş, 
geriye bir kişi kalmış. Sen tek kaldın. Şimdi 
sana vaaz vermeye değer mi değmez mi, 
demiş. O kişi de, ben seyisim, at bakıcısıyım. 
Bizim orada bütün atlar gitse, tek bir at kalsa 
bile ben o ata yem veririm, demiş. İmam 
anlatmaya başlamış, saatlerce sürmüş. Bitince 
gelmiş bu kişinin yanına, vaaz nasıldı, diye 
sormuş. O da, Ne vaazı ya, Allahtan kork. Biz 
ata yem veriyoruz, ama doyacak kadar 
veriyoruz. Çatlatacak kadar vermiyoruz, 
demiş. Sazı eline alınca, susmamak olmaz. 
Herkese anladığı kadar anlatmak lazım. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

01 Ekim 2013  Salı 



 

 
 

 

 
2008 senesi, haziran ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Enver abim o gün 
buyurdular ki; -5- 

Efendim, Allahü teala hepinize sıhhat 
ve afiyet versin. Mübarekler, ya rabbi, 
hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler ve 
hayırlı ölümler nasip eyle diye dua 
ederlerdi. Ya rabbi, bizleri erzel-i 
ömürden muhafaza eyle derlerdi. Ben 
iki bakımdan çok mutluyum. 
Mübarekler, hasta ve ateş içinde 
yatarlarken başlarında okuyorduk. 
Mübarekler bir ara gözlerini açtılar, ne 
bakıyorsunuz bana, buyurdular. Ben 
de efendim size okuyoruz, diye cevap 
verdim. Kitabevine bir şey oldu mu, 
buyurdular. Hayır efendim, dedim. 

Arkadaşlara bir şey oldu mu diye sordular. Hayır efendim, dedim. Gözlerini kapadılar 
ve tekrar uyudular. Hizmetlerde en ufak bir gerileme yok. Hep ilerleme var. Gittikçe 
azalmıyor, aksine gittikçe artıyor.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, haziran ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet 
için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarını 
da getir buyurmuşlardı. Enver abim o gün 
buyurdular ki; -6- 

Allahü tealaya hamd olsun. Halimiz her 
geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Tabii 
iyinin daha iyisi olacaktır. Birkaç 
hedefimiz daha kaldı. Dua edelim de Allah 
bizi o hedeflere kavuştursun inşallah. 
Enver abi diyor ki; Çok kısa bir sıkıntımız 
kaldı. Allah rahmet eylesin, bir gün 
Mübarekler buyurdular ki; Artvin de su 
arıtma cihazı satan da, bu sevaba 

02 Ekim 2013  Çarşamba 

03 Ekim 2013  Perşembe 



 

 
dahildir. Dolayısıyla, burası bir şirkettir, buraya ismini dâhil etmek gerekir. Mutlaka 
size de bir pay gidecektir. Ama hiç ismin yoksa bu iyi değil. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, 

Cum'a gününü tebrik ederiz, müstecâb 
dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak 
gibidir... 

 
Geçen haftanın devamı: -6-  

Elhamdülillah Enver abimin her emrini yerine 
getirdim, ne söylemişlerse hepsine peki dedim. 
Danışmadan da hiçbirşey yapmadım. Hele ki 
hizmet konularında mutlaka danıştım. 
Huzurpınarında ne yayınlanmışsa hepsi bir gün 

evvelden Enver abime gönderilirdi. Cuma yazıları gibi veya hocamızın hayatından 
hazırlanılanlar gibi yazılar mutlaka sorulurdu. Hatta çoğu yerleri kaldırırlar veya 
değiştirirlerdi. Hatta birkaç keresinde de telefon ederek, şu kelimeyi değiştirdim 
buyurmuşlardı. Şunu şöyle yayınlayalım mı diye sual ettiğim bazı meselede, "yayınla" 
değil de, "şöyle yayınlayalım" diye cevap alırdım. Sonundaki "lım" kelimesi çok 
hoşuma giderdi. Huzurpınarına sahip çıktıklarını, himayelerinde olduğumuzu anlardım. 
(Bu arada mühim bir sır vereyim… Cuma yazılarını hazırlarken en zor mesele şu idi ki; 
Enver abimin sözlerini, Enver abimden bahsedemeden yazmağa mecbur olmak… çünki 
emir ve izin böyleydi... Bana en zor, en acı gelen bu idi. "Benden bahsetmeden, 
Benim sözüm olduğunu belli etmeden yaz" buyurmuşlardı. Cuma yazıları sadece 
Enver abimin sözlerinden olduğu halde, kendisinden bahsedememek en zor yanı idi). 
Son birkaç sene evveline kadar herşey hazırlanırken soruldu, tasdik edildikten sonra 
yayınlandı. Birkaç sene evvel, hazırlanma sırasında nasıl karar verileceğinin hususi 
usullerini öğrettiler. Ondan sonra hazırlanırken sorulmadı ise de, gene de 
yayınlanmadan bir gün evvel mutlaka kendilerine arz etmek âdetimiz halinde idi. 
Vefatlarına kadar da bu böyle devam etti. Şu anda Enver abim her ne kadar aramızda 
değilse de, vefatlarından birkaç ay evvel sohbetlerinde devamlı olarak, sık sık 
anlattıkları bir mesele şöyle idi; "Ölüm bir odadan diğerine geçmek gibidir" 
buyururlardı. Eminim ki bizim halimizden haberdardırlar. 

04 Ekim 2013  Cuma 



 

 
Enver abim hayattayken kendilerinden bahsettirmezlerdi. Abdülhakim efendi 
hazretleri, büyüklerden bahsederken "İnsan onlardı, biz kimiz ki.." buyururlarmış, 
kendisinden bahsetmezlermiş, her zaman hocasından ve büyüklerden bahsederlermiş. 
Biz hocamızdan da bunu gördük, hiç bir zaman kendisinden bahsetmez, bahsettirmez, 
her zaman hocası Abdülhakim efendi hazretlerini, İmâm-ı Rabbânî hazretlerini, 
Mevlâna Hâlid hazretlerini anlatır, Onların büyüklüklerini anlatır, kendisinden 
bahsetmezlerdi. Enver abim de bu yolun devamı idi. O da kendisinden bahsetmedi, 
bahsettirmedi, her zaman sadece hocamızı ve diğer büyükleri anlattı. Kendisini setr 
etti, gizledi. Bize sadece bir abimiz olarak görülmek istedi. 
Demek ki hakîkaten insan Onlarmış, büyüklük bu imiş.. 
........ devamı haftaya inşallah. 
Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah. 

 

 

 

 
2008 senesi, haziran ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Enver abim o gün 
buyurdular ki; -7- 

Karınca İbrahim 'aleyhisselamın' ateşinin sönmesi 
için su taşıyormuş. Senin taşıdığın bu suyla hiç 
ateş söner mi, demişler. Karınca da demiş ki; Ben 
de ateşin sönmeyeceğini biliyorum. Ama ben 
tarafımı belli ediyorum. Yusuf 'aleyhisselam' 
köleymiş ve pazarda satılıyormuş. Ama çok da 
güzelmiş. İnsanlar cüzdanlarını doldurmuş onu 
satın almaya gidiyorlarmış. İhtiyar mı ihtiyar bir 
kadın da üç tane eski ipi boynuna asmış, onunla 
satın alacakmış. Sen dur bakalım. Bütün 

zenginler, padişahlar bu köleyi satın almaya geliyor, sen de bu üç tane iple mi satın 
alacaksın, demişler. O da demiş ki; İsmim yazılsın yeter. Süleyman 'aleyhisselam' da 
hem Peygamber hem de padişahmış. Her yerden hediyeler geliyormuş. Bir karınca da 
bir çekirge bacağını kapmış, Süleyman 'aleyhisselamın' sarayına gitmiş. Karıncaya, 
nereye gidiyorsun, demişler. Hediyemi götürüyorum, demiş. Sen dalga mı 
geçiyorsun? Herkes büyük hediyelerle gelirken, sen bu çekirge bacağını mı 
götüreceksin, demişler. Karınca, oraya gidince bacağa bakmayacaklar, kimin hediye 
getirdiğine bakacaklar. Hediye getirenlerin listesine girmek için gidiyorum, demiş. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

05 Ekim 2013  Cumartesi 



 

 
 

 

 
2008 senesi, haziran ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Enver abim o gün 
buyurdular ki; -8- 

Dolayısıyla, bir Namaz kitabını 
alırsın verirsin. Çünki bu dinin iki 
tane ayağı vardır. Birincisi 
öğrenmektir, ikincisi de 
öğretmektir. Eğer bize ecdadımız 
dinimizi öğretmeselerdi, biz şimdi 
kim bilir ne olurduk? Ya Ermeni 
yahut da Yahudi olurduk. Eğer 
onlar canlarıyla, mallarıyla, 
kanlarıyla, bol fedakarlıklar 
göstermeselerdi, hiç birimiz 
İslamiyyeti bilemezdik. Peki bizden 
sonra gelecek olan nesiller, 

ecdadımız bir sürü fedakarlık yapıp size bunları öğrettiler. Peki sizler bize bunları niçin 
öğretmediniz derseler halimiz ne olur? Onun için az da olsa bir şeyler yapmalıyız. 
Sponsor olmalıyız. Buradaki abilerle beraber hareket etmeliyiz. Hiçbir hasenâtı geri 
çevirmemeliyiz. 

-devamı var-  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, haziran ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için 
bazı abileri davet ettiklerinde, huzurpınarına 
hizmet eden arkadaşlarını da getir 
buyurmuşlardı. Enver abim o gün buyurdular 
ki; -9- 

Fıkıh Kur'ân-ı kerimin tefsiridir. Fıkıh; onu 
yapma, bunu yap der. Kur'ân-ı kerim bunun 
için inmiştir. Fıkıh çok derin bir ilimdir. 
Öğrenmesi çok zordur. Seyyid Fehim efendi 

hazretleri öğrencilerini su kenarına götürürmüş ki; su sesinin verdiği ferahlık fıkıh 
ilmini öğrenmedeki sıkıntıyı bastırsın diye. Mübarekler bizi de götürmüşlerdi. 

-devamı var-  
ali zeki osmanağaoğlu 

06 Ekim 2013  Pazar 

07 Ekim 2013  Pazartesi 



 

 
 

 

 
2008 senesi, haziran ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı abileri davet ettiklerinde, 
huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Enver abim o gün 
buyurdular ki; -10- 

Bizim mülkiyet hakkımız yoktur. Mülkün sahibi Allah. 
Şimdi şu zamanlarda hep İslâm ahlâkını okuyorum. 
İslâm Ahlâkı müthiş bir kitap. Bu kaçıncı defadır 
okuyuşum bilemiyorum fakat orada bir cümle çok 
dikkatimizi çekti. Mübarekler buyuruyorlar ki; Ahlâk, 
hulk bulaşıcıdır. İyi huy da bulaşıcıdır, kötü huy da 
bulaşıcıdır. Onun için iyi huylular ile beraber olursak 
huylarımız iyi olur. Kötü huyluların arasında biz de 
kötü huylu oluruz. Peygamberimiz ne buyuruyor 

"aleyhissalatü vesselam" "Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim." Güzel 
ahlâk Allahü tealanın razı olduğu hal ve davranıştır. O halde, peygamberlerin dışında 
hiç kimse güzel ahlâkı tarif edememiştir çünki bilmez ki... İnsan aklıyla olan bir hadise 
değil. Cenab-ı Hak hangi huy ve ahlâktan razı olduğunu cenab-ı peygambere 
bildirmiştir. Çünkü cenab-ı peygamber buyurmuştur ki, aleyhissalatü vesselam; Beni 
rabbim terbiye etti. Ben herşeyi Rabbimden öğrendim. Dolayısıyle, güzel ahlâkta 
olmak büyük nimettir ve amel az da olsa, ibadeti az da olsa, güzel ahlâk sebebiyle 
yüksek derecelere kavuşur. Çok ibadet yapsa da, çok hizmet yapsa da eğer ahlâk 
kötü ise hiç kimsedir. Tabi, kötü ahlâk deyince akla kötü şeyler gelebilir ama bunun 
en bariz tarifi öfkelenmektir. Çünki hazret-i peygamber öyle buyuruyor; 
"Öfkelenmeyin, öfkelenmeyin, öfkelenmeyin". 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2008 senesi, haziran ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve sohbet için bazı 
abileri davet ettiklerinde, huzurpınarına hizmet eden 
arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Enver abim o 
gün buyurdular ki; -11- 

Nasreddin Hoca, ya rabbi, bu derdi benden alma diye 
dua ediyormuş. Niye böyle dua ediyorsun, demişler. 
Bu dert giderse, daha büyüğü gelir. Hiç olmazsa buna 
alıştım, demiş. Mü'minin başı dertten kurtulmaz. Biri 

giderse başka gelir. İllet, zillet, kıllet, eksik olmaz. Mü'minler dünyada karanlıktadır; 
ama ebedi aydınlığa gideceklerdir. Kâfirler dünyada aydınlıktadır, ahirette ebedi 
karanlığa gideceklerdir. İkisi bir olur mu? 

08 Ekim 2013  Salı 

09 Ekim 2013  Çarşamba 



 

 
 

 

 

2008 senesi, haziran ayının 5'i ... 

Enver abim holdingde yemek ve 
sohbet için bazı abileri davet 
ettiklerinde, huzurpınarına 
hizmet eden arkadaşlarını da 
getir buyurmuşlardı. Enver abim 
o gün buyurdular ki; -12- 

Büyük bir zât talebelerini bir 
diken tarlasına getirmiş. 
Çoraplarını çıkarıp, dikenlerin 
üzerinden yürümeye başlamış. 
Talebelerine, haydi siz de 
yürüyün demiş. Bastıkları 

yerden, ayaklarından kan fışkırmış. Talebeleri zorlanınca, işte dünya budur. Dikenli 
yoldan gidenin, sonu aydınlıktır, demiş. Hayat hayaldir. İstirahat, musalla taşında 
olur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 
 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 
üyelerinin, Cum'a gününü tebrik 

ederiz, müstecâb dualarınızı 
istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

10 Ekim 2013  Perşembe 

11 Ekim 2013  Cuma 



 

 
Enver abimsiz ilk kurban bayramı…. 

İnşallah eski kurban bayramlarındaki sohbetlerinden birkaç bölüm anlatmağa 
çalışacağım. 

2010 senesi, kurban bayramında (kasımın 18 i), ikindi namazından sonra Enver abim 
buyurdular ki; -1- 

Bayramınız mübarek olsun. Hakiki bayrama alamettir inşallah. Bugünlere sıhhatle, 
afiyetle, imanla kavuşturan Rabbimize sonsuz kere hamd olsun. Allahü teala herkeste, 
doğuştan bir kabiliyet yaratmıştır. Herkes dünyada kabiliyetiyle ilgili olarak bir iş 
sahibi olur. Ama kabiliyet olmazsa, hiçbir şey olmaz. İşte imtihan burada başlar. 
Kabiliyeti veren Allah 'celle celalüh', bunun karşılığında bir şey istiyor. Bize bir şey 
veriyor ve buna mukabil, siz de şimdi iman edin ve aldığınız bu imanı anlatın, yayın, 
diyor. Bu kabiliyeti dine uygun kullanmayanlar, sırf dünya serveti ve şöhreti için 
kullananlar, bu kabiliyete ihanet etmiş olurlar. Cenab-ı Hakka nasıl cevap verecekler? 
Günah değil mi? O bakımdan, cenab-ı Hakka sonsuz kere hamd olsun ki, o kabiliyet 
bizi buraya getirmiştir. Eğer O nasip etmeseydi, buradan kapıdan içeriye giremezdik. 
Mübarekler bir sohbetlerinde buyuruyorlar ki; Âsuman secde künet, behri zemini ki 
deru, yek dü kes yek dü nefes, behr-i hüda binişinent. Âsuman; yani göktekiler. Behr-
i zemini ki deru; Öyle bir yere ki, oraya hayran oluyorlar, gıpta ediyorlar. Hatta 
Mübarekler buyurdular ki; Cennettekiler de dahil. Çünki bir gün sohbetlerinde 
buyurdular ki; Efendim, cennet altıncı kat göktedir. Yani gökler deyince, göktekilerdir. 
Melekler gökyüzünden bakar, bir karış boş yer yok. Cennettekiler de dahil, dünyada 
öyle bir yer görüyorlar ki, hepsi mest olup hayran oluyorlar, gıpta ediyorlar ve oraya 
dua ediyorlar. Neresi orası? Yek dü kes. Bir-iki kişi. Yek dü nefes. Bir-iki nefes, Allah 
rızası için konuşuyor veyahut da dinliyor. Burada kaç yek dü kes var, sayısı belli değil. 
Bu kadar Ehl-i sünnet müslümanın bir araya gelmesinden rahmet coşar. Uzun bir 
hadis-i şerifin sonunda Allahü teala meleklerine buyuruyor ki; Madem ki onlar benden 
bahs ediyorlar, benden korkuyorlar, cehennemden korkuyorlar, cenneti istiyorlar, 
görselerdi tabi farklı olurdu ama, siz şahit olun ki, onların hepsini afv ettim. Böyle 
söyleyince melekler diyorlar ki; Ya rabbi, içlerinden bazıları var, hiç alakası yok. Onlar 
şu veya bu maksatla gelmişlerdi. Onları ne yapacağız? Onlar da misafirim. Madem ki 
dostlarımın yanında, onlar da dahil. Şu kapıdan çıkarken istisna yok! Dolayısıyla, çok 
şanslıyız. Yine bir gün Mübarekler buyurdular ki; Kardeşim, bu Ehl-i sünnet âlimleri 
casustur efendim. Ne casusu? Kalp casusu. Ne yapar bu casus? Halkın arasına karışır, 
sen ben gibi dolaşır, kimin kalbinde bir nur, bir ışık görürse, ona üç şey uygular. Kimin 
kalbinde o ışığı görmüşlerse, ona üç şey uygularlar. Birincisi, davet ederler. Bizim eve 
buyurun, derler. Efendi hazretleri Mübarekleri ilk görüşlerinde buyurmuşlar ki; Küçük 
efendi, ben seni sevdim. Bizim ev yukarıda, gel de arada bir görüşelim. Yakalandı! 
Tuzağa düştü. İkincisi, bir talebesini gönderirler. Şunları ben sevdim, eve getir, derler. 
Ne gibi? Allah rahmet eylesin, İsmail Silleli abinin, hem Zeki abiyi, hem Enver abiyi 
eve getirmesi gibi. Yani bir talebesiyle eve getirtirler. O da mümkün değilse, kitap 
verirler veya verdirirler. Ama kurtulamaz. Bir gün Mübareklere, efendim, Kuleli Askeri 
Lisesinde beşyüz talebe vardı, nasıl siz bizi seçtiniz, eve çağırdınız, dedim. Cevap: 
İtteku ferasetül mü'min ….. Siz mü'minlerin kalp gözünden sakının. Onlar Allahın 
verdiği bir nur ile görürler. Allah rahmet eylesin, Allah şefaatlerine nail eylesin. 

Bıraksanız sevincimden uçacağım. Asuman secde künet. Gökteki bütün melekler, 
bütün cennettekiler, hepsi şu anda buraya diyorlar ki; Allahın sevgili kullarısınız, 
seçilmiş kullarısınız. Çünki iman ortalıkta gezmez. Kimse babadan, dededen, evlattan 



 

 
alamaz. Hidayet, sadece ve sadece Allahü tealanın elindedir. Allahü teala cenab-ı 
Peygambere 'aleyhissalatü vesselam' buyurmuş ki; Ey Habibim, niye akrabalarım 
bana iman etmiyor, niye bir kelime-i şehadet söyleyerek ebedi cehennemden 
kurtulmuyorlar diye göğsünü paralayacak kadar kendini üzme. Bu senin elinde değil. 
Bu hidayet, benim elimde. Bu yetkiyi kimseye vermedim. O halde, biz bu imana 
kavuşmuşsak, özel tahsistir. Başka bir şey yapamazsın. Devlet arazi verirken özel 
tahsis verdi mi, üzerine başka şey yapınca yıkarlar. Dolayısıyla, bu özel tahsisin 
kıymetini bilelim. Allahü teala vermek istemeseydi, istek vermezdi. O, bu imanı 
verdiğine göre, cenneti de vermek istiyor. Al sana cennet demezler. 

Enes bin Malik 'radıyallahü anh', Ebu Mus'ab hazretleriyle beraber bir yola çıkmışlar. 
Bakmışlar ki, bir yerde bir kalabalık, toplantı halindeler. Bunlar da ne yapıyorlar, ne 
konuşuyorlar diye, toplantıya katılmışlar. Onların başındaki adam, onlardan birini ikna 
etmek için veyahut da ona bir şeyler yaptırmak için nasıl yalvarıyor, nasıl dil 
döküyormuş. Ebu Mus'ab hazretleri, kalk buradan gidelim, demiş. Dışarıya çıkınca, 
Enes bin Malik hazretleri, ne oldu demiş. Allahtan kork! Bu kadar kul kula yalvarıyor. 
O kul bir defa Allaha yalvarsaydı, o işi on defa hal ederdi. Bu kadar gaflet niye? Peki 
efendim, bu gördüğünüzü onlar niye düşünemiyorlar, deyince, buyurmuş ki; Bak 
Enes, Allahü teala iki tane dünya yarattı. Biri bu dünya, biri ahiret dünyası. Fakat 
imtihan burada başlıyor. Dünyayı öne, ahireti arkaya aldı. Yani ahiretin önünde bir 
perde var. O da dünyadır. İşte imtihan burada başlıyor. Her kim bu dünyayı demez 
de, ahiret kapısından içeriye girerse, o kurtulacaktır. Bunun adına imtihan derler. 
Peki, nasıl olacak bu? Mübarekler buyurdular ki; Eğer Allahü teala cenab-ı 
Peygambere 'aleyhissalatü vesselam' Kur'an-ı kerim ile, ben bundan razıyım, bundan 
değilim, ben bunu seviyorum, bunu sevmiyorum, bu haktır, bu batıldır diye 
öğretmeseydi, O da Eshab-ı kirama öğretmezdi. Eshab-ı kiram da bize öğretemezdi. 
Dolayısıyla, Mübarekler 'kuddise sirruh' buyuruyorlar ki; Dünyada en zor şey, hakkı 
batıldan ayırmaktır. Neden? Çünki ahirette herkes sevdiği ile beraber haşr olacaktır. 
Sen eğer cenab-ı Hakkın sevmediği bir kişiyi, sevmediği bir ameli, sevmediği bir 
nesneyi sevdiysen, onunla beraber olacaksın. Çünki el mer'ü mea men ehabbe. İnsan 
kimi sevdiyse, ahirette beraber olacaklar. Cenab-ı Peygamberin 'aleyhissalatü 
vesselam' duası; Allahümme erinel hakka hakkan ve erinel batıla batılan. Çok zor, 
Allah muhafaza etsin. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Görüştüğümüz kişiler, 
yaptığımız işler karmakarışık. Bunların içerisinde cenab-ı Hakkın razı olmadığı bir iş, 
bir amel ile beraber olduk mu, unutmayın ki, ahirette de beraber olunacaktır. Kim 
kurtarır? Velhasıl, Allahü teala mübarek Hocamızdan yüzkatrilyon kere razı olsun ki, 
bize hakkı hak gösterdiler ve batılı da batıl gösterdiler. 

Bir mübarek zâta sormuşlar, efendim siz nasıl evliya oldunuz? Siz mahalleden bir 
arkadaşımızdınız, ama maşallah aldınız başınızı gidiyorsunuz. Bunun hikmeti nedir, 
demişler. Bir gün evimin kapısının önünde mahalle usulü oturuyordum. Bir fakir 
yanıma geldi, oturdu. Selam verdi, aleyküm selam, dedim. Yavrum, ben çok fakirim, 
ihtiyacım var, dedi. Baktım, sen delikanlı bir adamsın, istemen ayıp değil mi? Git çalış 
da kazan demedim, içimden geçirdim. O genç, Allahü azimüşşân, senin şu kalbinden 
geçirdiğinden beni muhafaza etsin, dedi. Ben düştüm, bayıldım. Senin bu kalbinden 
geçirdiğinden Allah muhafaza etsin, dedi. Su döktüler, ağzıma burnuma soğan 
verdiler, bir müddet sonra kendime geldim. O genci bulacaktım, çoktan gitmiş. Nedir 
başıma gelen? Ben içimden geçirdim, adam yüzüme karşı söyledi. Kalktım, neyim 
varsa dağıttım. En sonunda evim vardı, evi de verdim. Oradan ayrıldım, başka bir 
dergâha, başka bir memlekete gittim. Orada talebe oldum, uğraştım, didindim, ama 



 

 
neden ben böyle yaptım diye hâlâ içimde o ateş var. Ve işte o tövbe ve istiğfar, o 
cenab-ı Hakka rücu etmek, o dünyaya karşı soğukluk, o elindeki avucundakileri Allah 
için dağıtmak, bana bu nimeti nasip etti, buyurmuş. 

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 

 

 

 
2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -1- 

Abiler hoş geldiniz. 

Allahım, bugünlerimizi aratma. 
Namaz kılanın başımın üzerinde 
yeri var. Kılmayanın, ayaklarımın 
altında yeri var. Çünki Allahü 
tealaya isyan eden, babasına da, 
sülalesine de isyan eder. Onun için, 
ölmek var, dönmek yok. Hayat var, 
namaz var. Birisi bir hocaya 
gelmiş, hocam bana bir fetva ver, 
namaz benden sakıt olsun, yüzbin 
dinar vereceğim, demiş. Olur, beş 
tane şartı var. Bu beş şartı yerine 
getirirsen, namaz senden sakıt 

olur. Bir, hayvan olman lazım, hayvanlara farz olmaz. İki, deli olman lazım, delilere 
farz değil. Üç, üç-dört yaşında bebek olman lazım, farz değil. Dört, Allah muhafaza, 
mürted olman, dinini inkar etmen lazım, farz değil. Bir de ölmen lazım, ölüye farz 
değil, demiş. O halde, nefes alıp veren, aklı başında olan her kim olursa olsun, 
namazın hesabından kurtulamaz. İki hesabı vardır. Kılmamak ve namaz vaktini 
namazsız geçirmek. Allah muhafaza etsin. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

12 Ekim 2013  Cumartesi 



 

 
 

 

 
2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -2- 

İhtiyar bir amca, yağmurlu 
bir havada kabristandan 
geçiyormuş. Mezar çökmüş, 
o da içine düşmüş. Bir de 
bakmış ki, bir delikanlı, orası 
burası yanık, ciğer kokusu 
geliyor. Evladım, bu ne, 
demiş. Efendim, 
dünyadayken kılamadığım 
namazları burada her vakit 
gelince, ateşin üstünde 
kıldırıyorlar. Çok canım 
yanıyor. Namaza durduğum 
zaman, ayaklarımın altından 
beynime kadar ateş 
fışkırıyor. Ne olur, sen 

cenab-ı Hakkın sevgili bir kulusun, bir dua et de, Allahü teala beni afv etsin, demiş. O 
da, bunda bir hikmet var ya rabbi, demiş, ellerini açmış, duası kabul olmuş. Tam 
çıkacakken bakmış, oğlum burada bir köpek var. Bu köpek ne, demiş. Hocam, bu 
benim annem. Allahü teala onu bu şekle soktu. Annemle babam çok kavga 
ediyorlardı. Babam misafirperver bir insandı. Annem de misafir geldiğinde, nereden 
getirdin bunları diye, deli oluyordu. Misafire karşıydı, cenab-ı Hak da eve misafir 
istemediği için, onu bu şekle soktu, demiş. Ya rabbi, bunda da bir hikmet vardır. 
Madem ben buraya düştüm, buna da bir dua edeyim, demiş. Dua etmiş, Allahü teala 
onu da afv etmiş. Bir silkelenmiş, kadın şekline gelmiş. Oğluna bir bakmış, dünyada 
getirdiğiniz misafirler yetmedi, mezara da mı misafir getiriyorsunuz, demiş. Orada bile 
kızmış, cenab-ı Hak gene köpek şekline getirmiş. Demek ki, orada da devam ediyor. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -3- 

13 Ekim 2013  Pazar 

14 Ekim 2013  Pazartesi 



 

 
Allahü teala sanat 
sahibini sever. 

Bir mübarek zât Mısıra 
gitmiş. Mısır kıtlık, 
kuraklık, dualar fayda 
vermiyormuş. Hallerine 
acımış, araya girsem iyi 
olur diye içine bir his 
gelmiş. Cemaati 
çağırmış, ayağa kalkmış, 
ey cemaat, ben dua 
edersem, Allahü teala 
inşaallah size çok 
yağmur verir. Ancak 
sadaka verilmezse, Allah 
dualarınızı kabul etmez, 

demiş. Bir cübbesi varmış, ortaya atmış, Allahü tealanın fakir kullarını 
sevindirmedikten sonra, duamız kabul olmaz, demiş. Cübbeye bir şeyler atmışlar, 
fakirlere dağıtmışlar. Camiye gelmişler, açmış ellerini, ya rabbi, sebeplere yapıştık; 
ama sebebe yapışmak demek, sonucu almak demek değildir. Sana yalvarıyoruz, bu 
fakirleri vesile ediyoruz, bize yağmur ihsan eyle, demiş. Masmavi gökyüzü simsiyah 
olmuş ve yağmur yağmış. Netice: Allahü tealaya yaklaşmanın yolu, gariplerin duasını 
almağa bağlıdır. İmam-ı Rabbani hazretleri şu cübbemi götür şu fakire ver diye, 
talebesini heladan çağırmış. Biraz sonra vaz geçerim, demiş. Çok hasta, ölmek üzere 
olan birisini bir dua eder misiniz diye, hocaya götürmüşler. Onun da bir cübbesi 
varmış, şu cübbeyi gidin bir fakire verin, ondan sonra dua edeyim, demiş. O fakire 
gidip vermişler, dua etmiş ve iyileşmiş. Velhasıl, Siz vasıtasız hiçbir yere gidemezsiniz. 
Buraya gelirken bile, mutlaka bir vasıtayla geldiniz. Ya ahirete giderken nasıl gider, 
okyanusu nasıl tek başınıza geçersiniz? Bu, mümkün değildir! Siz, sadıklarla beraber 
olun. Yani Allah dostlarıyla beraber olun. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim bir bayram sohbetinde buyurdular ki; -1- 

Esselamü aleyküm. Güzel selama güzel dua. 
Efendim, tabi evvela selamla başladık. Mübarekler 
çok selam söylediler. Herkesin bayramlarını tebrik 
ederiz buyurdular. Dua buyursunlar buyurdular. 
Müjdeyi verdiler, buyurdular ki; Arkadaşlar Ehl-i 
sünnetin direkleridir. Nasıl bina direklerin üstüne 
kurulur, direk olmazsa bina olmaz, Mübarekler de 
buyurdular ki; sizler Ehl-i sünnetin direklerisiniz, 
mübarek olsun.                 

15 Ekim 2013  Salı 



 

 
Bayramınız mübarek olsun. Allahü teala maddi ve manevi bayramlarımızın adedini 
arttırsın. Hazreti Ali 'radıyallahü anh' buyuruyor ki; Günah işlemediğimiz gün 
bayramımızdır. İslamiyet yayıldıkça bayramımız artmaktadır. Çünki bir kişiyi kurtaran, 
dünyayı kurtarmış gibi ecir ve sevap alır. Peygamber efendimiz buyuruyorlar ki 
'sallallahü aleyhi ve sellem'; yoldan çıkmış bir müslümanı doğru yola kavuşturan, 
cennette yanımdadır. Allahü teala hepimizi, yoldan çıkmaktan korusun. Yoldan 
çıkanlara da hidayet nasip eylesin. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

Enver abim bir bayram sohbetinde buyurdular ki; -2- 

Müminin hakiki düğünü ölünce başlar. Orada 
kelime-i şehadet getirdi mi, Melek-ül Mevt geldi 
de; Korkma! Erhamürrahimine gidiyorsun dedi 
mi, işte bayram, işte düğün, işte her şey o.. Onun 
için müminin gayesi o müjdeye kavuşmak 
olmalıdır. O müjde saadetin başıdır. Çünki ondan 
sonra hayat sonsuz devam edecek ve cennet 
inşallah. Allahtan ki müjde verenler çok. Mesela 
bir tanesinde Mevlana Halid-i Bağdadi hazretleri 
öyle buyuruyorlar; Allahü tealanın huzurunda ehil 
ve na ehil beraberest! Yani bir tanesi ehil oldu 
mu, Allahü teala onu kabul etti mi, onunla 
beraber kim varsa hepsini içeriye alıyorlar. 
Tasnife tabi tutmuyorlar; Sen na ehilsin, sen 
ehilsin, sen içeri, sen dışarı yok. Ehil ve na ehil 
beraberest! Ne güzel söylemiş. Bir hadis-i şerif 
var, bugün gazetede gelenlere de anlattım. 
Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' 
buyuruyorlar ki; Muteber olan işin sonudur. İşin 

başı, ortası değil, sonu muteberdir. Çünki insan bir yere gitmeye niyet ettiği zaman, 
bir vasıtaya biner, yürür gider. Fakat vardığı nokta onun hedefidir. Varacağı noktayı 
bilmeden yola çıkan, delidir. Nereye gideceği belli değil.. Öyle şey olmaz. 
Onun için mümin hedefsiz değildir. Müminin hedefi; Ölüm ve sonrasına 
hazırlanmaktır. Ölüme ve sonrasına hazırlanmayan, tek kelimeyle ahmaktır. Çünki bu 
dünya fani, bugün var yarın yok. Nitekim hayatımızın bu kadarki bölümü, 
elhamdülillah şöyle veya böyle geçti. Böbrek ameliyatı ile de geçti, üzüntüyle de geçti, 
neşeyle de geçti. Böyle yirmi sene de geçebilir, elli sene de geçebilir. Ama o da 
geçecektir. Kalacak olan ameli salih veya günahlardır. Allahtan ki Allahü teala Kur'an-ı 
kerimde söz veriyor; Eğer tövbe ederseniz, cemi'a diyor, bütün günahlarınızı 
affederim. Binaenaleyh her zaman tövbe etmek lazımdır. Bin defa da tövbemiz 
bozulsa, yine tövbe etmemiz lazım, başka çaremiz yok. Çünki Rab bir ve biz O'nun 
huzuruna gideceğiz. 

16 Ekim 2013  Çarşamba 



 

 
Hatta Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' efendimiz buyuruyorlar ki; İbadette 
yapsan, yine de tövbe et! Çünki bizim ibadetlerimiz de kusurludur. Kusursuz ibadet 
yaptığını iddia eden, en büyük kusurludur. Öyle şey olmaz. Her şeyimizi kusurlu, ayıplı 
ve noksan göreceğiz ve daha iyisini yapmaya uğraşacağız. Doğrusu budur. Hiçbir 
Peygamber veyahut ta bir evliya; Ben en iyisini yaptım, bu tamamdır dememiştir. 
Olmaz öyle şey.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim bir bayram sohbetinde buyurdular ki; -3- 

İnşallah Peygamber efendimizin 
'sallallahü aleyhi ve sellem' şu 
müjdesiyle hepimiz kurtuluruz; Kim 
kimi severse, ahirette de 
beraberdir. Elhamdülillah bizler 
dünyada birbirimizi Allah için 
seviyoruz. Zaten sevginin makbulü 
de odur. Bir menfaat için olan şey, 
muhabbet değildir, sahtekârlıktır. 
Menfaat bitince en büyük düşman 
olur. Ben ne yapayım öyle sevgiyi, 
ne işe yarar? Hiç.. Bazen çok 
üzülüyorum. Arkadaşlar sıkılıyorlar, 

üzülüyorlar, yoruluyorlar. Ama biraz da seviniyorum. Çünki ülfet külfet mukabilidir. 
Herkesin alacağı ecir, çektiği sıkıntı miktarıncadır. Çok üzülen, çok sıkılan, çok yorulan 
daha çok ecir alacaktır. Hatta geçen bir kitapta okumuştum; Ahirette bazı hizmet 
edenlerin köşkleri, efendilerinkinden kat kat daha büyük ve güzel olacakmış. Sen nasıl 
buna kavuştun? Dünyada sen böyle miydin diye söyleyecekler. Ama o dünyada çok 
sıkıntılar, üzüntüler çekmiş, sabretmiş, Allahü teala da ona cennette daha büyüğünü 
vermiştir. Şimdi sen bey mi olmak istersin yoksa o hizmetçi gibi olmak mı istersin? 
Tabi hizmetçi gibi olmak istersin. Çünki esas ev orada, buradakiler fani. 
Allah muhafaza etsin, iş bir zelzeleye bakar. Çünki biz o günleri de çok gördük. 
Memleketim Denizli'de çok zelzele olurdu. Günler, haftalarca bahçelerde yattığımızı 
biliriz. Onun için abiler bu dünyaya güvenmeyin. Bir böbrek parçasını alıp taktılar, 
şimdi tıkır tıkır çalışıyor. Hangi cihaz elektrik vermeden çalışabilir ki? Araba kapının 
önünde duruyor, sonra kendi kendine gidiyor, virajlardan dönüp, ışıklarda da kendi 
kendine duruyor. Böyle sözler nasıl ahmakça sözler ise, vücuttaki organlar kendi 
kendine çalışıyor, gözler kendi kendine görüyor, dil kendi kendine dönüyor demek de 
o kadar ahmaklıktır, inkârcılıktır. Şoförsüz araba gitmez. Binaenaleyh bütün 
organlarımız, her şeyimiz Allaha muhtaçtır. Allahü teala olmadan bu işler hiç olur mu? 
Olmaz tabii ki. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

17 Ekim 2013  Perşembe 



 

 
Düğünler şenliktir, cum'alar bayram 
Ören mehmedağaya geldiği zaman 

Huzura kavuşur sesini duyan 
Bizler can fedayız, âlemler hayran 

Başımızdan eksik olmasın Enver Ören 
 

 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Enver abimsiz ilk kurban bayramı…. 

İnşallah eski kurban bayramlarındaki sohbetlerinden birkaç bölüm anlatmağa 
çalışacağım. 

2010 senesi, kurban bayramında (kasım'ın 18 i), ikindi namazından sonra Enver abim 
buyurdular ki; -2- 

Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; 
Dünyada müslümanlığın kokusu 
kalmadı. Bir parça ışık, o da 
Beyazid Camiinde. O ışık da 
elhamdülillah, ehline düştü, Işığa 
düştü. O ışık meşale oldu. 

Biz Yemen'e gittik. Bitmiş Yemen... 
Yemen'de bir mübarek zât varmış. 
Bağdat'tan zengin bir zât, bu 
Yemen'deki zâta gideyim, onun 
elini öpeyim, duasını alayım, 
demiş. O zaman Yemen'le Bağdat 
arası, kolay değil. Yemen'e girmiş, 

bir handa kalmış. Handa otururken yanına bir fakir gelmiş. Efendim, fakirim, açım, ne 
olur, demiş. O da, git buradan. Biz parayı sizin için mi kazanıyoruz, demiş. Fakir, 
emrin olur efendim demiş, çıkmış gitmiş. Sonra o, başka bir şehre gelmiş. O şehirde 
yine misafir olmuş. Bu sefer bir başkası. Efendim, çok fakirim, açım deyince, git 
buradan, bu parayı biz sizin için mi kazanıyoruz, demiş. O da emrin olur, demiş. 
Derken, o mübarek zâtın dergâhına gelmiş. O mübarek zât; Bağdat'tan bir yabancı 
geliyor. Sakın onu eve sokmayın. Kapıda beklesin, sonra onunla konuşacağım, demiş. 

18 Ekim 2013  Cuma 



 

 
Herkes gittikten sonra onu kenara çağırmış, niye geldin demiş. Efendim, size talebe 
olmaya, sizden istifade etmeye geldim, demiş. Allah Allah, ben sana iki defa geldim, 
ikisinde de kovdun. Şimdi de ben seni kovuyorum. Burası hasislerin yeri değildir. 
Fakire merhameti olmayanın Allahü tealaya itaati, Onun dinine de şefkati, merhameti 
olmaz. Çek git buradan, demiş. O da hasisliği yüzünden! Mübarekler buyuruyorlar ki; 
Dilenciye vermeyin, ama fakire verin. Bir gün buyurmuşlar ki; Herhangi bir Allah'ın 
kulu elini açarsa, onu boş çevirme. Yeter ki o, Allah rızası için desin. Ne niyetle 
söylerse söylesin, sakın boş çevirme. 

Rey şehrinden bir delikanlı, ben âlim olacağım, evliya olacağım diye, Mısır'a gitmiş. 
Zünnun-i Mısri hazretlerine talebe olmuş. Yirmibeş sene yazmış çizmiş. Bavullar 
dolusu, çuvallar dolusu notları almış, dönüşte Rey şehrine giderken, Bağdat'a gelmiş. 
Çünki Bağdat'ta zamanının en büyük evliyası yaşıyormuş. Bu mübarek zâtın duasını 
alayım da, ondan sonra gideyim, demiş. Mübarek zât demiş ki; Herkes çıksın gitsin, 
yalnız sen kal. O kalmış. Efendim, bendeniz âcizane, fakirhane, yirmibeş sene 
Zünnun-i Mısri hazretlerine talebe oldum. Şu kadar not aldım, şunu yaptım bunu 
yaptım, demiş. O da, sana bir şey söylesem yapar mısın, demiş. Yaparım efendim, 
demiş. Uğraşma, yapamazsın, demiş. Belki yaparım efendim, demiş. Kendini de beni 
de kandırma, yapamazsın. Şimdi bir daha soruyorum, sana bir şey söyleyeceğim, 
yapar mısın, demiş. İhtimal ki yaparım, demiş. Aldığın bütün notları bu gece yarısı 
Dicleye dök, demiş. Ölürüm, demiş. Yapamayacağını ben de biliyorum. Bir şey daha 
söyleyeceğim, yapar mısın, demiş. Yaparım efendim, demiş. Yapamazsın. Bir şey 
daha söylüyorum yapar mısın, demiş. Belki yaparım, demiş. Bir kere daha sorayım, 
bir şey söylesem yapar mısın, demiş. İhtimal ki yaparım, demiş. Yapamazsın, demiş. 
Efendim, yapamayacağım şey nedir, deyince, Rey şehrine gittiğin zaman, Zünnun-i 
Mısri hazretlerinin ismini hiç anmayacaksın. Ne anlatırsan anlat, o benim hocam 
Zünnun-i Mısri demeyeceksin, demiş. Peki, efendim neden acaba, demiş. Evladım, 
içinden çok pis kokular geliyor. Senin kalbinde iki tane berbat nesne yatıyor. Bunlarla 
beraber sen, değil insanlara faydalı olmak, kendin cehenneme gidersin. Bir, sen bütün 
bu tahsilini, memleketinde insanları etrafında toplamak için yaptın. Sende bir şöhret 
isteği var. İki, bu zâtın ismini kullanarak, bunun dostlarını kullanarak, kibirleniyorsun. 
Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Kalbinde zerre kadar kibir 
olan, cennete giremez. Bırak başkasını kurtarmayı, evvela sen kendini kurtar. Yapar 
mısın, demiş. Yapamam efendim, demiş. 

Geçenlerde bir yerde söyledim, insanın kalbinden ur çıkmalı ki, nur girsin. Ur varken 
nur girer mi? Bunlar ikisi zıt şeylerdir. Dolayısıyla, def-i mazarrat, celb-i menafiden 
evladır. Yani, kötü şeyden sakınmak, kötülükten uzaklaşmak, iyiyi yapmaktan daha 
mühimdir, daha önceliklidir. İlim mi öğrenmek istiyorsun, âlim mi olmak istiyorsun? 
Olur. İlim şart, güzel. Çünki İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir. İşte İlmihâl. 
Mübarekler buyuruyorlardı ki; Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyyeyi okuyan, âlim olur. Peki 
ya yapan, içindekilerle amel eden? Evliya olur efendim. Ne arıyorsun başka yerde, ne 
istiyorsun başka? İşte ilim, işte vilayet. Biraz da ihlâsın varsa, kurtuldun. 

Hakiki bayram, günah işlenmeyen gündür. Günah işleyenlerin bayramı nasıl olur, onu 
bilmiyorum. Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' Sad bin Ebi Vakkas hazretlerine Kadsiye 
savaşında buyuruyor ki; Ya Sad! Allah günah işleyen kavme yardım etmez. Eğer 
içinizde bir günahkar varsa, onu ayırın. O günahkar aranızda olduğu müddetçe, Allah 
size yardım etmez. Aksi halde, İran ordusu ile aranızda ne fark olur? Dolayısıyla, 
mü'minin iki çok mühim ilacı vardır. Birincisi, istiğfar. Çünki Allahü teala Kur'an-ı 



 

 
kerimde mealen buyuruyor ki; Tövbe ve istiğfar ederseniz, imdadınıza yetişirim. 
Yardım ederim değil, imdadınıza yetişirim, buyuruluyor. Bu kadar mühim! İkincisi, 
öyle bir kelime-i tevhid ki, küfrü siliyor. İstiğfar günahları siliyor, ama kelime-i tevhid, 
küfür pisliklerini siliyor. Onun için, mü'min, istiğfardan ve kelime-i tevhidden uzak 
duramaz. Ve hadis-i şerifte buyruluyor ki; Evinden bir şey öğrenmek için çıkana, 
melekler kanatlarını döşer. Allah rahmet eylesin, mübarek Hocamız buyurdular ki; Ya 
bir şey öğretmek için gidene? O kadar çok sevap var. Hazret-i Ali 'kerremallahü 
vecheh' buyuruyor ki; Bizim günah işlemediğimiz gün bayramımızdır. En büyük günah 
nedir? Gıybet. Birinin arkasından konuşmak, dedikodu yapmak. Değmez. Mübarekler 
buyurdular ki; Mü'minler birbirinin arkasından dua ederler. Münafıklar gıybet ederler. 
Çok tehlikelidir. 

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 

 

 

2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 
Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 
Enver abim buyurdular ki; -4- 

19 Ekim 2013  Cumartesi 



 

 
Ebul Abbas Mürsi hazretleri var. İskenderiye'de, sekizyüz sene evvel yaşamış. 
Talebeleri gelmiş, hocam bize bir nasihat verin, demişler. Bugüne kadar verdik de ne 
oldu? Herkes bildiği yolda yürüdü, demiş. Onun için, nasihat vermek kolay. Belki 
dinlemek de kolay. Ama yapmağa sıra gelince, o Berlin Duvarı yıkılmıyor. Söz, bu 
sefer yapacağız, demişler. Bir tane nasihat vereceğim. Bu bir nasihat, size dünyada 
da, ahirette de yeter. Ama icra edeceğinize dair söz verin, demiş. Söz, demişler. 
Mübarek buyurmuş ki; İnsanlar bozuldu. Müslümanlar yoldan çıktı. Şimdiki 
müslümanlar, daima etiket peşinde olanların, mevki peşinde olanların, parası olanların 
peşinde koşuyorlar. Hepsi hüsrandalar. Siz gelin, Allah dostlarıyla beraber olun, 
onlarla arkadaş olun. Onlar sizi cenab-ı Hakkın rızasına götürür, hem dünyada hem 
ahirette rahat etmenizi sağlar. Fakat eğer bu dünyalıklarla beraber yürümeğe devam 
ederseniz, birgün zaten onlar sizi bırakacaklar, sonra da çok pişman, perişan 
olacaksınız, buyurmuş. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki 
evlerinde, huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -5- 

İşte Mübarekler nasıl hizmet edeyim 
diye aylarca, yıllarca düşünmüşler, en 
sonunda kitap yazmağa karar 
vermişler. Dolayısıyla, İlmihali koynuna 
aldın mı, zaten Allah adamlarıyla 

berabersin. Onsuz dolaşman uygun değil, Allah korusun, birgün tuzağa düşersin. 
Çünki ortalık müfessirlerle, hocalarla dolu. Şâh-ı Nakşibend hazretlerine birisi, biraz 
talebe gönderin, burada kimse kalmadı. Ders okuyan, gelip giden yok, demiş. 
Buyurmuş ki; Talebe biz de arıyoruz; ama isterseniz size çok şeyh göndereyim. 
Burada çok şeyhler, hocalar var, size biraz onlardan göndereyim. 

Birgün Mübareklerle beraber otobüse bindik. Bir kişilik boş yer var, Mübarekler oraya 
oturdular. Yanlarında da ihtiyar bir hoca var. Sohbet ediyorlar, ben de ayakta 
dinliyorum. O hocaefendi, Hilmi bey, eskiden okumak için çok talebe gelirdi. Fakat 
şimdi talebe, gelen giden yok. Ben Kur'an-ı kerim öğretmek, din dersleri öğretmek 
istiyorum; fakat gel de bul. Ya oyundalar, ya sporda. Talebe gelmiyor. Ne olacak bu 
işin sonu, dedi. İyi olur inşallah, buyurdular. Adam sonra indi, ben de yanlarına 
geçtim. Duydunuz efendim feryadı, buyurdular. Duydum efendim, dedim. Kabahat 
kimde? Kabahat kendisinde. Eğer o kendisini sevdirebilseydi, damdan gelirlerdi, 
buyurdular. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

20 Ekim 2013  Pazar 



 

 
 

 

 
2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -6- 

Birgün Fransa'dan 
İsviçre'ye giderken, 
havaalanında namaz 
kıldım. Uzun boylu bir 
adam namaz kılarken 
yanıma geldi gitti, geldi 
gitti. Çok korktum. 
Çünki havaalanı, 
başıma bir yumruk 
vursa, orada kalırım. 
Sonra namaz bitti, 
gittim yerime oturdum. 
O da kalktı, yanıma 
geldi. Sizi tebrik 
ederim. Bu kadar 
insanların arasında, 

Allaha ibadet eden birine rastladım, dedi. Sağolun, dedim. Ben, Paris'in en büyük 
kilisesinin baş papazıyım. Paris benden sorulur. Bir acı gerçek var, onu itiraf edeyim. 
Kiliselere gençler gelmiyor. Fakat camiler de boş, eskisi gibi değil, dedi. Tabi yirmi 
sene evvelki bir hadise. Peki, hatası neresi, dedim. Bizde papazlar, sizde de hocalar 
suçlu. Biz, kendimizi sevdiremiyoruz. Kendimize bağlayamadığımız için, dine 
bağlayamıyoruz, dedi. Çok önemli bir şey söylüyor. İnsanın dine hizmet edebilmesi 
için, evvela kendisini sevdirmesi lazım. İnsan sevdiğini dinler, sevmediğini dinlemez. 
Bu, mektebte de, dinde de, heryerde de böyledir. Onun için, mü'min, evvela kendisini 
sevdirmelidir. Peki nasıl sevdireceğiz? Sen cenab-ı Hakkı ne kadar seversen, kullar da 
seni o kadar sever. Allahü tealanın sevmesi, fedakârlıkla olur. Fedakâr insanlar sevilir. 
Şimdi oturduğun yerden emir ver, şunu yap, bunu yap… olmaz öyle. Mübarekler 
buyurdular ki; Osmanlı padişahları askerin başındayken savaşlar kazanıldı, sarayda 
oturduklarında, savaşlar kaybedildi. Efendim, çok yoruluyorsunuz, artık biraz 
dinlenseniz, dedim. Mümkün değil efendim. Eğer biz oturursak, millet yatar, 
buyurdular. Her şey başa bağlıdır. Dolayısıyla, hepimiz dahil, yönetici durumda olan 
arkadaşlar, hastalık falan bahane, ölünceye kadar en çok çileyi, onlar çekeceklerdir. 
Mevki sahibi olmak suretiyle, o mevkiyi, o gücü kullanmak suretiyle insanlara bir iş 
yaptırmaya kalktığınız zaman, ters teper. İnsanlar söze değil, öze bakar. Kendisi ne 
yapıyor? O halde, baştaki insanların daima çok numune olması lazımdır. Sevgide, 
fedakarlıkta, şefkatte, aklınıza ne gelirse. Allahü teala buyuruyor ki; Sen yapmadığın 
bir şeyi, nasıl başkasına yap dersin? İşte ondan kaybediyoruz. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -7- 
-Ali, çok sevindiriyorsun Enver abini. 

-Elhamdülillah efendim. 

-Hayırlı olsun yeni siten. 

-Allahü teala razı olsun efendim. 

-Kalemle hizmet, şimdi topla tüfekle hizmetten daha 
kıymetli. Ali, ekibini söyle, tanıt. 

-Baş üstüne efendim…... 

-Ali nikahta mı var? 

-Evet, efendim. …... 

Birgün Mübarekler buyurdular ki; Merkebi olanın 
derdi olur. Onun için, kıyamete yakın, yükü az 
olanlar rahat edecektir. Fakat işte insanlar 
doymadıkları için, biraz daha biraz daha demek 
suretiyle, huzursuz olarak ölürler. Halbuki, vermenin 
zevkini tatmak isteyen varsa, gelsin Enver abinin 
yanında bir hafta kalsın. Zevk! Birgün mübarek 
Hocamız 'kuddise sirruh' buyurdular ki; Eğer Enver'in 

kalbinde zerre kadar menfaat düşüncesi olsa, hiçbir arkadaş Onu sevemez. Ölmüş 
adamın menfaati olur mu? Ölmüş, bitmiş. Allah rahmet eylesin. Rahmete muhtaç. 
Birgün arabada Mübareklerle Sarıyer'den geliyoruz. Efendim, böyle film şeridi seyr 
eder gibi bakıyorum her tarafa. Hiç alakamız yok efendim, buyurdular. İşte buna, 
fena-i kalp diyorlar. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -8- 

Mübarekler anlattılar; Şâh-ı Nakşibend hazretleri altıyüz-yediyüz sene evvel açmış 
ellerini, ya rabbi, ne olacak bu gençlerin hali? Bunlar başka şeylerle uğraşıyorlar. 
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Bunlar yoldan çıktı. Allahım, bana 
bir şey ver ki, bu insanlara, bu 
gençlere faydalı olayım diye, 
günlerce dua etmiş. Bir insanın 
ilmen bilmesi başka, bir de aynül 
yakin görmesi başkadır. Onlar 
cenneti cehennemi görür gibi 
oluyorlar, belki de görüyorlar. 
Oradaki ateşi görünce, ciğerleri 
parçalanıyor. Nitekim, Allahü teala 
Peygamberimiz için, göğsünü 
paralayacak şekilde kendini harap 
etme, diyor. Çünki mübarek diyor 

k; Bir kere bana inanın, şu ateşte yanmaktan kurtulun. Çünki ateşi görüyor. Allahü 
teala, hidayet benim elimde. Ben dilediğimi müslüman yaparım, buyuruyor. İşte 
düşünün, Allahü teala bu abilere, hepimize, bu imanı nasip etti. Ve duası kabul oldu 
efendim, buyurdular. Dua şu; Kim bu büyükleri severse, Allahü teala onun kalbinden 
dünya sevgisini çıkarsın. Kim bu büyükleri severse, kalbinden dünya sevgisi çıkar. 
Dünya çıktı mı, zaten ahiret girecektir. Çünki dünya sevgisinden kurtulmanın başka 
hiçbir yolu yoktur. Seksenbin rekat namaz kılsan, o kalpteki sevgi çıkmaz. Onun 
çıkması için, birinin çıkartması lazımdır. İşte ancak ve yalnız, kalbinde dünya sevgisi 
olmayan birinin nazarıyla bu çıkar. İlmihaldeki büyük zâtlar, böyle seçilmiş insanlardır. 
Kelamları böyle olduğu için, Onların hitap ettiği yer, insanın beyni değil, kalbidir. Yani 
başka kitapları okuyacağına, İlmihalin Atom Bahsini okusa, kurtulur, feyz alır. Çünki 
satırları arasındayım, buyuruyorlar. Burada maksat, kalbi temizlemektir. Kalp var; 
ama hasta. İlacı da Onlar… 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, 
güzelşehirdeki evlerinde, 
huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -9- 

Birgün Mazhar-ı Cân-ı Cânân 
hazretleri, bir kabirden geçiyormuş, 
bakmış ki, bir kadın azaplar içinde. 
Ateş bir vuruyor, kadın dama 
vuruyor, tekrar geliyormuş. 
Mübarek oradan geçememiş. 
Kendisi yetmişbin kelime-i tevhid 
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okumuş, yanında duruyormuş. Ya rabbi, nezdimde bulunan yetmişbin kelime-i tevhidi 
bağışladım. Eğer imanı varsa kurtulur, değilse bizden geçti, demiş. Daha bağışladım 
der demez, orası cennet bağçesi olmuş. Buyurdular ki; İşte kelime-i tevhidin, yani 
hatm-i tehlilin ne kadar faydalı olduğunun bir ispatı da budur. Laf olsun diye 
dinlemeyin, bunu Mazhar-ı Cân-ı Cânân buyuruyor, buyurdular. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

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

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

2010 senesi, kurban bayramında (kasımın 18 i), ikindi namazından sonra Enver abim 
buyurdular ki; -3- 

Allahü teala günah 
işlemeyen kavme 
yardım eder. On 
seneden beri bütün 
abilere, işimiz 
günahlara tövbe etmek, 
dedik. Cenab-ı Hakka, 
ahirete ne kadar 
dönersek, unutmayın ki, 
Allahü tealanın yardımı 
bizimle beraber 
olacaktır. 

Hadis-i şerif var. 
Peygamber efendimiz 
'aleyhissalatü vesselam' 

buyuruyorlar ki; Siz cömertlere kusur bulmayın. Onlar düşerken Allah ellerinden tutar. 
Mübareklerin sözünü nakl etmezsem suçlu olurum. Mübarekler buyurdular ki; Enver 
cömerttir. Ama cömertlik cepten olmamalıdır. Verdiği zaman sevinen cömerttir. Ve bu 
da iman alametidir. Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' mü'mini öyle tarif 
etmiş; Verdiği zaman sevinen, mü'mindir, mü'min-i kâmildir. Mübarekler kaç kere 
buyurdular ki; Verdiğimiz zaman duyduğumuz sevinci ve zevki, hiçbir yerde 
bulamıyorum, hiçbir yerden alamıyorum. Bir kelam-ı kibar var,… Bir rivayette Hazret-i 
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Ali 'kerremallahü vecheh', buyurmuş ki; Cömert insan, Allahın sevdiği kuludur. (Arada 
bir yamukluk yapsa da, Allahü teala afv edecektir. Suçlu olabilir, olmayabilir. Yani 
dümdüz değil. Kolay mı dümdüz çıkmak?). Hasis adam, Allahın düşmanıdır.(İsterse 
ârif olsun. Zaten olamaz ya!). En birinci cömert, zekatını verendir. İkinci cömert, 
kurbanını kesendir. Onun için, bunlar ele geçen çok önemli fırsatlardır. 

Hanım anneye soruluyordu; Hanım anneciğim nasılsınız? Allah rahmet eylesin, 
mübarek buyuruyordu ki; Enver'e sorun. Enver iyiyse, ben de iyiyim. Mübareklere 
geliyordum, akşamları o gün ne olmuş ne bitmişse rapor veriyordum, anlatıyordum. 
Bir gün yine geldim, buyurdular ki; Bırakın şunları anlatmayı. Çok maddeler var ama, 
en mühimden başlayın. Siz en mühimini anlatın. Efendim, şimdi en mühimini 
söylüyorum, dedim. Buyurun, buyurdular. Enver abi iyi maşallah, dedim. Yeter, 
buyurdular. Geri kalanını kaldırın. Hanım anne buyuruyordu ki; Enver'e sorun. Enver 
iyiyse, ben de iyiyim. 

Şu veya bu şekilde, karınca misali, tarafımızı belli edelim, yeter. Tarafsız olmak iyi 
değildir. Ahirete gittiğiniz zaman, burada mısın, diyecekler. Ben iki yerde de dururum 
demek, tehlikeli iştir. Onun için, mü'minin mutlaka bir tarafta olması lazımdır. 

Bir gün Mübareklere, efendim çok iyi bir arkadaşımız var, getirebilir miyim, dedim. 
Ben de Kolej de öğretmenim. Buyurdular ki; Peki, siz abi deyince kimi 
kastediyorsunuz, neyi kastediyorsunuz? Sustum. Efendim, vakfa yardım eden ve kitap 
satışına giden, abidir, buyurdular. 

Bir gün Mübarekler buyurdular ki; Sevgi yukarıdan gelir. Nitekim Efendi hazretleri bizi 
sevmeseydi, biz Efendi hazretlerini sevemezdik, buyurdular. O sevgiye layık olmaya 
çalışmaktan başka işimiz yok. O sevgiye layık olmak için de, Onların izini takip etmek, 
Onlara benzemeye çalışmak, Onların buyurduklarına tam bağlanmak, tam teslim 
olmak, kendi aklını, fikrini, iradesini bir tarafa bırakmak lazımdır. Nitekim koskoca 
Mevlana Celaleddin-i Rûmi hazretleri bile buyurmuş ki; Hocamı gördüm, aklımı 
bıraktım ve kurtuldum. Dolayısıyla, akıl, buluncaya kadardır. Bulduktan sonra hâlâ akıl 
ile uğraşan, felsefeci olur. Tehlikelidir. Din akıl ile anlatılmaya ve anlaşılmaya 
kalkışılırsa, araya felsefe girer. Felsefe cehennemliktir; çünki cenab-ı Peygambere 
iman etmiyor, kendisine iman ediyor. Öyle şey olur mu diyor, kendi aklına iman 
ediyor, cenab-ı Peygambere iman etmiyor. 

Bir gün Mübarekleri rüyamda gördüm, buyurdular ki; Ya rabbi, beni Enver'den, Enver'i 
benden ayırma. 

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 



 

 
 

 

 
2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, 
huzurpınarı ekibimizden bir arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -10- 

İmam-ı Rabbani hazretleri 'kuddise sirruh' buyuruyorlar 
ki; Hayatımın en mutlu anları, hocamı aramakla yollara 
düştüğüm zamanlar oldu. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -11- 
Bir gün bir yerde düğün 
vardı, Mübarekler bizi 
yolladılar. Efendim biz ne 
konuşalım, ne anlatalım diye 
arz ettik. Kardeşim, orada siz 
mi konuşacaksınız? Sizi 
Allahü teala konuşturacak, 
kimin neye ihtiyacı varsa, 
Allahü teala size onu söyletir 
buyurdular. Düğüne gittik, 
orada konuştuk. Tabi biz 
sağa sola takılmadan 
yapamıyoruz. Düğün bitti, 
çıkarken bir abi, efendim 
sohbeti teybe aldım, dedi. 

Sen benim iznim olmadan nasıl teybe alırsın? Hemen getir onu, dedim. Kaseti aldım, 
eve geldim, Mübarekler oturuyorlardı. Düğünü anlattım, efendim bir abi hata yapmış, 
ses kaydetmiş. Kaseti aldım, dedim. Mübarekler getirin bakalım bir de biz dinleyelim, 
buyurdular. Hanımannenin bir teybi vardı, onu istediler, kaseti taktılar. Tabi biz hiç 
düşünmemiştik. Kimseye takılmadan edemeyiz. Acaba kime ne diye takıldık, 
Mübarekler duyacaklar diye, Enver abi terlemeye başladı. Mübarekler dinlediler 
dinlediler ve bittikten sonra, küre-i arzda böyle bir sohbet daha yok, buyurdular. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, 
huzurpınarı ekibimizden bir arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -12- 

Birgün Bülent Gencer abi, elinde çarşaf gibi bir soru 
listesiyle geldi. Bülent abi, sen bu soruları sor, ben 
cevaplayayım. Sonra da Mübareklere sorarsın, dedim. 
O sordu, biz cevapladık. Bülent abi Mübareklerin 
yanına girdi, sorularını sordu. Çıktıktan sonra, Bülent 
abi cevaplar nasıl, dedim. Aynı sizin buyurduğunuz 
gibi, dedi. 

Birgün Mübarekler yine böyle bir sohbette buyurdular 
ki; Kardeşim, feyzler en çok yerde oturanların üstüne 
gelir. Çünki feyzler, yerde toplanır. Herkes kabiliyeti 
oranında istifade eder. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -13- 
Bir gün bir abi geldi, Amerika'ya 
gidecekmiş. Sakın namaz kıldığını 
saklama. Açık açık ben beş vakit 
namazımı kılarım ve hanımım da 
başörtülü de, dedim. Aynen 
söylemiş. Adamlar inanmamışlar ve 
bunu listeye yazıp Amerikaya 
göndermişler. Geçenlerde çocuğu 
olmuş, efendim ismini ne koyalım, 
dediler. Ma'sum olsun dedim. 

Bir asker abinin doğuya tayini 
cıkmış. Bize geldi, namazını kıl. 
Hem de açık açık kıl, dedim. Oraya 

gitmiş, namazını kılmış. Askerleri de kaldırmış, hep birlikte cemaat olmuşlar. Köylü 
şaşırmış, bunlara bakıyormuş. Sonra köylü, acaba sabah namazına da kalkacaklar mı, 
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demiş. Tabi askerleri ile beraber sabah namazına da kalkmış. Köylü, tamam, demiş. 
Ondan sonra, kuzular koyunlar peş peşe gelmiş. Yalnız kalan, nefsiyle kalır. Allah 
adamları ile beraber olan, Allahü teala ile beraber olur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -14- 
Hadis-i şerifte buyuruldu ki; Dünyada 
kalacağın kadar, dünya için çalış; 
ahirette kalacağın kadar ahiret için 
çalış; cehenneme dayanacağın kadar 
günah işle. Helal kazanç, sıkıntılı olur. 
İki şey ezelde takdir ve taksim 
olunmuştur. Rızık ve nefes. Herkes 
istediğini yapar ve söyler; ama Allahü 
tealanın dediği olur. İki şey çok 
kıymetlidir. Biri iman, biri sıhhat. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim birgün buyurdular ki; 

Enver abi İtalya'ya gitti bir buçuk sene 
Napoli'de gece gündüz çalıştı. Geldi Türkiye'ye 
artık doktor olacak. 

Bir gün üniversiteden eve geldim. Baktım ki 
hocamız üzüntülü. Sana bir şey söylesem yapar 
mısın, buyurdular. Tabii efendim, Estagfirullah 

efendim ne demek, hemen dedim. "Üniversiteden ayrılır mısınız" buyurdular. "Bir gün 
hizmetlerimiz durabilir. Kitap satışları durabilir. Ama bir gazeteye ihtiyacımız var. Ne 
dersin." Efendim dedim baş üstüne derhal. Ne oldu. Bunun için bir şerit değiştirdik, bir 
otoban değiştirdik. Yirmi senelik tahsil, üniversitede asistanlık hepsi bir tarafta kaldı. 
Neden? Çünki onunla bunun hiç alakası yok. İşte ölüm böyle, dünyadan ahirete 
gidiyorsun. Elhamdülillah ki namazı kıldım. Eğer namaz da kılmasaydım o bütün 
seneler simsiyah gelecekti önüme. Çok günah dolu gelecekti. Bir tek şey kaldı, Ya 

30 Ekim 2013  Çarşamba 

31 Ekim 2013  Perşembe 



 

 
rabbi ben o sıkıntılı hallerde, o yümünlü zamanlarda namazımı kıldım. Helada kıldım, 
yani bir dakika duramayacağınız yerlerde namaz kıldım. Yabancı memleketde zor 
namaz kılmak. Ama kıldık elhamdülillah. 

Gazete kurulacağı zaman mübarekler bazı abileri topladılar, böyle bir gazete 
çıkarmamız lazım, ne diyorsunuz dediler. Bazı abiler, bu ağır bir yüktür, bizim 
becerebileceğimiz bir iş değildir dediler. Mübarekler, Mahmut abi ile ikimize, siz ikiniz 
kalın, diğerleri çıksın buyurdular. Mübarekler buyurdular ki; o gün sizin iki dudağınızın 
arasına baktım, eğer hayır deseydiniz vazgeçecektim buyurdular. Sonra buyurdular 
ki; bütün hizmetler Enver'in sayesindedir. Herkesin sevaplarının aynısı ona 
gitmektedir. İşi hiç bilmiyorum. Mahmut abi ile çıktık yola. Herkes böyle bir iş 
yapacağı zaman fizibilite yapıyorlar, paralarını hazırlıyorlar, işi bilenlerle yola 
çıkıyorlar. Biz ise hem işi bilmiyoruz hem de paramız yok. 

Mübarekler, Gazetenin başına geçer misin, dediler. Efendim, derhal dedim. Gittim 
dilekçeyi verdim o gün. Profesör ayaklandı. Dekan kızdı, 3 ay sonra doktor olacaksın, 
deli misin sen dedi. O gün bitti iş. Bütün üniversite hayatım… İtalya… Hepsi atıldı. 
Ertesi gün, ne yaptınız diye sordular. O iş bitti efendim dedim. Üç ay daha devam 
edeyim deseydim hayır demezlerdi, ama bugünlere gelinemezdi. Bir, peki o 
doktoradan vazgeçtik, bir çok doktora geldi. Allahıma sonsuz defa sonsuz hamd 
ediyorum ki, mübâreklere demedim ki, 3 ay sonra doktora imtihanı var, ondan sonra 
olur mu, diye. Allah bizi korudu. Sonra ne oldu ama şanla şerefle doktor yaptılar. Hem 
de ne doktorluk. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 
üyelerinin, Cum'a gününü tebrik 

ederiz, müstecâb dualarınızı istirham 
ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki Osmanağaoğlu 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

2012 senesi, kurban bayramında (Ekim'in 27 si), ikindi namazından sonra Enver abim 
buyurdular ki; -1- 

01 Kasım 2013  Cuma 



 

 
Efendim, bayramınız mübarek olsun inşallah. Hepimizin bayramı mübarek olsun. 
Bayram neşe ve sürurdur, sevinç günleridir. Şimdi Mübarekler hayatta olsaydı, 
Onların sevincini anlatmak mümkün değildi. Hakiki bayramı kutluyoruz, tes'id 
ediyoruz, buyururlardı. Çünki üç gece evvel Adıyaman'da üçyüzbin kitap dağıldı. Bunu 
Hocamız duyduğu zaman ne olur? Kadir gecesinde Sivas'ta beşyüzbin kitap dağıldı. 
Bunlar hakiki bayramdır. Hakiki bayram, bir kişinin daha ateşte yanmaktan 
kurtulmasıdır. Ona sebep olan ne büyük sevap kazanır. İşte arkadaşlarımızın en 
büyük sevinci, bu olmalıdır. Hizmet, hem de Allahü telanın dinine hizmet. Evet 
buyurdular, iyilik etmek her zaman iyidir; ama iyilik etmenin de azı var, ortası var, bir 
de en çoğu var. En çoğu da işte Onun kullarına iyilik etmek, ateşte yanmaktan 
kurtarmaktır. Dünyada en zor şey, hangisi doğru hangisi eğri, bunu ayırabilmektir. Bu 
doğru, bu eğri. Bunu ayırmak, insanın gücü kuvveti dahilinde değildir. Çok zordur. 
Ancak bir mübarek zât gösterirse ki, bu eğri bu doğru, ancak o ayırabilir. 

Bir gün Gazeteye bir misafir geldi. Mübarekler için, hakiki bir Ehl-i sünnet alimi midir, 
dedi. Bunu bana sorman yanlış. Çünki ben Onların evladıyım, talebesiyim, benim her 
şeyim Onlar. Bunun hilafına, benden bir kelime almanız mümkün değildir. Ama 
dışarıda bir misafir daha var. O biraz daha tarafsız, onu çağıralım, onu dinleyelim, 
dedim. O gün de Allah selamet versin, Londra'dan bizim Zeki Çıkman gelmişti, 
doçentti o zaman. Geldi içeriye, bak, bu arkadaş bir şey soruyor. Gel bunun cevabını 
sen ver, dedim. Ne diyor, dedi. Hakiki bir Ehl-i sünnet alimi midir değil midir diye, 
herhalde Hocamız hakkında şüphesi var. Sen ne cevap verirsin, dedim. Misafire 
döndü, buraya yetmişüç tane altın koysam, bunların yetmişikisi sahte olsa, biri hakiki 
olsa, bir buluşta bu hakiki olanı bulabilir misin, dedi. Tabi ki bulamaz. İşte mübarek 
Hocamız bu hakiki altını bir defada bulma imkanını bize verdi, dedi. Allah Allah.. Peki, 
o nerden biliyordu? Ona da hocası gösterdiği için. Yoksa o da araştırarak, 
soruşturarak değil. Ona da hocası gösterdiği için. Orada bir çentik var. Biz bilemiyoruz 
tabi ne olduğunu. O büyükler bunu bilirler, bize de bildirirler. İşte bu, dünyada en 
kıymetli varlık, en kıymetli şeydir. Dolayısıyla, bir mübarek zât buyuruyor ki; Bir 
talebe dünya yaratıldığından kıyamet koptuğu güne kadar, gece gündüz hocası için 
dua etse, hakkını ödeyemez. Neden ödeyemez? Dünya nihayet sonlu bir yerdir; ama 
ahiret sonsuz bir yerdir. Eğer orada Allah korusun yanlış, ters bir iş olursa, bir 
felakete giderse, cehenneme giderse, neyle karşılanır, neyle ödenir bu? İşte bu 
ateşten kurtaracak, günahı kebairleri kökünden silecek, cihaddır. Bu kitap dağıtanlar, 
bu kitap hizmetinde bulunanlar, cihadı ekber yapmaktadırlar. Ayaklarının altına 
melekler kanatlarını döşemektedir. Karadaki hayvanlar, gökteki kuşlar, denizdeki 
balıklar, onlar için istiğfar ederler. Ya rabbi, afv et bu kulunu. Bunlar senin rızan için 
bu kadar yolları kat ederek, evindeki istirahatten vaz geçerek, senin dinin yayılsın, 
kulların yanmasın diye, kitap satışına gidiyorlar. Sen bunları afv et, diye yalvarırlar. 
Ve böyle hizmet eden abileri şimdiden tebrik ederiz. 

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 



 

 
 

 

 
2010 senesi, şubat ayının 12'si ... 

Enver abimin huzurunda, güzelşehirdeki evlerinde, huzurpınarı ekibimizden bir 
arkadaşımızın nikahında, 

Enver abim buyurdular ki; -16- 

Hani demişler ya, unutursan 
unuturlar. Unutmayacağız ki, onlar 
da bizi unutmasınlar. Gaflet bizde. 
Bir talebe, ben cehenneme 
gideceğim. Ben çok günahkârım, 
demiş. Hocası, böyle yapma, sen 
sahipsiz değilsin, demiş. Talebe, ya 
unuturlarsa, ya ben kaybolursam 
deyince, hocası, sen unutursan onlar 
da seni unutur. İş sende biter demiş. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı 
arkadaşlarımıza buyurdular ki; -17- 

Bütün ibâdetlere verilen sevâb, gazâ sevâbı 
yanında, deniz yanında damla gibidir. Gazâ 
sevabı da emr-i ma'rûf nehy-i anil-münker 
sevâbı yanında, deniz yanında bir damla 
gibidir. 

Emr-i ma'rûfun şartları: Nefsinde tatbîk 
etmek, Rıfk ile söylemek, İlim sâhibi olmak, 
Sabırlı olmak, Sözünü kabul edecek olanlara, 
lisânı munâsib ile, fitne uyandırmadan 
söylemektir. Hâl ile yapılan emr-i marufun 
şartları yoktur. Herkes yapabilir ve 
yapmalıdır.. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

02 Kasım 2013  Cumartesi 

03 Kasım 2013  Pazar 



 

 
 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -18- 

Bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve 
sellem" buyuruyorlar ki, "Bir mü'minin kendisi için 
yaptığı bütün ibadetlerin tamamı, toplamı, Allah yolunda 
cihada giden bir askere verilen sevab yanında deryada 
damladır." Bir damla kalıyor bütün ibadetler, o askere 
derya gibi sevab veriliyor. Eğer buyuruluyor hadis-i 
şerifte, "Emr-i maruf yaparsa, yani birine islamiyeti 
öğretirse, bir kitab verirse, ona verilen sevabın yanında, 
askere verilen sevab, deryada bir damla gibidir." Yine 

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyorlar ki, "İslamiyetin bozulduğu 
zamanda (yani hocalar bozulmuş, kitablar bozulmuş, itikadlar bozulmuş), insanlar 
felaket içindeyken, kim benim şeraitime, kim benim dinime, kim benim yoluma tâbi' 
olursa, ona yüz şehid sevabı var." Mübarekler buyurdular ki, bugün bu ehl-i sünnet 
kitablarını okuyanlar, bu ehl-i sünnet kitablarına uyanlar, bu yüz şehid sevabına 
kavuşurlar. Bunu kaçırmıyalım, bu fırsat büyük fırsattır. Allahü teala böyle bir imkanı 
nasib etmiştir. İnşallah bu ni'metin kıymetini biliriz ve Mübareklerin buyurduğu gibi 
layık olduğu vechile şükr edip, cenab-ı Hak da bu ni'meti bizde muhafaza eder. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı 
arkadaşlarımıza buyurdular ki; -19- 

Hocamız buyurdular ki, bir hadis-i şerif 
var; Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve 
sellem" buyuruyorlar ki; Bir talebe dinine 
ait bir mesele öğrenmek için evinden 
çıksa, hocasının evine kadar yürüse, 
melekler kanatlarını bunun ayaklarının 
altına döşer, bu şerefli kul benim üzerime 
bassın diye. Havadaki bütün kuşlar, 
karadaki bütün hayvanlar, denizdeki 

bütün balıklar bu kul için istiğfar, dua ederler. Ya Rabbi, bu kul senin dinini öğrenmek 
için yola çıktı. Affet bunu diye. Efendim bu öğrenmek için gidene verilen bu ecir, ya 
öğretmek için giderse buyurdular. Eğer bunu öğretmek için giderse, işte kilit noktası 
burası. Bir kişiye bir kitap vermek için yola çıkanın yol boyunca alacağı ecir ve sevap 
öğrenmek için gidenden daha fazla buyurdular.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

05 Kasım 2013  Salı 

04 Kasım 2013  Pazartesi 



 

 
 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -20- 

Mübarekler buyurdular ki; Allahü teala rahmet 
eylesin. Eğer bir yerde Allahın dinine hizmet varsa, 
her müslümanın üzerine şu üç unsurdan birini 
yapmak farzdır, buyurdular. Yani Allahın emri. Eğer 
bu üçünden de değilse hiç yaşamasın daha iyi. Çünkü 
öbür tarafta çok acı azap çekecektir. Eğer ecdadımız, 
bizden öncekiler bu üç şartı veyahutta birisini, ikisini 
yerine getirmeselerdi bu gün biz belki bir hıristiyan, 

yahudi çocuğu idik, belki dinsizdik. Çünkü İslamiyet bize bir emekle gelmiştir. 
Mübarekler buyurdular ki; farzın birincisi fiilen iştiraktir. Bizzat…Nitekim eshab-i kiram 
ta Mekke-i mükerremeden, Medine-i münevvereden İstanbul'a kadar herhalde toprak, 
ganimet sahibi olmak için değil, ila-i kelimatullah için geldiler, Allahın dinini kullarına 
anlatmak için geldiler. Vehahutta Osmanlılar Viyana kapılarına kadar, mal mülk 
davasında değil. Mübarekler İbn-i Abidinde buyuruyor; her padişahın yılda iki defa 
emr-i maruf için, islamiyetin tebliği için saraydan çıkıp cihat etmesi farzdır. Nitekim 
Osmanlılar at üzerinde ömürlerini tükettiler. Birincisi fiilen, bedenen. Buna imkanı 
yoksa buyurdular, mânen desteklemesi lazım. Nihayetinde bir ilmihal on lira ise alır 
verir, veremezse veren birine verir. 

-devamı var- 
ali zeki Osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -21- 

Emr-i maruf yapmak insanın imanından gelir. 
Aman ne yapıyorsa yapsın diyorsa bu iman 
noksanlığındandır. Bir kimse, ben yansam da fark 
etmez ama başkaları yanmasın diyebiliyorsa işte 
bu imanın kemalindendir. Yani insanlar yanmasın 
diye uğraşmak. Dünya ateşinde bile günahkar, 
gayrimüslim birisini gözünün önünde yaksalar ona 
dayanılır mı. Ah bir iman edeydi de yanmayaydı 
der. Bir âmâ yolda yürürken çukura düşecek olsa, 

ya bu nasıl çukura düşecek bir seyredelim der mi insan, gider yardım eder, aman 
düşmesin der. İşte o kişinin önündeki ateşi görüyorsa, onun yanmaması için 
kurtarmak lazım. Peki bir insan kendisinin cehennem ateşine gittiğini göremiyorsa, 
görenler buna nasıl seyirci kalır. İşte bu kula yardımcı olmak demek emr-i maruf 
yapmak demektir. Bu, insanın imanından gelir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

06 Kasım 2013  Çarşamba 

07 Kasım 2013  Perşembe 



 

 
 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, 

Cum'a gününü tebrik ederiz, müstecâb 
dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

                                           O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir...
 

Enver abim, bir hicri yılbaşında; "Medîne'ye hicretin, İslâm târihinde büyük önemi 
vardır. Hicrî târihin başlangıcı olan hicret, hem İslâm târihinin hem de cihân târihinin 
en mühim hâdisesidir." buyurduktan sonra anlattıklarının bir kısmı şunlardır: 

Hemen hemen bütün peygamberler aleyhimüsselâm, dînin emirlerini yerine getirmek 
ve yaymak için hicret etmişlerdir. Bunlardan Lût, Mûsâ, İbrâhim ve Îsâ 
aleyhimüsselâmın hicretleri meşhurdur. Eshâb-ı kirâm da Medîne'ye hicretten önce iki 
defâ Habeşistan'a hicret etmişlerdir. Ayrıca Eshâb-ı Kehf'in de Allah yolunda yaptıkları 
hicret Kur'ân-ı kerîmde bildirilmektedir. 

Hicrî târihin başlangıcı olan hicret, hem İslâm târihinin hem de cihân târihinin en 
mühim hâdisesidir. 

Kıyâmete kadar nesh edilmeden (değiştirilmeden) bâki kalacak tek ve en son din olan 
İslâmiyet, hicret hâdisesi ile "devlet" olmaya doğru ilk adımlarını atmıştır. 
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm ve ilk Müslümanlar; doğdukları topraklar 
olan Mekke'de kendilerine ve dinlerine tanınmayan hayat hakkını hicret ederek 
Medîne'de bulmuşlar, insanlığı emniyete, adâlete, râhata, huzûra, dünyâ ve âhiret 
seâdetine kavuşturmuşlardır. 

Hicret'ten evvel Peygamberimiz aleyhisselâm İslâmiyeti, önce yakın akrabâlarına 
anlatıyordu. Müslüman olanların sayısı çok azdı. Müslüman olanlar da Mekkeli 
putperest müşriklerden çok işkence ve eziyet görüyorlardı. Peygamberimize İslâmiyeti 
açıkça anlatmasını emreden; "Emr olunduğun şeyi apaçık bildir. Müşriklerden yüz 
çevir." (Hicr sûresi: 93) meâlindeki âyet-i kerîme gelince, açıkça İslâmiyete dâvet 
başladı. Bunun üzerine müşriklerin düşmanlıkları daha da arttı. Eziyet ve işkencenin 
sonu gelmiyor, gün geçtikçe daha da şiddetleniyordu. Mekke, Müslümanlar için 
yaşanmaz bir şehir hâline gelmişti. Medîne'de ise islamiyet süratle yayılıyordu. 

Peygamber efendimize, müslümanlar durumlarını arz ederek, hicret için müsâde 
istediler. Bir gün sevgili Peygamberimiz, Eshâb-ı kirâmın radıyallahü anhüm yanına 
gelip; "Sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi. Orası Medînedir. Oraya hicret ediniz." 
ve "Orada Müslüman kardeşlerinizle birleşin. Allahü teâlâ onları size kardeş yaptı. 
Medîne'yi size emniyet ve huzûr bulacağınız bir yurt kıldı." buyurdu. Resûlullah 
efendimizin izni ile tavsiyesi üzerine, Müslümanlar, Medîne'ye birbiri ardınca bölük 

08 Kasım 2013  Cuma 



 

 
bölük hicret etmeye başladılar. Müşrikler, hicret etmek üzere yola çıkan 
Müslümanlardan görebildiklerini yoldan çevirmeye, kadınları kocalarından ayırmaya, 
gücü yettiklerini hapsetmeye ve çeşitli cefâlar yapmaya başladılar. Onları dinlerinden 
döndürmek için her türlü eziyeti yaptılar. 

Bu arada hazret-i Ömer bir gün kılıcını kuşandı, yanına oklarını ve mızrağını alıp 
Kâbe'yi açıkca tavâf etti. Orada bulunan müşriklere yüksek sesle şunları söyledi: "İşte 
ben de dînimi korumak için Allah yolunda hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını 
yetim bırakmak, anasını ağlatmak isteyen varsa önüme çıksın." Böylece hazret-i Ömer 
ve yanında yirmi kadar Müslüman güpegündüz açıktan Medîne'ye doğru yola çıktılar.  

Onun korkusundan bu kâfileye hiç kimse dokunamadı. 

Bu arada hazret-i Ebû Bekr de hicret için izin istedi. Resûlullah efedimiz; "Sabreyle. 
Ümidim odur ki; Allahü teâlâ bana da izin verir. Berâber hicret ederiz." buyurdu. 
Hazret-i Ebû Bekr; "Anam babam sana fedâ olsun. Böyle ihtimâl var mıdır?" diye 
sordu. Resûlullah da; "Evet vardır." buyurunca sevindi. Sekiz yüz dirhem vererek 
hemen iki deve satın aldı. Beklemeye başladı. Nihâyet Mekke'de Peygamber 
efendimiz, hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ali, fakirler, hastalar, ihtiyarlar ve müşriklerin 
hapsettiği kimseler kaldı. 

Dârünnedve'de toplanan müşrikler, Şeyh-i necdî kılığındaki şeytanın tavsiyesi ve yol 
göstermesi ile Peygamber efendimizi öldürmeğe karar verdiler. Onlar bunun hazırlığı 
içindeyken, Allahü teâlâ, Peygamber efendimize hicret emrini verdi. Cebrâil 
aleyhisselâm gelerek müşriklerin kararını ve o gece yatağında yatmamasını bildirdi. 

Peygamber efendimiz aleyhisselâtü vesselâm ve hazret-i Ebû Bekr efendimiz birlikte 
yola çıktılar. Bir saatlik mesâfedeki Sevr Dağında bulunan mağaranın önüne geldiler. 
Mağara'ya Resûlullah'tan izin alarak önce hazret-i Ebû Bekr girdi, içeriyi dikkatlice 
gözden geçirdi. Gördüğü çok sayıdaki delikleri, yılan ve akrep çıkmaması için 
gömleğini parçalayarak kapattı. Açık kalan bir deliği de ayağıyla kapayıp, Peygamber 
efendimizi içeri dâvet etti. Resûlullah'ın içeri girmesini müteakip Allahü teâlânın 
emriyle bir örümcek kapıya ağını ördü ve bir çift güvercin yuva yaparak yumurtladı. 

Eve girip de Peygamber efendimizi yatağında bulamayan müşrikler, her tarafı 
aramaya başladılar. İz tâkib ederek mağaranın önüne geldiklerinde, bir örümceğin 
mağaranın ağzını örmüş ve bir güvercinin de yuva yapmış olduğunu gördüler. İçeriye 
bakmadan geri döndüler. Allahü teâlâ, bu mûcize ile Peygamberini ve O'nun 
arkadaşını müşriklerin kötülüklerinden korudu. Ayaklarının ucuna baksalardı her ikisini 
de göreceklerdi. Bu durum karşısında, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem için 
endişelenen hazret-i Ebû Bekr'i Peygamberimiz teselli ediyor ve ona; "Üzülme, Allahü 
teâlâ bizimle berâberdir" diyordu. 

Mağarada Peygamber efendimiz başını hazret-i Ebû Bekr'in dizine koyarak bir miktar 
uyumuştu ki, bir yılan hazret-i Ebû Bekr'in ayağını ısırdı. Izdırapla gözlerinden yaş 
aktı. Peygamberimiz uykudan uyanıp; "Yâ Ebâ Bekr! Seni ağlatan şey nedir?" diye 
sorunca, hazret-i Ebû Bekr de; "Ayağımı bir şey ısırdı, canım yandı. Fakat anam, 
babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah!" dedi. Hemen Peygamberimiz yılanın soktuğu 
yere mübârek ağız suyunu sürdü ve Allahü teâlânın izniyle iyileşti. Peygamberimiz ve 
hazret-i Ebû Bekr, dört gece mağarada kalıp, Rebiülevvelin birinci Pazartesi günü 
mağaradan ayrılarak Medîne'ye doğru yola çıktılar. 



 

 
Peygamber efendimiz aleyhisselâtü vesselâm ve hazret-i Ebû Bekr efendimiz mîlâdın 
622. senesi Eylülün yirminci ve Rebiülevvelin sekizinci Pazartesi günü Medîne 
yakınlarındaki Kubâ köyüne vardılar. Bugün Müslümanların hicrî güneş yılının 
başlangıcı oldu. Bu senenin Mayıs ayının 16. Cumâ gününe tesâdüf eden Muharrem 
ayının birinci günü de Müslümanların hicrî kamerî yılının başlangıcı olması hazret-i 
Ömer'in hilâfeti zamânında söz birliği ile kabul edildi. Birkaç gün burada kalan 
Peygamberimiz ilk iş olarak Kubâ Mescidini yaptı. Rebiülevvelin 12. Cumâ günü 
Medîne şehrine doğru yola çıktı. Rânûna Vâdisinden geçerken, öğle vakti olmuştu. 
Burada ilk Cumâ namazını kıldı ve ilk hutbeyi okudu. Namazdan sora her ikisi ve 
yanındakiler develerine bindi ve Medîne'nin yolunu tuttular. Medîne halkı, 
Peygamberimizin mübârek yüzünü görebilme heyecanıyla, yolları kaplamış ve bayram 
sevinci yaşıyordu. Enes bin Mâlik, Peygamberimizin Medîne'ye girdiği günden daha 
güzel ve neşeli bir gün görmediğini ifâde eder. Kadınlar ve çocuklar hep bir ağızdan: 

Seniyyet-ül-Vedâ'dan, Bedr doğdu üstümüze, 
Hakka dâvet ettikçe, şükr vâcib oldu bize 

Sen bize gönderildin, Emrullahı getirdin 
Medîne'ye hoş geldin, şeref verir dâvetin 

diyerek, kasîdeler söylüyorlardı. Medîne halkı görülmemiş bir tezâhüratta bulunuyor, 
herkes; "Bize buyrun, yâ Resûlallah!" diyerek, Peygamber efendimizi evlerine dâvet 
ediyorlardı. Resûl-i ekrem efendimiz devesini serbest bıraktı. Deve ilk defâ iki yetime 
âit bir arsaya çöktü ve çok durmadan kalktı. Biraz yürüdükten sonra tekrar aynı yere 
çöktü. Burası Peygamber efendimizin dayıları olan Neccâroğullarından Ebû Eyyûb-i 
Ensârî hazretlerinin evine yakındı. Peygamberimiz, bu zâta misâfir oldu. Ensâr 
(Medîneli Müslümanlar) dîni için vatanını terk eden muhâcir kardeşlerini barındırdı, 
evlerine misâfir etti, iş buldu, mülklerinden yer verdi ve her yardımı yaptı. 

Bu tür fedâkârlık ancak İslâm kardeşliğinde vardır. Nitekim Allahü teâlâ meâlen; 
"Ancak mü'minler kardeştirler" (Hucurât sûresi: 13) buyurarak, gerçek sevgi ve 
samimiyetin maddî menfaatle değil, îmân ve inançla var olabileceğini buyurmuştur. 
Bu da açıkca Ensar ve Muhâcirîn'in arasında görülmektedir. 

Medîne'ye hicretin, İslâm târihinde büyük önemi vardır. Hicret'ten sonra 
Müslümanlığın kolayca ve süratle yayılması sağlanmış, İslâm dîninin merkezi 
Mekke'den Medîne'ye nakledilmiş oldu. Ensâr ve Muhâcirîn bu yeni İslâm merkezinde 
el ele vererek İslâm dîninin kuvvetlenmesi için her fedakârlığa katlanıyorlar, 
Resûlullah'ın etrâfında toplanarak ve İslâm dîninin esaslarına uyarak yeni bir nizam ve 
mesûd bir hayat kuruyorlardı. Medîne'deki kabîleler arasındaki kin ve düşmanlık 
kalktı, yerini İslâm kardeşliği ve sevgisi aldı. 

Eskiden Müslümanlar 1 Muharremi sene başı kabûl eder, bu günde birbirlerini ziyâret 
eder, tebrikte bulunurlar, hediyeler verirlerdi. Bugün Müslümanlar için âdetâ bayram 
sayılırdı. Ziyâretlerde ve gönderilen tebriklerde yeni yılın, birbirlerine ve bütün 
insanlara hayırlı olması için duâ ederler, büyükleri, âlimleri evinde ziyâret ederlerdi. 
Temiz giyinmek, fakirlere sadaka vermek de dikkat edilen hususlardandı. 

Fî emanillah. 
 



 

 
 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -1- 

Mübarekler buyuruyorlar ki; Üç türlü sevap vardır. Birincisi, 
kendisi için yaptığı amellere verilen sevaplar. İkincisi, bir din 
kardeşinin sıkıntısını giderir, onun dünyasına yardımcı olduğu 
için, bir sevap kazanır. Hele efendim, ahiretine yardımcı 
olursa, ona bir kitap verirse, bunun ölçüsü yoktur. Nitekim, 
harpte, er meydanında savaş yapan askere verilen sevap, 
emr-i maruf nehy-i anil münkerin, yani dini öğretmenin 
yanında verilen sevaba göre, deryada damladır. 
Elhamdülillah, dünyaya kitaplar gönderiyoruz. Mübarekler 
buyurdular ki; Dört veya beş şekilde sevap kazanılır. Bir kitap 
göndermekle, bir, hediye veriyorsun. Hediye, büyük bir 
hizmettir. Hadis-i şerif var. Hediyeleşin, muhabbetiniz artar. 
İki, sevinir efendim. Ta dünyanın neresinden bana bir kitap 
gelmiş diye, sevinir. Mü'mini sevindirmek, apayrı bir ibadettir. 

Üç, cihad sevabı var. Çünki oraya kadar bir zahmetle gönderiyorsunuz. Pulunu 
yapıştırıyorsun, bir şey gönderiyorsun. Dört, emr-i maruf var, efendim. Yani bir şey 
öğretiyorsun. Bir sünneti meydana çıkarana, yüz şehit sevabı vardır. O kitaplarda kaç 
sünnet, kaç vacip, kaç farz var? O halde, ömrü olan, imkanı olan, fırsatı olan, çok 
sevap kazansın. Ahirette mü'minlerin en büyük zararı, kaybettiği sevapları olacaktır. 
Daha çoğunu almak varken. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -2- 

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, günahkarlar, 
kabahatliler, ceza çekecekler. Ama 
hiç suçu yok, hiç kabahati yok.. 
Onlar da ceza çekecekler. Hadi 

09 Kasım 2013  Cumartesi 

10 Kasım 2013  Pazar 



 

 
bunlar günahkar, 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? 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -3- 

Bir gün Musa 'aleyhisselam' bir Kıptînin bir Beni İsraili 
dövdüğünü, hakaret ettiğini, öldürdüğünü gördü. O da 
gitti bir yumruk vurdu, o da öldü. Efendim, bu Kıptîler 
firavunun akrabalarıdır, derhal burayı terk et, dediler. 
O da firar etti. Daha peygamber değildi. Derken, 
Şuayb 'aleyhisselam'ın bulunduğu yere, Medyene 
geldi. Biz de Ürdün'de Şuayb 'aleyhisselam'ın kabrini 
ziyaret ettik elhamdülillah. Baktı, çobanlar kuyunun 
başında su alıyorlar. Fakat iki tane kız, öbür tarafta 
bekliyor. O da onlara, çekil kenara dedi ve o kızlar 
kaplarını doldurup gittiler. Sonra geldiler, babamız 
seni istiyor, ücretini verecek, dediler. Şuayb 
'aleyhisselam' da büyük bir sofra kurmuş, Musa 
'aleyhisselam'ı sofraya çağırdı. Hayır, gelmiyorum, 
dedi. Halbuki çok da acıkmıştı. Peki acıkmadın mı, 
dedi. Çok acıktım, dedi. Peki niye sofraya 
gelmiyorsun, deyince, ben Allah için hizmet ettim, 
Allahü tealanın rızasını, ücrete dönüştürmem. Ben 

Rabbimin rızası için bu hizmeti yaptım, onu ücrete değiştirmem, dedi. Bu, Şuayb 
'aleyhisselam'ın hoşuna gitti; yok, bu ücret değil. Biz mü'min olarak, misafire hizmet 
ederiz, ikram ederiz. Sen bir misafirsin, misafir olarak gel, istediğin kadar ye, dedi. 
Musa 'aleyhisselam' da, o zaman olur, dedi. Mübarek de çok acıkmış, afiyetle karnını 
doyurdu. Giderken, kızlar; baba Allahtan kork. Bu kadar yakışıklı bir delikanlı.. Niye 
bizden birini vermiyorsun, dediler. O da, ister misin bir tanesini, diye sordu. Emriniz 
olur, dedi. Seç, deyince, ben yapamam. Siz seçin, dedi ve Sârâ validemizle böyle bir 
evlilik oldu. Fakat bundan sonrasını Mübareklerin anlattığı gibi anlatacağım. Musa 
'aleyhisselam'ın bu çektiğini tâbir etmek, zor kardeşim, buyurdular. Şimdi düşünün.. 
Ailesi yanında. Ama Şuayb 'aleyhisselam' evlenmek karşılığında, mehir karşılığında, 
on sene çobanlık şartını koştu. O da, olur dedi, kabul etti ve on sene çobanlık yaptı. 

11 Kasım 2013  Pazartesi 



 

 
Ama tabi emeline de kavuştu. Sonra mecburi hizmet bitince, memleketine dönmeye 
karar verdi. İşte Mübarekler şöyle anlattılar; Efendim, düşünün, Tûri Sinaya, Tûr 
dağına geldiği zaman, bir, hanımı hamileydi, sancılar başladı. Gece karanlık, buz gibi 
hava ve her tarafta kurt sesleri.. Yani çok zor! Her taraf soğuk, fırtına ve de hiçbir şey 
yok. Hanımı, ben doğum yapmak üzereyim, dedi. Şurada bir ateş görüyorum, gideyim 
ondan biraz getireyim, dedi, oraya gitti, işte orada o sabrın, o çilenin neticesi olarak, 
Allahü teala ona peygamberlik vazifesi verdi. Asayı bırak, dedi. Asayı bırakınca, koca 
bir ejderha oldu, kendisi korktu. Korkma, bu sana verilen bir mucizedir, dedi. 
Göğsüne koydu, projektör gibi uzakları gördü. Git bununla müslümanlığı anlat, dedi. 
Kime? Firavuna. Sonra hepinizin bildiği emr-i maruf başladı. Yani çilesiz, Allahü 
tealanın rızasına kavuşmak, mümkün değildir. Eğer bir insan, çile çekmeden cenab-ı 
Hakkın rızasını kazandığını söylerse, pek inanılmaz. Çünki bu, yüce Peygamberimizin 
'aleyhissalatü vesselam' yoludur. Onun yolu, çileli yoldur. Çünki en büyük çileyi, 
kendisi çekmiştir. Hiç kimse, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar dahil, benim 
çektiğimi hiç kimse çekmedi, buyuruyor. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -4- 

Sırat Köprüsünde birinci sual 
itikaddandır. İman bozuksa başka 
soru yok. İkinci sual namazdan. 
Namaz tamam değilse, diğerlerine 
sıra gelmiyor. Namaz kılmayana en 
hafif ceza hanefide hapislik. 
Ötekilerde cenaze namazı bile 
kılınmıyor. Mücahid'e, Allah aşkına 
namazı bırakma dedim. Dinin 
direği namazdır. Hangi bina 
direksiz olur? 
Abiler gökteki yıldızlar gibidir. 
Nimetin kıymeti bilinmezse elden 
gider. Mücevher, imanın yanında 
nedir ki? 

Namaz, insan vücudundaki baş 
gibidir. Mü'min her şeyi yapsa da 
namazsız duramaz. 

Yedinci ve son sual kul hakkındandır. Bundan Peygamberler bile korkmuş. O 
verilmeden öbür tarafa geçiş yok. Mü'min, Allahdan korkan, kuldan utanandır. 
Mezuniyet diploması, Allahü tealanın razı olduğu yerde buluşuncadır. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza 
buyurdular ki; -5- 

Peygamber Efendimiz, üç kişinin Cennete gireceğine kefilim 
buyuruyor. Birincisi, şaka için dahi yalan söylemeyenler. 
İkincisi, ahlâkı güzel olanlar. Üçüncüsü, haklı olsa dahi 
münakaşa etmeyenler. Yalanla iman bir arada olmaz. Mü'min 
elinden ve dilinden emin olunandır. Mü'min yalan söylemez. 
Ben inanırım; yalan söylerse söylesin bana ne. Ben mi 
aldanırım? Vazifem inanmak. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -6- 

Selamün Aleyküm; Enver abinize dua ediyor 
musunuz? Namazlarımızı geciktirmeden 
kılalım.Çocuklarımıza yemeden içmeden önce 
namazlarını vaktinde kılmalarını öğretelim, 
emredelim. 

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki: 
"Dünyada saadet, ahirette Cennet iki şeyle olur. 
Biri, Allah'ın bir sevgili dostuna kavuşmak ve onun 
tarafından kabul edilmek. İkincisi ise dosdoğru 
kılınan namaz." Bir büyüğü tanıyan zaten namaz 
kılar. Hem tanımak hem namaz kılmamak olmaz. 
Böyle tanımak, tanımak değildir. Namazsız ahiret 
olmaz. Namazsız Allah'a kavuşulmaz. Namazsız 
hayat olmaz, namaz her şeyin başıdır. Canın 
sıkıldığı zaman namaz kıl. Hasta olduğun zaman 
namaz kıl. Çünki, diyor ki dinimiz, bir kulun yüce 
Allah'a en yakın olduğu zaman namazdır. 

-devamı var- 

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

ederiz, müstecâb dualarınızı 
istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir...
 

2012 senesi, kurban bayramında Enver abim buyurdular ki; -2- 

Bir abla Ankara'da vefat etmiş. Müslüman, mütedeyyin bir hanımmış. O gece 
komşuları kendisini rüyada görmüşler. Allahü teala sana ne muamele yaptı, demişler. 
Ben de bilmiyorum. Yalnız bana, sen kitap satışlarına çıkıyor muydun, dendi. Ben de, 
ben çıkmıyordum ama, kitap satışına gidenlere gözleme yapıyordum, dedim. O zaman 
sana hesap yok, geç bu tarafa. Madem cihad edenlere bu kadar hizmetin olmuş, 
dediler. Ben oradan kurtardım, demiş. Bunu duyan ablalar, bu sefer kendi aralarında 
bir imkan bulmuşlar, Hacı Bayram Camiinde bedava kitap dağıtmaya başlamışlar. 
Dağıtıyorlar iyi de, öyle bir izdiham olmuş ki, başa çıkılacak gibi değil. Kendi 
aralarında konuşmuşlar, biraz paralı verelim de, bari şu izdiham azalsın, demişler. 
Başlamışlar parayla vermeye. Derken oraya delikanlı bir genç gelmiş. Parayı vermiş 
ve kitapları almış. Bir kadıncağız arkasından hemen damlamış gelmiş. Bu genci siz 
biliyor musunuz, demiş. Yok, demişler. Bu çok fakir biridir. Ona para verdim, o 
parayla geldi, buradan kitap aldı. Ben bunu takip etdim, peşinden gitdim, bakdım ki, o 
genç parayla aldığı o kitapları, kahvede, şurada burada bedava dağıtmaya başlamış. 
Dine hizmet para sarf ederek olur. Ver dünyayı, kurtar ahireti. Hem dünyayı hem 
ahireti kurtaramazsın. Peki, dünya ne olacak? Evvela ahiretini kurtar, dünya senin 
peşinden gelir. Çok da mükemmel gelir, çok da muvaffak eyler, başarılı olursun. Ama 
öbür türlü yaparsan, hem dünyadan mahrum kalırsın, hem ahiretten mahrum kalırsın. 

Hocamız buyurdular ki; Se'âdet-i Ebediyye kitâbı, genç müslimânların câhil 
kalmaması, bir yere kapanıp hurâfe kitâbları okumakla, nâfile ibâdetlerle ömrünü 
çürütüp, farz olan çalışmakdan kaçanları gaflet uykusundan uyandırmak için 
yazılmışdır. Bu kitâb yalnız okumak için değil, anlayıp ona göre çalışmak, fen 
bilgilerinde kâfirlerden ileri geçmek için yazıldı. Dinimiz hiçbir zemân idâme-i hayâtı 
te'min edecek faaliyyeti aksatan bir ibâdet emretmiyor. Allahü teâlâ, sizleri müşkil 
duruma sokacak bir ibâdet emretmedim, buyuruyor. Dinî vecîbelerin îfâsında herşeyi 

15 Kasım 2013  Cuma 



 

 
kolaylaşdırmış, sâdeleşdirmişdir. Müslimânlık, dünyâ ile alâkasını kesip, herkesi, 
herşeyi kötü gören, üzülen, hayatı kendine zehir eden, yaşayan ölü gibi olmak 
değildir. Her müslimânın, gelecekte ekmek parası sâhibi olmak, İslâmiyyete ve 
müslimânlara fâideli olmak için, düşündüğü gâyeye varması için çalışması, birinci 
vazifesidir. Batı çalışmalarına katılmak, onlara ulaşmak ve hattâ onları geçmek, her 
müslimânın ideali olmalıdır. Evliyâlık, dünyâdan vazgeçip, bir yere kapanmak, 
başkalarını kötü bilmek değil, herkesin arasına karışıp, zekânın her ilminde yükselip, 
insanlığa doğru yolda rehber olmakdır. Kilometrelerce uzaktaki tanımadığı kimselerin, 
yaptıklarını, düşündüklerini, bulunduğu yerden anlamak, evliyâlık değildir. Bunu Hind 
kâfirleri, hıristiyan papazları da yapar. Asıl evliyâlık, Muhammed aleyhisselâmın 
yolunu, ahlâkını, çalışmasını göz önünde tutup, O'na benzeyebilmekdir. Bunlar 
Se'âdet-i Ebediyye'de yazılıdır. Se'âdet-i Ebediyye kitâbını ve Mektûbâtı çok çok 
okuyunuz. Se'âdet-i Ebediyye kitâbını ve Mektûbât kitâbını okumak Allahü teâlânın 
büyük bir ni'metidir. Bu ni'mete maalesef pek az kimseler kavuşmakdadır. Bu ni'metin 
kıymetini bilelim. Çok şükür edelim de Rabbimiz bu kitâbları anlamamızı ve o 
ma'rifetlerin kalblerimize yerleşmesini nasîb eylesin. Âlem-i İslâmda Mektûbât 
değerinde bir kitâb te'lif olunmamışdır. Bizim ilm ve ilham kaynağımız Mektûbâttır. 
Mektûbât kitâbını dikkatle ve tekrar tekrar okuyunuz. Hak ile bâtılı tefrîk etmekde en 
büyük yardımcı Mektûbât kitâbıdır. Her kitâbı okumayınız. Ehl-i sünnet âlimlerinin 
Allah rızâsı için yazdıkları kitâbları okumak lâzımdır. Se'âdet-i Ebediyye kitâbını 
okuyub anlamak, Cenâb-ı Hakkın büyük bir ni'metidir. Bu kitâb, Allahü teâlânın 
sevdiği mübârek zâtların yazıları ile doludur. 

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 

 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -1- 

Seyyidlere saygıda kusur etmeyiniz! 
Onların hakkı her şeyin üstündedir. Ne 
olursa olsun, nasıl olursa olsun. Bir de 
hocanın, evliyanın aile efradına, 
yakınlarına hürmette kusur işlemeyin. 
Eğer yapamıyorsanız hiç olmazsa uzakta 
durun. Karışmayın, ama kusur işlemeyin. 
Saygısızlık etmeyin. 

Bir adam herşeyi anlıyorum diyorsa, hiç 
bir şeyi anlamıyordur. 

16 Kasım 2013  Cumartesi 



 

 
Ya susun, ya iyilik söyleyin! 
Cennete istediği kapıdan girecek olanlar: Üzerinde kul hakkı olmadan âhirete gidenler, 
her namazdan sonra onbir İhlâs-ı şerîf okuyanlar, kendi katilini dahi afv edenlerdir. 
Bir dâva, eğer millet sahip çıkarsa yürür ve büyür. 
İnsan demek îtirâz demektir. İslâmiyet "peki" demektir. 
Her asrın cihad silâhı farklıdır. Bu asrın silâhı güler yüz ve tatlı dildir.. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -2- 

Annenin duasını alın. Babanın duasını alın. 
Herkesten duâ isteyin. Bir müminin 
duâsıyla, insan inşallah, maksadına erişir. 
Maksat ne? Cenab-ı hakkın rızasına 
kavuşmak. Şu bir bardak suya, tertemiz 
suya bir çöp kaçsa içemezsin, bir kıl kaçsa 
içemezsin. İşte ibâdetler de böyle. 
Karışıksız ve katışıksız olmalı. Evet, çoğu 
temiz fakat, o pislik mide bulandırıyor. İşte 
bu suyun tertemiz olması, ibâdetlerin 
tertemiz olmasına İhlâs denir. İhlâs demek, 

hâlis demektir. Karışmayan, katışığı olmayan demektir. Ne demek hâlis. Efendim, 
Allah için yapmak. Yoksa, Ahmed'in taktiriyle Mehmed'in tenkidiyle ibâdet yapmak, 
ibâdet yapmaktan çıkar zaten o. 

Enver abinin böbreği fazla yorgunluğa gelmez. Kalabalığa gelmez ama burası cennet 
gibi geldi bize. Çok sevdim hepinizi, çok rahat ettim burada. İnşaallah ölmeden evvel 
tekrar kavuşuruz Allah'ın izniyle. Eğer gelemezse fatiha okuruz. Ahirette kavuşuruz. 
Çünkü hepimizin ömrü malum ya. Belli bir zamanda bitecektir. Bizim en büyük 
rahatlığımız ve huzurumuz, Rabbimizden gelecek olan o, o güne, o saate, efendim, 
zevkle bakıyoruz, şevkle bakıyoruz, korkmuyoruz. Enver abi niye güler yüzlü,… 
ondan. Hep bundan. Allahü teâlâ'ya kavuşma saatinden endişesi olmadığından. Ancak 
efendim, bundan korkanlar huzursuz olurlar. Bundan korkanlar çok sıkıntıda olurlar. 
Mesela işleri ters gider, Enver abi gene güler. Niye? Ne kıymeti var ki. Dünya işi ters 
gitmiş. İsterse dümdüz gitsin bana ne. Düz gitse de eğri gitse de dünya bu. Dinden bir 
noksanlık olursa o bir felaket işte. O zaman gözyaşı dökülür. O bir felaket. Onun için 
arkadaşlar değmez bu dünya, bu üçü beşi veya şusu busu, sevilmeye veya 
üzülmeye… Mülk, Allahın çünki, bizim değil. Mülk Allahın. Vücut da Allahın. Bir 
kullanma hakkı verilmiş, bir kullanma imkanı verilmiş, bu kullanmakta da, iki şey 
bildirilmiş. Böyle yaparsan iyi, böyle yaparsan kötü. Böyle yaparsan cennete böyle 
yaparsan cehenneme gideceksin. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

17 Kasım 2013  Pazar 



 

 
 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -3- 

Paranı istediğin yerde kullan. Ama 
hesabını vereceksin. Hiç kimsenin 
şerefi, ne çok malıyla, ne çok 
parasıyla, ne çok dairesiyle, 
bilmem nesiyle ölçülmez. İnsanın 
haysiyet ve şerefi takva iledir. 
İbâdet iledir. Haramlardan 
sakınmak iledir. Hizmet yapmak 
iledir. 

Ankara'da arkadaşlar bizim 
tesislerde böyle güzel bir cami 
yapmışlar, Cuma namazına oraya 
gittim. Cuma namazından sonra 
arkadaşlara bir kaç şey söyleyeyim 
bari dedim. Dertleştiğimiz gibi. 
Orada şunu söyledim arkadaşlara, 

çok hoş oldu. İnsanlara kıymet veren kıymetsizdir. Allahü teâlânın kıymet verdiğine 
kıymet veren kıymetlidir. İnsanların kıymet verdiğine kıymet veren kıymetsizdir. 
İnsanın ne kıymeti vardır ki? Allahü teâlânın kıymet verdiğine kıymet veren elbette 
kıymetlidir. Allahü teâlâ neye kıymet verir? Güzel geçinmeye mesela. Allahü teâlâ 
neye kıymet veriyor, namaz kılmaya mesela. Allahü teâlâ neye kıymet veriyor, 
çalışmaya kıymet veriyor. Allahü teâlâ çalışanı sever. Allahü teâlâ neye kıymet 
veriyor, güler yüzlü tatlı dilli olmaya. Ona kıymet veren kıymetlidir. Yoksa senin 
bankada şu kadar paran var, benim şu kadar arabam var bunun ne faydası var. Çünki 
şimdi insanların tek değer ölçüsü, mesleği nedir? Hangi fakülteyi bitirmiştir? Hangi 
dairede çalışıyor? Öyle mi? Ne kadar maaşı var? Evi var mı? Kirada mı? Neden bunu 
söylüyorum? Evlilikte bunlar aranıyor. Ona da sinir oluyorum. Yani Allahü teâlâya 
itimadı, Allahü teâlâya tevekkülü bırakıyor, üç beş tane bez parçasına, üç beş tane 
bilmem neye bel bağlıyor, ona güveniyor. İşte insan neye güvenirse, onun 
etkisindedir. Allahü teâlâya güvenen, Allahü teâlâdan beklesin. Mala, mülke, etikete 
güvenen, ondan o kadar hayır görsün. O kadar. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -4- 

Şu üç şey birbirinden ayrılmaz. İhlâs, muhabbet, itaat. Bu üçü ayrılmadıkça feyz gelir. 
Bu üçü azıcık ayrılsa büyük zat vermek istese de öteki alamaz. Bize düşen, feyz alma 
kapasitemizi arttırmaktır. Yani bu üçünü beraber arttırıcağız. Edebin bir tarifi de, bu 

19 Kasım 2013  Salı 

18 Kasım 2013  Pazartesi 



 

 
hizmetlerin bize ait olmadığını bildirmektir. 
Ben yapıyorum dememelidir. Feyzi keser. İşi 
iyi yapmak lazım, sınırı da aşmamak lazım. 
Karar vermek değil, kararları uygulamak 
mevkiindeyiz.. Birlikte rahmet, ayrılıkta 
hüsran vardır. Süfran-ı Sevri hazretleri birgün 
ağlıyordu, ahbabları sormuşlar, günâhına mı 
ağlıyorsun. Ahh benim ağlama sebebimin 
yanında günâhlarımın adı geçmez. Son 
nefeste iman ile ölebilir miyim diye korkudan 
ağlıyorum demiş. Henüz daha ölmedik. 
Öyleyse Süfyan-ı Sevri hazretlerinin korkusu 
bizde de olmalıdır. Elimizde iman garantisi 
yoktur. Aman dikkat edin. Dinimize, devlete 

zarar gelmemesine dikkat edeceğiz. İki arkadaşın arasında mesele varsa hemen 
hallini Enver abiye sorsun, neticeye peki desin. İnsânlar iyilik gördüklerine muhabbet 
beslerler. Herkesin hilkatinde vardır bu. En büyük düşmanına en büyük hediyeyi ver. 
İnsânların yanmamalarını istiyorsak, bize 
muhabbet beslemelerini istiyorsak ne 
verebiliyorsak bol vereceğiz ki, bizim şahsımızda, 
temsil ettiğimiz islamiyyeti de sevecekler. Onun 
için evvela bir şeyler vermemiz lazım. Mübâreklere 
sevgisi olan, birine islamiyyeti anlatırken kendine 
bağlamasın. Kendini de, onu da mahveder. 
Kendinin hiç olduğunu bilsin. Yol levhası olsun. Yol 
levhası olmak büyük şereftir. Herkes maiyetindeki 
arkadaşları kendine bağlamasın, ağabeylikten öte 
muamele etmesin, şeyhlik yapmasın. Yapacağı iş, 
Mübârekleri anlatmaktır. Mübâreklerin kisvesini 
taşıyoruz. Kimse bize Ali, Veli demez. Onların 
talebesi der. Niçin birbirimize benzetiyorlar? 
Üzerimizde görmediğimiz, Mübâreklerin kisvesi 
var. Mübâreklere talebe olduğumuzu 
unutmayacağız.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -5- 

Her şeyin, her işin bir gayesi, kıblesi vardır. Esas gaye imanla ölmek, Allah demektir. 
Bir papaz Cüneyd-i Bağdadi hazretlerine gelmiş. Hangimiz daha üstünüz diye sormuş. 
Cüneyd-i Bağdadi hazretleri, yarın gel, cevabı vereyim buyurmuş. Çünki yarına 
öleceğini biliyormuş. Ertesi gün papaz gelmiş. Cüneyd nerede diye sormuş. Vefat etti 
demişler. Olmaz, bugün bana randevu verdi, gösterin, cenazesi nerede demiş ve 

20 Kasım 2013  Çarşamba 



 

 
cenazesine sormuş. Söyle bakalım, hangimiz üstünüz 
demiş. Cüneyd-i Bağdadi hazretleri tabuta oturmuş. 
"Dün henüz ölmemiştim, bugün iman ile öldüm. Onun 
için senden üstünüm" demiş. Her işte, yerken, içerken, 
hatta münakaşa ederken bile Rabbim bundan razı mı 
diye düşünmek lazım. Altmış sene devamlı oruç tutup, 
ibâdet eden birisinden nasihat istemişler. "Allahı 
unutarak iş yapana cehennem ateşi yetmez mi?" 
buyurmuş. İhlâs şirketi, cennetten dünyâya inen bir 
sofradır. Bu nimetten mahrum olanları uyandırın.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -6- 

Hocamız, Allahü teâlânın sevdiği olmasaydı, bu hizmetler 
Onlara nasib olmazdı. Eskiden Allahü ekber diyenler hapse 
giderdi. Kur'ân-ı kerim suç aletiydi. Şimdi istediğin kadar 
öğren. Rahmet-i ilahi tecelli etti. Yeter ki, fitne olmasın. 
Emr-i maruf neyh-i anil münkeri terk ederseniz en 
kötünüzü başınıza getiririm buyuruyor Cenâb-ı Hak. Allah 
için, ihlâs ile yapılan ameli kabul eder Allahü teâlâ. Allah'ın 
emirlerini bildirmek her Müslümâna farzdır. Bu tebliğe 
önce kendi nefsinden başlanır. Nemâzları vaktinde ve 
doğru kılmalıdır. Peygamber efendimiz birini acele nemâz 
kılarken gördü. "Sana ümmet-i Muhammedden demezler" 
buyurdu. Uygun kılmamaktan Allaha sığınmalıdır. Birisi 
gelip bereketsizlikten şikayet etti. Peygamber efendimiz, 
"Aranızda nemâz kılmayan mı var" buyurdu. Neticede, 
nemâz kılmayanın cenazesi bir duvarı çizmiş. Peygamber 

efendimiz "Orayı yıkın tekrar yapın" buyurmuşlar. Eve bereket gelmiş.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

21 Kasım 2013  Perşembe 

22 Kasım 2013  Cuma 



 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir...
 

2012 senesi, kurban bayramında Enver abim buyurdular ki; -3- 

Biz Kuleli'ye ilk gittiğimiz günlerde, yani 
Mübareklerle ilk tanıştığımız zamanlarda, bir 
gün laboratuvardan çıkarken, arkadaşların 
hepsi çıktılar, biz çıkmadık. Saygısızlık 
olmasın diye, dört-beş arkadaş 
Mübareklerden sonra çıkarız dedik. Derken 
Mübarekler yanımıza geldi. Siz ne 
bekliyorsunuz, buyurdular. İşte efendim, 
sizden sonra biz de çıkacağız, dedik. 
Hoşlarına gitti. Anlaşıldı, peki buyurdular, 
madem ki öyle, ben size çok ama çok kârlı 
olacağınız bir şey öğreteyim, buyurdular. 
Başladılar; Efendim, subhanallahi ve 
bihamdihi subhanallahil azim, öyle iki 
kelimedir ki, bunlar teraziye konduğu zaman, 
günahlar çok hafif kalır. O kadar ağırdır 
efendim, buyurdular. Netice: Böyle. 
Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil 
azim. Ne hikmetler var ya Rabbi. 

Kaç türlü bayram var. Bugün Mücahid'e 
söyledim. Bir başka bayramı da, insan 

hapishaneden çıktığı gün yaşar. Düşünün ki, 
müebbet bir hapis; fakat kendisine bir evrak geliyor, bugün afv oldunuz, buyurun 
dışarıya, diyorlar. O adamın sevincini düşünün. Asıl bayram odur. Efendim, cenab-ı 
Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Dünya mü'minin hapishanesidir. 
Hapishanede olan ne bekler? Afv olacağı veya hapishaneden çıkacağı günü bekler. 
Derler ki, ferman geldi, ruhunuzu almaya geldik. Şimdi bu zâtın ölümü bayram değil 
de nedir? Çünki o ruh çıktığı zaman, ahirete girdiği zaman, cennet nimetlerine 
kavuşacaktır. Mübarekler orada hoş geldiniz diyeceklerdir. Peki, buna bayram denmez 
de ne denir? 

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 

 



 

 
 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -1- 

Bir gün mübarekleri ikinci şubeye götürdüler. Ondan 
sonra Selimiye'ye götürdüler. Neyse, Allahü teâlâ 
kurtardı, büyük sıkıntıya girmedik. Tabi bu üç dört gün 
çok üzüntülü oldu. Ondan sonra eve geldik. 
Mehmetağaya namaza gideceğiz. Bizim tesislerimiz 
vardı Mehmetağada. Tesislere gittik. Orada namaz 
kıldık. Mübarekler, hocamız buyurdular ki; Efendim, 
işte bakın aranızdayım. Sıhhatim çok iyi. Rahatım, 
iyiyim. Size benden sonra, iki tane emanet 
bırakıyorum, buyurdular. Birisi Tam İlmihal Seadet-i 
Ebediyye, ikincisi Enver abidir, buyurdular. Bu iki 
emanetime kavuşan, seadete kavuşur buyurdular. 
Mübareklerin sözü olduğu için söylüyorum. Enver abi 
emanettir. 

Birisi mübareklere mektub yazmış. Şikayet ediyor. 
Efendim sizi göremiyoruz, sohbetlerinizde 
bulanamıyoruz. Ne günahımız var? diyor. Sizinle ne 
zaman sohbet yapacağız? Biz sizi ne zaman 
dinleyeceğiz? diyor, mektup yazmış. Mübarekler de 

bana buyurdular ki; yazın kardeşim, cevab yazın buyurdular. O zatın ismi de Yusuf'du. 
Kardeşim Yusuf, siz bizimle sohbet etmek istiyorsunuz, görüşmek istiyorsunuz, ben 
daha fazla istiyorum. Eğer siz benimle görüşmek istiyorsanız, konuşmak istiyorsanız, 
sohbet etmek istiyorsanız, ben Seadet-i Ebediyye'nin satırları arasındayım. Beni orada 
görebilirsiniz. 

Anladınız mı? Nerde hocamız? İlmihal'in satırları arasında. İki emanetten bir tanesi o. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza 
buyurdular ki; -2- 

Birgün dersteyken dedim ki talebelere, yarın mahşer 
gününde güneş böyle bir mızrak boyu alçaldığı zaman, 
herkes günahı nispetinde tere boğulduğu zaman, bir grup 
insanlar arşın altında gölgelenecekler. Onlar için hiç azap 
yok. Onlar, dünyada iken Allah rızası için birbirinin 
simasına bakanlar. Hiçbir menfaat yok, dünya menfaati. 
Yalnız Allah için, Allah için böyle sevgi ve muhabbetle din 

23 Kasım 2013  Cumartesi 

24 Kasım 2013  Pazar 



 

 
kardeşinin yüzüne bakanlar, onlar ahirette azap görmeyecekler. Efendim, onlar 
mahşerde yanmayacaklar. Bunu peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) böyle 
haber veriyorlar, dedim. Kardeşim, defterler kitaplar havada uçuyor, dediler ki, 
efendim, biz köşeyi döndük. Niye? İşte size bakıyoruz. İyi bir müslümansınız. eee, 
dedim, ben de size bakıyorum. O zaman dedim ders yapmayalım. Yani şimdi 
konuşmasak da olur. Siz bana bakın. Siz bana bakın ben de size bakayım. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim huzurpınarı ekibimizden bazı arkadaşlarımıza buyurdular ki; -3- 

Ahirette, herkes yine böyle buram 
buram yanarken, bir grup insanlar 
arşın altında gölgelenecekler. 

Efendim, pınarların başında, suların 
başında böyle rahat ve huzur içinde 
olacaklar. Diyeceklermiş ki. bunlar 
acaba peygamberler mi? 

Bunlar uçarak gitmişler. Acaba bunlar 
peygamber midir? Acaba bunlar evliya 
mıdır? Kimdir bunlar? diye diğerleri 
konuşacaklarmış. Soracaklarmış 
birbirlerine. Allahü teâlâ da onlara 

bildirecek ki, bunlar peygamber değildir, bunlar evliya değildir, bunlar ümmet-i 
Muhammedden olup da, Allah için birbirini sevenlerdir. Bunlara muhipler denir.  

Ben hepinizi Allah için seviyorum. Ya Rabbi, bizi mahşerde arşın altında, gölgelerin 
altında bulundur. 

Onlar muhiplerdir diyor. Kim o muhipler? Onlar, Allah için birbirini sevenler. Bu dünya 
fani arkadaşlar. Hiç, boş ver. Aaah! bu dünya imtihan yeri. Geldik gidiyoruz. Kim bilir 
kaç kere ölümlerden döndük? Ne kazalar, ne belalar, ne ameliyatlar atlattık. Ama 
ömrümüz varmış, işte bir araya geldik. Gelemeyebilirdik de.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; -4- 

Hak tecelli eyleyince her işi kolay eder, her işi asan eder, halk eder esbabını bir 
lahzada ihsan eder. İnsanların en zor kavuştuğu bir zamanda Allahü teala bizi bir 

26 Kasım 2013  Salı 

25 Kasım 2013  Pazartesi 



 

 
araya getirmiş. Mutlaka bunda bir 
hikmet vardır. Bunda bir sevap vardır. 
Bunda bir sebeb vardır. Mübarekler 
buyurdular ki; hiçbirşey konuşulmasa, 
müminler bir araya gelince 
birbirlerinden istifade etmedikten 
sonra ayrılmazlar. Bu elde değil. Fizik 
kanunu çünki. Bileşik kaplar usulü 
efendim buyurdular. Nasıl tabiat 
kanununda, bileşik kaplarda su bir 
yerden bir yere akar da, en sonunda 
aynı seviyeye gelince durursa, 
müminler de bir araya gelince aynı 

onun gibi kardeşim, bu katiyyen şaşmaz kardeşim buyurdular. Kalpten kalbe akım 
başlar. Peki kimden nereye akar. Elbetteki yüksek yerden alçak yere akar. Alçak 
yerden yüksek yere akmaz. Burada mutlaka cenab-ı Hakkın çok sevgili kulları vardır. 
İnşallah hepimiz o kullarının kalbinden akan feyzinden istifade ederiz. Gıyabta yapılan 
dua red olmaz. Kolay değil tabi o mübarek zatları bir arada hemen görmek.... Ama 
göreceksin, başka çaren yok çünki... 

-devamı var-  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -5- 

Nerede islamiyete uymayan unsurlar 
varsa orada geçim bozukluğu var, orada 
aile kavgası var. Orada her dert var. Ve 
insanın en büyük felaketi yalnız 
kalmaktır. Yalnız kaldığı zaman nefs ve 
şeytan ona hakim olur. 

Dikkat ediyorum, mübarekler Kuleli 
askeri lisesinde bir anlatmaya başladılar, 
Efendi hazretlerini, İmam-ı Rabbani 
hazretlerini, .. başka hiç bir şey 
söylemediler.. Namaz ve diğer ibadetler 
hep kendiliğinden tabii hale geldi. Çünkü 
dünya muhabbeti ile ahiret muhabbeti 
birbirine zıtdır. Ahiret sevgisi, ahiret 
muhabbeti geldikçe dünya sevgisi 
kalbinden adım adım çıkar. Efendim, bu 
gökten gelmez, havadan gelmez. 
Herşeyin bir sebeble gelmesi lazım. 

Büyüklerin kalbi de feyzi veren birer muslukdur. Nasibi olan alır. Onun için mübarekler 
buyurdular ki; "Eğer meyva güneşi görürse tatlı olur. Güneşi görmeyen meyva tatlı 

27 Kasım 2013  Çarşamba 



 

 
olmaz". Dolayısıyla mürşid-i kamili, veyahutta gerçek talebelerini veyahutta kitaplarını 
gören, güneşi görmüş gibi istifade eder, olgunlaşır, tatlı olur. O güneşe kavuşmayan 
mahrum kalır. Dolayısıyla , eğer Allahü teala bir kuluna sevdiği bir kulunu tanıştırırsa, 
başka hiçbirşey aramağa lüzum yok. Yeter ki ondan çok istifade etsin. Çünki bir anda 
insan üç-dört musluktan birden içemez. Hiç bir şey alamaz. … Aynı şadırvan çünki. 
Yani musluğun değişmesiyle şadırvan farklı değil ki.  

-devamı var-  
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -6- 

Bu dünyada herşey ahiretin 
görüntüsüdür. Dünyada ne 
görüyorsak ahiretin görüntüsüdür. 
Mesela mübarekler buyurdular ki; 
"Olmayan birşeyi arayana ahmak 
denilir efendim". Olmayan birşeyin 
peşine düşmüş, onu elde edeceğim 
diye, onu yakalayacağım diye 
uğraşıyor... Yok ki. 

Mübarekler buyuruyorlar ki; 
Dünyada rahat yok. Burada rahat 
ve huzur arayanlar ahmak olmaz 

mı. Yok ki. Ama efendim biz rahatız! Nereye göre rahatız? Resulullah efendimiz 
buyuruyorlar ki; "Bu dünya müminin hapishanesi". Hapsihanede rahat olur mu. 
Hapishanede bir defa rahat vardır. O da berat ettiğin zaman yani kapıdan çıkarken. 
Dolayısıyla, bu dünyada hiç kimse rahat buldum, huzur buldum demesin ahirete 
nazaran. Dünyaya göre, dünyalıklara göre, dünya tabiatına göre olabilir ama ahirete 
nazaran buradaki rahatlığımıza ancak hapishane denir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

28 Kasım 2013  Perşembe 

29 Kasım 2013  Cuma 



 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir...
 

2012 senesi, kurban bayramında Enver abim buyurdular ki; -4- 

Bizim bayramımız, tabii evvela 
sıhhatli olmamız sebebiyle, iyi bir 
bayramdır. Hamd olsun, 
kurbanımızı kestik, elimizden 
geldiği kadar dağıttık. İnşallah 
cenab-ı Hak kabul eder. 
Kitaplarımızın dağılması ayrı bir 
bayramdır. Abilerin arasındaki 
sevgi ve muhabbet, birlik 
beraberlik, apayrı bir bayramdır. 
Çünki fitne, adam öldürmekten 

büyük günahtır. Allahü teala sizi ve hepimizi böyle bir fitneye müptela olmaktan 
muhafaza eylesin. Ahir zamana yakın fitneler çoğalacaktır. O kadar çoğalacaktır ki, 
Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; Bir mü'min sabahleyin 
kalktığı zaman, yola çıktığı zaman, mü'minken, akşam kâfir olmuş. O günün 
fitnelerinden. Akşama müslüman olarak kavuşmuş; ama sabahleyin kalktığı zaman 
kâfir olmuş. Ne büyük felaket ya rabbi. Onun için, Resulullah efendimiz 'aleyhissalatü 
vesselam' buyuruyorlar ki; Ahir zamanda gelecek müslümanlar, emr olunanlardan 
onda birini yapsalar, kurtulurlar. Ama siz ey Eshabım, onda birini terk ederseniz, 
helak olursunuz. Bu onda bir nedir ya Resulullah, dediler. Mübarek buyurdu ki; Ahir 
zamanda din âlimi kalmayacak. Onlar çok nadir yerlerde, nadir zamanlarda 
bulunacaklar. İkincisi, dinlerini öğrenmek için müracaat ettikleri kişiler, din cahili 
olacaklar ve onlardan hep yanlış şey öğrenecekler. Tabii ki felakete gidecekler. Onun 
için, ahir zamanda gelecek insanların, dinlerini, imanlarını korumak için çok hassas ve 
çok dikkatli davranması lazımdır. Dinden bahsedenlerden çok korkmak, çok ürkmek 
lazımdır. Doksandokuzu doğru olabilir; ama bir yerde öyle bir şey söyler ki, insanın 
imanını götürür. En iyisi, hiç dinlememektir. Kitaplarımız varken başka şeylerle, başka 
işlerle uğraşmak, hiç doğru değildir. Hakiki kitaplarımız dururken, okusunlar, istifade 
etsinler. Gaye, kitaplarımızdır. Hakiki bal, ortadadır. Top ortada, kapan erler nerede? 

Sevgi, sevgilinin sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir. İki, sevdiğinin 
üzüntüsüyle, sevinciyle paylaşmak, ona her halükârda destek ve yardımcı olmaktır. 
Üçüncüsü, onun gıyabında, onun haberi yokken bile, arkasından ona dua etmektir. 
Çünki Allahü teala birgün Musa 'aleyhisselam'a buyurdu ki; Bana temiz ağızla dua 
yap, temiz ağzınla bana dua et. Musa 'aleyhisselam' dedi ki; Ya rabbi, ben bunu 
yapamam. Benim ağzımın temizliğini ben nasıl garanti verebilirim ki, biz bütün gün laf 
ediyoruz, her şeyi konuşuyoruz. O zaman cenab-ı Hak buyurdu ki; Git o zaman 
başkalarının duasını al. Onların ağzı, senin için günah işlememiştir, dualarını kabul 
ederim. Bunun üzerine Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; 
İki kişinin duası red olmaz. Biri, mazlumun, zulme uğramış, hakarete uğramış, kalbi 
kırılmış, üzüntülü bir müslümanın yaptığı dua red olmaz, kabul olur. Dolayısıyla, adam 
üzmekten, adam kırmaktan çok dikkat edelim. Çünki Allahü teala kırılıyor. Yani taşa 
değil de, taşı atana dikkat etmek lazımdır. Mektûbât'ta öyle geçiyor. Başınıza bir taş 



 

 
geldiği zaman, başınız yarıldığı zaman, siz taşı elinize alıp da, ey taş, neden başımı 
yardın, neden bana bu zulmü yaptın der misiniz? Denmez ki. O taşı kim atmış, onu 
düşünürsünüz. Düşünün, Allahü teala kulları eliyle, size şu veya bu şekilde üzüntü ve 
sıkıntı verdiyse, taşın ne suçu vardır? Onu size gönderene bakın. Eğer bir itirazda 
bulunursanız, eğer bir tepki gösterirseniz, bu Allahü tealaya kadar gider. 

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -1- 

Mübarekler buyuruyorlar ki "her derd-ü 
belanın, her üzüntünün, her sıkıntının 
mutlaka bir karşılığı vardır. O, günahtır". 
Günah işlendiği anda Allahü teala bir ceza 
verir. Üzüntü verir, sıkıntı verir, darlık 
verir, bir şey verir, bir hastalık verir. O 
halde dünyada çekilen her sıkıntının 
karşılığı, bir günahtır. Allahü teala 
buyuruyor ki, her günahın karşılığı vardır. 

Ebu Bekr-i Sıddik radyallahü anh; Bütün günahlarımıza karşı Allahü teala ceza 
verecekse, bizim kurtulacak tarafımız yok, buyuruyor. Ne olacak bizim bu halimiz 
deyince, Peygamberimiz buyurmuşlar ki, sen hiç hasta olmazmısın? (Olurum ya 
resulallah). Peki sen hiç üzüntü, sıkıntı çekmezmisin? (Çekerim ya resulallah). Bütün 
bunlar buyurmuş, o günahların kefaretidir. Allahü teala bunları verir. Onun için bir 
mü'mine gelen derd-ü bela nimettir. Mutlaka günahlarına kefaret. Sevinmesi lazım 
müminin, üzülmesi değil. Sonra kime isyan ettin?... Senin neyin var ki?... Ne gözlerin, 
ne kulakların hiç hiç bir şey!.. Hepsi Allahü tealanın bir emanetidir. Verir, yarın da alır. 
Onun için tövbe istiğfar etmeli. Bana bela ver dememeli, Allah korusun o yanlış olur. 
Peygamberimizin emri var. Biz talip olmayız, gelince de isyan etmeyiz. Fakat şunu 
unutmayalım ki, eğer bu gelen bela, musibet kendi irademizle gelmişse çok 
tehlikelidir. Birgün bir arkadaş mübareklere soruyor, kaza ve kader nedir? Çok merak 
ediyorum diyor. Mübarekler buyurmuşlar ki; Senin anlıyacağın gibi söyliyeyim, 
insanda icraat iki türlü olur, bir iradesiyle olur, bir de irade dışı olur. İşte gözün 
görmesi, kulağın işitmesi, kalbin çalışması, eğer iradeyle oluyorsa kaza, iraden dışında 
oluyorsa ona kader denir. Eğer iradenle iş yapıyorsan buna kaza denir. İraden 
dışındaysa buna kader denir. Sen ona dokunamazsın. O kendi mecrasında akar akar 
akar ve gider. 

30 Kasım 2013  Cumartesi 



 

 
 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -2-  

Yunus Emre bu büyüklerin çadırının kapısını 
araladı. Aşk orada başlıyor. Kapının 
perdesini bir kaldırdı Yunus Emre oldu. Bu 
büyükler orada. 
Hayatta ele geçirilecek en zor iş, bir Allah 
adamını tanımaktır. 

Ne kadar bahtiyarız. Elhamdülillah! 
Neşeliyiz çok şükür. 

Ubeydullah-ı Ahrar hazretleri buyuruyorlar 
ki; Allahü teâlâ'nın rızasına kavuşturan tasavvufta en kestirme yol, Onun kullarına 
iyilik etmek, hizmet etmekdir diyor. Cenab-ı hakkın rızasına kavuşturan en kestirme 
yol, Onun kullarına iyilik etmekdir diyor. Onun için herkese iyilik edin. Herkese ama. 

Herkese iyilik edin. Bizim şahsen fert olarak, Allahü teâlâ'ya arz edecek, kabule layık 
hiç bir ibâdetimiz yoktur. Yani kendimiz için yaptığımız ibâdetler ile kurtulmamız 
hemen hemen imkânsızdır. Fakat bir müminin duâsıyla, yapılan bir iyilik ile Cenab-ı 
hak bir razı oldu mu, harika olur. Onun için duâ almaya bakın. Duâ, duâ, duâ. Yine o 
Ubeydullah-ı Ahrar hazretleri öyle buyuruyorlar. Benim âdetim buyuruyorlar, 
herkesten duâ isterdim, herkesten ama, muhakkak duasını isterdim. Birgün bir 
yerden buğday almış, buğdayı almış köyüne gelmiş. Aaa demiş, ben duâ alacaktım, 
unuttum. Buğdayı indirdikten sonra merkebe binmiş, o köye tekrar gitmiş… Kaç 
günlük yol, o satıcıyı bulmuş. Ne oldu diyor satıcı, buğday bozuk mu çıktı diyor. Tabi 
buğdayı sattığını da biliyor. Hayır! Hayır diyor, o değil. Ben diyor, herkesten duâ 
isterdim, âdetim budur. Sizden duâ almayı unuttum. Bana duâ eder misiniz? Adam da 
şaşıyor. Ya Rabbi! diyor, aç bunun kalbini. Ve Ubeydullah-ı Ahrar hazretleri oluyor. 
Büyük evliya oluyor… Onun için kardeşim, herkesten duâ isteyin.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -3- 

Annenin duasını alın. Babanın duasını alın. 
Efendim, herkesten duâ isteyin. Bir müminin 
duâsıyla, insan inşallah maksadına erişir. 
Maksat ne? Cenab-ı hakkın rızasına kavuşmak. 
Şu bir bardak suya, tertemiz suya bir çöp 
kaçsa içemezsin. Bir kıl kaçsa içemezsin. İşte 
ibâdetler de böyle. Karışıksız ve katışıksız 
olmalı. Evet, çoğu temiz olsa da, o pislik mide 

01 Aralık 2013  Pazar 

02 Aralık 2013  Pazartesi 



 

 
bulandırıyor. İşte bu suyun tertemiz olmasına, ibâdetlerin tertemiz olmasına İhlas 
denir. İhlas demek, halis demektir. Karışmayan, katışığı olmayan demektir. Allah için 
yapmak demekdir. Yoksa, Ahmed'in takdiriyle Mehmed'in tenkidiyle ibâdet yapmak, 
ibâdet yapmaktan çıkar zaten o. 

Enver abinin böbreği fazla yorgunluğa gelmez. Kalabalığa gelmez ama burası cennet 
gibi geldi bize. Çok sevdim hepinizi, çok rahat ettim burada. İnşaallah ölmeden evvel 
tekrar kavuşuruz. Eğer gelemezsem Fatiha okursunuz. Ahirette kavuşuruz. Çünki 
hepimizin ömrü malum ya. Belli bir zamanda bitecektir. Bizim en büyük rahatlığımız 
ve huzurumuz, Rabbimizden gelecek olan o güne, o saate, zevkle bakıyoruz, şevkle 
bakıyoruz, korkmuyoruz. Enver abi niye güler yüzlü, ondan. Hep bundan. Allahü 
teâlâ'ya kavuşma saatinden endişesi olmadığından. Ancak bundan korkanlar huzursuz 
olurlar. Bundan korkanlar çok sıkıntıda olurlar. Dünya işi ters gitse önemli değil. 
Dinden bir noksanlık olursa o bir felaket işte. O zaman gözyaşı dökülür. O bir felaket. 
Onun için arkadaşlar, değmez bu dünya, sevilmeye veya üzülmeye değmez. Mülk, 
Allah'ın bir kere, bizim değil. Mülk Allah'ın. Vücut da Allah'ın. Bir kullanma hakkı 
verilmiş, bir kullanma imkanı verilmiş, bu kullanmakta da, iki şey bildirilmiş. Böyle 
yaparsan iyi, böyle yaparsan kötü. Böyle yaparsan cennete böyle yaparsan 
cehenneme gideceksin.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -4-  

Paranı istediğin yerde kullan. Ama hesabını 
vereceksin. Hiç kimsenin şerefi, ne çok malıyla, ne 
çok parasıyla, ne çok dairesiyle, bilmem nesiyle 
ölçülmez. İnsanın haysiyet ve şerefi takva iledir. 
İbâdet iledir. Haramlardan sakınmak iledir. Hizmet 
yapmak iledir. Çünki Ankara'da böyle güzel bir 
cami yapmışlar arkadaşlar, bizim tesislerde. Cuma 
namazına oraya gittim. Cuma namazından sonra 

arkadaşlara bir kaç şey söyleyeyim bari dedim. Dertleştiğimiz gibi. Orada şunu 
söyledim arkadaşlara, çok hoş oldu. İnsanlara kıymet veren kıymetsizdir. Allahü 
teâlânın kıymet verdiğine kıymet veren kıymetlidir. 

İnsanların kıymet verdiğine kıymet veren kıymetsizdir. İnsanın ne kıymeti vardır ki? 
Allahü teâlânın kıymet verdiğine kıymet veren elbette kıymetlidir. Allahü teâlâ neye 
kıymet verir? Güzel geçinmeye mesela. Allahü teâlâ neye kıymet veriyor, namaz 
kılmaya mesela. Allahü teâlâ neye kıymet veriyor, çalışmaya kıymet veriyor. Allahü 
teâlâ çalışanı sever. Allahü teâlâ neye kıymet veriyor, güler yüzlü tatlı dilli olmaya. 
Ona kıymet veren kıymetlidir. Yoksa senin bankada şu kadar paran var, benim şu 
kadar arabam var bunun ne faydası var. Çünki şimdi insanların tek değer ölçüsü, 
mesleği nedir? Hangi fakülteyi bitirmiştir? Hangi dairede çalışıyor? Öyle mi? Ne kadar 
maaşı var? Evi var mı? Kirada mı? Neden bunu söylüyorum? Evlilikte bunlar aranıyor. 
Ona da sinir oluyorum. Yani Allahü teâlâya itimadı, Allahü teâlâya tevekkülü bırakıyor, 

03 Aralık 2013  Salı 



 

 
üç beş tane bez parçasına üç beş tane bilmem neye bel bağlıyor, ona güveniyor. 
Allahü teâlâya güvenen, Allahü teâlâdan beklesin. Mala, mülke, etikete güvenen, 
ondan o kadar hayır görsün. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -5-  

Bir gün Hindistan'dan kocaman 
bir kitap geldi. Mücahid dedi ki, 
dedeciğim, bir yer açın, okuyun, 
biz de dinleyelim. Peki buyurdular 
mübarekler. Bir yeri açtılar. Bize 
okudular, terceme ettiler. Oradan 
aklımda iki şey kaldı. Yani 
okuduklarından aklımda kalan; 
Bir tanesi şu: Peygamberimiz 
(sallallahü aleyhi ve sellem) 
buyuruyorlar ki: Her müslüman 
ahirette yedi sualden hesaba 
çekilecek, Bir tanesi İman. Ehl-i 
sünnet velcemaat itikadında 

olmak. Yani peygamberimizin bildirdiği gibi inanmak. Sonra ikinci suale çekilecekler. 
Daha, imanı bozuk olanlara başka sual yok. Binaenaleyh, Rabbimize hamdolsun 
hepimizin itikadı düzgün yani büyüklerimizin bildirdiği gibidir. İnşaallah bu itikadla 
ölürüz. Çünki bu zamanda Allah korusun, imansız ölme tehlikesi de çok var. Allah 
korusun, Allah korusun. İmansız ölmek tehlikesi var. Öfkeli bir laf ederiz. İslamiyetin 
herhangi emri ve yasağını hafif görürüz, bu zamanda bunlar olmaz deriz. Bunların 
hepsi küfre götürücü şeylerdir. Elfazı küfür var. Çok anlatıyor kitaplar. Onları okumak 
lazım yani insan, ağzından ne çıkarsa kâfir olur. Bunları bilmekte fayda var. Çünki 
insan maazallah bir laf söyler ağzından, kâfir olur. İstediği kadar namaz kılsın, istediği 
kadar hac yapsın, istediği kadar oruç tutsun, kurtaramaz kendisini. 

Yaaa! Efendim, buyurdular, birincisi o kitapta yazıyor işte, birincisi imanı düzgün 
olanlar ikinci suale çekilecekler. İkinci hesaba. O da namaz. Niye hocamız sünnet 
yerine kaza namazı niyet edin diyorlar… Çünki sual var. Ne kadar borcun varsa 
hesaba çekileceksin. Allah muhafaza eylesin. 

O bakımdan Allahü teâlâ'nın emri olan farzları bir an evvel bitirmek lazım. Borç afv 
olabilir. Ama ya afv olmazsa? Böyle bir imkan varken, niye kaza etmeyesin. Hele 
namaz kılmamak düşünülemez bir kere. Yani bir mümin, eğer namaz kılmıyorsa, 
çünki namaz, dinin direğidir. Siz, direksiz ev, çadır gördünüz mü, olur mu öyle şey. 
Yıkılır yani. Namaz mutlak var, kazaya kalmışları da biran evvel bitirmek lazım. Çünki 
bu suâldir. Enver abi, mübarekleri tanıdığı zaman namaz kılıyordu. Kuleli askeri 
lisesinde. Fakat, işte ondört onbeş yaşındaydık demek ki. Namaz kılıyordum ama 
mübarekleri tanıdıktan sonra asıl namaz kılmaya başladım. Çünki ben, âdet olan 

04 Aralık 2013  Çarşamba 



 

 
namaz kılıyordum. Âdet yani, babam öyle söylemişti, annem de. Bir de namazın 
ehemmiyetini öğrendik adam akıllı, onbeş yaşından beri. 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -6- 

Namaz çok mühim abiler. Oruç, zekat, 
hac, gusl abdesti. İşte çok mühim bunlar. 
Suâl var çünki. Onun için dolgu diş, 
mezheb taklidi, kaza namazı... Hep 
bunlar, bu suâllere verilecek cevablara 
hazırlanmak içindir. Ne zorluğu vardır? 
Zorluk olsa bile, öbür taraftaki zorluğa 
göre, zor olsa ne olur. Öbür tarafta Allah 
korusun, ya cevab veremezsek?.. 
Efendim, buraya kadar 6 etti. Bir de 
yedincisi var ki, aynı kitapta yazıyor... Bu 

suâlden peygamberler de korkmuştur. Yani altısını bitirmiş, yedinci suâli verecek, 
cennete gidecek. Bu suâlden diyor, peygamberler dahi korkmuştur. Peygamberimiz 
sallallahü aleyhi ve sellem buyuruyor bunu. Bu hadis-i şerif çünki, yedinci suâl çok 
mühim. O da kul hakları. Bu zamanda kırıp dökmek, bağırıp, çağırmak, vurup dövmek 
olabilir. Ama hesap gününde, bir de bunun hesabı var, kul hakları var. Bunun ölçüsü 
şu: Bir müminin kalbini kırmak, yetmiş kere Kabe'yi yıkmaktan büyük günah. Kimin 
gücü yeter Kabe'yi yıkmaya? Kimin gücü yeter, hiç kimsenin. Ama, bir müminin 
kalbini kırdınız mı, yetmiş kere Kabe'yi yıkmaktan büyük günaha girersiniz. Onun için, 
hocamızın bize verdiği nasihat; Müslüman, güler yüzlü, tatlı dilli ve yumuşak olur, sert 
olmaz. Öfke yasak. Efendim, ama çok öfkelenmek geliyor içimden diyorsan?! Adamın 
içinden çok şey gelir, ama, onları bastırmak lazım, onları örtmek lazım. Yedinci suâl 
çok mühim.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

05 Aralık 2013  Perşembe 

06 Aralık 2013  Cuma 



 

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

 
2012 senesi, kurban bayramında Enver abim buyurdular ki; -5- 

Bir gün bir müslüman bir kâfirle savaşa tutuşmuşlar. 
Fakat dakikalar, saatler geçmiş, hiç kimse birbirini 
yenememiş. En sonunda müslüman, bir dakika 
kardeşim, benim namaz vaktim geçecek. Bırak şu 
silahı, ben de bırakayım. Sen biraz dinlen, ben namaz 
kılayım, demiş. O da hay hay, söz, demiş. Gitmiş 
abdest almış, namaz kılıp gelmiş. Gene cenge 
başlamışlar, derken bu sefer kâfir, bir dakika. Ben de 
putuma tapacağım. Sen git dinlen, ben kendi ibadetimi 
yapayım, demiş. O da, doğru, ne yapacaksan yap, 
demiş. Kâfir cebinden putunu çıkarmış, tapmaya, dua 
etmeye başlamış. Tam o sırada müslümanın 
kalbinden, bu hazır kendi putuna taparken, çek bıçağı, 
bitir şu adamın işini, diye geçmiş. Düşünürken, ayağa 

kalkarken, hemen bir ayet-i kerime kulağına çarpmış. Allahü teala mealen buyuruyor 
ki; Ahdinden dönenler için bir ikaz var. Nasıl sen ahdini bozarsın? O bile bozmadıktan 
sonra sen nasıl bozarsın, gibi. Eyvah, şimdi yandım, demiş. Neyse, kâfir putunu 
bıraktıktan sonra gelmiş bakmış ki, müslümanın eli ayağı titriyor, rengi bembeyaz. 
Kardeş, ne oldu sana böyle, demiş. Sorma. Senin yüzünden Rabbimden azar işittim, 
demiş. Ne oldu, demiş. Şeytan kalbime bir vesvese verdi, hazır sen puta taparken, 
seni öldürmek içimden geçti. O sırada ayet-i kerime meali işte; Ahdinizden dönmeyin 
diye. Cenab-ı Hakkın bu ikazından sonra elim ayağım titredi, mahvoldum, perişanım, 
demiş. Adam, yani cenab-ı Hak seni, benim için mi azarladı, demiş. Vallahi senin için 
azarladı, demiş. Elindeki kılıcı bir fırlatmış, ben de müslüman olurum biter bu iş, 
demiş. Müslüman olmuş, bu sefer iki kardeş sarmaşmışlar. Yine gitmiş kılıcını almış, 
gel bu sefer kâfirlere karşı beraber savaşalım, demiş. Biraz evvel onlar aralarında 
savaşırken, şimdi kâfirlere karşı o müslümanla beraber savaş yapmışlar ve orada şehit 
düşmüş. Düşünün, bir saat evvel müslüman oldu, bir saat sonra da şehit oldu. O 
bakımdan, herkes sonunu düşünmelidir. Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam', 
buyuruyor; Hayatımızda son muteberdir, en son muteberdir. Bazı insanlar ölümüne 
yakın çok hayır hasenat yaparlar, arttırırlar. Hizmetleri arttırırlar, hasenatı arttırırlar, 
arttırırlar da arttırırlar. Bu, hayra alamettir. Bazıları da ölümlerine yakın, dünyalıklarını 
arttırmaya çalışırlar. Onu arttırır bunu arttırır, öleceğini bildiği halde, devamlı surette 
onun derdi paradır. Buna hırs-ı piri derler, bu tehlikelidir efendim, buyurdular. Bu 
iyiye alamet değildir. Çünki Allahü teala her şeyi zıddıyla yaratmıştır. Ahiretin zıddı, 
dünyadır. Ahiret sevgisiyle dünya sevgisi tamamen zıttır. Birini seversen, birini 
sevindirirsen, diğerini gücendirmiş olursun. 

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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



 

 
Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -7-  

Sonra yine o kitapta okudular hocamız; Birinin 
hesabı görülmüş. Maalesef günahları çok. 
Sevabları az çıkmış terazide. Melekler bunu 
cehenneme götürüyorlar. Tam o sırada, sevap 
hanesine bir torba iniyor. O torbadan dolayı, bu 
sefer, sevabları çoğalıyor, günahlar azalıyor. 
Cenab-ı Hak, buyuruyor ki meleklerine, bu 
kulumu nereye götürüyorsunuz? İşte, Ya Rabbi, 
hesabı görüldü, günah tarafı ağır çıktı onun için 
götürüyoruz. Allahü teâlâ buyuruyor ki, bir 

daha bakın teraziye, mizana bir daha bakıyorlar ki. Aaa. sevabı büyümüş, günahı 
küçülmüş. Diyorlar ki, o mümine sen dön geri cennete. Niye? diyor. Sana öyle bir ecir, 
öyle bir sevap son anda yetişti ki, senin sevabın çok arttı. Acaba diyor hangi sevap, ne 
yaptım dünyada da bana bu imdadıma yetişti. Melekler diyor ki, biz de bilmiyoruz. 
Açıp bakalım diyorlar, bir torba açıyorlar. Torbanın içinde iki kürek toprak çıkıyor. Arz 
ediyor melekler Cenab-ı Hakka Ya Rabbi, bu nedir? diyorlar acaba, bu müslümanın bu 
kazandığı sevap, iki kürek toprak nedir acaba? diye soruyorlar. Allahü teâlâ buyuruyor 
ki, benim bir veli kulum, bir evliya kulum, benim sevgili bir dostum, vefat ettiği 
zaman, bu onun cenazesine katıldı ve onun mezarına iki kürek toprak attı, ona yardım 
etti, ona hizmet etti. Onun için ben ona, bu ecri verdim. Onun için ona bu kadar çok 
sevap verdim. Eğer hayatta olan bir evliya kuluma, bir dostuma, biraz daha iyilik 
etseydi. Onu zaten çoktan afv ederdim. Allah! Bu öyle bir fırsat ki, bu öyle bir nimet 
ki. Bu öyle bir devlet ki, Allah hepimize nasib eylesin. Nasıl nasib etsin Cenab-ı Hak? 
Hocamız buyuruyorlar ki, kim bu kitapları, bu eserleri, bu hizmetleri yaparsa; "Rabbim 
bana, ona şefaat etmeyi nasib etsin" diyor. Bu bir fırsattır. Yani Allahü teâlâ'nın 
kullarına, bu eserleri vermek veya verilmesine sebep olmaktır, buyuruyorlar. İşte 
Rabbimizin bize en büyük ihsan ettiği, verdiği fırsat bu. Ve bir gün arabada 
beraberdik, buyurdular ki; "Kardeşim, eğer Allahü teâlâ bu hizmetlerden dolayı bize, 
bir nimet nasib ederse, ihsan ederse, verirse kardeşim, Rabbime diyeceğim ki; Ya 
Rabbi, benim dünyada din kardeşlerim vardı, onlarla ben bu hizmetleri yaptım. Onları 
da isterim". Dedim ki efendim, orası çok kalabalık, mahşer bu, Hac'da bile insan, beş 
dakika ayrı kalsa bir daha bulunamıyor. Çok kalabalık, dedim efendim, orada 
kaybolan olursa, onun hali ne olacak? Cevab buyuruyorlar ki, Allahü teâlâ'nın işlerinde 
karışıklık olmaz. Allahü teâlâ'nın işleri muntazamdır. Dünyada kim kimi seviyorsa, 
ahirette beraber olacaktır. Herkes sevdiği ile beraber. Elhamdülillah. Herkes sevdiği ile 
beraber olacaktır. Hiç kimse endişe etmesin buyurdular. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

07 Aralık 2013  Cumartesi 



 

 
 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -8-  

Kim kimi severse dünyada, ahirette 
onunla beraber olacaktır. Ama ben 
hepinizi seviyorum. İnşaallah 
ahirette de beraber oluruz. 
Müjdeler çok. Yeter ki Allahü teâlâ 
bizi, nefsimizin şerrinden ve 
şeytanın şerrinden muhafaza 
eylesin. Ölümlü dünya. Hayal. 
Sonra herşey hayal. Bugün işte 
buraya geldik, bitti. Herşey 
bitecek. Biraz sonra El-Fatiha 
diyeceğiz, gene bitecek. 
Kalmayacak birşey. Kalıcı olan, 
sonsuz olan, bozulmayan, 
ahiretdir. Nasıl aynaya birşey 
vurur, gölge vurur, aynanın önünde 
durduğu zaman onun görüntüsü 

oluyor, o görüntü hayaldir. Ama insan insandır, ev evdir, fakat hayaldir, yoktur. Ama 
bu aynada bu görüntünün olabilmesi için birşeyin gerçek olması lazımdır. Bir şeyin var 
olması lazım ki, aynaya gölgesi düşsün. İşte ahiret hakikattir. Ahiretin hakikati bu 
aynada gözükmektedir. Şunu söylemek istiyorum, dünyada görülen herşeyin aslı 
cennettedir. İnsanın aslı cennettedir, meyvanın aslı cennettedir. Her güzelliğin, 
tabiatın güzelliği, hakikati cennettedir. Mübarekler buyurdular ki, büyüklerimiz eğer 
bu çileyi çekmeselerdi, oluk gibi kan akıtmasalardı, evlerini, barklarını, yurtlarını terk 
etmeselerdi, biz nasıl Müslüman olacaktık? Bu, hak değil midir. Eshab-ı kiram 
Arabistan'dan çıkmışlar, Anadoluya, İspanya'ya, kuzey Afrika'ya, Hindistan'a, Çin'e, 
her yerine dağılmışlar. Bir daha geri dönmemek üzere dağılmışlar. İstanbul'a, her 
yere. Niye? Allahü teâlâ'nın kulları yanmasın diye. Osmanlılar, Viyana kapılarına 
kadar, at sırtında, yaya, neyse, İslamiyeti yaymışlar. Eğer onlar olmasaydı, hangimiz 
müslüman olacaktık. Osmanlılar geldiler, âlimler geldi, evliyalar geldi, dedelerimiz bu 
sayede müslüman oldular. Bu gelen emanet, bizden sonraki nesillere aktarılmazsa, bu 
emanete hıyanetlik olmaz mı? Yani bizlerin Müslüman olması için evlerini terkettiler. 
İstirahatlarını terkettiler. Ölüme koştular, islamiyeti yaydılar. Anlattılar ve bu vesileyle 
biz de Müslüman olduk. Bunlar bu hizmetleri yapmasalardı biz müslüman 
olamayacaktık. Hadi olduk, peki bize kadar bu emanet geldi, bizden sonra ne olacak? 
Eğer biz de kitapları yaymazsak, eğer biz de islamiyeti anlatmazsak, müslümanlığı 
öğrenmeden, işitmeden, duymadan, anlamadan, insanlar eğer cehenneme giderse 
bunun vebali hepimizin üzerine olmaz mı? Onun için arkadaşlar, bilin ki, büyük bir 
mesuliyetin altındayız. Hepimizin sırtında bu insanların hakkı var. Mecburum, 
mecburuz, onlara dinimizi anlatmaya. Cenab-ı hak gafletten uyandırsın. Bizim bir 
dağıtıcımız gazete falan veriyor sabahları. Bir kadıncağız demiş ki, oğlum bizi rahatsız 
ediyorsun, kaldırıyorsun pazarları. Demiş ki, annecim sen de abone ol. Allah! Allah! 
Kadıncağızın hoşuna gitmiş. Peki demiş, biz de abone olalım. Neyse abone olmuş. 

08 Aralık 2013  Pazar 



 

 
Hani bir hafta falan abone olur gibi. Sonra bir hafta sonra demiş ki, nasıl demiş 
annecim, tamam mı, devam mı? Demiş, oğlum, şimdi ben uyandım, demiş. Daha 
evvel çocuk uyanacak diye korkuyordu, fakat şimdi cidden uyandı. Onun için ölünceye 
kadar devam. Hele bir tanesi, öyle abone olmuş ki, öldükten sonra da mezarının 
üzerine bırakılmak üzere çocuklarına vasiyet etmiş. Benim abonem, ben öldükten 
sonra da devam edecektir, bıraktığım servetten ve her gün kabrimin üzerine 
konacaktır. Peki, demişler amca kabristana niçin konsun? Demiş, garip birisi gelir alır, 
istifade eder, gelip hergün gazetemi oradan alsın. 

-devamı var- 
ali zeki Osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -9-  

Siz neye güveniyorsanız ona güvenin fakat 
unutmayın; Kuvvetine güvenen, kuvveti bitti 
mi, yıkılır gider, anasına babasına güvenen, 
vefat etti mi biter. Malına mülküne güvenen 
şöyle böyle kaybolup gider. Ama Allaha 
güvenen devam edip gider. 

Biz, Allah için, Rabbimizin rızası için, onun 
için varız. Ve onun için çalışıyoruz. O şimdi 
bizi görüyor, kalbimizden geçenleri biliyor. 

İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman, ateşe giderken, Cenab-ı Hak Cebrail 
aleyhisselamı gönderdi. Kulum İbrahim'e sor bakalım bir ihtiyacı var mı, diye sordu. 
Geldi böyle havada, yâ İbrahim, bir ihtiyacın var mı? dedi. Var, dedi. Ne istiyorsun? 
dedi. Rabbimin sevgisini istiyorum, dedi. Kardeşim şimdi sırası mı, bak ateşe 
gidiyorsun, başka şey söylesene. Demiş ki, "kenara çekil". Allaha itimata bak; Demiş 
ki: "ateşi yakan O, beni gönderen O, beni yaşatan O, sen kimsin, sen nesin. Sen bir 
meleksin. Seni de gönderen O. Bana Rabbim yeter. Sen kenara çekil" diyor. Cebrail 
aleyhisselam arz etti Cenab-ı Hakka, Allahü teâlâ sordu Cebrail aleyhisselama, kulumu 
nasıl buldun. Ya Rabbi bu Halil, bu dost, çünki kimseyi gördüğü yok. Dost böyle olur. 
Şimdi diyor Cenab-ı Hak orasını, serin 
pınarlar yap diyor. İniyor, ben nereye 
geldim diyor, ateş yok. O kadar büyük 
ateş ki herkes kül olur diye bekliyor. 
Yani ateş sönecek de, inecek aşağıya 
da küllerini bulacak. Aaaa, ateş 
bitiyor, Hazret-i İbrahim'in uykusu 
gelmiş bak uyuyor. Başa çıkılmaz 
bununla diyorlar. Tabii İbrahim 
aleyhisselam böyle. Dost!.  

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -10- 

Cenab-ı Hak buyuruyor ki hadis-i kudside; Ey 
Habibim, sen olmasaydın, sen olmasaydın, 
ben hiç bir şeyi yaratmazdım. Levlâke, 
Levlâke, .. Ey habibim, ey dostum, ey 
sevgilim, sen olmasaydın, sen olmasaydın, 
melekleri, kainatı, hiç bir şeyi 
yaratmayacaktım. Böyle bir yüce 
peygamberin ümmeti olmak müthiş bir şeydir. 
Çünki daha evvelki peygamberler bu 
ümmetten olmak istemişlerdir. Bu ümmet 
büyük ümmettir. Bu ümmetin mensupları 
müthiş! Onun için peygamber efendimize 
aleyhissalatü vesselam biraz benzerlik, 

Cenab-ı Hakkın rızasını, sevgisini coşturur. Bütün günahlar silinir, süpürülür inşaallah. 
Nedir peygamberimize benzemek, aleyhissalatü vesselam, peygamberimiz ne için 
gönderilmiştir bu dünyaya? Geliş sebebi nedir? Onun kullarına islamı yayması, 
insanlara tebliğ etmesi için gelmiştir. 

İşte kim, her ne şekilde her ne surette, peygamber efendimize bu bakımdan 
benzerse, onun vârisi olur. Peygamber efendimizin aleyhisselam sevdiği olur. Allahü 
teâlâ ondan razı olur. Onun için siz, bir gazete vermeyi az görmeyin. Bir kitap vermeyi 
az görmeyin. Ve yahut da verilmesine sebep olmalıdır. Hepimiz aynı maksatla, aynı 
gaye ile çalışıyoruz. Son bir defa daha söyleyeyim. Bir gün bir mübarek gelmiş 
Abdülhakim efendi hazretlerine, demiş ki, efendim bizim ahirette halimiz ne olacak? 
Biz battık. Günah desen dağ gibi, ibâdet desen hemen hemen hiç yok. Bizim ahirette 
halimiz ne olacak diye sormuş Abdülhakim efendi hazretlerine. Efendi hazretlerinin 
verdiği cevap, eğer gemi sahile çıkarsa yalnız kaptanını götürmez. Gemide kim varsa, 
sen bu gemide olmaya bak demiş. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -11- 

Cenâb-ı Hak hepimize hayırlı 
hizmetler nasib etsin. 
Peygamberimiz buyuruyorlar 
ki: "Allahü teâlânın bir kulunu 
sevmemesinin alameti, o 
kulun ne dünyaya ne âhirete 
hiç fayası olmayan işlerle 
uğraşmasıdır." Malayânî ile 
uğraşan, dedi-koduyla 
uğraşan, hele hele gıybet 
zaten felaket, haram. Süfyâni 
Sevri hazretleri buyuruyorlar 
ki, eğer ben gıybet etseydim, 
annemin babamın gıybetini 

yapardım, hiç olmazsa onların günahlarını alırdım. Onlara bir iyiliğim dokunsun 
isterdim. Sen bir ahlaksızın, bir günahkârın gıybetini yapıyorsun, adam orada bir 
günah işliyor sana yükleniyor, senin sevapların ona gidiyor, ne lüzum var. Ticaret bu 
mudur ya'nî! Tüccar kârlı iş yapmalıdır. Sen zarar ediyorsun. Sevâblarını başkasına 
veriyorsun, onun günahlarını yükleniyorsun. Niye? Nefsinin hoşuna gitsin diye. Olmaz 
öyle şey. Müflis kimdir, diye soruyor, Peygamber efendimiz. Eshâb-ı kiram o kadar 
edepli ki; Allahın Resulü daha iyi bilir buyuruyorlar. Hatta birgün günlerden bugün ne? 
diye soruyor Peygamber efendimiz, cevap yok, ya'nî Allahın Resulü daha iyi bilir. Ya'nî 
sen bilmiyorsun biz sana öğretelim gibi anlaşılmasın diye söylemezlermiş. Edep! 
Kimdir müflis? Allahın Resulü daha iyi bilir! Diyor ki mübarek; Ahiretde çok ibâdetle 
gelir çok sevapla gelir, ama kimisinin kalbini kırmıştır, kimisinin gıybetini yapmıştır, 
bunun sevâbları hak sahiplerine verilir, onların günahları buna yükletilir, ümitle gelir, 
cehenneme gider. Onun için kim gıybet yapıyorsa dinlemeyin, hatta onu ikaz edin, 
yapmayın, din kardeşinin bu kadar çok iyilği var, 3-5 kusuru varsa, kala kala ya'nî 
bunu anlatmak mı kaldı? Tabii en büyük gıybet Eshâb-ı kiramın gıybetini yapmaktır. 
Evliyanın gıybetini yapmaktır, bu daha büyük günahtır, Allah korusun. Hatta hocamız 
buyurdular ki; Gıybet edene sus diyen, yüz şehid sevabı kazanır. Bir büyük felaketi, 
hem onun için hem kendi için söylemiş oluyor, çünki gıybet etmek bir günah, 
dinlemek iki günah. Çünki dinlemesen o onu yapmıyacak ki. Bak aileler nasıl 
parçalanıyor, bakın cemiyetler nasıl bölünüyor, milletler nasıl parçalanıyor. Hep bu 
dedi-kodudan, bölünmekten, bölücülük yapmaktan. Gıybet kanser gibidir. Bu konuda 
bir yazı yazmıştık, o yazıyı bir daha okumak lâzım. Gıybet tehlikelidir, bazı üzücü 
şeyler oluyor, sonra çok sıkılıyoruz. Allah hepimizi, hem kendimizi ateşe atmaktan 
hem başkalarını felakete atmaktan muhafaza eylesin.. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -12- 

Esselamü aleyküm. 

Bir gün mübarekler buyurdular 
ki: Bir müslüman bir müslümanla 
karşılaştığı zaman ne duâ ederse 
Allah kabul eder. Çok mühim bu. 
Mesela efendim buyurdular; 
Kâbe-i muazzamayı ilk gören, ilk 
gördüğü anda ne duâ ederse 
Cenab-ı Hak kabul eder. 
Kâbe-i muazzama görüldüğü 
anda yapılan duayı Cenab-ı Hak 
reddetmez. 

Bir müslüman da bir müslümanla 
karşılaştığı zaman, göz göze 

geldiği zaman ne duâ etse Cenab-ı Hak kabul eder. Hatta buyurdular, müminin kalbi 
Kâbe'den daha kıymetlidir. Kâbe bir kul yapısı. Ama Allahü teâlâ ona çok kıymet 
vermiştir. Kalp doğrudan doğruya Allahü teâlâ'nındır.. Hele içinde Allah sevgisi, Allah 
korkusu varsa! Böyle, kalbi Allah sevgisiyle dolu olan, kalbi imanla dolu olan gönlü 
kırmak, yetmiş kere Kâbe-i muazzama yıkmaktan büyük günahtır ki, Kâbe'yi yıkmaya 
kimin gücü yeter. 

Ebrehe bile yıkamadı, yetmiş kere Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır diyor, 
müminin kalbini kırmak. Onun için arkadaşlar, din demek edep demektir. Edep demek 
din demektir. Şah-ı Nakşibend hazretleri öyle buyuruyorlar çünki, "Hiç bir edepsiz 
Allah dostu olamaz." 

Biraz evvel yine o mübarek zatın hayatını okuyordum. Onun bir başka sözü "Hiç bir 
cimri Allah dostu olamaz..". Allahü teâlâ'nın dostu olmak cömertlikten geçer. Hele 
edep meselesi çok mühim. Dolayısıyla, bir mümin bir mümini gördüğü zaman, 
karşılaştığı zaman sevgiyle, hasretle, cömertlikle, ihlasla efendim, duâ etmesi 
lazımdır, ne diye duâ edecek. İşte onu bildirmiş.. 

Esselamü Aleyküm'ün manası, Allah sana dünyada ve ahirette selamet versin, yani ne 
dünyada üzül sıkıl, ne de ahirette azap çek. Sen hem dünyada hem ahirette selamete 
çık. Ne güzel duâ... Peki müslüman ne diyecek karşısındakine, o da bir hediye vermesi 
lazım ya. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Senin bana dediğin gibi Cenab-ı Hak da 
sana aynı selameti versin. Başka, bereketler versin. Başka, Allah seni affetsin. Çünki 
hediye, biri size bir hediye verdi mi, ona, sizin daha fazla vermeniz lazım. Yani 
aynısını değil biraz fazlasını vermeniz lazım. İşte bu şekilde bir mümin bir müminle 
karşılaştığı zaman en güzel duâ bu. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

12 Aralık 2013  Perşembe 



 

 
 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, Cum'a 

gününü tebrik ederiz, müstecâb dualarınızı istirham 
ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 
ali zeki osmanağaoğlu

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

 
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 fark ederlerdi. 
Enver abim buyururlardı ki; "Müslüman hasreti çekilen insandır, özlenen insandır. Her 
an ihtiyaç duyulan insandır. Görsek de istifade etsek diye yanına koşarak gidilen 
insandır. Karşılaşmasak diye kaçılan değildir. Müslüman karıncayı bile incitmez…" 
buyururlardı. İşte Enver abimizin tarifi budur. 
Enver abim, zaman zaman hizmet için bazı arkadaşlara vazife verirlerdi. Mesela 
"huzurpınarı hizmetleri", kurulduğundan itibaren her zaman Enver abimin 
himayesinde idi. Zaman zaman çağırırlar, nasıl hizmet edileceğini anlatırlar, neler 
yapmamız lazım olduğunu, nelere dikkat edilmesi lazım olduğunu anlatırlardı. Bazan 
da telefon veya mail ile de bildirirlerdi. (Bizzat telefon ederek, şu kelimeyi, şu şekilde 
değiştirdim dedikleri de olmuştu. Mail ile irtibat ise hergün muntazam idi.) Birkaç 
defasında yanlarına oturtup kendi bilgisayarlarında huzurpınarını açarak şu dursun, 
bunu kaldır dedikleri de olmuştu. Hatta kendi bilgisayarlarından bazı bilgileri 
vermişlerdi (2008 de Yalova'da). 
Sarıyer'de 2008 senesinde ekim ayında huzurpınarı için şu nasihatleri yapmışlardı: 
"Ekibini sağlam kur, bundan sonra bir müddet hızlı büyürsünüz. Bizim işimiz insanlar 
kurtulsun diye uğraşmak, ahiretde yanmasınlar diye uğraşmaktır. Dinimizin yayılması 
için çalışanlar, Peygamber efendimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" vârisleridir. En zor 

13 Aralık 2013  Cuma 



 

 
iş, dîne hizmet etmektir. Allahü teala sevdiği işi sevdiklerine yaptırır, sevmediği işi 
sevmediklerine yaptırır. Allahü tealanın en sevdiği iş, dinimize hizmet etmektir. Kim 
dîne hizmet ederse din ona sahip çıkar. Dîne hizmet eden aziz olur. Ölürken şehid 
olarak ölür. Emr-i maruf sevabı, harp meydanında gazaya verilen sevabdan daha 
fazladır. Bu zamanda fitne çıkarmadan hizmet edebilmek çok mühimdir. Kibir ve ucba 
da dikkat etmek gerekir. Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam', küçük 
günahtan sakınıp, büyük günaha düşmenizden korkarım, buyuruyor. Ucubdan çok 
sakının. Ucub, biz bu günahı yapmıyoruz, demektir. İyilerin düşmanı çok olur. Hased 
edenler de çok olur, bazı şeylere kulağınızı kapayın. Bu dinin iki tane ayağı vardır. 
Birincisi öğrenmektir, ikincisi de öğretmektir. Eğer bize ecdadımız dinimizi 
öğretmeselerdi, biz şimdi kim bilir ne olurduk! Eğer onlar canlarıyla, mallarıyla, 
kanlarıyla, bol fedakârlıklar göstermeselerdi, hiç birimiz İslamiyyeti bilemezdik. Peki 
bizden sonra gelecek olan nesiller, ecdadımız bir sürü fedakârlık yapıp size bunları 
öğrettiler, peki sizler bize bunları niçin öğretmediniz derlerse halimiz ne olur? Onun 
için az da olsa bir şeyler yapmalıyız. Hiçbir hasenâtı geri çevirmemeliyiz. İmam-ı 
Rabbani hazretleri kuddise sirruh buyuruyorlar ki; Allahü teala bir kuluna iki şeyi 
vermişse, ona her şeyi vermiştir. Birincisi, Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı. İkincisi, ilim 
öğrendiği kimsenin Allah adamı olması. Allah adamı olmak çok zordur. Padişaha 
yazdıkları bir başka mektuplarında yine İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; 
Bütün vaazların, bütün nasihatlerin özü, Allah adamlarıyla beraber olmaktır. Çünki bu 
dünyada kim ile beraber olunursa, kim sevilirse, ahirette de onunla beraber 
olunacaktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki; Kişi sevdiği ile 
beraberdir. El mer'ü mea men ehabbe. Allah korusun, bir Allah düşmanına muhabbet 
beslersen, onunla beraber olursun. Bir Allah dostuna muhabbet beslersen, onunla 
beraber Cenette olursun. İnsanlar yanmasın diye uğraşmamız lazım. Sizin ahiretde 
kurtuluşunuz huzurpınarı ile olur. Huzurpınarı, Hocamızın anlatılmasında çok hizmet 
ediyor. Bu hizmetlerinizden memnunuz. Hocamız buyuruyordu ki; "Kalbden kalbe bir 
yol vardır; o yol, muhabbet yoludur. İş, o yolu ele geçirmektir. Bu muhabbet yolu ele 
geçerse, insan sevdiği ile beraberdir. Gece de beraberdir, gündüz de beraberdir. 
Dünyada da, ahiretde de beraberdir. Kabrde de, mahşer yerinde de beraberdir. 
Sevince beraberlik böyle olur" buyuruyorlardı. "İnsan seveceği kimseyi iyi seçmeli, 
ona göre sevmeli" buyuruyorlardı. Çünki Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve 
sellem, dünyada kimi severseniz ahiretde onun yanında olursunuz buyuruyorlar. Onun 
için, Kim olduğunuz değil, kiminle olduğunuz önemli. Ahiretde nerede ve kimlerle 
beraber olmak istiyorsak bu tercihi dünyada yapmalıyız. Kurtulmak için kurtulanlarla 
beraber olmak lazım. Son nefesde beyindekiler silinir, fakat kalbdekiler kalıcıdır. 
Beyin, bilgi yeridir, kalb ise sevgi yeridir. Son nefesde iman ile ölmek veya imansız 
ölmek, kalbdeki sevgiye tabidir." 

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

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi.  Fî emanillah. 



 

 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; -13- 

Bir zamanlar insanlar cenneti istemişler, 
Cenab-ı Hakkın rızasını istemişler. İlim ve 
feyz, yağmur gibi akmış. Kum gibi adım 
başında evliyalar yetişmiş. Neden? İnsanlar 
onu taleb etmişler. Yani cenneti istemişler. 
Allahü teâlâ da cennete, kendi rızasına bunları 
vesile kıldı, sebep kıldı. Her şey sebebledir. 
Demek ki bu büyüklere muhabbet, bu 
kitaplara sevgi, bu dine muhabbet, Cenab-ı 
Hakkın muhabbetine vesiledir. Sebeb oluyor 
çünki. Aynı yerlerde şimdi dünyalıklar doldu. 
Türbelerden hiçbir şey kalmadı. Fabrikalar 
var, tarlalar var, evler var, reaktörler var. 

Ya niye yok, talep yok şimdi. İstek yok ki. 
Yani bugün bu insanlar, Cenab-ı Hakkın 
rızasını istiyor mu, istemiyorlar. Cenneti talep 
etmiyorlar. Ahireti istemiyorlar. Ne istiyorlar? 
Dünya. Gökdelenler istediğiniz kadar. Demek 
ki Cenab-ı Hak öyle yaratmış ki kullarını, 

serbest iradeli. Ne isterseniz onun sebebini size 
veririm. Onun sebebini önünüze çıkarırım demiş. 

Dünyayı mi istiyorsun, buyur her tarafı imar edin. Ahireti mi istiyorsunuz, hay hay, 
her tarafta evliyalar ve âlimler. İstediğiniz kadar. Ama talep olması lazım. Binaenaleyh 
şimdi talep kalmadı. Ortada da, hiç olmazsa bizler fert olarak, aklı başına gelmiş, 
gafletten uyanmış, idrakine kavuşmuş bir fert olarak, biz ya dünyayı talep ederiz, 
ahireti terk ederek ve yahutta ahireti isteriz. 

Ahiretlik istiyene Cenab-ı Hak ahirete kavuşturacak imkanlar önüne koyar. Bazı 
insanlar vardır, bunlara karşı nefret içinde besler, nefret duygusuyla böyle iliklerine 
kadar irkilir, sevmez. Yani dünyada hiç kimseye Cenab-ı Hak sınırlamamış. Kalbinde 
neyi talep ederse ya da neyi isterse vermiş. Fakat çok merhametli olduğu için, Allahü 
teâlâ, neyin çok kötü olduğunu da bildirmiş. Bunu yaparsanız böyle böyle olurdu 
akıbetiniz. Eğer böyle böyle yaparsanız böyle olur neticeniz, akitebiniz. Aklınızı 
başınıza toplayın. Neyi isterseniz ben onu yaratacağım. Niye bizi buraya attın, niye 
bizi buraya soktun demeyin, neyi isterseniz ben size onun sebeblerini yaratacağım 
buyurmuş. Neticede, Peygamberimiz, " kişinin dini arkadaşının dini gibidir", buyurdu… 

-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -14- 

Hayırlı işlerde çok bulunmak, hep 
hayırlı işlerde olmak, iyiye 
alamettir. Mübarekler buyurdular 
ki; "Şu yapılan hizmetleri 
kendimizden bilsek yanarız. Bunlar 
tamamen himmet ile dua iledir. 
Cenab-ı Hakkın yardımı ile yürüyor. 
Burada biz hiçiz. Başarının sırrı 
buradadır" buyurdular. Allah 
muhafaza eylesin, bir gün 
aklımdan veya kalbimden bir defa 
bunda bizim bir numaramız var 
diye geçirmedim. Zaten geçirsem 
bize olan muhabbet biterdi. 

Kablolar arasındaki ufacık bir boşluk lambaların sönmesine kâfidir. Gelen cereyanın 
arasına girmemeli. Kabloyu açmamalı. Nefsinizi aradan çektiğiniz müddetçe, kablolar 
kuvvetlenir. İnsanlar aradan kendini çektiği müddetçe o kadar çok cereyan gelir, ne 
kadar çok cereyan gelirse, o kadar iş görülür, o kadar hizmet olur, herşey olur. 
Evliyaların başarılarının sebebi, kendilerini arada sıfırlamalarıdır. Bu sayede gelen o 
güçlü cereyan hem kendilerine hem de sevenlerine feyiz ve bereket veriyor. Bu 
zatların vefatları ile yaşamaları arasında fark vardır. Vefatlarından sonra daha çok 
himmet ederler. Vefatlarından sonra, otomatik olarak nefisleri aradan kalkıyor. Onlar 
her ne kadar yaşantılarında nefslerine hakim olsalar da, vefatlarında sonra bu da yok. 
Cenab-ı Hak vefatlarından sonra evliyalarının derecelerini aşağıya indirmiyor. 

 -devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; -15- 

Mübarekler buyurdular ki; " En çok 
Rabbime hamdettiğim şey, otuz sene evvel 
Kuleli'de tanıdığım Enver Ören'in bugüne 
kadar Elhamdülillah, edebinden ve 
tevazuundan hiçbir şey kaybetmemesidir ". 

Mübareklerle beraberiz, aynı evdeyiz. 
Beraber olmanın getirdiği, çok büyük 
iyilikler ve faziletler var; ama çok zordur, 
hassastır bu iş. 

15 Aralık 2013  Pazar 
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Yapmak başarı değildir, sormak başarıdır. 
Mübarekler bir şey dediklerinde biz; hemen dedik. Mübareklere, efendim üç ay sonra 
doktora imtihanı var ondan sonra olur mu demedik. Bizi Allah korudu. Sonra da bizi 
şanla şerefle doçent yaptılar. 
Mütevazi olan ne şikayet eder, ne şikayet edilir. Her zaman herkese sıkıntı veren 
kibirinden verir. Herkesin şikayeti de kendi kibirindendir. Mütevazi demek, ölmüş 
demektir. Ölmüş adam kimi şikayet eder; ölmüş adamı kim şikayet eder? 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;-16- 
Sabahleyin mübarekler buyurdular ki, 
aynen mübareklerin sözü, aynen şöyle 
buyurdular; "Kardeşim, sizin bu 
muvaffak olmanızın yarısı bu güler 
yüzünüzdendir". Sizin başarılı olmanızın 
yarısı buyurdular, bu güler yüzlü 
olmanızdır. Neden abiler? biliyor 
musunuz? Şimdi herkesin üzüntüsü, 
derdi var. Bir de biz ilave etmeyelim. Biz 
de 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 hastalığı mı arttı? Doksan tane fikir, öyle mi? 
Abiler vallahi biz çok şanslıyız. Yani bunu bir anlasak var ya, ufak tefek bütün kusurlar 
bitecek, herkes birbirini sevecek. 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. Çok büyük, Allahü teâlâ idrak nasib etsin, 
abiler. 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, insan evine kimi çağırır, kimi davet eder? Sevdiğini ve tanıdığını. 
Sokaktan geçen serseriye değil herhalde. 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. Var çünkü Kur'an-ı kerimde, kulakları 
vardır, işitmez diyor, Cenab-ı Hak. Gözleri vardır görmez diyor Cenab-ı Hak. Niye? 
Kapı kilitli, insan bir yere girerken kapıdan girer. Kapı kilitliyse, o kapı neresi? Kalp.. 
-devamı var- 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; -17- 

Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye'yi 
okuyan âlim olur. Mübarekler 
buyurdular ki; Benim ömrüm kitap 
okumakla geçti. 

Mübarekler buyurdular ki; 
İslamiyet iki şeydir. Öğrenmek ve 
öğretmek. Ecdat canlarıyla, 
mallarıyla, her şeyleriyle bizim 
müslüman olmamız için çalışmışlar.  

Kendilerinden sonrakileri 
düşünmüşler. 

Bir gün mübarekler buyurdular ki, 
mıknatıs saman çöpünü çekmez. Miknatıs, cevher neredeyse, metal, demir, nerede 
varsa, onu çeker. Şimdi hep soruyorlar, bana bilhassa çok soruyorlar. Bu arkadaşları 
siz nereden buluyorsunuz? Sokak sokak seçim yapmıyoruz ki, nasıl oluyor? Mıknatıs 
ortaya konuyor, kalbinde cevher olan yapışıyor, kendisi geliyor. Nitekim saman çöpü 
dibinde olduğu halde gelmiyor ve yapışmıyor. Neden? Cevher yok çünki içinde. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -18-  

Bir gün Mübarekler buyurdular ki; 
"Kardeşim, sonsuz cehennemi 
düşünen insan, nasıl rahat uyur, 
nasıl rahat konuşur, nasıl rahat 
eder, nasıl rahat oturur.'' Korkmak 
lazım. İman bir cevherdir. Çünki 
nasıl pırlantanın düşmanı çoksa, 
imanın da düşmanı çoktur. 
İmanımızın en büyük düşmanı 
nefsimiz çünki. Nefs, Allaha isyan 
halinde. Sen o cevheri korumakla 
görevlisin. Evvela kendinden kork, 
bu cevherin elinden çıkmaması için. 

Sonra imanın düşmanı kim. İmansızlar. Çünki esrarkeşler, herkesin esrarkeş olmasını, 
kumarcı, herkesin kumarcı olmasını ister. Görmüyor musunuz televizyonlarda, 
basında, şurda, burada imansızlar nasıl imana hücum ediyorlar, nasıl herkesin dinsiz 

18 Aralık 2013  Çarşamba 

19 Aralık 2013  Perşembe 



 

 
olmasını istiyorlar, nasıl gece-gündüz ona çırpınıyorlar. İman cevherini koumak için 
çare; kimde iman varsa onunla beraber olunacak. Başka çare yok. Çünki onda da 
iman var, sende de iman var. Niye çalsın ki. Halbuki bilakis, iki imanlı bir araya geldiği 
zaman o imanlar tazeleniyor, kuvvetleniyor, güçleniyor, daha kuvvetli oluyor. İşte 
onun için Peygamber Efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyuruyorlar ki; "Dinül 
mer'i, dinül ahihi'' insanın dini arkadaşının dini gibidir. İyi insanlarla beraber olan iyi 
insan olur, kötülerle beraber olan tam dinsiz olur. Onun için insanın dini arkadaşının 
dini gibidir. Hadis-i şerife uyarak arkadaşımızı iyi seçelim. Çünki Kuleli askeri lisesine 
daha ilk gittiğim zaman Hocamız bileşik kapları anlatıyorlardı. İşte kardeşim 
buyurdular. İki mü'min, bir mü'min, bir kâfir, iki kâfir. Neyse yani. İki kişi bir araya 
geldiği zaman bu bileşik kaplar gibi kalbten kalbe hareket başlar buyurdular. Eğer 
konuştuğumuz kişi günahkar, fâsık, facir biriyse onun bütün kasveti sizin kalbinize 
akmaya başlar. Sizden nereye gider. Sizden de boş kovaya gider. Ve onunla beraber 
olmaktan dolayı bir müddet sonra zifiri bir kalp, ondan da sonra küfür. Kalb kararınca 
haramlar tatlı gelir. Haramlar tatlı gelince icraat başlar. Allah korusun felaket, felaket, 
felaket. İş seçerken, eş seçerken düşünün, bir arkadaş seçiyorsunuz, insanın dini 
arkadaşının dini olduğuna göre, daima rahatça ibadetlerimizi yapabileceğimiz bir iş 
yeri, takva ehli din kardeşi. Mesture, müslüman, afife bir eş ile evlenen hem dinini 
kurtarır, hem dünyasını. Yoksa bu bir kumar değil. Kumar olamaz. Yazı-tura işi değil, 
hadis-i şerif sahihtir, sarihtir. Aklımızı başımıza alalım. Evet çok rahatız elhamdülillah, 
Allah bize bu günleri gösterdi. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, Cum'a 

gününü tebrik ederiz, müstecâb dualarınızı 
istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

 
90'lı yıllarda idi. 
Enver abim, Türkiye gazetesi bürolarındaki hizmet eden 
arkadaşlarımızın eğitimi için, bir ünite kurmuşlardı. 

Eğitim ünitesi. 
15-20 abi bu ünitede hizmet ediyordu. 
Her sabah birkaç bürodaki abilerle kitab okuyup sohbet ediliyordu. 
Akşamları da büroların müdürleri ile biraraya geliyorduk. 

20 Aralık 2013  Cuma 



 

 
Biz de bu ekip içinde hizmet ediyorduk. 

5-6 sene devam ettik… Bazı şartlardan dolayı, 97 şubat ayından sonra ara verildi. 

Bu hizmetin yoğun birşekilde devam ettiği sıralarda, 95 senesinde Enver abilerin 
Fatih'deki evlerine diş tedavileri için birkaç defa gitmiştik. 

Diş işimiz bittiğinde buyurdular ki; "Karşıma otur bakalım, seninle kahve içeceğiz, 
sohbet edeceğiz". 

Kahve içerken buyurdular ki; "Bürolarda ne anlatıyorsun, anlat bakalım". 

Biraz konuştuktan sonra; "Hubbu fillah- buğdu fillah üzerinde durun. Kim sevilir - kim 
sevilmez, bunu anlatın. Bir de birlik ve beraberliğin temini çok önemlidir, bunları 
anlatın" buyurmuşlardı. 

Enver abim, birlik ve beraberliğin temini için çok gayret ederdi. Bu konuya çok önem 
verirler, hassasiyetle üzerinde dururlardı. Sık sık abileri davet ederler, yemek 
yedirirler, sohbet ederlerdi. Bütün arkadaşlara da tenbih ederlerdi. "Bir araya gelin, 
kitap okuyun, çay için, yemek yeyin, yeter ki bir araya gelin, mü'minin yüzüne 
bakmak ibadetdir" buyururlardı. 

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -19-  

Mübarekler buyuruyorlar ki, 
"İslâmiyeti anlatmak demek 
Peygamber efendimizi anlatmak 
demektir. İnsan neyle meşgulse 
alın yazısı odur. Herkes alın 
yazısının iktizasını yerine getirir". 

Mübarekler buyurdular ki, "Benim 
ömrüm aramakla geçti. Biliyorum 
ama ben vesikalı yapmak 
mecburiyetindeyim. Diyemem ki, 
Efendi hazretleri'nden işittim. 
Benim ömrüm Efendi 
hazretlerinden öğrendiklerimin 

vesikasını aramakla geçti, onun için ilmihal kalıcı bir eserdir, kim ne derse desin". 
Maymunlar biliyorsunuz, aynayı yüzüne tutunca aynayı parçalar, çünkü görmüyor 

21 Aralık 2013  Cumartesi 



 

 
kendi çirkin suratını. Aynayı tuttuğun zaman ifrit olur, niye ben bu kadar çirkinim 
diye. İlmihal de ayna. Herkes bakıyor, güzel siması olan ondan zevk duyuyor, ilmihali 
seviyor, çirkin siması olan da sevemiyor. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -20-  

Efendim Cenab-ı hakka hamdolsun, bugün onların 
kabirlerini ziyaret ettik, geldik buraya. Allahü teala 
şefaatlerine nail eylesin. İnşallah, dünyada bize hoş 
geldiniz kardeşim buyurdukları gibi, ahirete gittiğimiz 
zaman da bize bir hoş geldin deseler yeter. Geri kalanı 
boşver. Birgün Mübarekler buyurdular ki, Allahü teala 
şefaatlerine nail eylesin, "kuddise sirruh", kardeşim 
buyurdular, ben evlendiğim zaman, Efendi hazretleri 
buyurdular ki, aileni üzersen, kayınpederini üzersen, 
kayınvalideni üzersen, bil ki, kabirde kemiklerim sızlar. 
Bu, şu manaya geliyor efendim buyurdular: Yani 
kabirdekiler dünyadakilerden haber alır, yani kabirdekiler 
dünyadakilerden haberdar olur. Ben de haber alırım 
buyurdular. Eğer arkadaşlar gıybet ederlerse veyahut 
hizmet ederlerse benim bundan haberim olur buyurdular. 

Dolayısıyla Cenab-ı hakka hamdolsun sahipsiz değiliz. Sahibimiz var, ipimiz var. Bir 
yere kaçamayız. Çünki uzaklaşmak istersek boğuluruz, Allah korusun. Kement derler 
buna. Kement demek, ucu halkalı, fakat ip uzaklaştığı zaman daralıyor halka, 
boğuluyorsun, o zaman tekrar geri geliyorsun. Allaha şükür ki halka var. Biz 
kaçamayız, bırakmazlar bizi. 

Bir gün Mübarekler buyurdular ki, dünyada üç büyük keramet vardır yahut da 
kerametlerin en büyükleri üç tanedir. Bir, bu büyükleri tanımak. Afiyet olsun abiler. 
İki, sevmek, maaşallah. Üç, yolunda gitmek, işte ilmihal okuyoruz. Elhamdülillah. 
Mübarekler buyurdular ki, Tam İlmihal benim hayatımdır. Çünki ben hayatımı ona 
vakfettim. 

Doğru. 1955 senesinde Kuleli'deyken, buyurdular ki bir gün, kardeşim buyurdular, 
bana, keşif yapanlar, bulanlar, neyse, kâfirler Cennete gidecekler mi gitmeyecekler mi 
diye sual sordular. Ben de onlara bir cevap yazdım buyurdular. İsterseniz ben bu 
cevabı yavaş yavaş okurum. İsteyen defterine yazsın buyurdular. Güzel bir defter 
aldık. Zaten sene sonuydu. Yazdık, yazdık, yazdık. Ama küçüktü defter, doldu, tam 
son sayfa, son satır bitti. Gittik Mübareklere imza istedik. Buyurdular ki, kardeşim 
âlim olmak isteyen bu kitabı okusun, evliya olmak isteyen bu kitaptakileri yapsın. O 
halde başka neye ihtiyaç kaldı buyurdular. Onun dışında başka neye ihtiyaç olabilir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

22 Aralık 2013  Pazar 



 

 
 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; -21-  

Hocamız buyuruyor ki: "Bu kitaplara ömrümü verdim. 
Kitapları okuyanlar satırlarında beni görürler. Arkadaşlardan 
ricam, kitap okumalarıdır. Ben de arkadaşları görmek 
istiyorum fakat ben ikinci yolu tercih ettim. Kitap yoluyla 

ulaşmayı tercih ettim. Siz benim gözüm, kulağım, ellerimsiniz. Siz olmazsanız ben bir 
işe yaramam, onun için kitapların dağıtılmasına yardım eden kardeşlerimi çok 
seviyorum ve onlara dua ediyorum. Yolunu şaşırmış bir kimseyi, doğru yola çevirmek, 
on tane kâfirin imana gelmesinden daha sevaptır." 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -22- 

Çok adi, çok zelil, çok feci insanlardık, Allahü teala 
bizi müslüman yapmakla, çok aziz, çok kıymetli, 
çok değerli eyledi. Allahü teala Peygamber 
efendimize 'aleyhissalatü vesselam' bundan önce 
gelen peygamberlere vermediği, dört büyük 
özellik vermiştir. Dolayısıyla, o dört büyük özellik, 
ümmeti için de çok değerli, çok kıymetli, çok 
geçerlidir. Çünki talebe, hocasından bir şey alır. 
Hepimizin hocası, müteselsilen O'dur 

'aleyhissalatü vesselam'. Allahü teala dört özelliği, yalnız Muhammed 'aleyhisselama' 
vermiştir. Dolayısıyla, o özelliklerden dolayı, Onun ümmeti, ümmetlerin en yücesi 
olmuştur. Birincisi, Allahü tealanın isimleri ve sıfatları vardır. Bütün bu isimlerinin, 
sıfatlarının kemâlâtını, hazret-i Peygambere ihsan etti. Daha önce hiçbir peygambere 
vermedi. Onu çok mümtaz yarattı. Efendi hazretleri buyuruyorlar ki; Bütün 
peygamberler Allahü tealaya âşıktır; bizim Peygamberimize ise, 'aleyhissalatü 
vesselam' Allahü teala âşıktır. İnsan aşkı uğruna her şeyi verir. Can, mal ne varsa.. 
İkincisi, Allahü teala bundan önceki peygamberlere kitap, sühuf gönderdi; ama 
Kur'an-ı kerim, önce gelen bütün kitapların özetidir. Yani bundan önceki kitaplarda 
olup da esas olan, Kur'an-ı kerimde olmayan yoktur. Yani Kur'an-ı kerimi okumakla, 
önce gelenleri okumuş ve iman etmiş olursun. Allahü tealanın bundan önceki 
ümmetlere vermediği ama bu ümmete mahsus kıldığı beş vakit namaz vardır. O 
namazın her bir hareketi, bütün meleklerin hareketidir. Yani gökte ne kadar melek 
varsa, hepsinin yaptıklarının toplamı, hazret-i Peygamberde vardır. Dördüncüsü, bizim 
Peygamberimize iman etmek, bütün peygamberlere iman etmek demektir. Yani öyle 

24 Aralık 2013  Salı 

23 Aralık 2013  Pazartesi 



 

 
bir Peygamber ki, Allahü teala önceki peygamberlere verdiği ne varsa, hepsinin 
özetini toplamış, bizim Peygamberimize 'aleyhissalatü vesselam' ihsan etmiştir. Ona 
inanmak, bütün peygamberlere inanmak demektir. Kur'an-ı kerime sahip çıkmak, 
bütün kitaplara sahip çıkmak demektir. Namaz kılmak, bütün meleklerin yaptığı 
ibadetleri, topluca yapmak demektir. Ve ilave olarak da, Allahü teala bizzat kendisinin 
bütün isim ve sıfatlarının kemâlâtını, cenab-ı Peygambere ihsan etmiştir. O halde, 
mevlid-i şerifte geçiyor, cenab-ı Peygamber ümmeti için yalvarırken, Allahü teala 
buyuruyor ki; Nedir ki bir avuç toprağa minnet eyledin? Ben ki sana âşıkım. Yani 
hepsini afv ettim. Hepsini afv eder; yeter ki sen iste! Yeter deyinceye kadar iste. Çok 
şanslıyız. Çünki cenab-ı Hak şefaatçi olarak böyle bir Peygamberi, bir de La ilahe 
illallah Muhammedün Resulullah kelime-i tayyibesini ihsan eylemekle, o kadar büyük 
bir imtiyaz vermiştir ki, böyle bir imtiyaz hiçbir ümmette yoktur. Onun için, bu 
ümmetin fertleri, Beni İsrailin peygamberleri gibidir. Çok kıymetlidir. Eğer bu kadar 
değerli olan müslümanların kıymetini müslümanlar bilmezse, kim bilebilir? Çok ayıp 
olur. Sonra cenab-ı Hakkın gücüne gider. Sadece Allahü tealanın rızası, 
Peygamberimizin 'aleyhissalatü vesselam' ümmeti olduğu için ve mübarek Hocamızın 
sevgisi kalbinde olduğu için ona sevgi ve muhabbet beslemek, asıl kaynağından su 
içmek gibi olur. Yani bu kadar büyük bir nimete kavuştuktan sonra, üzülen bir insan 
görsen, onu dövmek gerekir. Yani tonlarca para, Allahü tealanın verdikleri yanında hiç 
kalır. Dolayısıyla, Allahü tealanın verdiği nimetlerin yanında, o ufak tefek arızaların 
dile getirilmesi, çok tehlikelidir. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -23-  

Hocamız buyurdular ki; Her mezhebin en 
kıymetli ibadet şekli vardır. Bizim 
mezhebimizde kitap okumaktır, ilim 
öğrenmektir. 

Abdullah-ı Dehlevi hazretlerine feyz istemeğe 
gelmişler. Biz evden gelirken yanımızda bir şey 
getirmedik buyurmuş ve hocasının kabrini 
göstermiş. Bizde ne varsa O verdi, oradan 
isteyin buyurmuş. Bizden istiyorsanız, ondan 
aldıklarımdan veririm buyurmuş. Mevlana Halid 
hazretlerine; Ey Halid, talebenin çokluğunu 
kendinden bilip kibre kapılma, Pirânının 
bereketi olduğunu bil buyurmuş. 

Mübarekler, Enver'in yükünü alanın yükünü 
alırız buyurdular. Enver abiye dua edin. Ben de 
ediyorum. Hocamız, Enver'in sayesinde hepimiz 

rahatız buyuruyorlar. Mekki amca; kıyamete kadar hak yolda bulunan bir cemaat 
bulunacak, bu zamanda bu cemaat Hilmi bey ve talebeleridir buyurdular. 

25 Aralık 2013  Çarşamba 



 

 
İnsanları başarılı yapmanın sırrı, ilgi ve sevgidir. Allah sevgisine kavuşmanın, 
büyüklerin kalbine girmenin şartı hizmet ve edeptir. İkisi beraber olacak. Biri var, 
diğeri yoksa bir işe yaramaz. Hocamız, Efendi hazretlerine karşı hizmette kusur 
etmedim ve hiç üzmedim; Enver de öyle buyurdular. İhlassız amel, kalp para gibidir. 
Hiçbir işe yaramaz. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; -24- 

Hocamız buyurdular ki: 
Efendim, Kâbe-i muazzamayı 
ilk gördüğünüz anda yapılan 
duâ reddedilmez. Meselâ, 
Seyyid Abdulhâkim efendi 
hazretleri öyle buyurmuşlar. 
"Ben Kâbe-i muazzamayı ilk 
gördüğüm anda, (Yâ Rabbi, 
benden okuyanı âlim yap, beni 
seveni dostun yap!) diye dua 
etim. Bir mü'min bir mü'mini 
gördüğü zaman, karşılaştığı 
zaman, yapılan duâ reddolmaz. 

Çünki mü'minin kalbi, Kâbe'den daha üstündür. Çünki Kâbe'yi İbrahim aleyhisselâm 
bina etti. Allahü teâlâ kıymet verdi, bütün mü'minlerin kıblesi oldu, ama kalb Allahü 
teâlânın kudreti ile yaratılmıştı ve kalbin ne kadar kıymetli olduğunun en iyi vesikası 
şu hadîs-i şerîftir: Peygamber Efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyurdu ki, 
(Mü'minin kalbini kırmak Kâbe'yi yıkmaktan daha fenadır.) Ebrehenin ordusu geldi, 
yıkamadı Kâbe'yi. Hatta Abdulmuttalibin develeri alınmıştı, gelmiş Ebrehe'ye demiş ki, 
(Sen benim develerimi almışsın. bu devleri geri almaya geldim. Ebrehe (Sen deli 
misin?) demiş, (Ben senin yurdunu yıkmaya geldim, Kâbe'yi yıkmaya geldim, işte 
ordularım, sen hâlâ 3 -5 deveden bahsediyorsun. Nasıl iş bu) diyor. Abdulmuttalib 
şöyle diyor. (Develer bizim, Kâbe'nin sâhibi Allah, benim develerimi verin. Kâbe'nin 
sâhibi Allah. Eğer gücün varsa git yık.) Ve yıkamadı. Ebabil kuşları geldi, duman etti. 
Beyinlerinden girdi, ne enterasan bir mu'cize! Ebabil kuşlarının attığı her taşta, 
öldüreceği askerin ismi yazılı idi ve her taş beyinlerine saplandı. Bütün ordu, helâk 
oldu. 

Ya'nî aziz kardeşim, mü'mini görünce, ilk karşılaştığınız zaman yapılan duâ kabûl olur. 
İyi bir duâ etmek lâzım. İyi bir duâ etmek lâzım ki, Allahü teâlâ kabûl etsin. O dua 
Esselâmü aleyküm. Ne demek, Allah sana bu dünyada ve ahırette selâmet versin. Peki 
mü'min ne diyecek buna; ve aleyküm selâm ve rahmetullah. Allah celle celalühü bana 
selâmet verdiği gibi sana da selâmet versin. Bereketler versin! Çünki birisi bir hediye 
verdi mi alın, aldığınızın fazlasını vermeye çalışın. Onun için birisi (Esselâmü aleyküm) 

26 Aralık 2013  Perşembe 



 

 
dedi mi (ve aleyküm selâm ve rahmetullah) deyin, biraz fazlasıyla (ve berekâtuhu) ve 
bereketler versin. Esselâmü aleyküm çok faziletlidir arkadaşlar. 

Çok ibâdet insanı kurtarmaz. Hattâ çok ibâdet ba'zan tehlikeli bile olabilir. Nasıl olur? 
Ucubla ya'nî çok ibâdet yaptığı için kendini beğenirse tehlikeli olur. Kibirlenir, 
mahvolur. 

-devamı var- 
ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Sene 1987... Şubat ayı. 

Enver abim burun ameliyatı olmuştu. 

Hastaneden eve geldikleri gün, bizim evde hazırlanan 
yemekleri bir tepsi içinde Enver abimlere götürdüm. 

Niyetim sadece, geçmiş olsun ziyareti olup, elimdekileri kapıdan bırakmak idi, içeriye 
girmeyi düşünmemiştim. 

Yolda giderken akşam ezanı okunuyordu. 

Kapıyı rahmetli hanımannemiz açtılar ve "Enver abin namaz kılıyor, biraz bekleyin, sizi 
içeriye alsın" buyurdular. 

Tabii pekçok sevindim. 

Biraz sonra Enver abim kapıya geldi ve giriş kattaki oturma odasına beni aldı. 

O gün ameliyat olduğundan yüzünün çoğu yerinde sargılar vardı. 

Soba yanıyor ve yanında seccade serili idi. 

Namaz kıldın mı buyurdular. 

Evvela namazını kıl, oturalım buyurdular. 

Benim namazım bittiğinde, dua ederken, Enver abimin de tekrar yere oturup ellerini 
açıp duaya iştirak ettiklerini görünce çok şaşırdım. Mütevaziliğini bildiğim halde, 
tevazunun bu şekline tekrar şahid oldum. 

27 Aralık 2013  Cuma 



 

 
Sonra otururken, bana mektubatdan birkaç mektub okuttular. 

Bir ara, bugün ne rüyaları gördün buyurdular. 

Peygamber efendimiz ile ilgili birkaç rüya anlattım. 

Enver abim buyurdular ki; "Senin hacca gitmen lazım, hazırlan, bu sene gideceksin". 
Tabii hiç beklemediğim bir söz idi. Şaşkınlıkla "efendim hocamızdan nasıl izin alacağız" 
dedim. 

Enver abim o kadar merhametli idi ki; "Ben sana izin alırım, birkaç gün sonra neticeyi 
bana sor" buyurdular. 

Birkaç gün sonra, hanımannem vasıtasıyla izin alındığını öğrenerek çok sevindim. 
Hac zamanına kadar mübarek hocamız bizi zaman zaman evlerine çağırıp, nasıl hac 
yapacağımızı, orada nasıl davranacağımızı anlattılar. O sene arkadaşlarımızdan 
kimlerin hacca gittiğini bize sordular, diğer abilerimize de bazı nasihatlar gönderdiler.  

O sene hastalarımın arasında müftülükte yetkili bir zat vardı. Onun vasıtasıyla, o sene 
hacca giden arkadaşlarımızı aynı kafilede bir araya getirtmiştik. 

Velhasıl hacca gitmeme de Enver abim vesile olmuştu. 

Enver abim zülcenaheyn bir zâttı. Hocamız ile aramızda her konuda vasıta olurdu. 

Enver abim olmasaydı insanlar hocamızı tanıyamazdı, anlayamazdı... 

Enver abim, ömrü boyunca insanlar yanmasın diye, dünyada ve ahirette insanlar 
huzurlu olsun diye uğraştı. 

Enver abimizi her insan elinde olmadan, farkında olmadan severdi. Tabii bu sevgi, 
Onun kalbinden gelen sevginin yansımasıdır. Enver abimin kalbinde anlaşılamaz bir 
mıknatıs vardı,.. öyle ki; insanlar O'na doğru kuvvetle çekildiğini farkederlerdi. 
Enver abimde silsile-i âliyyenin kokusu vardı. İnsanlar onu görebilmek için yarışırlardı. 

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi.  

Fî emanillah. 

 

 

 

 

Enver abim buyurdular ki; -25- 

Hocanın, annenin, babanın duaları şiddetle kabul olur. Bunların gönlü alınmazsa, 
Allahü tealanın rızası alınamaz. Mübarekler; "annesine, babasına isyan eden, onların 
duasını almayanlara dua etmem, Enver'e dua ederim, çünki o, ana babasının duasını, 
rızasını almıştır." buyurdular. 

28 Aralık 2013  Cumartesi 



 

 
Kâfirin dahi bedduasını almayınız. 
Hocamız; "Bu asrın cihadındaki 
muvaffakıyyet silahları; tatlı dil, 
güler yüzdür." buyurmuşlardı. 

Benim dört tane abim ölmüş. Ben 
de ölümden döndüm. Rahmetlik 
bana çok dua etti. Ben onbeş 
yaşımda iken nüfus cüzdanımı 
istedi. Ben ölüyorum, ben sana çok 
dua ettim, çok da iyi baktım, 
senden bir isteğim var, yapar mısın 
dedi. Ben öldükten sonra sana 

okuma diyecekler, para yok diyecekler, söz ver, mutlaka üniversite bitireceksin dedi. 
Baş üstüne, şartlar ne olursa olsun okuyacağım dedim. Aferin dedi. Bir şey daha 
söyliyeceğim, onu da yapar mısın dedi. Şartlar ne olursa olsun, nerede olursa olsun 
beş vakit namazını kılar mısın dedi. Kılarım dedim. Üniversiteyi bitirdikten sonra 
babamı rüyamda gördüm, bana net olarak, oğlum ben senden razıyım dedi. Bir baba 
bir anne, evladından razı olursa ondan hazret-i Peygamber de razı olur. Hazret-i 
Peygamberin razı olduğundan Allah da razı olur. 

Her sahada başarılı olmanın sebebi, ana baba duasıdır. Herkes para kazanmayı 
hedeflemiştir, ben dua kazanmayı hedefledim. Benim gayem, kim olursa olsun 
insanların duasını almaktır. 

-devamı var- 
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Enver abim buyurdular ki; -26-  

Bâyezid-i Bistami hazretleri 40 yıl çalışmış 
ama arzusuna kavuşamamış. Hocası, 
annene git, hizmet et, duasını al demiş. O 
da, anne ben geldim demiş, annesi niçin 
geldin diyor, o da, sana hizmet etmeye, 
duanı almaya geldim demiş. Annesi ellerini 
açmış "Ya Rabbî Oğlumu maksadına 
kavuştur", demiş. 40 yılda kavuşamadığına 
bir anne duası ile kavuşmuş. 

Büyüklerden birisinden duâ istemişler, o 
zât da nasıl duâ edeyim demiş. Soran 
kimse, son nefesde Allah denmesi için duâ 

ediniz demiş. Son nefesin belli mi demiş, hayır demiş, o halde son nefesi şimdi kabul 
et hemen başla ki son nefeste rahat rahat Allah diyesin. 

-devamı var- 
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Enver abim buyurdular ki; -27-  

Ehl-i sünnet âlimlerinin sevindirilmesi, 
kitablarının yayılmasıyladır, islamiyetin 
yayılmasıdır. Böyle bir hazine varken, 
ufak tefek meselelerle kendimizi 
aldatmamalıyız. Mü'minin ahirette en 
büyük çekeceği üzüntü, keşke şu sevabı 
kaçırmasaydım, keşke şu işi de 
yapsaydım da, daha çok ecir alsaydım, 
olacaktır. Yani mü'minin ahirette en 
büyük kaybı, elinde fırsat varken, 
kaçırdığı sevaplar olacaktır. 

-devamı var- 
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Enver abim buyurdular ki; -28-  

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

Peygamber efendimiz "aleyhissalatü 
vesselam" buyuruyorlar ki; Sizin lezzetlerinizin, sevdiklerinizin belini kıran nesneyi çok 
hatırlayın. O nedir? Ölüm. Hatta buyuruyor ki; "Ölüm sana nasihatçi olarak yetmez 
mi?". Büyüklerimiz buyuruyorlar ki; İki insan ölümü hatırlayamaz. Birincisi, namaz 
kılmayan. İkincisi, harama devam eden. Onun için, ölümü hatırlamak bir nimettir. 
Çünki o, hem günahlarını döker, hem insanı Allahü tealaya yaklaştırır. Kalbin Allahü 
teala ile, Allahü tealanın sevgisi ile dolması lazımdır. Bu, şarttır. Maalesef onun yanına 
dünya sevgisi, para sevgisi, iyiye alamet değildir. 

-devamı var- 
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Enver abim buyurdular ki; -29- 

Dinimizde öyle iki ahlâk vardır 
ki: İmandan sonra en üstün iki 
ahlâk; biri sadakattir, birisi 
fedakârlıktır. Bu, bütün 
peygamberlerde vardır. Allahü 
tealaya verdikleri sözden hiç 
dönmezler. İşte 
Peygamberlerden "aleyhissalatü 
vesselam" sonra, bu iki üstün 
ahlâk, en çok hazret-i Ebu Bekr-i 
Sıddık'ta tecelli etmiştir. Ne gibi? 
Madem ki O söyledi, doğrudur. 
Hiç tereddütsüz! Yani aklı, 

mantığı, hesabı, düşünceyi, hepsini bir tarafa bıraktı, kimin söylediğine baktı. 
Sadakat! Onun için, Sıddık oldu. İkincisi, fedakârlık. Mekke'nin en üstünlerinden, en 
üstün pozisyonda, tüccar, itibarlı. Hepsini İslamiyet yolunda feda etti, hiçbir şey 
bırakmadı. Hatta bir gün hazret-i Peygamberin yanına Cebrail aleyhisselam geldi, 
baktı Cebrail aleyhisselam bir garip örtüler içinde. Buyurdu ki; Kardeşim, bu ne? Ya 
Resulallah, Ebu Bekrin bir gömleği vardı, onu da verdi. Kendini böyle bir çuvala sardı. 
Cenab-ı Hak da emir verdi ki, bütün melekler böyle olsun. Her şeyini verdi. Sonra, 
öyle dövdüler ki, sedye ile eve getirdiler. Üç gün kendine gelmedi. Su verdiler, içmedi. 
Cenab-ı Peygamber nasıl dedi, haber almadıkça ağzına hiçbir şey koymadı. Ne 
fedakârlık! …. 

-devamı var- 
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