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Enver Abim buyurdular ki;  

Allahü teala'ya hamd olsun ki, bizi 
Mübareklerin gemisine bindirdi. Bu 
büyüklerin âdetleri var, bu büyüklerin bir 
de güzel huyları var. Kesinlikle aldıklarını 
bırakmazlar; sen bırakmazsan 
bırakmazlar. Onlar verdiklerini geri 
almazlar.  

Hocamızı rüyada gördüm. Rüyamda 
Hocamızın ahırette olduğunu da 
biliyorum. Örümcek ağı gibi bir perde 
arasından birbirimizle konuşuyoruz. 

Ahırette nasıl vakit geçiriyorsunuz diye sordum Hocamıza. Hocamız buyurdu ki; 
devamlı Efendi Hazretlerinin yanındayız. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. 
Arkadaşlarımızı, Mehmet Darende'yi görüyor musunuz, diye sordum. Devamlı 
beraberiz, buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

-geçen haftanın devamı- 
Yalova notlarından ….3 
Enver abim buyurdular ki; 
Kalb kırmakla küfür arasında çok ince bir perde vardır. 

Aciz insan kibirli olur. Maiyetine kibirli davranan zayıf insandır, boş insandır. 

Allahü teala bütün günahlara düşmandır, sıfatları ile düşmandır. Ama kibirli olana, 
kibre, zatı düşmandır. 

01 Ocak 2015  Perşembe 
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Kalbin rızkı ilimdir. Rızıklanmayan kalb zayıflar ve ölür. 

İnsanlar sıfatlara düşkündür. Allahü teala zata kıymet verir. Sıfatlarla uğraşmayın. 
Allahü teâlâ kullarını, yemekde, camide, evinde, iş yerinde, heryerde imtihan ediyor.  
caba benim bu kulum, benim verdiğim rızıkla, ilimle, hayat ile,... (Ne imkânı verdiyse) 
acaba benim bu kulum bu imtihanı nasıl başaracak, ne yapacak diyor. 
Hiçbir ana – baba kendi evlâdını eliyle ateşe atar mı. Ne kadar kötü olsa yapamaz. 
Cenâb-ı Hâk hiçbir kulunu Cehenneme atmaz, gidenler kendisi gidiyor. 
Kibir; her iyiliğe engeldir. Tevâzu; bütün kapıların anahtarıdır.... Herkes tarafından 
sevilirsin, kibir bütün kapıları kapatır. Şeytân kibri yüzünden kovuldu. 
Eğer şikayet etmek arzusunda iseniz, kendi nefsinizden şikayet ediniz. Çünki kendi 
nefsin kâfirdir, muhakkak din kardeşin daha iyidir. Hiç kâfirle müslüman kıyas edilir 
mi. 
Müslümanın tarifi; aranılan, ihtiyaç duyulan insandır. Ah nerede, denecek insandır.  
Yoksa şerrinden kaçınılacak kişi değildir. Mümin mis gibidir. 
Hırs, insanı kör ve sağır eder. Söylesen duymaz, göstersen anlamaz. 
İyilik yapmak iyidir, ama en mühimi, kötülüğe alet olmamak lazımdır. Hiç kimseye, 
niye daha iyisini yapmadın demezler ama niye bu hatayı yaptın derler. 
Deniz, gıda deposudur, ama sıfır seviyededir. Dereler denize akıyor ve dağdan inen 
kirli sular denizde berraklaşıyor. İşte insanlar da, ne kadar mütevâzi olursa, dereler 
gibi, onlara feyz akar. Ne kadar kibirli olursa, dağlara doğru tırmandıkça, akar 
sulardan mahrum kalır, her türlü bereketden mahrum kalır. 
İnsanlarla iyi geçinmeğe, ibâdet etmeğe, imân etmeğe her bakımdan engel, insanın 
kendi nefsi ve nefsin gıdası olan haramlar ve kibirlilikdir. 
Hakiki mü'min, eğer Büyüklerin ruhlarından istifâde ediyorsa, bunun alâmeti, dünyâyı 
hayal görmesidir. Eğer dünyânın hayal olduğunu görebiliyorsa, Büyüklerden istifâde 
edebiliyordur. Onu hâlâ dünyâ cezp ediyorsa, dünyâyı hâlâ dağlarıyla, ovalarıyla, 
şehirleriyle şatafatlı görüyorsa, bir sakatlık var ortada. Bir cereyan kaçağı var. 
Cenâb-ı Hâk, malın kırkda birine çık emrini vermiş. O muhakkak çıkacak, hastalıkla da 
çıkar, ama o mal fazlasını götürüyor, hep o, kırkda birden mal isyan etmez. 
Allah Celle Celalühü, dünyayı sıkıntı için yaratmış, ahıreti ferahlık için yaratmış. Dünyâ 
kelâmı sıkıntı veriyor, ahiret kelâmı ferahlık veriyor. 
Haramların sevgisi çöplük gibidir, talibleri de köpek gibidir. 
Sadaka belayı önler. Ama duâ, kaza ve kaderi değiştirir. 
İnsan gençken şehvetinin esiridir. Yaşlandıkça şöhretinin esiri olur. 
Hedefi, maksadı Allah olmayan, cehennem ve kabir azabından kurtulamaz. 
Mübarekler buyurdular ki; Üç tane çok büyük keramet vardır. Birincisi; bu Büyükleri 
tanımaktır. İkincisi; onları sevmektir. Üçüncüsü; onların yolunda gitmektir. Bu üç şartı 
yerine getiren, en büyük keramet sahibidir. 
Mübarekler buyurdular ki; Cennet, çok tatlıdır. Neden tatlıdır? Dünya olmadığı için. Acı 
olan, dünyadır. Efendim, bu dünyada, bu hayatta, bir an dünyayı unutmak, huzurdur, 
buyurdular. 
Mübarekler buyurdular ki; Dünyada en büyük kârlı iş, birinden, Allah senden razı 
olsun, duasını almaktır. 
- devamı var – 
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Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah.

 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki;  

Mübarek Hocamıza birgün; 
Arkadaşlarımız sizi ahirette 
aradıkları zaman nasıl bulacaklar 
ve bu, zorluk olur mu, siz ne 
yapacaksınız, diye sordum. 
"Efendi Hazretlerinin arkasına 
saklanıp, Hilmi Işık budur diye 
göstereceğim" buyurdular.  

Bir gün mübarekler, Allahü teala 
rahmet eylesin, buyurdular ki; 
Allah kelamı, kelam olarak, 

kalpleri parlatır. İster müslüman olsun, ister kâfir olsun, hangi dinden olursa olsun 
herkese iyi gelir. Allah kelamı, kelam olarak kalbin ilacıdır.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; Allahü 
teala hiç bir şeyi sebepsiz 
yaratmaz. Nerede bir hareket 
varsa, sebep vardır. Mübareklere 
sordum birgün; burada yalılar 
var, yatlar var, bunlar cennette 
var mı efendim? Mübarekler; ben 
göremiyorum, hangi yalılardan, 
evlerden bahsediyorsunuz 
buyurdular. Efendim, orada var, 
orada var, dedim. Hocamız; Ben 
göremiyorum. Bunların aslı 
Cennette var, bunlar sureti, 
buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu 

03 Ocak 2015  Cumartesi 

04 Ocak 2015  Pazar 
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Enver Abim buyurdular ki;  

Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" 
buyuruyorlar ki; İyilik eden, ister müslüman 
olsun, ister münkir olsun ecrini alır. Eshab-ı 
kiram sormuşlar; Ya Resulallah! Müslüman ecir 
alır da münkir ne alır? Peygamber Efendimiz 
buyuruyorlar ki; Dünyada işleri kolaylaşır, 
ahırette azabı diğerlerinden daha hafif olur. 
Neden? İyilik ediyor.  

Cenab-ı Peygamber "aleyhisselam" buyuruyor 
ki; Verdiğin mal senindir, aldığın değil.  

Allahü teala iki şeyin sevabını kullarına 
bildirmedi. Biri, Ramazan-ı şerif orucunun 
sevabını, bir de yemek yedirmenin sevabını. 
Cenab-ı Hak; Bir ben bilirim, buyurmuş Yani o 
kadar sevab.  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 
 
 

Enver Abim buyurdular ki; 

Hekimoğlu Ali Paşa çok cömert bir 
insanmış, Allahü teala rahmet 
eylesin! Amin. Kahyasına dermiş ki; 
Bu eve kim gelirse gelsin, boş 
çevirme, yemek yedir. Özellikle de 
dervişlere. Peki efendim demiş 
kahya. Şarapçısı, kumarcısı, ne 
varsa, kim gelirse ama. Kahya, 
Hekimoğlu Ali Paşa'ya demiş ki; 
Paşam, ben bunlara yemek 
veriyorum ama sen ne bekliyorsun 
bunlardan? Dua edemiyor bunlar. 
Hekimoğlu Ali Paşa; Sana bir şey 

soracağım ondan sonra vereceğim cevabını, demiş. Peki Paşam demiş kahya. Ali 
Paşa; Bunlar yemek yedikten sonra bana beddua ediyorlar mı? Duanın kabul olması 
için bin türlü şart vardır. Ama bedduanın kabul olmama ihtimali yok. Ben dua almaya 
bakıyorum. Ama vermesen beddua ederler. Allah belanı versin dediğinde, bitti benim 
işim, demiş. 

ali zeki osmanağaoğlu 

05 Ocak 2015  Pazartesi 

06 Ocak 2015  Salı 
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Enver Abim buyurdular ki; 

Duanın kabul olması için helal lokma yemek lazım, helal giymek lazım, helal yerde 
olmak lazım, Ehl-i Sünnet itikadında olmak lazım. Duanın kabul olması için bir çok 
şartlar lazım. Ama bedduanın kabul olması için hiçbir şart yok. Allah korusun! Onun 
için bu din, kalp kırmamak dinidir. Bu din, hiç kimsenin bedduasını almamak dinidir. 
Yat yerlere, bassınlar üstüne ama beddua etmesinler. Bu çok tehlikeli. Onun için 
daima tepeden bakmayın. Efendim, benim ne kabahatim var, dersen. Allah'a karşı 
kabahatin var.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki; 

İlim çok kıymetlidir ama edep sahibi olan âlim için 
kıymetlidir. Edebe riayet etmezse sıfırdır. İnsanın 
kıymeti, ilim sahibi olmaktır ve edep sahibi olmaktır. 
Zengin olmak, mevkii sahibi olmak, insana hiçbir zaman 
şeref kazandırmaz. 

Netice, bu dinin başı edeptir, hürmettir, saygıdır, ortası; 
edeptir, saygıdır, sonu; edeptir, saygıdır. Çünki Şah-ı 
Nakşibend hazretleri buyurmuşlar ki; Edebe riayet 
etmeyen, hiçbir zaman Allah dostu olamaz. Edep demek, 
haddini bilmek demektir, benim sınırım nedir, bunu 
bilmektir. Sınırı aştığın zaman birinin sınırına girersin, 
harpler, münakaşalar, kavgalar hep oradan çıkar.  

ali zeki osmanağaoğlu 

07 Ocak 2015  Çarşamba 

08 Ocak 2015  Perşembe 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

1997 senesinin 28 Ağustos 
Perşembe günü idi. 
Kuzuluk'tan Yalova'ya geldik. 
Arabadan indiğimizde 
hocamızın evi biraz ileride 
karşımızda idi. Mübarek 
hocamız balkonda salıncakta 
oturuyorlardı. Hocamız bizi 
görünce seslendiler, evlerine 
davet ettiler, hemen gelin 
buyurdular. Koşarak hepimiz 
beraber gittik, 5 kişi idik. 
Hocamız bizi balkon kapısında 
karşıladılar. "Niye 
gelmiyorsunuz, sizi bekliyoruz, 

özledik sizi" buyurdular. Abim'in (Osman abi) alnından öptüler, çok ağladılar, "Sen 
bizim ilk göz ağrımızsın, sizin sevginizin yeri kalbimde ayrı. Bir Enver abinin, bir de 
sizin, ikinizin sevgisinin kalbimde ayrı yeri var. Başkaları öyle değil, siz ikiniz ilk göz 
ağrımsınız." buyurdular. 

"Geldiğimden beri pencereleriniz kapalı. Osman bey gelse de pencereleri açılsa 
diyordum. Bugün geleceğinizi dün işittim. Sabahdan beri bekliyorum" buyurdular. Bu 
arada hepimiz ile müsafeha yaptılar. El öptürmezlerdi. El öpmek isteyenlere de, 
eğilmeyin diyerek ikaz ederler ve ellerini hemen çekerlerdi. Biz, eli öpülecek kişi 
değiliz, eli öpülecekler toprak altında kaldı buyururlardı ve üzüldükleri belli olurdu. 
Abiler de, hocamız üzülmesin diye el öpmek için uğraşmayıp, sadece arkadaş gibi 
müsafeha etmekle yetinirlerdi. Mübarek hocamız o kadar mütevazi idiler ki, 
talebelerine karşı bir üstünlük, büyüklük göstermezlerdi ve "hepimiz Efendi 
hazretlerinin talebesiyiz, aramızda farkımız yok, hepimiz Efendi hazretlerinin feyzlerini 
alıyoruz" buyururlardı. "Efendi hazretleri sağ olsaydı, beni burada bulamazdınız, ben 
Efendi hazretlerinin yanında olurdum, siz de oraya gelirdiniz" buyururlardı. 
İşte o gün gittiğimizde hocamız ile müsafeha ettik, müsafeha ederken de hocamız 
hepimize iltifatlar edip, hepimizin ayrı ayrı hatırını sordular, nerede neler yaptığımızı 

09 Ocak 2015  Cuma 
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sordular. Benimle müsafeha ederken; Ali bey nasılsınız, buyurdular. Sonra 
sandalyeleri gösterip, geçin şöyle oturun, yanıma da gelin oturun buyurdular. Osman 
abi; yere şöyle otururuz dedi. Mübarek hocamız salıncağa otururlarken, yere olmaz, 
bir kısmınız karşıma bir kısmınız yanıma otursun, buyurdular. Sonra abime, 
"Sıhhatiniz nasıl?" buyurdular. Sonra bize dönüp, "Ali bey, sizin sıhhatiniz nasıl?" 
buyurdular. "Elhamdülillah, çok iyiyim efendim" dedim. "Siz muayenehanenizde eskisi 
gibi kitab da veriyor musunuz?" buyurdular. Her hastama kitâb verdiğimi söyledim, 
memnun oldular. "Mühim olan kitâb vermek, bizim işimiz evvela ahiret sonra dünya. 
İnsanlar yanmasın diye uğraşacağız kardeşim" buyurdular. 

Herkes oturduktan sonra kısa bir sohbet oldu. 

Buyurdular ki; Allahü teâlânın sevdiği kullarını tanıyoruz ve seviyoruz elhamdülillah. 
Âhıretde herkes sevdiğinin yanında olacak, buyuruluyor. Allahü teâlâ sevdiklerini 
sevdirtdi bize. Efendi hazretleri, bizi çok sevdiğini mektûbda yazardı. Çok sevimli 
derdi, başına bir de "pek" yazardı. "Pek çok sevimli Hilmi ve Sedâd" yazardı. Sedâd'ı 
da çok severdi. Onun için Sedâd'ın kabrine çok duâ gitdi. Binlerce kelime-i tevhid ve 
hatmler gitdi, Efendi hazretlerini çok sevdiği için. Büyükleri seven kazanır. Bugün, 
"Berekât" kitâbında okudum, Bâki billah hazretleri buyuruyor ki; "Domuz eti, içki gibi 
harâm şeyler yiyenler, içenler, büyüklerden feyz alamaz. Yidiği harâm şeylerin 
çıkardığı gazlar, vücutdaki feyz yollarını tıkar. Büyüklerin rûhu, o bedene gelemez, 
harâm yiyenler büyüklerin rûhlarından mahrum kalırlar ve feyz alamazlar". Bunun 
böyle olduğunu bugün okudum. Kim söylüyor bunu? Bâki billah hazretleri söylüyor. 
Bizim sözümüz değil. Bâki billah hazretlerinin sözüdür. Baki billah hazretleri, İmâm-ı 
Rabbânî hazretlerinin hocasıdır. Feyz yolunun üstadıdır. Bizim kitâblarımız da, hep o 
büyüklerin yazılarıdır. Bizim kitâblarımız ne için çok kıymetlidir? O büyüklerin yazıları 
olduğu için... Bizim yazımız olsa, kıymetli olmazdı. Biz o büyüklerden değiliz ama, o 
büyüklerin sözlerini yayıyoruz. Hepimiz o büyükleri seviyoruz. O büyükleri seven, 
harâm da yemezse feyz alır. Baki billah hazretleri bu mektubu kitabının kapağına 
koymuş. Çok mühimdir bu. Büyük zatların feyzlerinden istifade edebilmek için, 
haramdan uzak durmak şarttır. Feyzin gelmesi için sevgi şarttır, fakat gelen feyzden 
istifade edebilmek için haramdan sakınmak lazımdır. Sevmek, bardağı musluğun 
altına koymak demektir, fakat bardağın ağzı kapalıdır. Bardağın içine su dolması için 
kapağının açılması lazımdır, bardağın kapağını açmak ise haramdan sakınmaktır. 
Velhasıl, büyüklerden feyz gelmesi sevgi, muhabbet iledir, fakat gelen feyzden istifade 
edebilmek, haramdan sakınmakladır. 

Ben size ma'nî olmayayım, işiniz vardır kardeşim, emr-i maruf yapacaksınızdır. Ben de 
şimdi kelime-i tevhidlerimi tamamlayacağım. Haftalık cüz'ümü okuyacağım, Efendi 
hazretlerinin hatmi olacak. 

Çıkarken Allaha ısmarladık dedik, "Güle güle, hepiniz en çok sevdiklerimsiniz" 
buyurdular. 

- devamı var – 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
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Enver Abim buyurdular ki; 

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

Bir kabir ziyaretine gittiğiniz zaman, onbir ihlas-ı şerif, 
on felak suresi, on nas suresi, bir de fatiha okunursa, 
çok iyi olur. Bugün onlar, yarın sen de mevtasın. Ne 

ekersen, onu biçersin. Sen ver ki Allah da sana versin. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Enver Abim buyurdular ki;  

Cenab-ı Hak Kur'an-ı kerimde buyuruyor ki; Nereye varmak istiyorsanız oraya giden 
yolu kolaylaştırır, ne yapmak istiyorsanız oraya varacak yolun şartlarını 
kolaylaştırırım. Yani, ahırette diyemezsiniz ki; ben istedim de olmadı. Hepsi oldu. 
İnsanoğlunun kalbi o kadar mühim ki bir pusula gibi. Ne tarafa yöneltirsen oraya 
doğru sizi götürür. Ve oraya götürürken de Allahü teala, oraya götürecek, vardıracak 
şartlarını da önüne koyar. 

ali zeki osmanağaoğlu 

10 Ocak 2015  Cumartesi 

11 Ocak 2015  Pazar 
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Enver Abim buyurdular ki;  

Mübarekler "kuddise sirruh", bir 
gün buyurdular ki, "İnsanın 
göğsüne şiddetli bir yumruk inse, o, 
hiç bir şeyi hatırlamaz. Ancak 
kalbinde aşk ve muhabbet olan, 
Büyükleri hatırlar". "Dünya hayatı 
bir rüyadır". Bunu Peygamberimiz 
"aleyhissalatü vesselam" 
buyuruyor. "İnsanlar uykudadır, 
ölünce uyanırlar". 

Mübarekler buyurdular ki; "Hiç 
kimse kimsenin rızkını yiyemez. Hiç 

kimse de rızkını yemeden ölmez. Evliyalar bir taşa ellerini sürseler, o elini koyduğu 
yerden bin sene feyz gitmez". Onun için hepimiz çok şanslıyız, çok bahtiyarız. 
Cevherin kıymetini bilelim, onu bir cam parçasıyla değiştirmeyelim. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki;  

Resulullah "aleyhissalatü 
vesselam" buyuruyor ki; "Ey 
Eshabım, siz, Allahü tealanın 
emir ve yasaklarından onda 
birini terk ederseniz helâk 
olursunuz. Ahir zamanda 
gelecek ümmetim onda birini 
yaparsa hepsi kurtulacaktır". 
İmam-ı Rabbani hazretleri 
Mektûbat'ta, dört yüz sene 
önce buyuruyor ki; "O onda bir 
zaman, şimdidir". Yani ahir 
zaman ümmeti olmak İmam-ı 
Rabbani hazretleri zamanında 
başlamıştır. Bu onda birin 

ölçüsünün ne olduğunu anlamak için, bunu Mübareklere sormuştum. Yani hangi 
ibadetin onda biri? Cevap olarak buyurdular ki; Bu onda bir, imandır kardeşim. Yani, 
imanı kurtaran kurtuldu. 

 ali zek osmanağaoğlu 

12 Ocak 2015  Pazartesi 

13 Ocak 2015  Salı 
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Enver Abim buyurdular ki; 

Mübarek Hocamız buyurdular ki: Ahırete gittiğimiz 
vakit, bizi amellerimiz karşılayacak. İyi amel 
sahiplerini, güzel surette insanlar karşılayacak, hoş 
geldin diyecekler. Eğer ameller iyi değilse işte o 
zaman eyvah. Durum çok korkunç olacaktır. 

Mübarekler buyurdular ki; "Bize bir adım yaklaşana 
biz bin adım yaklaşırız. Onlar kerimdir. Allahü teala 
bir hadis-i kudside; Benim evliya kullarımı kıran 
bana harb ilan etmiş olur, buyuruyor. İster hayatta 
olsunlar, ister mematta olsunlar, bu böyledir 
buyuruluyor. Bunları Efendi hazretlerinden 
naklediyorum buyurdular. Çünki, Allahü tealanın 
evliya kulları kınından çıkmış kılıç gibidirler. Onları 
üzen, başını bu çok keskin kılıca vurmuş olur. Allah 
muhafaza etsin. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver Abim buyurdular ki; 

Mübarekler bir defasında buyurmuşlardı ki; Bir mümin bir mümine bir şey sorsa ve bu 
sorduğunda zerre kadar dünya menfaati düşünse, o cevaptan hayır gelmez.  

Mübarekler buyurdular ki; Mal ya hayırlıdır veya hayırsızdır. Malın hayırlı mı hayırsız 
mı olduğu nereden anlaşılır? Tabiî ki gittiği yerden belli olur. Hayırlı mal hayırlı işlerde, 
Allah yolunda kullanılır. Hayırsız mal, nefsin yolunda, şeytanın yolunda, yani cenab-ı 
Hakkın emirlerinden başka yerlerde kullanılır. Bu mal helalden dahi olsa hesabı vardır. 

ali zeki osmanağaoğlu 

14 Ocak 2015  Çarşamba 

15 Ocak 2015  Perşembe 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

 
1997 senesinde bir kandil günü Yalova'da Mübârekler husûsî bir sohbetde buyurdular 
ki; "Kalb kendiliğinden Allah demeğe başlayınca Evliyâlık başlamış olur. Evliyâlık da 
derece derecedir. Bunu ilmihalden bulup okuyun". "Okuyan var mı" buyurdular, bana 
bakıp "sen okudun galiba" buyurdular. Mübârek zâtları, mürşid-i kâmilleri sevmek, 
kişinin bardağını feyz pınarının altına koyması demekdir, fekat bu bardağın kapağı 
kapalı olursa bu pınardan gelen feyzler bardağın içine girmezler, bu gelen feyzden 
istifâde edilemez. Bu kapağı açmak için harâmlardan sakınmak lâzımdır. Harâmdan ne 
derece çok sakınılıyorsa, gelen feyzden o derece istifâde edilir. Evliyâların da, büyük 
zâtların da rûhlarından dâimâ istifâde etmek mümkündür. Yeter ki Allah irtibât 
kurmak nasîb eylesin. Mübârek zatlar vefâtlarından sonra daha fazla feyz verirler. En 
büyük günâh, Allahü teâlâyı unutarak iş yapmakdır. Kaldı ki, biz nemâzda bile 
unutuyoruz. Fekat büyükler bunun çâresini bulmuşlar. Büyükler buyuruyorlar ki; Beş 
vakit nemâzı kılan, hükmen yirmidört sâat hatırlamış kabul edilir. Bir de, îmânımızı, 
hidayetimizi, her şeyimizi borçlu olduğumuz büyükleri hiç unutmamak, her sâniye 
hatırlayabilmek lâzım. Feyz gelmesinin sebebi bu sevgidir. Bunun için iki yol vardır. 
Birincisi; her an, her yapdığı işte, her atdığı adımda, o büyük zâtı hâtırlamakdır. 
Hocam bu işi, bunu nasıl yapardı diye düşünüp, ona göre yapmakdır. Yani O zâtı kendi 
kalbine koymakdır. Bu kişi, her sâniye hocasını düşünmeğe, her an râbıta hâlinde 
olmağa mecbûrdur. İkinci yol; öyle kıymetli bir iş yaparak kendini sevdirmeli ki, 

16 Ocak 2015  Cuma 
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hocasının kalbine girmelidir. Eğer bunu yapabilirse, talebenin her an kendisinin 
düşünmesine lüzum kalmaz. O, artık büyüklerin kalbindedir. Büyüklerin kalbine gelen 
feyzlerden istifâde eder. Demek ki, feyz alabilmek için, büyük zâtı ya kendi kalbine 
koymak, ya da onun kalbine girmek lâzımdır. Bir zaman Ali Râmitenî hazretlerinin 
evine misâfirler gelmişdi. Gelen misâfire de evde o anda ikrâm edecek bir şey yokdu. 
Misâfirin karnı açdı ve ne ikrâm etsem diye üzülüyordu. O sırada Ali Râmitenî 
hazretlerinin talebelerinden birisi tavuklu pilâv hediye getirdi. "Bu yemeği, sizin için 
hâzırladım. Ne olur kabul edin" diyerek yalvardı. Bu sıkıntılı anda gelen yemekden son 
derece hoşnûd olup, o talebesine; "Evlâdım bu getirdiğin hediye çok makbûle geçdi. 
Hediyyeni kabul etmeden evvel seni kabul etdim. Şu anda hâcet kapısı açık, ne 
istiyorsan sana dua edeceğim ve mutlaka kabul olacak" buyurdu ve talebesinin 
arzûsunun ne olduğunu sordu. Tavuklu pilavı getiren talebe ise; "Hocam tek bir 
isteğim var, aynen sizin gibi olmakdır, başka isteğim yokdur" dedi. Ali Râmitenî 
hazretleri; "Evlâdım bu çok ağır bir yükdür, bu yükü sen kaldıramazsın, başka bir şey 
iste" buyurdu. Talebe ise; "Efendim bundan başka hiç bir isteğim yokdur, sâdece sizin 
gibi olmak istiyorum" dedi. Ali Râmitenî hazretleri söz verdiği için bu talebesine dua 
etdi. Talebesi ise o anda aynı kendisi gibi oldu. Bunun içinde iki azîz ma'nasına gelen 
"Azîzân" ismi ile meşhûr oldu. Fekat her ne kadar talebe, aynı hocası gibi oldu ise de 
Hocasının üzerindeki taşıdığı yükü çok ağır olduğu için bu talebe kırk gün sonra vefat 
etdi.  

- devamı var – 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

 

Enver Abim buyurdular ki; 

Mübarek Hocamız namazdan sonra bir defasında; " 
Yapılan şu hizmetlerle, şu arkadaşlarla ilgili bir zerre 
kadar muvaffakiyeti şahsımdan bilsem yanarım. Bunların 
hepsi Efendi hazretlerine aittir. Biz yanlış yoldaydık. 
Onlar bizi yanlış yoldan alıp doğru yola koydular. Bana ne 
kaldı? Büyükleri tanıdıktan sonra geriye şahsımızla ilgili 
ne kalmıştır. Ancak bu nimet bize ihsan edildiği için, 
Rabbimiz bu görevi bize verdiği için, elimizden kaçmasın 
diye korkarız ve hamd ederiz" buyurdular. 

 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver Abim buyurdular ki; 

Bir gün bir arkadaş evlenmek için sual sormaya 
gelmişti. Mübarekler bu arkadaşı eve aldılar, İbn-i 
Âbidin'den evlenme bahsini açtılar ve buyurdular ki; " 
Bakın kardeşim, burada Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyor 
ki, kul hakkına riayet etmeyecek olan evlenmesin". 
Evlenecekse, bilsin ki bu hanım Allahü tealanın kuludur. 
Kul hakkı geçmemesi için, karşısındakinden fedakârlık 
beklemek yerine kendisinden fedakârlık etmelidir. 
Böyle olursa, sevabın çoğunu kazanmış olur. 
Kendisinden vermedikten sonra başkasından bir şey 
beklemek uygun değildir. İşte, evlenen arkadaşlara 
vasiyettir. Kurtulmak veya felakete düşmek buna 
bağlıdır. Emriniz altındakiler köle değildir. Hele o, başını 
örtüyor, namazını kılıyorsa cennetten inen bir nimetdir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
 
 

Enver Abim buyurdular ki; 

Kuleli'de iken Mübarekler buyurdular ki; 
"Bayram üç gündür fakat Ramazan-ı şerifin 
her günü bayramdır. Çünki insan hapisten 
çıktığı gün ne yapar, bayram yapar. İnsanın 
günahlarının afv olduğu gün de bayram olur. 
Ramazan-ı şerifte binlerce kişi afv oluyor. Bu 
bayram onların hakkı değil mi?" Dolayısıyla 
arkadaşlarımız, gerek Cuma geceleri, gerekse 
mübarek gecelerde, hele Ramazan-ı şerifte 
verilen ihsanlardan istifade etmeye çalışsınlar. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver Abim buyurdular ki;  

Marifet; kazanmak değil, helalinden 
kazanıp, helal yolda harcamaktır. 
Unutmayın ki, sarf etmek kazanmaktan 
tehlikelidir. Hadis-i şerif net ve açıktır. 
"Hayra vesile olan hayır işlendikçe sevap 
kazanır, şerre âlet olan o şer işlendikçe 
kendisine günah yazılır". Hiç değer mi? 
İnsanın kendi parasıyla kendisini 
cehenneme atması hiç akla uygun mu? 

Dinimizin esası imandır. Bir ağacın 
gövdesi, dal ve budağı var da kökü yoksa o ağaç meyve veremez. Onun için, Ehl-i 
sünnet itikadında olamayan ne kadar ibadet yapsa da, bunun asla ve kat'iyen 
faydasını göremez. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
 

 
 

 
Enver Abim buyurdular ki; 

İnsanın ömrü su gibi akıp geçiyor. Su, ya tarlaya akar faydalı olur, nebatları besler 
veya zararlı bir yere akar. İnsanın ömrü de bu su gibi, ya ahirete faydalı bir yere akar 
veya zararlı bir yere gider. Yazık olur. 

Büyükler devamlı; En büyük zenginlik kanaattir, buyurmuşlardır. Kanaat nedir?  

Kanaat, cenab-ı Hakkın verdiğine rızadır. Israr ederseniz kavuşursunuz. Ama neye 
kavuşursunuz? Ateşe kavuşursunuz.  

ali zeki osmanağaoğlu 

20 Ocak 2015  Salı 
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Enver Abim buyurdular ki;  

Mübarekler buyurdular ki; İnsanın 
ağzından ne kelam dökülüyorsa o, 
onların amelinin tercümanıdır. El 
kelam sıfat-ı mütekellim. Yani 
herkes dilinin altına gizlenmiştir, 
herkesin kelamı kendisinin 
sıfatıdır, kendi amelidir. Dil 
tercümandır. Dil neye tâbidir, 
kalbe tâbidir. Peki, kalb neye 
tabidir? Eğer bir müminin kalbi 
Allah sevgisiyle, peygamber 
sevgisiyle, büyüklerin sevgisiyle 
dolu ise, onun elini kolunu 

bağlasanız başka şeylerden bahsetmesi ona ağır gelir. Dolayısıyla o, Allah'tan 
bahseder, peygamberden bahseder, büyüklerden bahseder. Ömrümüz boyunca 
mübarek hocamızdan en çok, Efendi hazretlerini, İmam-ı Rabbani hazretlerini işittik. 
Başka şey duymadık. İşte, onların bu sadakatları dolayısıyla Allahü teala onların 
derecesini çok âli eylesin. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

2007 senesi yaz ayları idi. Enver abim, Huzur Pınarına 
hizmet eden, İslamiyetin yayılmasına hizmet eden bu 
gençleri görmek istiyorum buyurdular. Bir pazar günü 
Yalova'da evlerine davet ettiler. O gün husûsî bir sohbet 

oldu, bizim için de bayram oldu. O gün Enver abim buyurdular ki; 

22 Ocak 2015  Perşembe 
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"Dünyanın en şanslı insanlarıyız, çok rahatız. Herhangi bir insana bir iyilik etmek, 
gökten lamba olarak yere inse, bu iyilikten hasıl olan nur o kadar parlaktır ki; güneş 
onun yanında çok sönük kalır." Hele bu hizmet huzur pınarı olursa, bir insanın 
hidayetine sebeb olunursa, kıymeti hiç ölçülemez. Ali abi, Enver abine dua ediyorsun 
değil mi. 

Cuma yazısını okudum, kelimesi kelimesine aynı, aferin... 

Hocamızın hayatını da çok güzel yazmışsın. Huzur Pınarında hepsini okudum. Hepsi 
çok güzel olmuş, aferin. Bir anne-baba çocuğunu unutur mu? Bir hoca da, talebesini 
hiç unutmazmış. Huzur Pınarı Hocamızı tanıtmakta çok çok faydalı oldu, Huzur 
Pınarından çok memnunuz. Ahıretde kurtulmanıza bu hizmetler vesile olur. Enver 
abine hazırlanan dosya çalışmaları devam ediyor değil mi, bu çalışma sizin ufkunuzu 
daha da açacak . 

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî kuddise sirruh hazretleri buyuruyor ki; 

"Evliyânın kalbleri, ilâhî nûrların çıkıp geldiği kaynaklardır. Onların hoşnut olduğundan, 
Hak teâlâ da hoşnuttur. Onların kalblerinde yer eden, büyük devlete kavuşmuştur". 
"Bu yolun büyükleri kendilerine bağlı olanlardan gâfil değildir. Onlara kimse kafa 
tutamaz. Onlara kafa tutanın işi de, başı da, saâdeti de gider". "Eğer bir toplulukta, 
bir cemaatin içinde Allahü tealanın sevdiği, beğendiği, razı olduğu, kabul ettiği bir tek 
kişi varsa Allahü teala o bir kişi hürmetine hepsini afv eder... Hak kapısında ehil nâ 
ehil beraberdir". "İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmak, Allahü teâlânın beğendiği, 
Resûlullah'ın sevdiği ve büyük evliyânın özendiği bir ahlâktır." 

Allahü teala bir ağaç yaratmış, dünyada ekilir, yetiştirilir ama dünyada meyvesi 
olmaz, meyvesi cennette yenir çünki bu meyveyi yiyen ölümsüzleşir. Bu ağaç 
İslamiyet ağacıdır, ağacın adı müslümanlıktır. 

Müslüman akıllı tüccar gibi olmalıdır, yaptığını bilerek yapmalıdır. Mahşerde bir 
cemaat Cennete giderken melekler diyecekler ki; "Size hesap soruldu mu? Siz 
mahşere uğradınız mı? Siz sırattan geçtiniz mi?"... Bu cemaat diyecek ki; "Yok, biz 
öyle birşey görmedik". Melekler der ki; "Peki ne ameliniz oldu ki, siz elinizi-kolunuzu 
sallaya sallaya Cennete giriyorsunuz". Onlar diyecek ki, "Rabbimize sor". Allahü teala 
diyecek ki; "Onlar benim muhiblerimdir. Bunlar ümmet-i Muhammedden olup, Allah 
rızası için birbirini seven kullarımdır. Ben onlardan hesap sormam". Onlar doğru 
cennete gider. 

Mahşerde güneş bir mızrak boyu alçalacak. Herkes buram buram terleyecek. 
Hesabının görülmesini bekleyecek. Sonra, yedi sınıf insan arşın altında 
gölgelenecektir. Onlar için azap korkusu olmayacak. Onlardan bir tanesi de, Allah için 
müminin yüzüne sevgi ile, muhabbetle bakandır, bunun kıymetini de bilmelidir. Diğer 
bir sınıf da, İslamiyetin yayılmasına hizmet edenlerdir. 

Huzurpınarı hizmetleriniz ahıretde kurtulmanıza sebep olur inşallah."". 

- devamı var – 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
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Enver Abim buyurdular ki; 

Ahir zamanda imanı kurtarmak çok zordur. İmanı 
korumak ateş gibidir. Tutsan elini yakar, bıraksan 
söner. Bir nesne, ne kadar kıymetliyse onun düşmanı 
o kadar kavi olur, çok olur. Kâinatta, imandan daha 
kıymetli hiçbir cevher yoktur. Çünki o kimin 
elindeyse o, Cennete gidecektir. Hiçbir ibadet, 
Cennete girmeye sebep değildir. İbadetlerin, 
sohbetlerin, akla ne gelirse tamamı, imanı korumak 
içindir. Onun için Efendi hazretleri kuddise sirruh; 
"Benim davam imandır. İman gitti her şey bitti" 
buyurmuşlar. Yirmi dört saat boyunca asıl 
korkacağımız şey, aman imanım zayi olmasın, 
imanım elimden gitmesin, aman iman hırsızları 
imanımı elimden almasın tehlikesi olmalıdır. İman 

hırsızları kimlerdir? En büyük hırsızlar; kafadan konuşan ve kendisini din adamı 
tanıtan kimselerdir.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki;  

Cenab-ı Hak sevgisini, 
rızasını, desteğini, her şeyini, 
peygamberleri vasıtasıyla 
göndermiş, bütün bunları, 
kendisine çıkan yola 
yerleştirmiştir. Bu yolun ismi 
Dindir. Her peygambere göre 
bunun ismi değişiktir. Bizim 
dinimizin ismi İslamiyet'tir. 
Allahü teala İslamiyet'ten ve 
Müslümanlardan razıdır. 
Dünyadan razı değildir. 
Dolayısıyla, kim neyi severse, 
neyi razı ederse ahırette o 

razı ettikleriyle beraber olacaktır. O bakımdan, eğer dünyadayken kullarının rızasını 
değil de, Rabbimizin ve O'nu sevenlerin rızasını tercih edersek şüphesiz ki ahırette de 
Allahü teâlâ ile beraber olacağız. Yani, O'nun razı olduğu yerde buluşacağız.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver Abim buyurdular ki;  

Allahü teala hadis-i kudside buyuruyor 
ki; " Size İslamiyet'i gönderdim. 
Ama sizin de onu iki şeyle 
tamamlamanızı istedim. O da 
cömertlik ve güzel huydur." Güzel 
huylu insan su gibidir. Herkesin bu 
suya ihtiyacı vardır. Su tatlıysa onu 
herkes ister. Eğer o acı ise onu kim 
ister. İşte güzel huylu olmak ile güzel 
huylu olmamak arasındaki fark budur. 
Güzel insan; hayırlı insandır, faydalı 

insandır. Nitekim Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki; "İnsanların 
hayırlısı insanlara faydalı olandır, insanların şerlisi insanlara zararlı olandır".  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki; 

Tarih bir ibrettir, ders çıkarmak 
istemeyenler için bir felakettir. 
Tarih, ondan bir hisse almak için 
okunur. Yoksa, beyni birçok şeyle 
doldurmak, iş değildir. Eninde 
sonunda her şey unutulacak, 
yalnız kalbde nur ve ne 
muhabbet varsa o kalacaktır. O 
halde, kalbden çıkarak yazılanları 
okumalı, kalbden konuşulanları 
dinlemeli, ama kafadan 
yazılanları, kafadan konuşanları 

dinlememelidir. Kalb gaflet içinde olursa, Allah muhafaza etsin, kişi imansız ölebilir. 
Mübarekler niçin "Bizim kitaplar çok kıymetlidir" buyuruyorlar? Çünki, bu kitapları 
yazanlar Ehl-i sünnet âlimleridir ve onlar kalbden yazmışlardır, inandıklarını 
yazmışlardır, yaptıklarını yazmışlardır. Tercüme eden, kalbden tercüme etmiştir, para 
için bunu yapmamıştır. Hatta kendisi para vermiştir. Bir gün mübarekler bize 
Mektûbat'tan okutuyorlardı. Orada arkadaşlar da vardı. Mübarekler; "Efendim bu 
Mektûbat'ı yazan ne güzel yazmış, tercüme eden ne güzel tercüme etmiş, okuyan da 
ne kadar güzel okuyor" buyurmuşlardı.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver Abim buyurdular ki;  

Mübarekler bir gün; Bütün evliyalar, âlimler, din 
büyükleri, tasavvufun tarifini yapmışlar. Bir de biz 
tarif edelim. Tasavvuf, haddini bilmektir, buyurdular. 
Tasavvuf, şahsın kendini tanımasıdır. Daha kendisini 
bilmeyen, nasıl yüce Allah'ı bilebilir? Evvela gözünün, 
burnunun nasıl çalıştığına bak. Mükemmel bir araba, 
sudaki parçaların birbirine çarpmasıyla, çakışmasıyla 
mı o kadar muntazam hale geldi? Öyle rastgele mi 

yani? Halbuki, ustaların gayet dikkatli bir şekilde meydana getirdikleri o araba, nasıl 
kendiliğinden olur?...  

Mevta olduğu zaman ne okuyoruz? "Bismillahirrahmanirrahim İnna lillah ve inna ileyhi 
raciun" yani "Biz Allah için yaratıldık, Allah için dünyaya geldik, sonunda yine Allah'a 
döneceğiz". Biz, şeytanın, nefsin arzuları için dünyaya gelmedik. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver Abim buyurdular ki; 

Bir şeyh varmış. Bir de sadık bir 
talebesi varmış. Talebesi 
zıplarken, oynarken, yüz metre 
derinliğindeki bir kuyuya 
düşmüş. Yani, kurtulması 
mümkün değil. Ben yandım, 
beni buradan kimse kurtaramaz 
derken, o mübarek zât karşısına 
gelmiş. Aman hocam, ben 
bittim, demiş. Hocası; kalkmayı 
öğrenmen için, düşmen lazım. 
Düşmeyen, kalkmasını 
öğrenemez, demiş. Hasretlik 
çekmeyen, kavuşmanın tadını 
anlayamaz. Ahırete gittiğimiz, 

Mübareklere kavuştuğumuz zaman, gör bak neler olacak! Çünki birgün buyurdular ki; 
Kardeşim, Efendi hazretlerini çok özledim. Kavuşacağım anı nasıl beklediğimi 
bilemezsiniz. Tabi kavuştuğum zaman da, Efendi hazretleri; Hilmi, dünyadan bize ne 
getirdin, diye soracak. Ben de; Efendim, arkamda çok güzel bir cemaat bıraktım. 
Onlar Ehl-i sünnettirler, onlar İslamiyeti yayıyorlar, diyeceğim, buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu 

28 Ocak 2015  Çarşamba 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

 
1972 senesinde Osman abimin muayenehanesi ve evi Kadıköy Altıyol'da idi. Hocamız 
ve Enver abim dişleri için sık sık bu muayenehaneyi teşrif ederlerdi. Bir gün 
muayenehaneyi teşriflerinde, o sene bayramda memleketimiz Manisa'ya gitmek için, 
bir hafta evvelden Hocamızdan izn istedik. Hocamız gözlerini kapayıp birkaç dakika 
sessiz kaldıktan sonra; kar yolları kapatır efendim, buyurdular. Fekat sonra; siz yine 
gidin, dua ederiz arkanızdan, buyurdular. Kış mevsimi olmasına rağmen, o gün hava 
çok sıcakdı. Hafta boyunca öyle devâm etdi, hatta yola çıkdığımız gün arabanın 
camlarını bile açacak kadar hava güzeldi. Yalova'ya indiğimizde hafîf bir rüzgâr çıkdı, 
birkaç dakika içinde yağmur ve kar başladı. Bütün yolları yarım saat içinde kar 
kapladı. Yalova – Bursa arasındaki yokuşlarda temâmen yollar kapandı. O zaman yol 
tek şerit idi. Yokuşları çıkan ve inen bütün arabalar yürüyemez hale geldi. Yolun 
ortasından zorla da olsa, sâdece biz yürüyebildik. Sabahleyin Manisa'ya vardığımızda 
haberlerde şöyle diyordu; Yalova – Bursa arası bütün yollar dün kapandı ve herkes 
yollarda mahsur kaldı. O karların içinden, Hocamızın duaları sayesinde geçebilen 
sadece biz olmuşuz meğer. 

1973 senesinin başlarında, Şubat ayının 5 inde pazartesi günü, Hocamızın oğlu 
Abdülhakîm abinin nikâhı Osman abimin Kadıköy'deki evinde yapılmıştı. O gün hicrî 
takvim 1 Muharremi gösteriyordu. Nikahı, hocamızın ilk talebelerinden olan, 
Beylerbeyi'nde Abdullahağa camii imamı Mustafa amca kıydı. Nikah sırasında 

30 Ocak 2015  Cuma 
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sohbetde, mübarek Hocamız buyurdular ki; "Allahü teâlâ önüme iki tane yol çıkardı. 
Birincisi; talebelerimizle ilgilenmek, ikincisi; dünyânın her yerine Ehl-i sünnet i'tikâdını 
yaymak. Biz ikincisini tercih etdik, birincisi için de Allahü teâlâ Enver beyi yaratdı. 
Allahü teâlâ, mürşîd-i kâmillere bir anda çeşidli yerlere gidebilecek gücü vermişdir. 
Melekler de, bir anda çeşidli yerlere gider. O büyüklerin rûhları meleklerden dahâ 
üstündür. Mürşîd-i kâmil; her hareketinde İslâmiyyet'e uyan, her an Allahü teâlâyı 
hâtırlayan kişidir. Mürşîd-i kâmil odur ki; iki talebesinden biri şarkda, biri garbda olsa, 
ikisine de aynı anda emr-i Hak vâki' olsa, ikisinin de imdâdına yetişip îmânla vefât 
etmelerini te'mîn eden kişidir. Nasıl ki, Azrâîl aleyhisselâm aynı anda rûhlarını almak 
için çeşitli yerlere gidiyorsa, Allahü teâlâ mürşîd-i kâmillerin rûhlarına da bir anda 
çeşidli yerlerde bulunma kuvvetini vermişdir" 

- devamı var – 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 
 

 
Enver Abim buyurdular ki; 

Hazret-i Ali 'kerremallahü 
vecheh'; Kim bana bir harf 
öğretirse, ona köle olurum. 
Dine ait bir mesele olursa, 
ben ona köle olurum, 
buyuruyor. Üzerimizde o 
kadar hak var. Mübarekler 
sadece dini mesele değil, 
imanı öğrettiler. Mübarekler 
buyurdular ki; Ne yaparsa 
yapsın, ne yazarsa yazsın, 
Cennetin kapısında Ehl-i 
sünnet itikadı olacaktır. Bu 
imanda, bu itikatta olanlar, 
içeri girecekler. Bid'at ehli, 

küfür ehli, giremeyecek. Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurdular ki; Bize bir adım 
yaklaşana, biz bin adım yaklaşırız. Yani biraz seveni, biz bin kat daha çok severiz. 
Dolayısıyla; kurtulmak, bu bağlılığa, bu samimiyete, bu birliğe, Mübareklerin 
vasiyetine uymaya bağlıdır. Onlar güneş gibi her şeyi bildirdiler, meçhul ve mefhum 
hiçbir şey bırakmadılar. Mübarekler; Asrımızın mürşid-i kâmili Tam İlmihal Seadet-i 
Ebediyyedir, mürşidlerin kelamıdır, buyurdular. İlmihalin nesi noksan? Ömrüm onunla 
geçti, buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu 

31 Ocak 2015  Cumartesi 
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Enver Abim buyurdular ki;  

Allahü teala hepimize din ve dünya 
selameti versin. Allahü teala Enver 
abiyi de, sizi de, bizi de, bu 
neş'eden ayırmasın. Çünki 
mü'minin kalbi aydınlıktır. Neden? 
Nûr olduğu için. Kâfirin kalbi 
karanlıktır; zulmet, küfür olduğu 
için. İnsan ne zaman işe gider? 
Sabahleyin, güneş doğduktan 
sonra. Gece, karanlıkta yatar. İşte 
mü'min, kalbi aydınlık olduğu için, 
kendisi için de, başkaları için de, 
daima ışıktır. 

Bir gün 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 içinde yazılanlarla, tek tek, hiç sapmadan amel etmekle o 
kitap tanınır. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki;   

Mübarekler buyurdular ki; Eğer görüştüğünüz zât 
hakikaten mürşid-i kâmil ise, eğer sen de 
gerçekten talebeysen... Bazıları var öyle. 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. 
Efendim böyle olunca, talebe kendini zorlasa bile, 

o talebenin kalbinde dünyalığa karşı, yani bu haramlara karşı, lüzumsuz şeylere karşı, 
yani cenab-ı Hakkın rızasının 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 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, 
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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.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki;  

Mübarekler buyurdular ki; Bir insan 
hocasını seviyorsa, onun üç alameti 
vardır. Bir; O'nun sevdikleri sever, 
O'nun sevmediklerini sevmez. İki; 
her zaman, her yerde, ondan 
bahsedilmesini ister. Üç; 
hayattaysa tabi, onun dertlerini, 
sıkıntısını, sevincini paylaşmak 
ister, onu yalnız bırakmaz. Eğer o, 
dertleri ve sıkıntılarıyla baş başa 
kalıyorsa, ilgilenilmiyorsa, 
sevilmiyordur. 

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

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki; 

Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü 
vesselam' buyuruyor ki; Bu dünya 
mel'undur. Yani, seni Allah'tan 
ayırır. Bu dünyada Allah için 
olmayan her şey de mel'undur. 
Değer mi? Değmez! Velhasıl, Allahü 
teala yarattığı kulunun hem 
dünyada, hem ahırette, kabirde, 
mahşerde, her yerde rahat etmesi 
için, kendisini hiçbir yerde, hiçbir 
zaman, çaresiz bırakmamıştır. 
Evlenirken de, iş kurarken de, 

yemek yerken de, her zaman her yerde, Onun rızasına uygun yaşamak imkanımız 
vardır. Çünki bildirmeseydi, sual sormazdı. Ama her şeyi bildirdi. Bildirdiği için de, 
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artık bize düşen, onu öğrenmek, öğrendiklerimizi tatbik etmek, ondan sonra da, onları 
Allah rızası için yapıp, tarlaya ekmektir. Tarla çok bereketli bir yerdir; ancak oraya 
Allah için yapılanlar ahırette bire yüz, bire yedi yüz verecektir. Şimdi fırsat zamanıdır.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki;  

Mübarekler buyurdular ki; Namaz Vakitlerini 
yazarken; Ya Rabbi, böyle mi olacak diye, birgün çok 
darlandım. Tamamen matematiksel hesap. Kitaptan 
bakıp da tercüme edeyim diye bir olay yok. Efendim, 
bu vaziyette bıraktım ve yattım. Sabahleyin kalktım 
ki, o mesele şimşek gibi çözüldü. 

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; En büyük sıkıntı, dine hizmete nefsin 
karşı gelmesidir. Şeytanınki zayıf, buyurdular. Ama nefis, devamlı surette millet ne 
der, ayıp olur, der. Peki, cenab-ı Hakka karşı ne oluyor?  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

1978 senesi temmuz ayının 27 sinde, benim düğünümdeki gelin arabası, 
Hanımannemizin 34 TC 983 plakalı, 3 sıra koltuklu, peugeot arabasıydı. Arabayı 
süren, (herkesin yardımına koşmayı çok seven) rahmetli bacanağım, Abdülhakim 
abim idi. Yanında da, biricik annesi, hepimizin annesi, hanımannemiz oturuyordu. En  

arkadaki (üçüncü sıradaki) koltuklarda ise muhterem ablalarım (mübarek hocamızın 
kerîmeleri ve gelinleri) oturuyorlardı. O gün, çok sevdiğim rahmetli bacanağım 
Abdülhakim abim, bizi boğaz gezisi ve Eyüp Sultan ziyaretine götürmüştü.... Her 
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karesi bugün gibi hatırımda. Düğün, hanımannemizin himayesinde yapılıyordu. 1987 
senesinde hacca gitmeme dahi hanımannemiz sebep olmuştu. Kimlerin üzerinde hakkı 
yok ki,... Bütün insanların ve insanlığın üzerinde çok büyük hakkı vardır 
hanımannemizin. 

 
Hanımannem nikahın, düğünden bir ay kadar evvel yapılmasını tavsiye ederdi. Nikahı 
Alibeyköy'de Elmas dedenin evinde Mustafa amca kıymıştı. Enver abim şeker ikram 
ederken, Enver abimin ayağı halıya takılıp şekerler yere dökülmüştü. Enver abim 
dökülen şekerleri toplamak isteyince, Mübarek hocamız bunun üzerine, durun bir 
dakika, buyurdular, kabr hayatını anlattılar ve Enver abimin şeker toplamasını, kabrde 
inci toplamağa benzettiler. Enver abim bu şeker meselesini her zaman anlatırlardı. 
O gün mübarek hocamız buyurdular ki; "Çok kitap okuyan sapıtır, yoldan çıkar. Ancak 
bir mürşid-i kâmil görmüşse, hakkı batıldan ayıracak duruma gelmişse, okudukları 
ona zarar vermez. Biz çok kitap okuduk, ama öğrenmek için değil, zaten Efendi 
hazretlerinden her şeyi öğrenmiştik. Fakat biz, Efendi hazretlerinin buyurduklarına 
vesika bulmak için kitapları okuduk. Efendi hazretleri şöyle buyurmuştu desek, o 
insanları nasıl ikna edecektik? Ömrüm vesika toplamakla geçti. Her kitap, o günün 
şartlarına, o günün insanlarına, o günün sorularına cevap olarak yazılmıştır. 
Mesela Kimyâ-i Seadet kitabı mübarek bir kitaptır, ancak o günkü insanlara göre 
yazılmıştır. Bugüne ait olan bilgiler ilmihale konulmuştur. Bu asrın mürşid-i kâmili 
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyyedir. Bu kitab binlerce mübarek âlim zatın eserlerinden 
toplanarak yazılmıştır. Bu eser bir nimettir, hasta olan göğsüne koysa iyi olur. Seadet-
i Ebediyyeyi okuyan âlim olur, hele hele içindekileri yaparsa evliya olur." 
"Mektûbat'ın özeti iki cümledir. Birincisi, Allahü teâlânın dinine bağlanmaktır. Yani 
Peygamber efendimizin (aleyhissalatü vesselam) bildirdiği İslamiyet'i öğrenmek ve 
yapmaktır. Yani, kısaca (şeriat-ı Muhammediyeye imtisaldir). İkincisi, kimden dinini 
öğrenmişse ona sevgi ve muhabbet beslemektir. Mümin, insanlığa karşı mesuldür. 
Hayatta olduğu müddetçe dine hizmet etmek mecburiyetindedir. Eğer dine faydası 
yoksa vazifesini yerine getirmiyor demektir". "Allahü teâlâ hepinize din ve dünya 
saadeti ihsan etsin. Allahü teâlâ kazandıklarımızı, sevablarımızı muhafaza etmemizi 
nasip etsin. Bir gün gaflet uykusundan uyanırsak yani hakkı batıldan ayıracak duruma 
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gelirsek Rabbimizin huzuruna gidebiliriz. Yoksa hayat karışıktır. Çok mesuliyet vardır. 
Cenab-ı hak bu kıymetli hizmeti, nimeti, ancak seçtiği kullarına verir. Bu nimetin 
devamı da şükretmeye bağlıdır. O'na şükretmek de, verilen emanetleri O'nun yolunda 
kullanmaktır. Ahırette herkes pişman olacaktır. Cehennemdekiler de pişman, 
Cennettekiler de pişman olacaktır. En çok pişman olacak olanlar da, Allahü teâlânın 
verdiği imkânları tam kullanmayanlar veya kullanamayanlardır." 

"Bu yolun büyükleri çok kıymetlidir. Bu büyük zatlar çok müstesnadır. Bunlar Allahü 
tealanın nazlı kullarıdır. Bunları bulmak, görmek, tanımak çok zor ele geçer, fekat çok 
büyük nimetdir. Böyle bir zatı ele geçirmek, çok büyük saadet, çok büyük nimettir. 
Hatta bu büyüklerin talebeleri ve kitapları da çok kıymetlidir. Bu büyükler, hakkı 
bâtıldan ayırırlar. Onların talebeleriyle beraber bulunanlar, kitablarını okuyanlar 
kurtulurlar. Kurtulmak için kurtulanlarla beraber olmak lazımdır.". 

- devamı var – 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki;  

Mübarek Hocamız "Allahü teala 
rahmet eylesin" buyurdular ki; 
Cennet, hiçbir ibadetin karşılığı 
değildir. Ya Resulallah siz de mi 
öyle, diye sordular. Ben de öyle, 
buyurdular. Cennet, ihsan-ı ilahidir. 
Peki, bütün ibadetler nedir? Cenab-
ı Hak dünyada ve ahırette hiçbir 
şeyi sebepsiz yaratmaz. Allahü 
teala o sebeplere yapışanlara, 
sebeplere yapıştığı için, ihsan-ı ilahi 
olarak verecektir. Yoksa, ben 

çalıştım, ver. Yok öyle bir şey! Çok ibadet yapan birisi varmış, kaç yüz sene hiç günah 
işlemeden ibadet yapmış ve Allahü teala Cebrail 'aleyhisselam'ı ona göndermiş. Allahü 
teala buyurmuş ki; Bu kulumu afv ettim. Cebrail 'aleyhisselam'a demiş ki; Ben ne 
günah işledim ki, Allahü teala beni afv etsin. Öyle mi? Cenab-ı Hak Cebrail 
'aleyhisselam'a buyurmuş ki; Şu damardan bir tanesini sık. Damarlardan bir tanesine 
iyice bastırıyor, baş ağrısından, kafasını vura vura pişman olmuş. Şimdi söyle 
bakalım, bir damarın sıkışmasıyla, sen hiçbir ibadet yapamaz hale geldin. Sen hangi 
vücudunla, hangi organlarınla Allahü tealanın sana vermiş olduğu bu kadar nimetlerin 
şükrünü eda ettin? 

ali zeki osmanağaoğlu 

07 Şubat 2015  Cumartesi 
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Enver Abim buyurdular ki; 

Mübarek Hocamız 'kuddise sirruh' 
buyurdular ki; İki şey geçiyor ki, bu geçen 
iki şeyin tekrar gelmesi mümkün değildir. 
İnsanlar, gözünden göz yaşı değil, kan 
akıtsalar, onu tekrar geri getiremezler. Bir 
tanesi, gençliktir. İkincisi, kaybettiği 
dostları ve ahbaplarıdır. Şimdi Mübarekler, 
Hanımanne nasıl geriye gelir? Mümkün 
değil. Onun için, hayattayken bunların 
kıymetini bilelim. Nasılsa birgün pişmanlık 
mutlak gelecektir. Mübarekler buyurdular 

ki; İnsan ahırette ne kadar az pişmanlık duyarsa, o kadar kârdadır. Yoksa, pişman 
olmamak mümkün değildir.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver Abim buyurdular ki; 

Mübarekler bir gün rüyamda; 
Herkesin sevmediği veya küs 
olduğu bir kimse olur. Ama 
senin hiç yok, buyurdular. 
Benim öyle bir pis arkadaşım 
var ki, başım belada onunla. 
Kim o, buyurdular. Kendim, 
dedim. Onun için, kendisi ile 
barışık olan, hiç kimse ile 
barışık olamaz. Kendisi ile 
kavgalı olanı herkes sever. 
Çünki, sen Rabbimizin emrine 
uymuş oluyorsun. Rabbim 
buyuruyor ki; Kendine dikkat 

et! Senin içine öyle bir düşman verdim ki, ilk işi seni benden koparmaktır. 

Mübarekler "kuddise sirruh" ; Bütün evliyalar, büyükler, tasavvufu tarif ettiler. Ben de 
tarif edeyim. Tasavvuf, kendini bilmek ve haddini bilmektir. Haddini bilmek ve kendini 
tanımaktır, buyurdular. Çünki, insanlar sınırı aştığında geçimsizlik başlar. Sınır 
tecavüzünden milletler, şirketler, devletler birbirlerine giriyorlar. Niye? Sınırı aştın 
diye. Ne olur, herkes kendi sınırını iyi tayin etsin. O sınırın dışına çıkmayalım. 

ali zeki osmanağaoğlu 

08 Şubat 2015  Pazar 

09 Şubat 2015  Pazartesi 
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10.02.2011 tarihinde Enver Abim 
buyurdular ki; 

Efendim, Allahü teala hepimize din ve 
dünya selameti versin. Allahü teala 
neşemizi bozmasın. Enver abiyi 
sevindirmek için hodri meydan. Kim ne 
kadar çok çalışırsa, kim ne kadar çok 
hizmet ederse, ona o kadar çok dua 
ederiz, şifa ve sıhhat buluruz. Enver abi 
çok iyi. Çünki, bugün Enver abinin 
doğum günü, mübarek olsun. Allahü 
teala ömür versin, başımızdan eksik 
etmesin. Bu 10 Şubat inşallah yeniden 
diriliş, derlenme, toparlanma ve büyük 
bir sıçrama olsun. 10 Şubat'a kadar, 

bugüne kadar hep yokuş yukarı gittik, sonuna geldik. Ama otoban gözüktü. Bundan 
sonra koşma yarışı var. Yokuş bitti, kesin elhamdülillah. Bugüne kadar çekilen 
sıkıntılar rayına oturdu. Şimdi araba düze çıktı... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver Abim buyurdular ki; 
İnsanın gözü, insanın nefsi, heyula ismindeki 
bir hayvan, bir mahluk gibidir. Bunu da 
cenab-ı Hak Kur'an-ı kerimde misal olarak 
bildiriyor. Onun önüne ne versen doymaz. 
Bundan daha fazlasını ister. Allahü teala, bu 
şekilde daha fazlasını isteyenler için, onlar 
heyula cinsindendir, diyor. Bütün 
büyüklerimiz buyuruyorlar ki; Kanaat sahibi 
ol. Çünki, ezelde Allahü tealanın yarattığı 
gerek maddi rızık, gerek manevi rızık, her 
şey milimine kadar yazılmıştır. Bizim 
yaptığımız, sadece Rabbimizin rızasını 
kazanmak için sebebe yapışmaktır. Eğer 
cenab-ı Allah kudret vermeseydi, işe kadar 
gidebilir miydin? Elini oynatabilir miydin? 
Beynin dursaydı, karar verebilir miydin? Her 
şey Allahtandır. Onun için, sakın ha! 

ali zeki osmanağaoğlu 

10 Şubat 2015  Salı 

11 Şubat 2015  Çarşamba 
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Enver Abim buyurdular ki; 

İki türlü adalet vardır. Biri, kul ile Allahü teala 
arasında, diğeri ise kul ile kullar arasında. İşte bu 
ikincisi çok tehlikelidir. Cenab-ı Peygamber 
"aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki; Şu üç 
hususa dikkat eden sorgusuz sualsiz, hesapsız, 
doğru cennete gider. Birincisi, her namazdan 
sonra on bir ihlas okuyan. İkincisi, katilini dahi afv 
eden. Üçüncüsü, üzerinde kul hakkı bulunmayan. 

Mübarekler buyurdular ki; "Allahü teâlâ bir kulunu severse onu fakîh yapar, daha da 
çok severse onu fıkhı yayıcı yapar." 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

04 Temmuz 1983 Pazartesi günü, 1403 
senesinin Ramezan-ı şerif ayının 23 üncü günü 
idi. 

Babamlara (Muammer dedenin evine) mübarek 
Hocamız ve Enver abiler, hanımannelerle 
birlikte ailece iftar için teşrif etmişlerdi. 

Kapıdan içeriye girdiklerinde, henüz 
oturmadan, "sarı levha, yeşil levha... Bu ev 
sevilmez mi, evin kıymeti içindekilerdendir" 
buyurdular. Sarı levhada İmam-ı Rabbani 
hazretlerinin ismi yazılı idi. Bu iki levha bütün 
abilerimizin evinde bulunurdu. Hatta 

buyurmuşlardı ki; bu iki levhanın bulunması, abi evi olmasının alametidir. 
O zaman 9 yaşlarında bulunan torunları, Ferruh'a; "Seni kim getirdi" buyurdular,  

12 Şubat 2015  Perşembe 

13 Şubat 2015  Cuma 
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Ferruh da; Alî eniştem getirdi dedi. Hocamız; 

"Aferin Alî eniştene, buraya gelenin kalbi temizlenir" buyurdular. 

O gün iftar sofrasında çok güzel ve hususi sohbet olmuştu. Çok uzun olmakla birlikte, 
bir kısmını hatıra olarak, büyüklerimizi hatırlamak için burada yazmak istiyorum. 
Mübarek hocamız buyurdular ki; İnde zikrissalihin tenzilürrahme. Salihlerden, Allah 
adamlarından bahsedilen yere rahmet-i ilahî nâzil olur. O büyüklerin ruhları oraya 
gelirler, orada bulunanlar, büyüklerden bahsedilen yerde bulunanlar, o büyüklerin 
ruhlarından feyz alırlar. Biz de buraya rahmet yağsın diye Efendi hazretlerinden 
bahsediyoruz, İmam-ı Rabbani hazretlerinden, Mevlaha Halid hazretlerinden 
bahsediyoruz. 

Bursa'da bir savcı, Efendi hazretlerine sormak için bazı sualler hazırlamış, bunları 
bilemez diye düşünmüş. Efendi hazretlerinin talebelerinden Halid efendi ile Bayezid'de 
buluşup Eyüp Sultan'a gideceklermiş. Savcı, Câmi'ye gitmek istemediğinden kahvede 
buluşmuşlar. Hâlid efendi demiş ki; Bayezid câmiinde biraz ders var, onu dinleyip 
beraber Eyüp Sultan'a gideriz. Hâlid efendininin zoruyla, savcı Câmi'ye girmiş. Efendi 
hazretleri Bayezid camiinde vaaz veriyormuş. Savcı vaazı dinlerken soracağı suâllerin 
hepsine cevab da almış. Çıktıkdan sonra, gitmeğe lüzum kalmadı, suâllerimin cevabını 
aldım, tatmin oldum demiş. 

İlm ve edeb gibi kıymetli şey yok. Edeb ne demek? Edeb, demek haddini bilmektir. 
Kendi yerini, haddini, dereceni bilmek lazım. Eyyûb Sultân'da, bir hafız Hüseyn Efendi 
vardı. Bu hafız Hüseyn efendiyi ben tanıyorum, gördüm. Eyüp Sultan'da, Kâdirî 
tekkesinin şeyhi imiş. Eyyûbün imâmları, müezzinleri, duasını almak için onu ziyarete 
geliyor, elini öpüyorlar. Bu Hüseyn efendi, Eyüp Sultan'ın en meşhur şeyhi imiş, 
Efendi hazretlerinin İstanbul'a teşrif ettiğini haber alınca, merak etmiş. Kendi kendine; 
İşte büyük bir âlim gelmiş, Allah Allah, benim gibi âlim var mı acabâ, benden büyük 
alim olur mu, gideyim de şu Van'lıyı bir göreyim demiş. Kürklü, yaldızlı, yıldızlı 
cübbesini, şeyh efendi elbisesini giymiş, kocaman kavuğunu başına koymuş. Efendi 
hazretlerinin evine gelmiş, odasına girmiş ve selam vermiş. Bakmış ki Efendi 
hazretleri mütevazı, bizim gibi giyinmiş. Öyle yaldızlı-yıldızlı değil, başında kocaman 
sarık filan da yok. İçinden, Efendi hazretleri için "hiçbir şey değil bu, gelmişken 
konuşayım bir bakayım" demiş, selam vermiş. Kalabalık tabi, Efendi hazretleri sedirin 
üstünde, köşede oturuyor. İki tarafında da misafirler oturuyor. Hüseyn efendiye 
"buyrun" demiş. Hüseyin efendi kendini tanıtmış; Ben Eyyûb Sultân'ın meşhur kâdiri 
şeyhi, en büyük şeyhi Hüseyin efendiyim demiş. Efendi hazretleri "gel yanıma" diyor. 
Yanına oturtuyor. Hüseyin efendi; "Demek ki bunda bir şeyler varmış, benim 
kıymetimi anladı, bildi, o yüzden yanına oturtuyor" diye düşünmüş. Hüseyn efendi 
yanına oturunca, herkes ona yer açılsın diye, biraz aşağıya doğru kaymış. Hüseyn 
efendi; "bak, benim kıymetimi nasıl anladı, beni en başa geçirdi, bunda da birşeyler 
var demiş. Biraz sonra başka bir misafir gelmiş. Hal hatır sorup, elini öptükten sonra 
"buyrun" demiş, ona da yanına yer göstermiş. Hüseyn efendi ona yer açılsın diye, 
biraz aşağı kaymış. Sonra bir üçüncüsü gelmiş, onu da yanına oturtmuş. Hüseyn 
efendi biraz daha aşağı kaymış. Nihayet kaç kişi geldiyse, Hüseyn efendi kendini 
kapının dibinde buluyor. O gün Efendi hazretlerinin sohbetinde hiç işitmediği şeyleri 
öğrenmiş. Hüseyn efendi maşallah akıllıymış. "Bu tam mürşid-i kamil, anladım. Ben 
onun yanında hiç kalıyorum" demiş. "Hiç bilmediğim şeyleri anlatıyor, bir oturuşta 
neler öğrendim" diyor. Hüseyn efendi "Allahaısmarladık" demiş. Efendi hazretleri "yine 
gel" demiş. Efendim başka bir gün, nasıl gitmiş bu sefer? Cübbeyi sarığı çıkarmış, eski 
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elbiseleri giymiş, başında bir keçe külah, öyle gitmiş bu sefer efendim. Hüseyn efendi 
dergaha gelince hiçbirşey demeden karşıda duruyormuş. Efendi hazretleri onu 
görünce hemen tanımış. Efendi hazretleri çok zeki idi. Hüseyin efendiye; Hüseyin 
efendi! Sen misin buyurmuş. O da; evet efendim, ben yine geldim deyince, Efendi 
hazretleri; hayrola neden geldin buyurmuş. Hüseyin efendi; Şöyle bir mübarek 
yüzüne bakmış, "Efendim ben şeyh değilmişim, eşşeyhmişim, yâşeyhmişim 
(Anadolu'da merkeplere yâşeyh denirmiş). Kabûl ederseniz size talebe olmağa 
geldim" demiş. Sen bilirsin, o zemân karşıma otur, buyurmuşlar. Meğer böyle ziyârete 
gelenleri yanına oturtuyorlar, sırası gelen gidiyor. Talebe olarak gelenleri ise karşısına 
oturtuyorlarmış. Karşısına oturtulanlar gitmiyorlarmış. Hüseyin Efendi eve gitmiş, 
hanımına ve kayınvalidesine demiş ki; Hadi bakalım oturmak yok. Size iş göründü 
demiş. Her sabah namazından sonra, doğru yukarı tekkeye, akşama kadar orada 
hizmet edeceksiniz demiş. Mutfakta bulaşıkları yıkıyorlar, aşçıya yardım ediyorlar, 
ortalığı temizliyorlar. Efendi hazretlerinin evinin bütün işlerini o görürdü. Eyüp'ten bir 
şey lazım olunca, yaşlı hali ile, o giderdi hemen. Böyle hizmet ederdi. Efendi 
hazretlerinin büyüklüğünü çok iyi anlamış. Bir gün tekkede cam kırıldı, hemen koştu, 
camcı getirdi, camı yaptırdı. 

Hüseyn Efendi bir gün piyango bileti almış, çıkarsa yemeyeceğim, odun parası 
yapacağım diye niyetlenmiş. Çünki fakirlik ve kıtlık var. Yiyecek ve yakacak 
bulunmuyor. Piyango parasının yenmeyeceğini biliyor, uygun olmadığını biliyor, fekat 
evde odun da yok. Bari odun alırız yakarız diyor. Etrafa bakmış tanıyan kimse yok. 
Bileti alıp saklamış. Bayezid camiine gelmiş. Minberin yanına oturup vaaz dinlemeğe 
başlamış. O gün vaazda Efendi hazretleri, Hüseyn Efendiye eğilip başkaları 
duymadan; "Hüseyin efendi, piyango parasından odun parası bile olmaz" 
buyurmuşlar. 

(Hamidiye Câmi'ini gezdiklerini anlattılar. Sultan Hamid hanın giydiği takunyaları 
öptüm, yanaklarıma sürdüm, içlerinde kadife vardı) buyurdular. (Bu konuyu çok uzun 
anlattılar, buraya sığmayacak, inşallah daha sonra yazmak nasib olur.:)). Abdülhamid 
Hân hünkar mahfilinde nemâz kılmazlarmış, tedbir için alt katda halkın arasında 
kılarlarmış, buyurdular. 

(Feyzin gelmesi için büyüklerin rûhaniyetine yalvarmak lâzım olduğunu, istemek şart 
olduğunu anlattılar.) 

(Nemâzdan sonra, Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fu annî 
düâsını okudular, kıymetini anlattılar. İftardan sonra hemen, "Neveytü savme gaden" 
diye ertesi günün orucuna niyetlendiler.) Her iftar sofrasındaki dualarında olduğu gibi; 
"Yâ Rabbî, bizi Ramezan-ı şerifin şefaatine nail eyle, Ramezan-ı şerifde afv ve 
mağfiret ettiğin kullarının meyanına dahil eyle" diye dua ettiler. 

En son vedalaşıp giderlerken, babam Muammer dedeye; "Seni ve çocuklarını Allahü 
teâlâ bize bağışlasın" buyurdular. 

- devamı var – 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
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Enver Abim buyurdular ki; 

İtaat etmek zordur, peki demek 
zordur. Çünki, iki tane büyük engeli 
vardır. Bu iki tane engeli aşmak çok 
zordur. Bir tanesi, insanın nefsi. 
Mübarek Hocamız buyurmuşlardı ki 
"Allah rahmet eylesin"; İnsan ölmeden 
evvel, ondan çıkacak en son huy 
başkanlıktır, baş olma sevdasıdır. 
Hatta bir gün bir misal verdiler. Biri 
helâya girmiş, ibrikler var, bir tanesini 
yanına alacak. İbrikçi demiş, onu değil 
ikinciyi alacaksın. İkinci ibriği almış, 
çıkarken demiş ki, birinci ile bu ikinci 
arasında ne fark var? İbrikçi; Benim 
dediğim olacak, burası bana ait, ben 
ne dersem onu yapacaksın, demiş. 
Yoksa su yok. Yani, benim dediğim 
olsun. İtaate, peki demeye, nefs 
şiddetle karşı. Bir de ayrıca fitne var 
içeride. O fitne, akıl. Kavuşuyorsun, 
her şeye inanıyorsun, gemiye 

biniyorsun, bir şey söyleniyor, bu yanlış diyorsun. Niye? Çünki akıl içeride duruyor.  

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 
Enver Abim buyurdular ki; 

Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurdular ki; Kalbinde zerre 
kadar Efendi hazretlerine muhabbeti olan imanla gider, 
küfür üzere gitmez. Hiçbir arkadaşımız bid'at ehli olmaz, 
kâfir ve müşrik, hiç olmaz. Velhasıl, Allahü teala bize böyle 
bir seadet, böyle bir nimet nasip etti. Şaka değil! Laf olsun 
diye dinlemeyelim. Mektûbât'ta İmam-ı Rabbani hazretleri 

"kuddise sirruh" buyuruyorlar ki; Eğer Allahü teala bir kuluna bu yolun büyüklerinden 
birini tanıtmışsa, ona her şeyi vermiştir. İman, namaz, oruç, hepsi onu tanımaya 
bağlıdır. Ne gibi? Eshab-ı kiramın Peygamber efendimizi 'aleyhissalatü vesselam' 
tanıması gibi. Onu tanımayan küfür üzere kaldı, tanıyan, Eshab-ı kiram oldu. O halde, 
biz çok bahtiyar insanlarız.  

ali zeki osmanağaoğlu 

14 Şubat 2015  Cumartesi 

15 Şubat 2015  Pazar 
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Enver Abim buyurdular ki;  

Mübareklerden naklen söylüyorum, buyurdular 
ki; Allahü teala ezelde öyle karar vermiştir ki, 
bir adalet ile kullarına hidayet nasip eder, bir de 
ihsan-ı ilahi ile kullarına hidayet nasip eder. 
Çünki hidayet, cenab-ı Hakkın elindedir. O 
yetkiyi, Peygamberimiz de dahil, kimseye 
vermemiştir. Adalet; ya Rabbi, bozulacağımdan 
çok korkuyorum. Sen bana dinimi öğret diyene, 
Allahü tealanın, bir dostuna kavuşturmasıdır. 

Efendi hazretleri de bir risalesinde buyuruyorlar ki; Bizzat o büyükleri bulamasa bile, 
sadık bendelerinden birine rastlayan, yine kurtulur. Bizzat o büyükler veya sadık 
bendeleri! Çünki Mübarekler buyurdular ki; Bizim arkadaşlarımıza rastlayan, imanını 
kurtarır. Yeter ki, sadık bende olsun!  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver Abim buyurdular ki;  

Mübarekler buyurdular: "Kim ölüme hazırlanırsa, huyu güzel olur." İnsan, yalnız 
ateşte yanmayı düşünse, aklı gider, mum gibi olur. 

Dün akşam odun sobasına odun atarken, sobanın içindeki kömürlerin hararetini 
görerek, Mübâreklere; bu ateşe nasıl dayanılır. Bu insanlar bu ateşe nasıl dayanır, 
dediğimde, Mübârekler; "Efendim, bu ateş Cehennem ateşi yanında hiç kalır. 
Cehennem ateşinde yanan bir kimseyi dünya ateşinin içine koysalar, "Burası ne rahat 
dermiş" buyurdular. Aman Allahım, dünya ateşine elimizi uzatamıyoruz. Aklı olana, 
odun sobasında odunun yanması, ibret olarak yetişir.  

ali zeki osmanağaoğlu 

16 Şubat 2015  Pazartesi 

17 Şubat 2015  Salı 
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Enver Abim buyurdular ki;  

Mübarekler buyurdular ki; Bir gece 
Efendi hazretlerine gittim. Yağmur 
yağdı, yerler çamur. Bir saat geçti, 
saat sekiz-dokuz civarı. Yanlarında 
dururken, Efendi hazretleri 
buyurdular ki; Acaba Münir nasıl? 
Münir abi de, Bayezid'de oturuyor. 
Hocamız; Ben hemen odadan 
çıktım, ayakkabılarımı giydim, 
buyurdular. Yürüye yürüye, koşa 
koşa.. Eyüp tepesinden Beyazıt'a 
gidiyorlar. Gece ve kabristanın 

içinden geçiyorlar. Edirnekapı'da öyle şimdiki gibi yol yok. Sadece mezarlıkların 
arasında patika bir yol var. Biz biliyoruz o yolu. Oradan gittim, kapıyı 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 Bayezid'e gittim, Münir abiyi gördüm, dedim. 
Öyle mi? Nasıl buldun, dedi. İyi, sıhhati yerinde. Bir sıkıntı yok elhamdülillah, dedim. 
Çok rahatladım, beni çok sevindirdin, dedi. O kelimeyi almak için gittim, buyurdular. 
Hocamızdaki gayrete bakın! Biz Mübareklere yürürken bile yetişemiyorduk. Mesela, 
elinde çanta yürüyorlar, biz yetişmek için koşuyoruz. Önüne bakıyorlar, Efendi 
hazretleriyle beraberler, yetiş yetişebilirsen.. Çok müstesna bir zâttı. Yani, kıyamete 
kadar Hocamızın bir daha gölgesi gelmez.  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 

Enver Abim buyurdular ki;  

Mübarekler birgün bir sohbette; 
Efendim Cennet sonsuz, Cehennem 
de. Ama Cennette, tarifi imkansız 
büyük nimetler var. Cennetteki 
hurilerin gerdanlığında olan bir inci 
dünyaya gelse, onun nurundan 
güneş kararır. Şimdi efendim, 
Allahü teala her şeyi bir sebeple 
yaratmıştır. Cenneti de, evliyaların 
kalbinde yaratmıştır. O büyüklerin 
kalbine giren, oraya gider. İşte 
efendim, Allahü teala bize Efendi 
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19 Şubat 2015  Perşembe 

34 | S a y f a  
 



hazretlerini tanıttı. Ne demek o efendim? Yani Cenneti verecek bize inşallah, efendim. 
Çünki Allahü teala bir şeyi verdi mi, geri almaz, buyurdular. Allahü teala bir kuluna bir 
nimet verdi mi, inkar etmediği müddetçe, kat'iyyen geri almaz. Hocamız birgün bir 
yazı yazdırdılar. Yanlış yazmışız. Onlar silgi demezlerdi, lastik derlerdi. Lastik verdiler. 
Tabii 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!  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

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

Derecesini âlî eylesin inşallah. 
 

UNUTMAYALIM Kİ, UNUTULMAYALIM. 

Unutmazsak, unutmazlar... hatırlarsak, 
hatırlarlar. 

22 şubat 2013... yetim kaldığımız gün. 

Hüznümüzün, acımızın zirveye çıktığı gün... 

Dünyanın tadının, zevkinin kalmadığı gün... 

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

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

20 Şubat 2015  Cuma 
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kalbde nasıl yaşanır bilemezdik. Çok sevdiklerimizden ayrılınca yakînen öğrenmiş 
olduk. 

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

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

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

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

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

Bize Huzur Pınarı'nı kurdurduğu zaman yazı yazmayı öğretti, senelerce cuma yazılarını 
hazırlayınca hataları düzelttirdi, bazan telefonla, bazan mail ile "şu kelimeyi şöyle 
değiştirdim" dediği çok olmuştur. ("değiştir" değil de, "değiştirdim" demesi, çok 
hoşumuza giderdi, Huzur Pınarı'na sahip çıktıklarını anlardık.) Nasıl yazı yazacağımızı 
öğretirdi, fakat kendisinden bahsettirmezdi. "Benden bahsetmeden, Benim sözüm 
olduğunu belli etmeden yaz" buyurmuştu. Enver abimin sözlerini, kendisinden 
bahsedemeden yazmak, yazı yazmanın en zor yanı idi. 

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. Herkes bir kere daha Enver abileri görsek diye 
çırpınır, onun yanından ayrılmak istenilmezdi. 
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Enver abim zeynül mecalis idi. Onun bulunduğu yerde herkes neşeli olurdu. Kimin ne 
derdi olsa orada unuturdu. Zaten Onun yanında dünya hiç akla gelmezdi. İnsan başka 
bir âleme gider adetâ Cennet hayatı yaşanırdı yanında. Vaktin nasıl geçtiği belli 
olmazdı onunla beraberken. 

Enver abimde silsile-i âliyyenin kokusu olduğu için herkes Onu görebilmek, birkaç 
dakika sohbetinde bulunabilmek için işini, derdini, dünyayı unuturdu. 
Velhasıl Enver abim, asırlarda pek ender yetişen, dünyada bir benzeri bulunamayacak 
olan, yeri doldurulamayacak olan bir abi, bir baba, bir hoca, bir büyüktü. 
Abdülhakim efendi hazretleri, "Büyükler heybelerini doldurup gittiler, yerleri boş kaldı" 
buyurmuş.. Hakikaten gidenlerin yeri doldurulamıyor. 

Enver abim 1990 senesi Kasım ayında böbrek nakli ameliyatı için gitmişti. 
Ameliyatdan sonra, 9 Kasım günü Hocamıza ziyarete gittik. 

Hocamız o gün buyurdular ki; "Dün gelseydiniz, bizi böyle neşeli bulamazdınız. Çok 
üzüntülüydük. Ağlıyarak duâ ediyorduk. Yâ Rabbi, Enver'i bize bağışla, müslimânları 
yetim bırakma diye duâ ediyorduk. Enver'e bir şey olursa biz de, bütün müslimânlar 
da, yetim kalırız. Enver bey hepimizin babası. Allahü teâlâ onu, bunun için yaratmış. 
Gece-gündüz, düşüncesi dine hizmet. İhlası çok, gayretli, hâfızası da çok kuvvetli. 
Benim söylediklerimi aylar sonra bile hatırlayıp aynısını anlatıyor. Enver abideki ihlâs 
bütün arkadaşlara aks etmiş. Çünki, "İnsanların dini, reislerinin, başkanlarınınki gibi 
olur" buyuruluyor. Onun için arkadaşların ihlâsı Enver abiden geliyor. Bugün gazetede 
resmini görünce sevindik. Neş'emiz yerine geldi." buyurmuşlardı. Bir keresinde de 
mübarek Hocamız buyurmuşlardı ki; Enver abinin güzel siyaseti, güzel idaresi 
sayesinde hepimiz rahat ediyoruz. Hocamızın bu sözlerinden herşey açık ve net 
anlaşılmaktadır. Enver abimizin nasıl olduğu, Hocamızın nazarında yerinin ne olduğu 
ve değeri gayet açık anlaşılmaktadır. Enver abim için başka söze ne hacet var ki...! 
Bir insanın kıymeti sevdiklerinden ve sevenlerinden belli olur. Allahü teala bir kulunu 
severse O'na kendi dostlarını, sevdiği kullarını tanıtır ve sevdirirmiş. Allahü teala 
Enver abimize bu büyükleri hem sevdirmiş, hem onlara hizmetle şereflendirmiş, hem 
de Onların kalblerine girmek nasib etmiş.. 

Hocamız buyururdu ki; "Bu büyüklerin bir kişiyi sevmesi demek, Peygamber 
efendimizin ve Allahü tealanın da sevmesi demekdir". Enver abimiz ismiyle 
müsemmâ, nûr'dur. 

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

Bir şair diyor ki; 

"Sen doğduğunda herkes güldü sen ağladın, 

Öyle hayat yaşadın ki, öldüğünde herkes ağlarken sen gülüyorsun". 

37 | S a y f a  
 



Bu beyt Enver abimizi tarif ediyor. Zaten âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir 
buyurulmuş. 

Enver abimi 1969 senesinde 46 sene evvel tanıdım; bu kadar zaman içinde, Enver 
abimin, herhangi bir kimseyi kırdığıni, incittiğini görmedim. Kendisine düşmanlık 
edenlere bile kolayca ihsan edebilmeyi, sevmeyenlere dahi güleryüzlü davranmayı 
yalnız O'nda gördüm. Herkesin gönlünde taht kurmuştu Enver abim. Kiminle görüşse, 
her zaman herkesin gönlünü alırdı. 

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 ahırete dönen, 
insanlar, onun gibi olmak için yarışır". Enver abim yönünü ahırete dönmüştü, herkes 
Onu örnek alıyor, Onun gibi olmak için çalışıyordu. 

Dünyada bizim aramızda görülse de, sanki başka âlemde, ahıretde gibi idi. Bu 
dünyanın insanı değildi sanki. İnsanlara iyilik yapmak hücrelerine işlemişti. 
Anlaşılması çok zor, hatta anlamak mümkün değildi. 

Her zaman Allahü tealanın dostlarını, sevdiği kullarını anlatırdı. Yani Allahü tealanın 
velî kulları ile bizim aramızda köprü olurdu. O büyüklerden alıp bize aktarabilen 
zülcenaheyn bir büyüktü. Yerinin doldurulabilmesi mümkün değildir. 
Abdülhakim efendi hazretlerinin gözbebeği muhterem Hocamız Hüseyin Hilmi Işık 
hazretlerinin en çok sevdiği talebesi, dâmâdı ve her konuda tek vekili idi. Hocamız 
buyururdu ki; "Enver abinin sözü, benim sözümdür". "Enver abiyi üzen beni üzer". 
"Size iki emanet bırakıyorum, biri Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye, diğeri Enver abidir". 
Enver abim bizim herşeyimizdi, abimiz, babamız, rehberimiz, hocamız, canımızdı.. 
Şimdiden sonra bize düşen vazife; Ona layık talebe olabilmek, Onun öğretdiği gibi 
yaşayabilmektir. Her karşılaştığımız şeyde, Enver abim olsa bunu nasıl yapardı diye 
düşünerek Onun gösterdiği yoldan yürüyebilmektir ki, ahıretde dahi onunla beraber 
olabilelim inşallah. 

Vefatından birkaç ay evvelki son sohbetlerinin birinde, (Miraç kandilinde) 
buyurmuşlardı ki; "Size mutlak olan birşey söylüyorum: ahıret hayatı, dünya 
hayatından daha rahat, daha huzurlu, daha iyidir. Sakın ola ki ölümden korkmayın. 
Ölüm; evin bir odasından diğer odasına geçmek gibidir. Müslümanlar son nefeste 
Peygamber efendimizi "sallallahü aleyhi ve sellem" görerek ve Cennet hayatını 
görerek, ölüm acısını hiç duymayacaklardır. Ömrü olana bu hizmetler, bu nimetler 
devam eder, ömrü olmayana da Cennet nimetleri nasib olur inşallah." 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 ahıret 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 
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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, ahıreti 
için söylerdi.. Laf olsun diye değil, hücrelerine kadar inanarak, kalbinden söylerdi. 
Enver abiler son sohbetlerinden birinde buyurdukları şu sözleri çok dikkat çekici ve 
mânidardı; ("Cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü vesselam" birşey buyurdu mu, o 
buyurduğu nesne kıyamete kadar geçerlidir. O buyuruyor ki "aleyhissalatü 
vesselam"; "Dünyada kim kimi severse ahirette onunla beraber 
olacaktır." İnşallah Enver abi sizinle beraber olsun. İnşallah siz de benimle beraber 
olun, bitsin bu iş. Uzun lafın kısası… 

Perşembe günleri umumiyetle kabristana gidiyorum. Ziyaretlerimi yapıyorum. Ondan 
sonra kendi yerime geliyorum. Hani derlermiş ya eskiden. Mağrur olma padişahım, 
senden büyük Allah var. Bakıyorum orada, birgün bu toprak kazılacak. Enver abi içine 
konacak, örtülecek. O konuşan diller, o gören gözler, o işiten kulaklar hepsi, herşey 
orada bitecek. Ne yapacaksın ki hayat böyle. 

Mübarek Hocamız "kuddise sirruh" Allah rahmet eylesin, buyurdular ki; Doğmak 
ölmenin habercisidir. Peygamberimiz buyuruyorlar ki "aleyhissalatü vesselam"; 
Benden sonra ümmetimin başına iki büyük bela gelecek, ona üzülüyorum, ona endişe 
ediyorum. Dediler, Ya Resulallah nedir o? Buyurdu ki; Allah'a değil, nefslerine 
tapacaklar ve ölümü unutacaklar. Yine bir hadis-i şerif'de cenab-ı Peygamber 
buyuruyor ki "aleyhissalatü vesselam"; Ağzınızın tadını kaçıranı çok hatırlayın. Çünki 
hayat o gün başlayacak. Nasıl bir hayat ? Sonsuz... 

Mübarek Hocamız, "Allah rahmet eylesin, Allah şefaatlerine nail eylesin", kırk veya elli 
senede o Tam İlmihal'i hazırladılar. Hiç durmaksızın, gece gündüz durmaksızın, vakti 
saati belli olmaksızın. Çok defa gece saat 02.00 de matbaaya telefon edilmiştir, 
baskıyı durdurun, ilave var diye. Böyle bir çalışma içerisinde bu eser meydana 
gelmiştir ve eserin en kısa tarifi; binlerce çiçekten toplanmış süzme bal. Arı olacaksın, 
çiçeklere konacaksın, oradan ufacık birşey alacaksın, kovana koyacaksın, bitti senin 
ömrün zaten. Sonra da bal yapacaksın... Hazır süzme bal…. 

Mübarek Hocamız buyurdular ki; İlmihal'i okuyan, onu öğrenen âlim olur. Neden? 
Çünki, âlimlerin sözü. "Benim sözüm değil. Ben bir kelime ilave etmedim 
kendiliğimden. Bir kelime koymadım. O pırlantaların arasında cam parçasının ne işi 
var. Hele içindekileri de yaparsa, tatbik ederse, evliya olur", buyurdular. Enver Abi 
sabahleyin hastahanede dedi ki; hepimiz okuyoruz elhamdülillah. Ama şöyle, ama 
böyle, okuyoruz. Fakat, bu okuduğumuz İlmihal'den istifade ediyor muyuz etmiyor 
muyuz, bir de bunu kendimize sormamız lazım. Bir mümin, İlmihal'i okuyor, hele hele 
bir de içindekileri yapıyorsa, bunun iki alameti vardır. Bir; insanın ilmi arttıkça 
tevazuu artar, daha alçak gönüllü olur. İlmi arttıkça daha tevazu sahibi olur. İlmi 
arttıkça, kendisinden artık utanır hale gelir. İlmi arttıkça, Allahü teala'ya yakınlığı 
artar. İlmi arttıkça ölüm halleri artar. Yani ilmin artması, ahırete yaklaşması, Cenab-ı 
Hakka yaklaşmasıdır. Mübarekler buyurdular ki; "Hatta aslanın ağzındaki yem gibi 
olur". Ağzını kapatsa öldü. O kadar kendilerini korku içinde hissederler, Allahü 
teala'nın haşmeti, büyüklüğü yanında. Neden? İlimle tanıyorlar çünki, tanımaya doğru 
gidiyorlar. Allahü teala Kur'ân-ı kerim'de mealen buyuruyor ki; " Âlimler, Allah'tan çok 
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korkanlardır." Bir de Tam İlmihal'in içindekileri yapıyorsa, onun da bir alameti var. O 
da tasavvuftur, yani evliyalık basamaklarıdır. Evliyalığın nihayet en son basamağı, tek 
kelime ile; hiç kimseyi incitmemektir. Çikolata gibi olur, kaymak gibi olur, bal gibi 
olur, hatta su gibi olur. Herkes onu bir an görmek ister, herkes onunla bir an beraber 
olmak ister.") 

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

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

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

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

Huzur Pınarı ailesinden ENVER ABİMİZ için dua etmelerini, hiç olmazsa bir Fatiha 
okumalarını istirhâm ediyorum. 

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

Allaha emanet olun efendim. 

UNUTMAYALIM Kİ, UNUTULMAYALIM. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 

 
Ezeli hilkatte ziyafet çekilmiş Enver'e 
Ruhun doymuş, sığmamış hiçbir yere 
Hep biri bulmuş gezse de nerder nere 

Müjdelerle selam olsun kimki muhip Enver'e 

Ey konca-i nurun cem'i Enver 
Hürmetine sevsin bizi ol server 
Matlubu maksut O dur cevher 
Çün Allahü Ekber, Allahü Ekber
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Enver Abim buyurdular ki; 

Peygamberimiz 'aleyhissalatü 
vesselam' buyuruyorlar ki; 
Muhakkak ki, Allah sizin 
mevkinize bakmaz. Bunu ne 
niyetle yaptı, ona bakar. Bütün 
insanlar servet ve şöhret 
peşinde koşuyorlar. Bunların 
peşinde koşanlar, mutlaka 
felakete uğrayacaklardır. Onun 
için, başımıza her ne gelse, 
istiğfar etmemiz lazımdır. Çünki, 
Âdem 'aleyhisselamdan' beri 
hiçbir peygamber, hiçbir evliya 
yoktur ki, dert ve musibete 
düşman olsun. Mübarekler öyle, 
Enver abi keza öyle. Yolun 
sünneti bu! Onun için, gelen 
musibete bakmamalıdır. Büyük 

zâtlar, musibete bir şey dememiş, onu gönderene şükr etmişlerdir. Enver abi kaç tane 
ameliyat geçirdi. Peki ne yapacaksın? Cenab-ı Hakka şükr edeceksin.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 

 
 
Enver Abim buyurdular ki;  

Size mutlak olan birşey söylüyorum: ahıret 
hayatı, dünya hayatından daha rahat, daha 
huzurlu, daha iyidir. Sakın ola ki ölümden 
korkmayın. Ölüm; evin bir odasından diğer 
odasına geçmek gibidir. Müslümanlar son 
nefeste Peygamber efendimizi "sallallahü aleyhi 
ve sellem" görerek ve Cennet hayatını görerek, 
ölüm acısını hiç duymayacaklardır. Ömrü olana 
bu hizmetler, bu nimetler devam eder, ömrü 
olmayana da Cennet nimetleri nasib olur 
inşallah. 

Enver Abi hepinizden dua bekliyor. Söz mü?  

ali zeki osmanağaoğlu 

21 Şubat 2015  Cumartesi 

22 Şubat 2015  Pazar 
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Enver Abim buyurdular ki; 

Bu din, ilim dinidir. Sevgi, muhabbet, 
heyecan, onlar ayrıdır. İlimden 
maksat da, yapmaktır. İyi güzel 
konuşursun ama, icraatin ne? Önemli 
olan budur!  

Mübarekler buyurdular ki; Ben Cennet 
bahçesine girdim, desem ve yemîn 
etsem, yalan olmaz efendim. Çünki, 
Efendi hazretlerinin defni esnasında 
kabrine girdim. Hadîs-i 
şerifte, Mü'minin kabri Cennet 
bahçelerinden bir 
bahçedir, buyurulmaktadır. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 

 
Enver Abim buyurdular ki;  

Mevlana Halid-i Bağdadi hazretleri 
"kuddise sirruh" buyuruyorlar ki; 
Allah'ın dergâhında, ehil nâ-ehil 
beraberdir. Yani, hiç bir zaman 
sormazlar ki, sen bizden misin, 
değil misin? Kiminle berabersin, 
önemli olan budur. Mevlana Halid-i 
Bağdadi hazretleri "kuddise sirruh" 
sonra buyuruyor ki; Allahü teâlâ, bir 
toplulukta bulunan müminlerin 
içinde bir tanesini seviyorsa, onun 
hürmetine hepsini afv eder. 
Dolayısıyla, toplulukta, birlik ve 

beraberlikte rahmet vardır, ayrılıkta ise azab-ı ilahi vardır. Bir gün bizim kitaplardan 
birini okuyorduk. Orada bir hadis-i şerif vardı. Aynı inançta, aynı hedefte, aynı yönde, 
aynı şekilde düşünen iki mümin bir araya gelse afva uğrarlar. İki mümin bir araya 
gelse, cenab-ı Hak afv ediyor.  

ali zeki osmanağaoğlu 

23 Şubat 2015  Pazartesi 

24 Şubat 2015  Salı 
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Enver Abim buyurdular ki;  

Bir gün Hazret-i Osman 'radıyallahü anh' abdest alıyormuş. 
Abdest bitmiş, kurulanmış, gülmeye başlamış. Ya Emir-el 
mü'minin, niye gülüyorsunuz diye niye sormuyorsunuz, demiş. 
Efendim, afv edersiniz. Niye gülüyorsunuz, demişler. Bir gün 
benim abdest aldığım yerde, Hazret-i Peygamber "aleyhissalatü 
vesselam" abdest alıyordu. Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü 
vesselam' abdestini aldı, gülmeye başladı. Niye gülüyorsunuz 
ya Resulallah diye, neden sormuyorsunuz, buyurdu. O 
aklıma geldi. Biz de ya Resulallah, neden güldünüz, diye 
sorduk. Peygamber Efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyurdu 

ki; Bir mü'min abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken, bütün 
günahlarının, tabii büyük günahlar hariç, suyla beraber aktığını görüyorum. 
Elini yıkarken, başına mesh ederken, günahlarının döküldüğünü görüyorum. 
Ayaklarını yıkarken, bütün günahlarının döküldüğünü görüyorum. Ben 
gülmemeyim de, kim gülsün? Ümmeti kurtuluyor! Dolayısıyla, abdest aldıktan 
sonra, biraz gülebilirsiniz. Sormazlarsa, niye gülüyorsunuz diye neden sormuyorsunuz 
dersiniz, bunu anlatırsınız. Velhasıl, neş'e bize aittir, kahr ve üzüntü, kimin imanı 
yoksa, ona aittir. Çünki mübarek Hocamız "kuddise sirruh" öyle buyurdular; İmanlı ve 
imansız insan arasındaki fark, mü'min güler yüzlü tatlı sözlüdür; kâfir, münafık, çatık 
kaşlı, asık suratlıdır. Allah neş'emizi arttırsın.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver Abim buyurdular ki; 

Süleyman Peygambere "aleyhisselam" 
hükümdarlığını tebrik için krallar çeşitli 
hediyeler gönderiyorlarmış. Karınca da ağzında 
bir çekirge bacağı ile vakûr bir şekilde kapıya 
gelince kapıdakiler demişler ki;" Onca kral ne 
hediyeler getirdi? Sen bunu mu vereceksin? 
Karınca; "olsun, ben o defterde hediye 
getirenler arasında olacağım ya, demiş"  

Rabiâtü'l-Adviyye Hazretleri "rahmetullahi 
aleyha" bir gün, "Ya Rabbi, rahmet kapılarını 
aç" diye dua eden birinin yakarışını duyunca " 
Ne zaman rahmet kapıları kapandı ki, sen, ya 

Rabbi rahmet kapılarını aç" diyorsun buyurmuşlar. Hocamız burayı açıklarlarken, senin 
kapın kapalı, sen kapını aç, diye izâh ettiler.  

ali zeki osmanağaoğlu 

25 Şubat 2015  Çarşamba 

26 Şubat 2015  Perşembe 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 

 
 Enver abim buyurdular ki;  

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

Hocamız buyurdu ki: "Bir gün 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 
âyetlerinin hepsini yazmış, biraz da su koymuş, bu sudan içsin buyurmuş. Onbeş-
yirmi gün sonra kız iyileşmiş. (Tabii, 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 nerede, bu nerede... 
Bir şiirde geçiyor;... 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 nerede, bu nerede... (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 meçhul olabilir.) 

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, 

27 Şubat 2015  Cuma 
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bu defa duvar tepeye kadar duvarla çevrili! 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. 

İmam-ı Rabbani hazretleri "kuddise sirruh", bir gün pencere kenarında hanımı ile 
beraber oturup, dışarıyı seyrederken, gülmüşler. Hanımı ne gördüklerini merak edip 
sorduğunda, İmam-ı Rabbâni 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, yine 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. 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Şâh-ı Nakşibend hazretleri "kuddise 
sirruh" talebesinin birini, Buhara'ya 
göndermiş, şunu şunu al da gel, demiş. 
O da; emriniz olur hocam, demiş. Yolda 
giderken hem konuşuyor, hem de 
nefsine, sen beni mahvettin, yüzbin 
şeytandan daha tehlikelisin, diyormuş. 
Derken, karşısına çok nurani, çok 
mübarek bir zât çıkmış, ne oluyor, 
buyurmuş. Hocam, nefsimle bir türlü 
baş edemiyorum. Beni perişan ediyor. 
Ona kızıyorum, demiş. Kızmanın ne 
faydası var? Sen köpeğe kızsan, köpek 
köpeklikten çıkar mı? Nefsin daha çok 

azar ve azdırır. Sana bir nasihat vereceğim. Beni dinlersen, bu ilacı kullanır, dediğimi 
yerine getirirsen, ondan çok rahat edeceksin. Azgınlık, hiçbir şey olmayacak. Yeter ki, 
ilacı içeceksin, buyurmuş. Hocam hemen söyleyin, demiş. Buyurmuş ki; İlacın birisi; 
ilim, amel, ihlas. Bunlarda bir noksanlık varsa, ikinci ilacın sana hiç faydası olmaz. 
Bunlar ayrılmaz. Senin ya ilmin noksan, ya amelin noksan veyahut da Allah için 
yapmıyorsun. İkincisi, hocana sormadan bir şey yapmayacaksın. Çünki, insanın 

28 Şubat 2015  Cumartesi 
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nefsini en parçalayan şey, sormaktır. Sen sormadan yapıyorsun, ondan sonra da çok 
pişman oluyorsun. Bir daha yapma, demiş. Alış veriş yapmış, gelmiş, Şâh-ı Nakşibend 
hazretleri gülmeye başlamış. Yolda başına ne geldi, demiş. Hocam, nefsime çok 
kızıyordum, çok nurani bir zât karşıma çıktı, hocana sormadan adım atma dedi, 
demiş. O, Hızır 'aleyhisselam'dı kardeşim, sana çok acıdığı için, sana bir defa daha 
söyledi, buyurmuş.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' bir vali tayin 
etmiş. Yolda giderken valiye; şimdi sana valilik 
süresince nasıl muvaffak olacağına dair bazı 
nasihatler vereceğim. Bu nasihatlerime uyarsan, 
hem dünyada hem ahırette çok rahat edersin, 
demiş. Bu, Eshab-ı kiram arasında duyulmuş, ne 
nasihatler buyuracaklar diye, Eshab-ı kiram da 
beklemiş. Hazret-i Ömer buyurmuş ki; 
Namazlarını evvel vaktinde, kusursuz kılacaksın. 
Ramezân-ı şerif gelince, orucunu tut, hiç kazaya 

bırakma. Hac zamanı gel, haccını ifa et. Ramezân-ı şerifte zekatını ver, sakın noksan 
olmasın. Hadi Allah selamet versin. Eshab-ı kiram; ya Emir-el mü'minin, bu zât zaten 
bunları biliyordu. Bu bildiğimizi tekrar etmenizin acaba hikmeti nedir, diye sormuş. 
Buyurmuş ki; Ben İslamiyeti anlattım. Başka bir şey anlatmadım. Dinimizin aslı budur. 
Bundan haberi olmayan, bunları yerine getirmeyen, ne yaparsa yapsın, on para 
etmez. Onun için, netice, İslamın beş şartıdır. Onu yapabildiğin kadar yap, her 
yaptığında daha çok feyz alırsın, daha çok sevap kazanırsın. Velhasıl, güneşle meşgul 
olmak varken, yıldızlarla uğraşmamalıdır, değmez!  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler her şeyi anlattılar, ismini de Tam İlmihâl koydular. Tam demek, burada 
noksan yok, aradığınız her konuyu bulabilirsiniz, demektir. Zaten vaktimiz çok 
mahdut, onu tekrar tekrar okuyup, anlamaya çalışın. Çünki, Mübarekler birgün 
buyurdular ki; Ben kaç defadır okuyorum, hâlâ okumak ihtiyacı duyuyorum. Birgün bir 
arkadaşımıza buyurdular ki; İlmihâli baştan sona kaç defa okudunuz? Efendim, bir 
defa tamamen okudum, dedi. O arkadaşımız daha o zaman yeni tanımıştı Hocamızı. 
Mübarekler buyurdular ki; Kardeşim, ben tam yirmi defa okudum, daha bir şey 
okuduğumu zan etmiyorum. Siz demek bir defada işi bitirdiniz, buyurdular.  

ali zeki osmanağaoğlu 

01 Mart 2015  Pazar 

02 Mart 2015  Pazartesi 
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Enver abim buyurdular ki;  

Kişinin ahırette mahrum 
kalmaması için, her imkanı 
kullandık. Mübarek Hocamız, 
birgün eve bir arkadaşı çağırdılar, 
ona bir liste verdiler. Afrika'da ismi 
zor bulunacak memleketler. O 
arkadaşa; Dünya atlasından bakın, 
buralarda adresler bulun, kitap 
gönderin ki, ahırette bunlar, bize 
söyleyen olmadı, İslamiyeti 
bilemedik demesinler, bizden 
davacı olmasınlar, buyurdular. Her 
yere kitap gönderdik. Hatırlıyorum, 
birisi Sri Lanka'da bir kitabın son 
sayfasını koparmış. Üçbin adres 

var. Efendim, bu adresler kitaptan kopmuş, dedim. Mübarekler; "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 nefsi için de yapabilirdi ama o zaman sıfır olurdu.  

ali zeki osmanağaoğlu 

03 Mart 2015  Salı 
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Enver abim buyurdular ki;  

Bir arkadaşımız anlattı: İş yerinde takvim yaptırmıştım bu 
sene. Bir bayan geldi, bir ürün almak istedi. Baktı, aldı. 
Efendim, size bir de takvim hediye edeyim, dedim. Hangi 
takvim, dedi. Türkiye Takvimi dedim. Allahım, ya 
Rabbim, sana şükürler olsun. Benim ayağımı buraya 
getirttin, dedi. Efendim, Isparta'yı verseniz, o kadar 
sevinmez. O bayan; Hüseyin Hilmi Işık efendinin 
"rahmetullahi aleyh" kitabını aldım. Çok seviyorum. Kim 
ne derse desin, bundan başkasını okumam, dedi. 
Efendim, Namaz Kitabı da var, ondan da hediye edeyim 

dedim, ondan da hediye ettim efendim, dedi.  

O arkadaşımıza dedim ki; aferin, iş bu. Çok sevap kazandın. Çünki, onun her harfine 
sevap verilecek. Kıyamete yakın, yani insanlar bozulmaya başladığı zaman, bir 
sünneti ifa etmesine sebep olmak çok kıymetli. Ama farz, vacip, iman var. Bir sünneti 
icra etti, Hazret-i Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Unutulmuş bir 
sünnetimi meydana çıkarana yüz şehit sevabı vardır. Mübarekler buyuruyorlar 
ki; Ya bu bir vacipse, ya bu farzsa, hele imansa, kaç yüz, kaç yediyüz şehit sevabı... 
Onun için, kitap kitap kitap. Cenab-ı Hak hepimize iyilik versin.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;  

En büyük şans, bir müslümanla arkadaş 
olabilmektir. En büyük talihsizlik, nefsine tâbi 
olmuş, nefsiyle yatıp kalkan, konuşan 
insanlarla arkadaşlık etmektir. Onun için, 
cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü vesselam" 
buyuruyor ki; İnsanın dini, arkadaşının 
dini gibidir. Ahlak bulaşıcıdır. İyi ahlaklı 
insanlarla beraber olursa, bunun iyi ahlakı, 
öbürüne bulaşır. Ahlakı bozuk olanlarla 
beraber olunca, onun kötü ahlakı, bize 
bulaşır. Çünki, daima kainatta kötülük iyiliğe 
hakimdir. Hiçbir zaman iyilik kötülüğe hakim 
olamaz. Çünki, Allahü teala Kur'an-ı kerimde, 
çoğu diyor. Cenab-ı Hak; Ben yarattım bu 

insanları, eksirisi bana düşmandır, buyuruyor. 

ali zeki osmanağaoğlu 

04 Mart 2015  Çarşamba 

05 Mart 2015  Perşembe 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

Enver 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... 
 

Bâzı insanlar vardır, ahıretde kendini 
kurtarabilmek için yaşar. Tabii ki akıllı olan 
herkes ahıretini düşünerek, orada kimlerle ve 
nerede bulunmak istiyorsa bu tercihi kendisi 
hür iradesiyle yapar,.. ama bu tercih dünyada 
yapılır. Ahıretde 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 AHIRETDE YANMASIN, herkes 
dünyada ve ahıretde 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 ahıretde 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. 

06 Mart 2015  Cuma 
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Enver abim buyururlardı ki; "Müslüman hasreti çekilen insandır, özlenen insandır. Her 
an ihtiyaç duyulan insandır. Görsek de istifade etsek diye yanına koşarak gidilen 
insandır. Karşılaşmasak diye kaçılan değildir. Müslüman karıncayı bile incitmez..." 
buyururlardı. İşte Enver abimizin tarifi budur. 

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

Sarıyer'de 2008 senesinde Ekim ayında huzur pınarı için şu nasihatleri yapmışlardı: 
"Ekibini sağlam kur, bundan sonra bir müddet hızlı büyürsünüz. Bizim işimiz insanlar 
kurtulsun diye uğraşmak, ahıretde yanmasınlar diye uğraşmaktır. Dinimizin yayılması 
için çalışanlar, Peygamber efendimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" vârisleridir. En zor 
iş, dîne hizmet etmektir. Allahü teala sevdiği işi sevdiklerine yaptırır, sevmediği işi 
sevmediklerine yaptırır. Allahü tealanın en sevdiği iş, dinimize hizmet etmektir. Kim 
dîne hizmet ederse din ona sahip çıkar. Dîne hizmet eden aziz olur. Ölürken şehid 
olarak ölür. Emr-i maruf sevabı, harp meydanında gazaya verilen sevabdan daha 
fazladır. Bu zamanda fitne çıkarmadan hizmet edebilmek çok mühimdir. Kibir ve ucba 
da dikkat etmek gerekir. Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam', küçük 
günahtan sakınıp, büyük günaha düşmenizden korkarım, buyuruyor. Ucubdan çok 
sakının. Ucub, biz bu günahı yapmıyoruz, demektir. İyilerin düşmanı çok olur. Hased 
edenler de çok olur, bazı şeylere kulağınızı kapayın. Bu dinin iki tane ayağı vardır. 
Birincisi öğrenmektir, ikincisi de öğretmektir. Eğer bize ecdadımız dinimizi 
öğretmeselerdi, biz şimdi kim bilir ne olurduk! Eğer onlar canlarıyla, mallarıyla, 
kanlarıyla, bol fedakârlıklar göstermeselerdi, hiç birimiz İslamiyyeti bilemezdik. Peki 
bizden sonra gelecek olan nesiller, ecdadımız bir sürü fedakarlık yapıp size bunları 
öğrettiler, peki sizler bize bunları niçin öğretmediniz derlerse halimiz ne olur? Onun 
için az da olsa bir şeyler yapmalıyız. Hiçbir hasenâtı geri çevirmemeliyiz. İmam-ı 
Rabbani hazretleri kuddise sirruh buyuruyorlar ki; Allahü teala bir kuluna iki şeyi 
vermişse, ona her şeyi vermiştir. Birincisi, Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı. İkincisi, ilim 
öğrendiği kimsenin Allah adamı olması. Allah adamı olmak çok zordur. Padişaha 
yazdıkları bir başka mektuplarında yine İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; 
Bütün vaazların, bütün nasihatlerin özü, Allah adamlarıyla beraber olmaktır. Çünki bu 
dünyada kim ile beraber olunursa, kim sevilirse, ahırette de onunla beraber 
olunacaktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki; Kişi sevdiği ile 
beraberdir. El mer'ü mea men ehabbe. Allah korusun, bir Allah düşmanına muhabbet 
beslersen, onunla beraber olursun. Bir Allah dostuna muhabbet beslersen, onunla 
beraber Cennette olursun. İnsanlar yanmasın diye uğraşmamız lazım. Sizin ahıretde 
kurtuluşunuz huzur pınarı ile olur. Huzur pınarı Hocamızın anlatılmasında çok hizmet 
ediyor. Bu hizmetlerinizden memnunuz. Hocamız buyuruyordu ki; "Kalbden kalbe bir 
yol vardır; o yol, muhabbet yoludur. İş, o yolu ele geçirmektir. Bu muhabbet yolu ele 
geçerse, insan sevdiği ile beraberdir. Gece de beraberdir, gündüz de beraberdir. 
Dünyada da, ahıretde de beraberdir. Kabrde de, mahşer yerinde de beraberdir. 
Sevince beraberlik böyle olur" buyuruyorlardı. "İnsan seveceği kimseyi iyi seçmeli, 
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ona göre sevmeli" buyuruyorlardı. Çünki Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve 
sellem, dünyada kimi severseniz ahıretde onun yanında olursunuz, buyuruyorlar. 
Onun için, Kim olduğunuz değil, kiminle olduğunuz önemli. Ahıretde nerede ve 
kimlerle beraber olmak istiyorsak, bu tercihi dünyada yapmalıyız. Kurtulmak için 
kurtulanlarla beraber olmak lazım. Son nefesde beyindekiler silinir, fakat kalbdekiler 
kalıcıdır. Beyin, bilgi yeridir, kalb ise sevgi yeridir. Son nefesde iman ile ölmek veya 
imansız ölmek, kalbdeki sevgiye tabidir." 

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

Fî emanillah.
 

Ey lâtifler lâtifi, ey kalblerin meliki, 
ilim, takva ehlinin reisi, ehl-i sünnet varisi. 

İnsanların üstünü, doğru yolun rehberi, 
hayât esrarını çözen, âriflerin serveri. 

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

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

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

Vurulmamak ne mümkün! Nur akan simanıza, 
seçilmişler vâsıldır, hizmete zatınıza. 

Mümkün olamaz karşılık, bizdeki hakkınıza, 
cana minnet biliriz, kulluğu kapınıza. 

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

Resûlullahı, gösteren aynadır bizzatihi! 
Abdülhakim efendinin göz nurudur kendisi! 

Kurtarır layık olsak, teveccühünüz bizi, 
neler kazanmazdık ah! tanıyabilsek sizi... 

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

Gözlerimi kapayıp, derin düşünüyorum, 
hayâlimde, rûhumda, bir Işık görüyorum. 
Kalbleri pak eden, bakışlar önündeyim, 

fakat bu, rü'yâ değil, bilmiyorum nerdeyim. 
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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? 
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Enver abim buyurdular ki; 

İslamiyetin ilk zamanlarında 
Peygamberimiz "aleyhissalatü 
vesselam" kabir ziyaretini 
yasaklamıştı. Çünki, ölenler 
kâfirlerdi. Babası da olsa, anası da 
olsa; gitmeyin, buyururlardı. Onların 
zulmeti, onların kalbindeki o küfür, 
sizin imanınızı zedeler, sizi karartır. 
Sonra müslümanlar ölmeye 
başlayınca, kabirleri ziyaret edin, 
diye emir çıktı. Ziyarete gittiğiniz 
zaman, kimin Allah indindeki ihlâsı 
fazlaysa, o fazla olandan az olana 

akım olur. O büyük zâtların, evliyaların kabirlerine herkes akın akın gidiyor, hepimiz 
öyle. Niçin? O mübarek zâtın, mesela mübarek Hocamızın kalbindeki ihlas çoktur, bize 
de akar niyetiyle, düşüncesiyle, o maksatla gidiyoruz. Kalpten kalbe yol vardır...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir hadis-i şerifte 
Peygamberimiz 'sallallahü 
aleyhi ve sellem' 
buyuruyorlar ki; 
İşlerinizde hayrete 
düştüğünüz zaman, 
bunda hiç çıkış yolu yok 
artık diye tehlikeye 
düştüğünüz zaman, böyle 
bir hale geldiğiniz zaman, 
yardım isteyin. Min ehlil 
kubur. Gidin kabristana, o 
kabirde yatana deyin ki; 

Vaziyet çok kötü, ne olur, Allah rızası için bana dua et. Çünki, sen cenab-ı Hakkın 
sevdiği bir zâtsın. Ama hayal değil, gerçekten. Mübarekler buyurdular ki; Efendim, ruh 
Arşta, Cennettedir. Kabirde değildir. Kabirdeki, cesettir. Ceset çamurdan, topraktan 
yapıldı, toprak olmaya mahkumdur. Peki, biz niye kabirdeyiz? O kabirdeki ruha 
yakınlığımız artsın diye. Ruh, devamlı suretle içinde bulunduğu cesedi tanıdığı için, 
yani irtibatı olduğu için, o irtibat vasıtasıyla, biz, büyüklerin ruhlarından istifade 

07 Mart 2015  Cumartesi 

08 Mart 2015  Pazar 
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ediyoruz. Mesela, kitaplarını okuyan veyahut da gömleğini giyen, takkesini kullanan, o 
irtibat vasıtasıyla o büyüklerden istifade eder. Bütün mesele, irtibatı kurabilmektir. 
Başka türlü kuramıyoruz, bir şeyle kurmamız icap ediyor. Ya O'nun kabrine gideceğiz, 
ya O'nu seven birine gideceğiz, ya O'nun çok sevdiği bir eve gideceğiz, çok sevdiği 
birini göreceğiz. Sırf irtibat kurmak için. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

İnsanlardan bir şey 
beklenmez. İnsanlar 
bugün sever, yarın söver. 
Allahü tealadan 
beklemelidir. Dağdan bir 
ejderha iniyormuş ve o 
asrın en büyük evliyası 
olan bir mübarek zât da, 
talebeleriyle kıra çıkmış. 
Arkasında da, Ebu Ali 
Farmedi hazretleri 
"rahmetullahi aleyh" 
varmış. O dağdan inince, 
o mübarek atından inmiş, 

ona doğru gitmiş. O inince, talebesi de onun peşinden gitmiş. Tam arkasına gelince, 
ejderha ağzını, burnunu topraklara sürmeye başlamış. Talebesiyle birlikte göz göze 
gelmişler, senin ne işin var burada, demiş. Bunun sırrını öğrenmedikten sonra, 
buradan zerre ayrılmam, demiş. Ne sırrı, demiş. Talebesi demiş ki, bir; bu ejderhayla 
konuştunuz. Sizin vazifeniz, talebeleri irşad etmek. Onun vazifesi, insanları yemek. 
Ama baktım, siz iyi anlaşıyorsunuz. Mübarek buyurmuş ki; Onaltı sene, aynı 
mağarada beraber yaşadık. Kokumu aldı, vefa hissini belirtmek istedi. Hayvanlardaki 
vefakârlık, insanlarda yoktur. İkincisi; yılanın vazifesi ısırmaktır. Bu nasıl size 
saldırmadı, demiş. Ahlâkı iyi olanın yanında, her mahlukun ahlâkı iyi olur, buyurmuş. 
Hanımla iyi geçinilmiyor diyorsan kabahat sende. İyi ahlâklı ol, o da iyi olsun. Nitekim, 
bir misal veriyorlar. İbrahim 'aleyhisselam' çok üstün ahlâklı olduğu için, ateşin ahlâkı 
değişti. Ne oldu? Cennet oldu. Neticede, kabahat sende! Velhasıl, insanlar kendilerini 
sorgulamadıktan, hesaba çekmedikten sonra, hiç kimseye laf söylemeye hakları 
yoktur. Mübarekler buyurdular ki; Allahü teala İslamiyeti, dünya ve ahıret seadeti için 
yaratmıştır. İlaçtır. Neden ilaç içmiyorsun veyahut da dozunda içmiyorsun? Veyahut 
da zamansız içiyorsun? Yani, onu şartlarına uygun kullanmıyorsun, sonunda da feryad 
ediyorsun. Kabahat bende, demelidir. Eğer nasihatler insanın kalbini, kimyasını 
değiştirmiyorsa, hepsi, buzun üstüne yazı yazmaktır. Eğer cibiliyetini 
değiştirebiliyorsa, işte o, nasihattir. Sen ölmeden, nasıl olmak iddiasında bulunursun? 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Bir kimseyi sevmenin alameti üçtür. 
Birincisi; onu sevenleri sever, onu 
sevmeyenleri sevmez. İkincisi; her 
yerde ondan bahsedilmesini ister. 
Üçüncüsü; onun derdiyle dertlenir. 
Ayağında nasır çıksa, onunla bile 
dertlenir, rahat duramaz.  

Allahü teala bir millete rahmet 
ederse, ona üç şey verir. Bir; 
merhametli, yumuşak bir emir verir. 
İki; İslâm âlimi verir. Bir şey oldu 

mu, kaynağını söyler. Üçüncüsü; cömertlik verir. Elimizdeki maddi, manevi imkanları, 
Allah yolunda harcamaya çalışalım. Çünki cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' 
buyuruyor ki; Verdiğin senindir. Aldığın değil! Bir mübarek zât varmış, hep 
oruçluymuş. Talebesi de, güzel bir kavurma yaptırmış, pilavı da koymuş, hocasına 
gitmiş. Hocam, bir defa olsun yiyin de, rahat edin, demiş. Mübarek, gözlerini 
kapatmış, iki mahalle ileride bir dul kadın var, ona götür, demiş...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Bilal-i Habeşi Hazretlerini 
'radıyallahü anh' müslüman 
olduğu için kuma yatırdılar. Sıcak, 
üzerine taş koydular, o şekilde 
ölsün diye beklediler. Cenab-ı 
Peygamber de 'aleyhissalatü 
vesselam' oradan geçiyordu. Onu 
gördü, çok üzüldü, ama çok.. 
Eğildi, acaba Bilal ne diyor diye, 
kulağını verdi Mübarek. Çünki, o 
anda imanını mı koruyor, yoksa 
Allah korusun, inkâra mı düştü o 
eziyet karşısında. Kulağını verdi 
iyice; O; Allah, Ehad diyordu. 

Allah bir. Mübarek, onun kulağına eğildi bu sefer; Bilal, bu kelime seni kurtarır, 
buyurdular. Peygamber Efendimiz, tabii çok üzüntülü geldiler, Hazret-i Ebu Bekr 
'radıyallahü anh', ya Resulallah, nedir bu haliniz, diye sordu. Bilal'e üzülüyorum, 

10 Mart 2015  Salı 

11 Mart 2015  Çarşamba 
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buyurdu. Hazret-i Ebu Bekr'in çok çok özellikli bir kölesi vardı. Onlara; Elinize ne 
geçecek onu öldürünce? Ben size şu kadar para vereceğim, dedi. Vermem, bizi 
kandıramazsın parayla. Vermeyiz, dediler. Peki, ne istiyorsunuz, dedi. O, senin kölen 
var ya, gel takas yapalım. Sen bize onu ver, biz sana bunu verelim, dediler. Tamam 
dedi, hem para verdi, hem köleyi verdi. Bilal-i Habeşi'yi aldı hamama götürdü, güzelce 
bir yıkadı, temizledi ve getirdi. Ya Resulallah, âzât ettim, size hediye ettim. Ne 
yaparsanız yapın, artık benim değil, sizin, dedi. Mübarek orada bir hadis-i şerif 
buyurdu. Ebu Bekri Sıddık'a bir isim koydu Mübarek; Atiki minennar. Cuma'da geçiyor 
o. Atik demek, ateşten kurtulan anlamına geliyor. Sen bunu nasıl o sıkıntıdan 
kurtardınsa, Allah da seni Cehennemden kurtarsın. Ateşten kurtulan diye kendisinde 
böyle isim kaldı. Cehennemden kurtulan manasında.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler buyurdular ki; Bir iki kişi, bir iki 
nefes, Allahü tealanın rızası için O'nun 
dininden bahsetse, gökte ne kadar melekler 
varsa, hayran hayran bakarlar ve dünyada 
bu kadar güzel yer olur mu diye, orayı 
gösterirler. Gökteki melekler oraya 
imrenirler. Efendim, içinde oturan insan 
değilse eğer, mekanların ne kıymeti var. 

Bir gün bir düğün yemeğinden sonra: 

Afiyet olsun. Rabbim tekrarını nasip etsin inşaallah. Cenab-ı Hak, bu evlenen 
kardeşlerimizi hayırlı, mübarek eylesin ve "Evlenen ve evlendiren Allahın 
dostudur" hadis-i şerifinin müjdesine kavuşmalarını nasip etsin. Onun için, 
kendilerini tebrik ederiz. Harama girmeden, binanın temelini sağlam atanlara, Allahü 
teala karada, havada, denizde, her zaman yardım eder. Eğer bina bir gün tepeden 
yıkılırsa, hiç kimseye kusur ve kabahat bulmasınlar; çünki temelinde bir bozukluk 
olabilir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
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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. 
Camiide saflarda sınıf farkı olmadığı gibi, Enver abimin 
kalbinde de Müslümanlar arasında sınıf farkı yoktu. "Lâ ilâhe 
illallah Muhammeden Resulullah diyorsa, başımızın üstünde 
yeri vardır. Gözünün üstünde kaşın var diyemeyiz." 
buyururlardı. Yaşlı ile yaşlı olur, çocuk ile çocuk olurdu. 

Herkesin frekansına göre konuşur, herkesin seviyesine inebilirdi. Herkesin anlayacağı 
şekilde konuşurdu. Herkesin derdine çare arar, herkesi rahatlatırdı. Kendinden hiç 
bahsettirmez, hallerini her zaman gizlerdi. Hocamızın en çok sevdiği ve tek vekili 
olduğu halde, kendisini bizim başımızda sadece bir abimiz olarak gösterirdi. Halbuki 
O, bizim hem babamız, hem hocamız, hem rehberimiz, yol göstericimiz, hem dert 
ortağımızdı. Herkes, ne derdi, sıkıntısı varsa, hiç çekinmeden sadece Ona anlatırlardı, 
çünki sadece çarenin oradan bulunacağını bilirlerdi. Hiç kimseyi aşağı görmez, küçük 
çocuklara da dava arkadaşım derlerdi. Dünyaya hiç kıymet vermezdi. İnsanlar 
ahıretde yanmasın derdinde idi. "Kediyi bile gözünüzün önünde ateşe atsalar 
dayanamazsınız, insanların yanmasına nasıl dayanılır" buyurmuşlardı. Hiç kimse 
Cehenneme gitmesin diye uğraşırlardı. Talebelerini de bu düşünce ile bu zihniyetde 
yetiştirirlerdi. Talebelerinin kendi aralarında toplanmalarını, bir araya gelip dinden 
bahsetmelerini, kitap okumalarını tenbihlerler, bunun ehemmiyetine dikkat çekerlerdi. 
15-20 kişi bile olsa eğer kendi aralarında toplanıp kitap okuyorlarsa, zaman zaman 
onları kendi sohbetlerine de davet ederlerdi. 

1985 senesinde diş tedavileri için bizim muayenehaneyi teşriflerinde; hastalarınla 
burada akşamları toplanıp sohbet edin, buyurmuşlardı. Enver abimin bu sözünün 
bereketi ile pek çok kişinin o senelerde hidayetine vesile olundu. Arada bir telefonla 
veya davet ederek, sorarlardı, takip ederlerdi. Kimler geliyor, neler anlatıyorsun, 
şunları da anlat buyururlar, yakından ilgilenirlerdi. Şunu şunu bana getir göreyim 
dedikleri de olurdu. Söyledikleri abileri Cağaloğlu'nda gazeteye götürürdüm. Bazan 
telefon edip akşama şu saatte bizim kapıya gel buyururlar, kapıda yine bu konularda 
bazı şeyler sorarlar, gelenlerin hallerinden anlattırırlardı. Kapıya bizi çağırmaları her 
defasında bizim toplanacağımız günlere denk gelirdi,... tesadüf mü bilemem, burayı 
herkesin kendi anlayışına bırakıyorum... Sonra bir avuç dolusu çikolata 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.. 
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Arada bir de, şu kadar kişi Sarıyer'e getir, bir de ben sohbet edeyim onlarla 
buyururlardı. Tabii böyle özel günler bize bayram olurdu. Böyle topluca gidilmesi 
senede bir veya iki defa tekrarlanırdı. Hatta vefatlarına kadar da, bu şekilde zaman 
zaman abilerin kitap okuma veya kitap hizmetleri grublarını bazan Holding'de, bazan 
Güzelşehir'deki evlerinde kabul ettiler. Böyle günlerdeki sohbetlerden bazı bölümleri, 
zaten haftanın diğer günlerinde anlatmağa çalışıyoruz. 

........devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Allahü teala rahmet eylesin 
inşallah, mübarek Hocamız 
"kuddise sirruh"; Mahşer 
Ortadoğu'da olacak. Ama böyle 
engebeli, dağlık değil, her taraf düz 
olacak, buyurdular. Bir tek ağaç 
olmayacak, hiç gölge yok. Yer, 
toprak değil; beton. Çıplak 
insanlar, sıcaklık son derece çok. 
Güneş alçaklara kadar inmiş. Allah 
muhafaza eylesin, azap çok büyük. 
Mahşer azabı. Hatta oradakiler 

feryat edecekler, ya Rabbi, kaldır bu azabı üzerimizden. Cennetse Cennet, 
Cehennemse Cehennem, artık dayanamıyoruz, diyecekler. O vaziyette, ellibin ahıret 
senesi. Ahırette bir gün, dünyanın bin senesi. Böyle bir azabı düşünün! Böyle bir 
azapta iki büyük müjde var. Birincisi; genç yaşta tövbe edip, namaz kılanlar için. 
İkincisi; bu büyükleri sevenler için. Mevlana Hâlid-i Bağdadi hazretleri buyuruyorlar 
ki; Bu müddet, Arşın altında gölgede iki rekat namaz kılacak kadar devam edecektir. 
Müslümanlar, Allahü Ekber deyip namaza duracaklar, selam verdikleri zaman mahşer 
bitecek. Bir üçüncü daha var. Yalnız o, hadis-i şerif. Peygamberimiz 'aleyhissalatü 
vesselam' buyuruyorlar ki; Herhangi bir mü'min, herhangi bir mü'minin 
simasına, yüzüne, sevgi ve muhabbetle bakarsa, Arşın altında 
gölgelenecektir. Azap yok! Bu bize yeter. Değer yani! Mahşer felaket; ama genç 
yaşta tövbe edenler, mü'mine muhabbetle nazar edenler, sevgi ve muhabbetle 
müslümanın yüzüne bakanlar, onlar Arşın altında gölgeleneceklerdir. Ne kadar? 
Mevlana Hâlid hazretleri buyuruyorlar ki; İki rekat namaz kılacak kadar. Onun için, 
namaz kılmamaktan Allah muhafaza etsin. Ölüm bir tarafta, namaz bir tarafta. Namaz 
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var, hayat var; namaz yok, hayat yok. Namaz kılanlar, Arşın altında iki rekat 
kılacaklardır. Ehl-i sünnet itikadında olup da namaz kılanlar, iki rekat namaz 
kılacaklar, selam verdikleri zaman, mahşer kalkacak, bitecektir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 
Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurdular 
ki; Allahü teala yeryüzünde her 
hastalığa bir ilaç yaratmıştır. Her şey 
için şifa vardır. Ama gönlün şifası, 
zikrullahtır. Kalbin ilacı, zikr etmektir. 
Mübarekler birgün buyurdular ki; 
Dinimizin asıl gelme sebeplerinden 
birisi, dünyaya karşı soğukluktur. Dünya 
demek; haram parayla yapılan alışveriş, 
Allahü tealanın sevgisi bir tarafa, ahıret 
menfaati bir tarafa demek, yalnız nefsin 
menfaati için yaşamaktır. Bu, haramdır. 

Bütün her cins günahlar, dünya olur. Velhasıl, cenab-ı Hakkın rızasının dışında, O'nun 
sevgisinin, O'nun razı olmasının dışında her ne yapılsa, hepsi dünya olur. Cenab-ı 
Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; Ed-dünya mel'une. 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 çok idi. Mesela, İmam-ı Azam hazretleri "rahmetullahi 
aleyh", şeker tüccarıydı. Gemilerle getirip satardı. İyi para kazanırdı. Ama kendisinin 
bundan bir kuruş haberi olmaz, talebelerine, fakir fukaraya dağıtırdı. O halde, para 
kazanmak günah değildir. Hatta Mübarekler buyurdular ki; Allahü teala Kur'an-ı 
kerimde mealen, Hayrın zekatını verin, yani hayırlı olan malın zekatını verin, diyor. 
Yoksa, her türlü pisliğin, her türlü haramın zekatı olmaz ki. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 
Enver abim 04.12.2009 tarihinde Güzelce'de, Huzur Pınarı hizmet ekibini davetlerinde 
buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki;  

Cömertlik, cebindeki parayı vermek, elindeki maldan vermektir. İnsanların gönlüne 
hoş gelsin diye para dağıtmak değildir. Bu bir cömertliktir; ama asıl cömertlik, 
imandan vermek, imanından vermektir. İmanından vermek ne demektir? Bir misal 
verdiler, mesela Ebu Bekr-i Sıddık 'radıyalllahü anh' geldi, müslüman oldu, imanı tam 
oldu. Ya Resulallah, beni dinleyecek, beni sevecek altı arkadaşım daha var. Hemen 
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getireyim, onlar da bu imana 
kavuşsunlar, dedi. İşte cömertlik budur, 
buyurdular. Yani, kendisi için sevdiğinin, 
kendisi için kavuştuğu nimetin, bir 
başkası tarafından da elde edilmesi, 
cömertliktir, buyurdular. Onun için, bu 
kitapları basanlar, yayanlar, hele hele 
Huzur Pınarı sitesinde hizmet edenler, ne 
için çalışıyorlar? Bu cömertliklerinden 
çalışıyorlar. Millet istifade etsin diye! 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarek Hocamız birgün; Ben 
gazete kurulmasını istiyorum 
dediğim ilk gün, akşam eğer 
bana bir şey sorsaydınız 
vazgeçerdim; ama siz peki 
dediniz, ben de peki dedim. İki 
dudağınızın arasına baktım, 
buyurdular. Şunu söylemek 
istiyorum, hani diyor ya, 
arkadaşlar arasında bir söz 
hakkımız var. Ne bir defası, hiç 
yok, sorarlarsa var. Ne 
diyorsun kardeşim derlerse 
söylersin. Bir misal verdiler, 
dediler ki; Efendi hazretleri 
son zamanlarında iki gözlük 
üst üste koyuyorlardı. Gözleri 

zayi olmuştu. Yani kitap açıyorlar. Bir gözlük yetmiyor, bir tane daha üstüne 
koyuyorlar. Sormuşlar, demişler ki; Efendim ameliyat olsanız iyi olur. Hocamız; Ben 
gittim yanlarına. Efendi hazretleri bana sordu. Hilmi ne diyorsun, bana göz ameliyatı 
olmamı söylüyorlar, olayım mı olmayayım mı? buyurdular. Ben dedim ki; Efendim 
olmayın, bu yaştan sonra o mübarek gözlerinizi kime emanet edeceksiniz. Ben de öyle 
düşünüyordum, vazgeçtim buyurdular. Ama sordular, onlar sormadan bir şey 
söylemedim. Velhasıl, Mübarekler buyurdular ki; dünyada en zor iş; aklını ve nefsini 
bir tarafa koyarak peki demektir. Mümkün değil. Çünki, onun peki demesi için; 
birincisi, kendi iç düşmanlarından kurtulması lazım. İkincisi, çevre var. Üçüncüsü, 
bütün bunları atlatacaksın, atlatacaksın ve ondan sonra da peki diyeceksin. İşte onun 
için, hani demişler ya, bir şeyin tamamı ele geçmezse tamamı da terk edilmez. 
Olduğu kadar deyip devam edeceksin.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Cenab-ı Peygamber 
"aleyhissalatü vesselam" 
buyuruyor ki; Bu dünya 
ahıretin tarlasıdır. Tapusu 
ahırette, tarla buradadır. Bu 
tarlaya ne ekilecek? Her 
şey! Yalnız unutmayın ki, bu 
tarlaya ekilenler, sadece ve 
sadece Allahü teala için, 
O'nun rızası için 
yapılanlardır. Kendi nefsi 
için, başkaları aferin 
desinler, aman 

ayıplamasınlar, ayıp olur diye yaşayanlar, ahırette bu ekinden hiçbir şey 
beklemesinler. Çünki, Allahü teala ahırette kendisi için yapılanları ayıracak, kendin için 
ve başkaları için yaptıklarını sana bırakacaktır. Üç günlük ömür, değmez! 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Sevgi sudur. Nefs, Allahü 
tealaya düşmandır. İnsanın 
gönlü de, onu seve seve, onun 
tarafında olur. Kimi seversen, 
onun yanında olursun. Enver 
abiyi seven, Enver abinin 
yanında olur. Biz çok bahtiyarız. 

Âlimler, Peygamberlerin 
vârisleridir. Peygamberlerin 
vazifesi, İslamiyeti yaymaktır. 
Mûris demek, mirasına ortak 
olmaktır. 

Büyüklerden gelen feyzi almak için, bir alıcı lazımdır. Feyz, cenab-ı Peygamberden 
çıkıp, kalpler vasıtasıyla, yani kablo vasıtasıyla, bize kadar gelir. Bu kablo, 
muhabbettir, tanımaktır. Feyz, her yerde vardır; ama alıcı lazımdır. Feyz, madde 
değildir. Allah hepinize sevdiklerinin sevgisini versin inşallah. 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Geçen haftanın devamı: -3- 

Enver abim bazan; sohbet için 
gelen arkadaşlarından bazılarını 
getir, bir de ben sohbet edeyim 
onlarla buyururlardı. Böyle özel 
günlerde hakiki bayram havası 
yaşanırdı. Böyle topluca gidildiği 
birgün Enver abim buyurdular 
ki; İmam-ı Rabbani müceddidi 
elfi sani şeyh Ahmed Faruki 
Serhendi hazretleri 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 
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olduğumuzu biliyoruz. Hepimiz değişik otobanlardaydık; ama cenab-ı Hak bize kendi 
rızasına, kendi sevgisine kavuşturacak, Cennetine kavuşturacak otobana girmeği 
nasip etti. Gel de sevinme! Üç-beş günlük dünyada, dert ve sıkıntıyı sakın kendine 
dert etme. Çünki, bu çok zengin bir insanın, üç-beş kuruş kaybedip de feryat etmesi 
gibi olur, değmez.. 

Kavuştuğumuz şu nimetin yanında, üç-beş kuruş sıkıntı ve üzüntünün bahsi dahi 
olmaz. Daima, kavuştuğumuz nimeti gözümüzün önüne getirelim ve daima cenab-ı 
Hakka şükr edelim ki, bir kazayla bu nimet elimizden gitmesin. Maalesef bu nimete 
kavuşmuş olup da, bu nimetin kıymetini bilmediği için elinden gidenleri biliyoruz, siz 
de biliyorsunuz. Mübareklerin vasiyetini, nasihatini yerine getirmek suretiyle, kitapları 
okuyalım. Beni arayan satırların arasında bulur, buyurdular. Onların âdeti, sünneti 
üzerine, başkalarının da tanımasına yardımcı olalım. Bir de, birbirimizi çok sevelim. Bu 
sevgiyle, inşallah ahırette de beraber oluruz. Çünki, Mübarekler vaad ettiler, söz 
verdiler. Cennetin kapısına kavuşursam, içeri girmeden, bütün abileri alırım, 
buyurdular. Ne bahtiyarlık! İnşallah ahırette 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 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; 

Birgün Fatih'teki evde, namazdan 
sonra Mübarekler, Cennetteki 
nimetleri anlattılar anlattılar, bir 
arkadaşımız elini kaldırdı. Ne var 
kardeşim, buyurdular. Efendim, bir 
dua eder misiniz? Ben hemen şimdi 
burada öleyim, dedi. Mübarek 
Hocamız; 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. 
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Bir gün bir düğün yemeğinden sonra: 

Onun için, vallahi billahi çok şanslıyız. Yani, bu nimetin kıymetini çok tekrarlamak 
lazım ki, cenab-ı Hak tekrarını nasip etsin. İmam-ı Rabbani hazretleri Mektûbât'ta 
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. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Çok mühim ama çok mühim bir 
tarihi vak'a var. Çünki, bu hadiseyi 
yaşayanlar hayatta. Bizim 
arkadaşlarımızdan biri var, 
profesör. Bu arkadaşımız evlenince 
Erzurum'a tayin oldu. Orada hocalık 
yapıyor, çocuk bekliyorlar. Fakat 
hanımı bir gün merdivenlerden bir 
düştü, iki gözü âmâ oldu. Görmek 
yok, bitti. Gitmedik doktor 
bırakmadılar, kadın kör oldu. Bir 
akşam evde Mübarekler imam, 

arkada Bülent abi de var, cemaat ile namaz kılıyoruz. Telefon çaldı, selam vermek 
üzereydiler zaten, selam verdiler. Ben aşağıya indim, Mübarekler devam ettiler. 
Bülent abi ile beraber kılıyorlardı. Tabii kendini tanıttı; dertliyim, felaket üzüntüdeyim, 
dedi. Ne oldu, dedim. Hanım merdivenlerden bir düştü, iki gözü kayboldu, hiçbir şey 
görmüyor. Ne olur bunu Mübareklere arz edin, dedi. Şimdi namaz kılıyorlar. Sen 
telefonu kapat, namazdan sonra söyleyeceğim, dedim. Namaz kıldık, dua ettiler; 
neydi o telefon, buyurdular. Efendim, Erzurum'da bir arkadaşımız var. Hanımı 
düşmüş, âmâ olmuş, iki gözü görmüyor. Her çareye başvurmuşlar, hiçbir şey yok. Ne 
ilaç, ne doktor.. 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 arkadaşımız arıyor, sevincinden 
bağırıyor: Diyor ki; Enver abi! Gözleri açıldı. Bu gece rüyada Mübarekleri gördü, sonra 
renkler yavaş yavaş gelmeye başladı, sonra bütün renkler bitti, uyandı ki, ben 
görüyorum diye bağırmaya başladı. Peki, ne oldu? Bir müddet sonra bir kız dünyaya 
geldi, kız çocuğu. Yine telefon etti. Enver abi! Kız çocuğumuz dünyaya geldi, 
Mübarekler ismini koysun, dedi. Geldim Mübareklere arz ettim. Hocamız buyurdular 
ki; Efendim, madem ki ışığa kavuştu, ona güzel bir isim koyalım, Lamia koyalım, 
buyurdular. Ne koydular? Lamia. Işığı görmüş manasına geliyor. Arkadaşımız çok 
sevindi. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler bir gün; Kardeşim, 
Kuleli'deki günlerimizi hatırlıyor 
musunuz, buyurdular. Efendim, 
çok, dedim. Peki, özlüyor musunuz, 
buyurdular. Efendim, çok, dedim. 
İşte efendim, ahırete gittiğimiz 
zaman ne konuşacağız? Nasıl 
Kuleli'deki günleri konuşuyorsak, 
ahırette de, beraber geçirdiğimiz 
günleri konuşacağız, buyurdular. O 
halde, ahırete gittiğimiz zaman, siz 
de, ben de; düğünler oluyordu, 
Enver abi geliyordu, O anlatıyordu, 
biz de yemek yiyiyorduk, diyeceğiz. 

Yemek bahane. Önemli olan sohbet, şahane! Allah ayırmasın inşallah. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Birgün Mübarekler ile 
Çemberlitaş'taki yurda, bayram 
ziyaretine gittik. Orada, Allah 
rahmet eylesin, Hocamız 'kuddise 
sirruh' Vel-asr suresini anlattılar. 
Buyurdular ki; Efendim Asr 
kelimesi, ikindi anlamına gelir. 
Başka ne anlama gelir? Günün 
başlama saatidir. Yani, mesela 
bugün ikindi namazında Cuma 
başladı, yarın ikindiye kadar. Yani, 
bu gece Cuma gecesidir. 

Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' son Peygamber, ondan sonra Peygamber 
yoktur. O halde; gün bitimi, Peygamberliğin sonu, hep bunlar, asr kelimesi ile izah 
edilir. Allahü teala buyuruyor ki; Asrdan sonra yani, yeni gün başladıktan sonra, çok 
fitneler çıkacaktır. İnsanlar hüsrana uğrayacaklar. İnnel insane lefî husr. Mübarekler 
buyurdular ki; Hem inne var, hem lam, kasem var. Yani muhakkak, insanlar ahırete 
yaklaştıkça, hüsrana uğrayacaklardır. İllellezine amenü. Yalnız müstesna olarak, iman 
edenler, yani, Ehl-i sünnet itikadı hariçtir. Ve amilüssalihat. Yani, ibadet yapanlar, 
İslamın beş şartını yerine getirenler hariçtir. Ve tevasavbil hak. Davet-ül hak, kelime-i 
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tevhid anlamına da gelir, buyurdular. Bu, cihad manasınadır. Yani, cihad edenler, 
nefsiyle cihad edenler, İslamiyeti yaymak için cihad edenler, ilim yaymak için cihad 
edenler, velhasıl insanlara faydalı olacak hizmetleri yapanlar, hariçtir. Efendim, bir 
insana bir şey anlatmak çok zor bir iştir. Hemen arkasından cenab-ı Hak da buyuruyor 
ki; Ve tevasavbissabr. Siz bu işi yaparken çok sıkıntılar çekeceksiniz, çok üzüntülü 
günler geçireceksiniz. İşte o zaman, sabr edin. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Hazret-i Ömer "radıyallahü 
anh" anlatır: Bir gün 
Resulullahın "aleyhissalatü 
vesselam" yanındaydım. Bir 
cenaze geçti. Ya Resulallah, bu 
çok dindar, iyi bir adamdı 
demişler. Vacib oldu, dört 
Müslümanın şahitliği geçerlidir, 
Cennetliktir, buyurmuş. Ben 
dayanamadım; ya Resulallah, 
üç Müslüman olsa ne olur, 
dedim. Yine geçerli olur, 
buyurdu. Peki, iki şahit olsa, 

diye sordum. Yine geçerli olur, buyurdu. Artık bir taneyi sormaya utandım. İşte Allahü 
teâlâ, bir müslüman bozuk da olsa, şahitleri kırmamak, günahını yüzüne vurmamak 
için, o şahitlerin hürmetine affediyor. Enver abiyi nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Yaşadık, 
bitti! Ben gidiyorum, alacağımı aldım. Zaten iki kişi, Müslüman dese yeter. Burada 
maşallah yüz elli tane var. Ne yüz ellisi. Mübarekler buyurdular ki; arkadaşlarımızın 
biri, bine bedeldir. Kaç bin tane var? Velhasıl, müminlerin bir araya gelmesi saadettir. 
Bileşik kaplar usulü... Allahü teâlâ, içlerinde ne varsa, o iyilerin hürmetine onu da 
affediyor. Maşallah. Allahü teâlâ iki cihanda ayırmasın! 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Bir arkadaşımız bir gün; Efendim bugün gazeteden bizim sahifeyi okuduk, dedi. Ona; 
Ne güzel, okumak lazım, okumadığımız için dışarının hâli böyle. Meselâ, Abdülkâdir-i 
Geylani Hazretlerinin kitabı varken, İmam-ı Rabbani hazretlerinin kitabı varken 
kafamızdan konuşsak olmaz. Kitaplara bakmak, kitaplardan okumak varken bir kimse 
çıkıp kafasından söylemeye kalkarsa, ben böyle düşündüm derse, o kimse hata 
etmiştir, dedim. 
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Her mesleğin kademeleri var, rütbeleri var. Her 
şirkette genel müdür de var, sekreter de, odacı da, 
berber de var. Hocamız buyurdular ki: "Mesleklerin 
en üstünü nedir? Hazret-i Ali "kerremallahü 
vecheh" efendimiz buyurmuş ki, "Bana bir harf 
öğretene ömür boyu köle olurum." Tabii burada 
harfden kasıt; bana, dinime ait bir mesele öğreten, 
demektir. Yani en yüksek meslek ilimdir. Rütbetü'l-
İlm buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

 
Geçen haftanın devamı: -4- 

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

Mübarekler bir gün buyurdular ki; Efendim, yolumuz diğerlerinin yolundan çok 
farklıdır. Diğer yollarda olanlar talebelerini alırlar, öğretirler, geliştirirler ve ana 
caddeye çıkarırlar, bu yolun sonu Cennettir, şimdi haydi yürüyün, derler. O da çalışır, 
uğraşır, belki bu arada yoldan çıkaranlara rastlar, yan yola düşebilir. Fakat bizim 
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büyüklerimizin yolu böyle değildir. Kendilerini sevenleri tutarlar, onları yoldan götürür, 
Cennete sokarlar, köşklerine kadar götürür, bizden bu kadar, derler. Dolayısıyla, biz 
çok şanslıyız. Mübarekler de devamlı; kardeşim, biz çok bahtiyarız, buyururlardı. 
Mübarekler neden bahtiyar olduğumuzu dört madde halinde anlatırlardı. Bir; Allahü 
teala bizi insan olarak yaratmış. Mülkün sahibi O'dur. Köpek de, kedi de yaratabilirdi. 
Nitekim, bir Cuma günü Bayezid-i Bistami hazretleri camiye giderken, yolunun 
üzerinde uyuz bir köpek yatmış duruyormuş. O zaman yollar darmış. Bayezid-i 
Bistami hazretleri Şâfiî mezhebinde olduğu için, köpeğe değmesin diye, eteklerini 
hafifçe yukarı çekmiş. Köpek dönüp fasih bir lisanla, ya Bayezid, dur bir dakika. Seni 
Bayezid olarak yaratan cenab-ı Allah, beni de köpek olarak yaratmıştır. Mülkün sahibi 
O'dur. O böyle istedi. O dileseydi, sen şimdi köpek olurdun, ben de Bayezid olurdum. 
Benden niçin bu kadar çekiniyorsun, demiş. Onun için Mübarekler; bahtiyarız, çünki 
Allahü teala bizi insan olarak yarattı, buyurmuşlardı. İki; Allahü teala bizi müslüman 
olarak yarattı. Bütün peygamberlerin halis talebeleri de müslümandır. Üç; Allahü teala 
bizi Muhammed aleyhisselam'a ümmet yaptı. Zaten şansların en büyüğü de budur. 
Kâdı Iyad hazretleri var. Şifa kitabının sahibidir. Bir gün buyuruyorlar ki; O kadar 
sevinçliyim ki, elimi uzatsam sanki yıldızları tutacağım. O kadar hafifim. Sanki 
bulutların üzerinde yürüyorum. Çünki, yerleri gökleri yaratan, hepimizi yoktan var 
eden, her an bizi varlıkta durduran yüce Allah, beni muhatap kabul ediyor ve bana 
kulum diyor. Bana emirler veriyor, yasaklar koyuyor. Bundan büyük ne olabilir? Sonra 
Allahü teala beni Muhammed aleyhisselam'a ümmet yapmıştır. Herkes kendi hocasını 
meth eder. Benim hocam, Muhammed aleyhisselam'dır. Çünki benim hocalarımın 
hocası, Muhammed aleyhisselam'dır. Ben nasıl sevinmeyeyim? Çünki kainat, O'nun 
hürmetine yaratılmıştır. Çünki, feyz kaynağının başı, Peygamber efendimizdir 
aleyhissalatü vesselam. Onun için, kendimi bulutlara basıyor gibi his ediyorum, diyor. 

Dört; bir büyük zâta talebe yaptı. Bir büyük zâta talebe olamayanın, O zâtın 
sohbetinde vasıtalı veya vasıtasız bulunamayanın, kitaplarını okuyarak, talebeleriyle 
arkadaş olarak bu imkanı bulamayanın, kurtulma şansı çok zayıftır. Çünki emir var. 
Siz dininizi büyüklerin ağzından öğreniniz. Bu dört madde elhamdülillah hepimize 
nasip oldu. Mübarekler buyurmuşlardı ki; Beni arayanlar, kitaplarımın satırları 
arasında bulur. Mübarekler anlatıyorlardı. Bir zamanlar her tarafa Benim Dinim isimli 
bir kitap dağılmıştı. Bu kitaplardan birini Efendi hazretlerine götürmüştüm. Efendi 
hazretleri, oku dinleyelim, buyurdular. Baştan sona kadar kitabı okudum. En sonunda; 
kitapta bir tek hata yok, ama okuyan zehirlenir, tehlikede olur, imandan çıkar, 
buyurdular. Aman abiler, insan bulduğu her şeyi yemediği gibi, her bulduğunu da 
okumamalıdır. İnsan, kendi vücudunu düşündüğü kadar, dinini de korumalıdır. Bir gün 
bu hatırayı anlatınca, o gece Mübarekleri rüyamda gördüm. Ne yapıyorsunuz, 
buyurdular. Sizden duyduklarımı arkadaşlara anlatıyorum. Mesela, bu hatırayı 
anlattım, dedim. Doğru anlatmışsınız, buyurdular. 

........devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
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Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler iki üç arkadaşımıza özel ders 
veriyorlar, ilim öğretiyorlardı. Yazdırıyorlar, 
çizdiriyorlar. Hatta bu arkadaşlarımız bir sene 
tatile gitmediler. Mübarekler, kalın, gitmeyin, 
buyurdular. O tatilde Arabi öğrendiler. Bu 
arkadaşlarımızdan biri, arabi ulemasıdır. Hatta 
onun, kalın ve gayet güzel bir not defteri 
vardı. Bir yerde baktım, bir ok çıkarmış 
dışarıya doğru, oraya, o atladığı kelimeyi 
yazmış. Dedim, bunu niye araya yazmadın? 
Dedi ki, Mübarekler bunu böyle çıkardıkları için 

doğrusunu yazmadım. Mübareklere benzesin diye ben de ok çıkardım. Gel de bu 
arakadaşı sevme şimdi. Mümkün mü?  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; Mürşid-i 
kâmil gerçek bir hocadır. Nasıl ki 
doğan çocuğu, annesi babası 
ihtimamla büyütüyorsa, gerçek bir 
hoca da, kendisine talebe olan 
müslümanı, gerçek bir anne baba 
gibi ahırete hazırlar. Hatalarını 
görmez, birden bire her şeyi 
söylemez, azar azar, sohbetle 
yetiştire yetiştire önemli bir seviye 
kaydeder. Neticede, biz 

mübareklere ilk gittiğimiz zaman, bize ne abdesti anlattılar, ne guslü anlattılar, ne 
namazı! Hiçbir şey söylemediler, sadece Mektûbat okudular. İmam-ı Rabbani 
hazretlerinden, Efendi hazretlerinden bahsettiler. Yani, daha ziyade o çocuğun hazırlık 
safhası gibi bizi hazırladılar. Ama ondan sonra içimize düşen o ateşle biz, kendimiz 
abdest almaya, bütün islamiyetin şartlarını ciğerimizden isteyerek, inanarak yerine 
getirmeye çalıştık. Niçin hoca çocukları bu şekide dindar olamıyorlar; çünki, daha bu 
çocuk, yeni yeni gelişirken, sevgiden ziyade korku ile yetiştiriyorlar. Korkunun hiç bir 
faydası yok. Burada biraz korkar, öbür tarafta azar, kudurur. O halde, ilmin aslını 
öğrenmek lazım. Bu ilmin de aslı; sevgi ve muhabbettir, çünki insan sevdiğini dinler, 
sevmediğini dinlemez. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 
Çok büyük nimetteyiz. Nimet ne kadar 
büyükse, şükrü de o kadar çok olmalıdır. 
Hiçbir zaman hiçbir mü'minden zarar 
gelmez. 
Ahırete giden yol mutlaka namazdan geçer. 
Her şeye bahane olur, namaza asla! 
İlim, amel içindir. İlim edindin de niçin? 
Niçin sorusu mühimdir. İhlâssız amel, içi boş 
çekirdeğe benzer. İnsan ahırette amelini iki 
şekilde arz eder. Ya nefsi içindir, ya Allah 

içindir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir gün Peygamberimiz "aleyhissalatü 
vesselam" oturuyorlar, Eshab-ı kirama 
anlatıyorlar. Bunu cenab-ı Peygamber 
anlatıyor. Buyuruyorlar ki; Bizden 
evvel bu havalinin bir meliki vardı, 
sultanı vardı, padişahı vardı. Çok aksi, 
çok zalim, çok pinti, çok berbat biri 
ama Müslümandı, yani o zamana ait. 
Çünki, isimleri belirtilmiş 
peygamberler var. İsimleri bilinmeyen 
124 binden ziyade veya noksan 

peygamber vardı. İnanan azdı ama hak dinler her zaman vardı. O da bir hak dinden 
ama müşrik değildi. Derken, bir yer kazıyorlar, o kazdıkları yerde bir hazine çıkıyor, 
gidiyor, hazineyi topluyorlar, topluyorlar, saray hazine doluyor. Diyor ki, ne kadar 
fakir fukara varsa hepsini saraya getirin, hepsini onlara dağıtacağım, çok sıkıntı 
çektiler. Maddi bakımdan hepsi refahta olsun. Bunu Peygamber efendimiz anlatıyorlar. 
Her gelene altın, gümüş, bilezik, ne varsa dağıtıyor, bütün millet refaha kavuşuyor. 
Hepsi mutlu. Ve hazine bitiyor, bu şekilde ölüyor gidiyor. Aişe validemiz "radıyallahü 
anha" buyuruyorlar ki, peki ya Resulallah, bu, Cennete gitti mi. Hayır, Cehenneme 
gitti, buyuruyorlar. Neden ya Resulallah? Buyuruyorlar ki; Çünki, onun derdi, fakir 
fukaraya yardım etmek değildi. Cömert anılmak için, kendisinden cömert olarak 
bahsedilsin diye verdi, onun kalbinde Allahü tealanın rızası, düşüncesi yoktu. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Adamın birisi bir köye gidecekmiş. 
Merkebine binmiş, merkep biraz 
gitmiş, başını başka bir köye 
çevirmiş. Allah Allah, bu merkep 
kafayı oynattı galiba, demiş. Bir 
daha aynı yere başını çevirmiş, 
gitmiş gitmiş, yine başını öbür 
tarafa çevirmiş. Senin derdin ne, 
demiş. Yine köy yoluna gitmişler, 
yine başka bir köye dönmüş. Eğer 
sen bana tâbi olmuyorsan, ben 
sana tâbi olayım, demiş, yularını 

atmış, nereye gidersen git! Madem sen beni dinlemiyorsun, ben sana tâbi olayım. Ben 
seni dinlerim, demiş. Ne yapsın adamcağız, merkep itaat etmiyor. Nasıl olsa iş 
çığırından çıktı diye, hiç karışmamış. Merkep bir köye gelmiş, bir evin önünde durmuş. 
Adamcağız, ihtiyar, mübarek bir zâtmış. Merkepten inmiş, kapıyı çalıp içeriye girmiş. 
Annesi bir feryat etmiş; oğlum sevin artık, hocan geldi, demiş. Çocuk da ölüm 
halinde, devamlı, ya Rabbi, ben ölüyorum, bir kere hocamı göreyim, ondan sonra 
canımı vereyim. Ya rabbi, ben ölüyorum, imanla gidemem, ne olur bana hocamı 
gönder, diye yalvarıyormuş. Bak evladım, bizim merkep getirdi bizi buraya, demiş. 
Dolayısıyla, biz bundan sonra yuları bırakacağız, nereye giderse gitsin. Üç defa tehir 
ettik. Bir defasında hastalandım, bir defasında da hanım hastalandı. Halbuki Belçika'ya 
gidecektik. İnsanın iradesi cüz'idir. Tâbi olduğu irade, küllidir. Ezelde Allahü tealanın 
takdiri, mutlaka yerini bulur ve gelir. Siz uğraşırsınız, yaparsınız ama Allahü tealanın 
ezelde takdiri o değilse, merkep başka yere gider. Allahü teala hepimizi afv ve 
mağfiret eylesin. Dünyada böyle beraber olduğumuz gibi, Cennette de inşallah 
Mübareklerin yanında hep beraber oluruz. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Arkadaşlar her gün sekiz sayfa kitap okusunlar. 
Çok anlattım bunu daha önce ama önemine 
binaen tekrar söylüyorum. Hocamızın "kuddise 
sirruh" hayatı, kitapları yazmakla, okumakla ve 
yaymakla geçti. Hocamız, kitapların sayfaları, 
satırları arasındadır. Kitapları okuyun ve okutun. 
Sakın kitapları okumayı ihmal etmeyin. Kitap 
okumadan yatağa girmeyin. İmam-ı Azam 
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hazretleri "rahmetullahi aleyh" buyurdular ki; gece bir saat zikr (kitap okumak), bütün 
geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba sebep olur. Kardeşim, iki satır kitap oku da 
ondan sonra yat. Sabaha kadar ilim, ibadet sevabı yazılsın. Kitap okumadan yatmak 
yok, tamam mı abiler. Söz mü abiler. Söz... Yemin de ettirdiler. Hocamızın şefaatine 
kavuşmak, itaat etmekle olur. İtaat etmek, söylenenleri yapmak demektir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Geçen haftanın devamı: -5- 

Yine böyle hususi bir günde 2007 senesi, 
Nisan ayının 5'inde Holding'te Enver abim 
Kadı İyad hazretlerini anlatırken 
buyurdular ki; 

Efendim Kadi İyad hazretleri var, Şifa 
kitabı basıldı kitapevimizde. Dünyaya 
gönderiyoruz. O Kadı İyad hazretleri 
buyuruyorlar ki; sevincimden göklerde 
uçuyorum. Yıldızlar ayaklarımın altında 
dolaşıyor. Elimi uzatsam ayı tutacağım, o 

kadar sevinçliyim. Demişler ki; Hocam hayırdır inşallah. Sizi bu kadar sevindiren 
nedir? İki şeye çok seviniyorum demiş. Abiler, size müjdeler olsun, bu iki şey 
hepimizde var. Onun için siz de çıkın göklere, yıldızlar ayaklarınızın altında dolaşsın, o 
kadar şanslıyız yani. Boşuna gitmedik demek ki orayı ziyarete. Bu hatıra anlatılsın 
diye. Bakın ne diyor bu mübarek zat. Diyor ki; Bu yerleri, gökleri yaratan, her an her 
şeyi varlıkta bulunduran, kainatı yoktan var eden yüce Allah beni insan yerine 
koyuyor. Bana iş veriyor, bana görev veriyor. Bu ne büyük şeref. Namazını kıl, şunu 
ye, bunu içme, bunu yap, bunu yapma. Bunu kim kime söyler diyor. Düşünün, böyle 
bir yüce Allah böyle bir adama diyor ki; şunu yap, şunu yapma. Bundan daha büyük 
bir şeref ne olabilir bir mümin için diyor. Beni muhatap kabul eden, Ahmet, Mehmet, 
Hüseyin değil. Emrediyor bana Kur'an-ı kerim de cenab-ı Hak, bana iş veriyor. İki; 
Nasıl sevinmeyeyim ki, benim hocam Muhammed aleyhisselam. Çünki benim 
hocamın, hocasının hocası ona dayanıyor. Onun hürmetine bütün kainat yaratılmış. 
Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi, en üstünü, en mübareği beni talebe kabul 
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etmiş. Sen benim talebemsin, sen benimle berabersin. Ben nereye gidersem sen de 
oraya gideceksin diyor. Ben nasıl sevinmeyeyim. Onun emrine peki dedik. Allah 
dedirtiyor tabi, biz nasıl diyelim. Ümmetim dedi. Biz de peki dedik, haşa biz kimiz. Biz 
değil, o bizi kabul etti. O halde abiler, vallahi, tallahi, billahi bu kadar büyük şerefe, bu 
kadar büyük nimete kavuşan, dünya için üzülürse, nasıl dayak yer bilemiyorum. 

Bugün Mübarek Hocamızın bir arkadaşa yazdığı bir mektubu okudum. Orada aynen şu 
ifade geçiyordu. Kardeşim, eğer siz, bu kadar nimete kavuştuktan sonra hâlâ dünya 
için üzülürseniz, büyükler size incinir, Allah size gücenir. Tabir bu. Mektup yukarıda. 
Yazılan kişi de belli. Ben yazmıştım. (Mübarekler söyledi). Sonra fotokopisini 
gönderdiler. Tesadüfen o mektuba baktım. Bir cümlesi böyle. Sakın diyorlar 
üzülmeyin. Siz o kadar büyük bir nimete kavuştunuz ki, o nimete kavuştuktan sonra 
hâlâ dünya için üzülürseniz büyükler size incinir, Allah da gücenir. Tevbe de ! Tevbe. 
Allah Allah. Sakın ha! Hele hele ufak işlerde bulunursanız. Ne diyeyim, yani bir milyar 
doları olan bir vatandaş kaybettiği on liraya gözyaşı döküyor diye düşünürüm. Çok 
fena! O halde, bu sağlık nimeti, bu iman nimeti, bu şerefli ümmet olmak devleti 
yanında abuk sabuk işlerle sakın vakit kaybetmeyelim ve üzülmeyelim. Neşelenmek 
bizim hakkımızdır. Allah nasip etti çünki. Bizi kulu kabul etti ve Hazret-i Peygambere 
ümmet yaptı. 

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

 
Öyle neşeliyiz seviniyoruz, 

sanki bulutlarda dolaşıyoruz, 
uzansak ay'ı elimizle tutarız, 

eğilsek yıldızları toplarız. 
  

Çünki, bizi muhatap aldı Rabbimiz, 
onun emr ve yasaklarına tâbîyiz, 
ve de öyle bir nebînin ümmetiyiz, 
uğruna kâinatı yarattı Rabbimiz. 

  
Herkes kendi hocasıyla övünür, 

benim sahibim kâinatın en üstünüdür, 
hocamın hocalarının hocasıdır o server, 
O'nsuz olunur mu iki âlemde münevver. 

  
Bu nimet öyle büyük şereftir-saadettir, 
kıymetini bilmeyeni dövmek gerektir, 

bu kadar nimet içinde kim ki üzüntülüdür, 
milyar sahibinin kuruş kaybetmesi gibidir. 

  
Böyle şerefli bir kafileyiz, aileyiz, ümmetiz... 

Müjdeler olsun, kavuştuk nimetlere, daha ne isteriz. 
buna rağmen dünya için hâlâ üzülürsek biz, 
Rabbimizi gücendirir, büyüklerimizi incitiriz. 
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----- 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.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Allahü tealayı unutmak bir 
felakettir. Tövbe… Sakın ha… 
Şimdi akibet bu. Dolayısı ile 
gösterişten mutlak kaçınmamız 
lazım. İslamiyetin dışındaki ve 
yıkıcı her türlü telkinden mutlak 
kaçınmamız lazım. Çünki, 
ahırette hesabı çok ağır 
verilecektir. İlmihal okuyoruz, 
Bir Üniversiteliye Cevap 
bölümüne geldik, sırayla 
okuyoruz. Orada, İbrahim bin 

Ethem hazretleri "rahmetullahi aleyh" buyuruyorlar ki; O'nun mülkünde, O'nun 
gördüğü yerde, O'nun rızkını ye, O'na isyan et, olur mu öyle şey, diyor. Ölüm meleği 
geldiği zaman ona de ki; ne olur bana iki dakika müsaade, bir tövbe edeyim. 
Durdurabilir misin? Hayır. Peki, kabire girdin, sual melekleri geldi. Allah'tan korkun, 
ben yorgun argın geldim. Beni suale çekmeyin, diyebilir misin? Hayır. Ve mahşer günü 
Allahü teâlâ buyuracak ki, günahkârlar Cehenenme gitsin. Bana isyan edenlerin yeri 
burası değil. O zaman sen de ki, ben gitmem. Dinlemezler. Dinlemezlerse, gel 
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tedbirini şimdiden al, yoksa bu gaflet ne kadar sürer? Büyükler, amellerini hesaba 
çekmişlerdir. Muhyiddin-i Arabî hazretleri; Ben düşüncelerimi dahi hesaba çektim. 
Demiyor ki, amellerimi. Bunu niçin yaptım? Ben, beynimdem geçenleri bile hesaba 
çektim. Neden Rabbimin rızasına uygun düşünmedim de, şeytana uydum diye, 
buyuruyorlar... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Dün Ubeydullah abiye 
telefon açtım. Kendisi 
Şam'da. Biraz evvel 
Mevlana Hâlid hazretlerini 
ziyaretten geldim, dedi. 
Ubeydullah abi, sizi 
rüyamda gördüm, bu 
rüyamı anlatmak istedim, 
dedim. Buyurun, dedi. Siz, 
Ercüment abi, evlatlarınız, 
torunlarınız, büyük bir masa 
kurulmuş, hep beraber 
orada yemek yenilmiş. Taha 

amca ile bir hatıramı anlatacağım, dedim. Hepiniz toplandınız, tam başlayacaktım, 
kapı çaldı. Bir de baktım, Zeki Celep abi. Zeki, senin de nasibin varmış, gir içeriye 
dedim, o da sofraya oturdu. Bunu Mübarekler anlattılar. Taha amca, bir de Faruk Koca 
abi vardı. Efendim, birgün bir delikanlı, bir kıza âşık olmuş. Fakat yüz vermemiş, 
gencin de aklı başından çıkmış, deli olmuş. Hocalar, ilaçlar, hiç faydası olmamış. Zapt 
edemiyorlarmış. Efendim, hiç uğraşmayın, Mehmed Ma'sum hazretlerine götürün, O 
bir dua okusun, inşallah, biiznillah geçer, demişler. Mehmed Ma'sum hazretlerine, 
Serhend'e gitmişler, sıkıntılarını anlatmışlar. Delikanlıyı da oturtmuşlar. Mübarek; ne 
sıkıntın var, diye sormuş. Delikanlı; kalbimde bir ateş var, beni yakıyor. Birisine âşık 
oldum, vermiyorlar. Senin için evliya dediler ama belki evliyasın, belki değilsin. Gel 
bunu değiştir, o zaman senin mübarek bir zât olduğunu anlayayım, demiş. Mübarek 
tebessüm etmiş. Yani hoşuna gitmiş. Sana öyle mi dediler, demiş. Ben anlamam. Ben 
burada, kalp burada, sen burada, demiş. Mübarek gözlerini kapatmış, Levh-il Mahfuzu 
görmüş. Mübrem mi, muallak mı? Kat'i mi, şarta mı bağlı? Bakmış ki şarta bağlı, 
açmış ellerini, ya Rabbi, bunun kalbini değiştir, demiş. Gözlerini açmış delikanlı, 
kalbim değişti, kız gitti, demiş. Mehmed Ma'sum hazretleri; geçmiş olsun deyince, 
delikanlı, daha bitmedi. Bu sefer sen girdin içime. Senin ateşin içimi yakıyor, demiş. O 
da; o iyidir boş ver, demiş. Böyle deyince, Taha amca yerinden bir fırladı; Efendim ne 
olur bizi değiştirin, dedi. Hocamız "kuddise sirruh"; Bizim öyle bir kabiliyetimiz, öyle 
bir yetkimiz yok efendim, buyurdular. Ubeydullah abiye; babandan hatıradır bu, 
dedim. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Şimdi çok rahatız. Huzur, gençlik, 
hepsi var ama unutmayalım ki, şal 
dolanmış, gözümüzü kör etmiş. Bir 
felaket var, o da gaflettir. Gafletten 
uyanmanın tek yolu, gafletten 
uyananlarla beraber olmaktır. 
Gafletten uyananlarla beraber 
olalım. Çünki, biz kendi kendimize 
uyanamayız. Dünyada en bedbaht 
insan; yalnız yaşayan veya yalnız 
olmayı isteyen veya düşüncesini, 
kendini beğenen kimsedir. Tövbe… 

Aman abiler, kimin elinden, kimin vesilesi ile kurtulacağımızı yalnız Allahü teala bilir. 
Bunun için her arkadaşımıza, bu belki benim kurtuluş vesilemdir diye dört elle 
sarılmamız lazım. Belli değil çünki. Cenab-ı Hak bir tanesini seçiyor. O seçer, beğenir 
ve karar verir. Ben, bu kulumla beraber olanların hepsini affettim der, biter. Mesela, 
Aşure günü böyle olur değil mi ! Aşure gününde 10 peygamber felaketten 
kurtulmuştur. Yarın, inşallah biz de kurtuluruz hep beraber. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Bir gün Eshab-ı kiramdan Ebu Hureyre 'radıyallahü anh' sabahleyin kalkmış ki, eve 
hırsız girmiş. Ne varsa almış götürmüş. Allah Allah, bizim eve hırsız girdi demiş ve 
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doğru cenab-ı Peygambere 'aleyhissalatü vesselam' gelmiş. Ya Resulallah, benim eve 
hırsız girdi, demiş. Yarın akşam yine girer, buyurmuşlar. Ertesi akşam olmuş, 
hakikaten hırsız yine girmiş. Bir kovalamaca, yakalayamamış. Peygamber efendimize 
'aleyhissalatü vesselam' gelmiş, ya Resulallah, vallahi yine geldi, demiş. Yarın akşam 
yine gelecek, buyurmuşlar. Hiç uyumam, yakalarım, demiş. Ertesi gün, üçüncü gece, 
hırsız yine gelmiş. Ebu Hureyre 'radıyallahü anh' köşede duruyormuş, yakalamış. 
Boğazını sıkmış, seni cenab-ı Peygambere götüreceğim, demiş. Etme eyleme, demiş. 
Sen bu eve çok fena ısındın, başka kurtuluş çaren yok, demiş. O da demiş ki; 
Dokunma bana. Ben iblisim, şeytanım. Sana bir şey öğreteceğim, bu öğreteceğim şey 
karşılığında beni bırak. Ebu Hureyre 'radıyallahü anh'; anlat bakayım ne diyeceksin, 
demiş. Biz iblis ve evlatları, bir evde uyumadan evvel Âyet-el kürsi okunursa, o eve 
giremeyiz. Sen okumadan uyuyorsun. Hırsız bu, demiş. Ebu Hureyre 'radıyallahü anh' 
yine Peygamber efendimize gelmiş, ya Resulallah, bu hırsız bu gece yine geldi. 
Öldürmek için yakaladım, her gece Âyet-el kürsi okuyarak yat dedi, demiş. 
Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam"; Mel'un, hayatında bir defa 
doğruyu söylemiş. O şeytan, iblis, yapmaz öyle şey ama hayatını kurtarmak 
için, sana doğruyu söylemiş. Doğrudur, bundan sonra Âyet-el kürsî oku, 
buyurmuşlar. Onun için, evden çıkarken, yatağa girerken, Âyet-el kürsi okunmalıdır. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Nasreddin Hoca hastalanmış. 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, ahırette 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 yerde, ayaklarından kan 
akmaya başlamış. Talebeleri zorlanınca, onlara; işte 
dünya budur. Dikenli yoldan gidenin, sonu aydınlıktır, 
demiş. Hayat hayaldir. İstirahat, musalla taşında 
olur. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Ali abi; Huzur Pınarından 
memnunum. Ehl-i sünnetten hiç 
taviz vermeden hizmet ettiğin için 
başarılı oluyorsun. Zaten taviz 
verseydin, böyle olmazdı. 
Hizmetlerinden razıyım, 
memnunum. 

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. 

Ramezân-ı şerif, insanlar afv edilsin diye öyle bir aydır ki, bütün senenin günahına 
kefarettir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Geçen haftanın devamı:  -6- 

Elhamdülillah, Enver abimin her emrini yerine getirdim, ne söylemişlerse hepsine peki 
dedim. Danışmadan da hiçbirşey yapmadım. Hele ki hizmet konularında mutlaka 
danıştım. Huzurpınarında ne yayınlanmışsa hepsi bir gün evvelden Enver abime 
gönderilirdi. Cuma yazıları gibi veya Hocamızın hayatından hazırlanılanlar gibi yazılar 
mutlaka sorulurdu. Hatta çoğu yerleri kaldırırlar veya değiştirirlerdi. Hatta birkaç 
keresinde de telefon ederek, şu kelimeyi değiştirdim buyurmuşlardı. Şunu şöyle 
yayınlayalım mı diye sual ettiğim bazı meselede, "yayınla" değil de, "şöyle 
yayınlayalım" diye cevap alırdım. Sonundaki "lım" kelimesi çok hoşuma giderdi. 
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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, 
yine de yayınlanmadan bir gün evvel mutlaka kendilerine arz etmek âdetimiz halinde 
idi. Vefatlarına kadar da bu böyle devam etti. Şu anda Enver abim her ne kadar 
aramızda değilse de, vefatlarından birkaç ay evvel sohbetlerinde devamlı olarak, sık 
sık anlattıkları bir mesele şöyle idi; "Ölüm bir odadan diğerine geçmek gibidir" 
buyururlardı. Eminim ki bizim halimizden haberdardırlar. 

Enver abim hayattayken kendilerinden bahsettirmezlerdi. Abdülhakim efendi 
hazretleri, büyüklerden bahsederken "İnsan onlardı, biz kimiz ki.." buyururlarmış, 
kendisinden bahsetmezlermiş, her zaman hocasından ve büyüklerden bahsederlermiş. 
Biz Hocamızdan da bunu gördük, hiç bir zaman kendisinden bahsetmez, bahsettirmez, 
her zaman hocası Abdülhakim efendi hazretlerini, İmâm-ı Rabbânî hazretlerini, 
Mevlâna Hâlid hazretlerini anlatır, Onların büyüklüklerini anlatır, kendisinden 
bahsetmezlerdi. Enver abim de bu yolun devamı idi. O da kendisinden bahsetmedi, 
bahsettirmedi, her zaman sadece Hocamızı ve diğer büyükleri anlattı. Kendisini setr 
etti, gizledi. Bize sadece bir abimiz olarak görülmek istedi. 
Demek ki hakîkaten insan Onlarmış, büyüklük bu imiş.. 

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
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Enver abim buyurdular ki; 

Mü'min ne çekse, ecir vardır. 
Yeter ki, kimden geldiğini 
bilsin. Başımıza taş gelse, taşın 
kimden geldiğini bilmeliyiz. 
Hayatımda çok tatlı günler, çok 
da üzüntülü günler geçti ama 
geçti. Hayat öldükten sonra 
başlar. Buraya hayat dememek 
lazımdır. Burası, hayalhanedir. 
Damarlar bile, şahitlik 
yapacaktır. 

Elde fırsat varsa, birine iyilik 
yapmalıdır. İnsanların iyisi, insanlara faydalı olandır. İnsanların kötüsü, insanlara 
zarar verendir. İyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlık bilir. 

Dünyada en zor iş, iyi dost bulmaktır. Ahlakı güzel olanlarla beraber olmak, çok 
faidelidir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Birgün hastaneye gittim, Mübareklerin ayakları 
ağrıyordu. Mehmed Ma'sum hazretlerinin de sol ayağı 
ağrırdı. Mehmed Ma'sum hazretleri "kuddise sirruh" 
buyuruyorlar ki; Son namazlarımı Arşın üzerinde 
kıldım. O acıdan, ızdıraptan! Dolayısıyla, dünyada 
katalizör maddeler vardır, üç-beş saniyede, birkaç 
senelik işi hallederler. Derd-ü bela, katalizördür. Yani, 
otuz senede aşacak makamları, otuz saniyede aşar. 
Kemend-i mahbup, oradan gelir. Kemend atıyorlar, 
sen şimdi kör, topal gidemezsin, gözlerini kapat, aç 
diyorlar. Onun için, Rabia-i Adviye hazretlerine çok 
büyük bir hastalık gelmiş, her tarafı dökülüyormuş. 
Efendim, kapıya gelen bir duanızı alıyor, aslan gibi 
gidiyor. Bir de kendinize dua etseniz, demişler. Bir 

dostunuz size bir hediye getirse, bu bana lazım değil; al bunu geriye, dermisiniz? Siz, 
dünyadaki birine bile bunu söyleyemezsiniz. Ben beni yoktan var eden Rabbime; 
ihsan etmiş olduğun hediyeyi geri al ya Rabbi, nasıl derim, demiş. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Kıyâmet yaklaştıkça Allahü teala âlîmleri 
yanına alır. İnsanlar da, hakikî âlîmler 
kalmayınca azarlar. Yakub-ı Çerhi 
hazretleri ki, evvela Bahaüddin-i Buhâri 
hazretleri sonra Alaüddin-i Attâr 
hazretleri'nin talebesidir. Bir gün 
talebelerine: "Kıyamete yakın hiç 
mürşid-i kâmîl olmayan dönemler 
olacak" buyurunca, talebesi: "Efendim o 
zaman ne yapmalıyız?" diye suâl etmiş. 
Yakub-i Çerhi hazretleri buyurmuşlar ki; 

"Böyle zamanlarda Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okuyanlar, sohbetin yarısını 
kazanmış olacaklar". Hocamız da; "Günde asgarî 8 sayfa kitap okunmalı" buyurdular. 

Mübarekler "kuddise sirruh" buyurdular ki; Benim neşe kaynağım, müslümanlardır.  

Onlar geldiği zaman, içim açılıyor. 
ali zeki osmanağaoğlu 

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bugün Peygamber efendimizin 
'aleyhissalatü vesselam' hayatını 
okuyordum. Vefat anında en son üç şey 
söyledi. Ya Rabbi, beni afv et, dedi. Kendisi 
Peygamber 'aleyhissalatü vesselam'! İki; 
ya Rabbi, bana mağfiret et, dedi. Üç; Ya 
Rabbi, bana refik-i âlâyı ihsan et, dedi, 
vefat etti. Refik-i âlâ, hiçbir Peygamberin 
dahi çıkamayacağı en yüksek makamdır. O 
makam, O'na mahsustur. Ama son 
kelamları; Allahım günahlarımı afv et, ya 

Rabbi, beni mağfiret et, refik-i âlâyı ihsan et, idi. Dolayısıyla mü'min, hiçbir zaman afv 
ve mağfiretten uzak olamaz. Bir an, o kadar dahi Allahü tealayı unutsa, günah yazılır. 
Onun için, İmam-ı Gazali hazretleri "rahmetullahi aleyh" buyurmuşlar ki; Bizim 
tövbelerimiz de tövbeye muhtaçtır. Mü'minin alâmet-i farikası, istiğfardır. Kazaya, 
belaya, günahlara, her türlü musibete ilaçtır. Tövbesiz adam olmaz. Peygamberimiz 
'aleyhissalatü vesselam'; Ya Rabbi, beni mağfiret et, ya rabbi, bana merhamet et, 
buyurmuşlar. Refik-i âlâyı uzaktan görsen bile yeter. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Hocamız "kuddise sirruh"; Peki 
demek çok zordur, buyurdular. 
Mesela, eğer Ebu Cehil Peygamber 
efendimize "aleyhissalatü vesselam" 
bir kere peki deseydi, Hazret-i 
Ömer'den daha büyük pehlivandı; 
ama diyemedi. Nasibi yoktu. Allah 
korusun, Hazret-i Ömer bir kere 
hayır deseydi Ebu Cehil'den kötüydü, 
buyurdular. Onun için kâinatta, 
dünyada söylenmesi en zor olan iki 
kelime vardır. Evet, hayır. Evet diyor, 
müslüman oluyor, hayır diyor kâfir 
oluyor. Allah korusun, çok fena. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler bir sohbetlerinde 
buyurdular ki; Eğer bir mü'min 
bir din kardeşine sevgi ile nazar 
etse, sonbaharda yaprakların 
döküldüğü gibi, o mü'minin 
yüzünden, vücudundan bütün 
günahlar dökülür. Şimdi ben 
hepinize muhabbetle bakacağım. 
Rabbim kavuştursun inşallah. 

Kendinden söylememek, nakl 
etmek lazımdır. Hocamız 
"kuddise sirruh", Kendimden bir 
şey yazmadım, buyurmuşlar. 
İnde zikrissalihin tenzilül rahme. 
Salihlerin anıldığı yere, rahmet 
yağar. 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Hatıraların devamı: 

1984 senesi Tarabya oteli.... 

31 sene evvel... 

Türkiye gazetesi çocuk dergisi bir 
panel hazırlamış... 

Kalabalık dinleyici kitlesi var. 

Seçkin misafirler var.. 

İstanbul'un idarecileri yanında 
ayrıca bakanlar ve milletvekilleri 
de var. 
İkindi namazı vakti daralmağa 
başladı, bazıları namaza gidiyor, 
benim gözüm ise Enver abiyi takip 
ediyor. Nasıl olsa Enver abim de 
namaza çıkacak, onunla çıkarım 
diye düşünüyorum. Enver abiler 
de, herkes kılıp gelsin, kendileri 

çıkarken dikkat çekmesin diye geciktiriyorlar. Enver abiler bir ara acele ile dışarı 
çıktılar, ben de hemen koştum fakat herkes benim gibi düşünmüş, herkes birden 
çıkdı, salonda pek kimse kalmayıverdi. Büyük bir salonda namaz için yerlere çarşaflar 
serilmiş, Enver abilerle birlikte yüzlerce abi de orada namaza başlamak üzereler. 
Kapıyı bazıları tutmuş, kimse girmesin diyor ve içeri sokmuyorlardı. Zorla dahi olsa 
girmeyi başardım. Girer girmez, Enver abilerle göz göze geldik. Ellerini kulaklarına 
kaldırmışlar, iftitah tekbiri almak üzereler ve bana bakıyorlar....Sende mi girdin, bu 
kadar kalabalık var girmeseydin diyecekler zannettim, hemen sütunun arkasına 
saklanmak istedim. Baktım ki Enver abim hızla benim yanıma geliyor, beni yakaladı 
ve cemaatin en önüne geçirip, "hemen imam ol, namazı kıldır" buyurdular. 
Şaşkın vaziyetde orada namaz kıldırdım, hemen arkada Enver abim vardı, bir de 
baktım beşyüz kişiden fazla cemaat var. 

Enver abiler namazdan sonra hızla yerlerine gittiler. 
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Tarabya oteli civarından geçerken bu hatırayı her zaman yâd ediyorum, bu otelde 
imamlık yaptığımı hatırlıyorum. 

Allahü teala şefaatlerine nail eylesin inşallah. 

........ devamı haftaya inşallah. 

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

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

Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. 

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mevlana Celaleddin Rumi 
"kuddise sirruh" hazretleri 
buyuruyorlar ki; Ben 
hocama kavuştum, aklımı 
bıraktım ve kurtuldum. 
Çünki, hep içimde fitneye 
sebep oluyordu. Hocamın 
yaptığı İslamiyete 
uymuyor, besbelli, hata 
var burada derken, baktım 
hocama karşı bir soğukluk 
başladı, diyor. Sonra 
Mesnevi'de yazıyor, 
hocama kavuştum, aklımı 
bıraktım ve kurtuldum. 
Eğer akılla devam 

etseydim Mevlana olamazdım. Onun için abiler afiyet olsun. Akıl, buluncaya kadar. 
Vapura bindin, ne işin var akılla. Git nerede yatarsan yat. Değil mi arkadaş? İşte akıl 
buraya kadar. Hava meydanına gidiyorsun. 90 bin türlü uçak, 90 bin türlü istikamet, 
irade senin, para senin, karar senin, bir uçağa bineceksin. Tabii ki uçağa bindikten 
sonra, kendim ettim kendim buldum. İşte, o uçağa binmeden evvel birinin sana 
birşeyler söylemesi lazım, havaalanlarında mübelliğler var, işte buraya gel, derler ya. 
Onlardan nasibin varsa kardeşim, bir mübarek zatın tavsiyesine uyarsın, nasibin 
yoksa bozuk bir adama uyarsın, hiç nasibin yoksa nefsine uyarsın. Ondan sonra da 
sabaha kadar gözyaşı dökse, akşama kadar şükretse, bozuk bir uçağa binen, hiç bir 
uçak havada kalmaz, ineceği yere hazırlansın. Onun için, işin başında çok hassas 
olmak lazım, çok dikkatli olmak lazım. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

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

ayetini ve Allahümme innî eûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a'lemü ve 
estağfiruke li-mâ lâ a'lemü inneke ente allâmülguyûb duasını okumalıdır. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Bir gün bir kabile reisi 
Peygamberimizi "aleyhissalatü 
vesselam" ziyarete geliyor. 
Ayrılırken de; Efendim, bana bir 
nasihat verin, diyor. Buyuruyorlar 
ki: "Sakın kızmayın". Kabile reisi 
bu kısa nasihate şaşırıyor. 
Köyünün yolunu tutuyor. Köye 
gelince ne görsün. Köydekiler 
silahlanıyorlar. Hayrola ne oldu, 
diye sorduğunda diyorlar ki, işte şu 
kabilenin hayvanlarını bizim 
gençler çalmışlar. Onlar silahlanıp 
buraya gelecekler, bu sebeple biz 
de müdafaa için silahlanıyoruz. 
Demek ki bize hücuma karar 
vermişler deyip kabile reisi de 
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silahlanıyor. Tam o anda aklına Peygamberimiz'in "aleyhissalatü vesselam" nasihati 
geliyor. "Sakın kızmayın". Hemen tövbe edip, silahı pusatı çıkarıp; ben karşı köye 
gidip görüşme yapacağım, diyor. Engel olmak isteseler de kararı karar. Karşı köye 
yaklaşınca oradakiler de merak ediyorlar ve silahı olmadığına kanaat getirdikleri için 
reislerinin yanına getiriyorlar. İki reis aralarında konuşuyorlar. Bizim gençler sizin 
hayvanlara zarar vermişler. Biz haksızız. Bütün zararı ben şahsi malımdan tazmin 
edeceğim. Bu yüzden kan akmamalı, diyor. Diğer reis bu âlicenaplık karşısında o 
kadar memnun oluyor ki, o zaman ben de bütün zararı bağışladım diyor. Kan 
akmadan sulh oluyor... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;  

Mübarek Hocamız buyuruyorlar ki; Bu zamanda 
Allahü tealanın en razı olduğu, en çok sevdiği 
ibadet, Onun kullarına dinini öğretmektir. 
Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' 
buyuruyorlar ki; Dinime ait sünnetim, tek 
başına olduğu zaman, İslamiyet anlaşılır. 
İslamiyete dair bir dini meseleyi, unutulmuş 
ama, kendi yaparsa ve başkasının yapmasına 
sebep olursa; yani bir sünnetimi ihya ederse, 
kendi uygularsa ve başkasının uygulamasına 
sebep olmuşsa, ona yüz şehit sevabı 
verilecektir. Mübarekler buyurdular ki; 
Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' 
buyuruyorlar ki; Kim benim dinime hizmet 
ederse, ahirette benim yanımda olacaktır. Ben 
ona şefaat edeceğim. Bir Namaz kitabı kaç 
para? Bir Namaz kitabı versen, o kitapta kaç 
farz, kaç vacip var? Bir o kadar sünnet de var 
içinde. Bunu da vermiyorsan, demek ki kapılar 

kapanmış. Senin ahırette nasibin yok. Bir çizgi 
çiziyorlar. Sabahlara kadar ağla, istediğin kadar.. Şeytanın bir aldatma metodu da 
şudur ki; eğer çok sevap yaparsan, aynı sevabın çok azı da varsa, onu yapmaman 
için, sana bunu, yani az olanı yaptırır. Bir gün Bayezid-i Bistami hazretleri, O da bir 
insan. En büyük evliya, en büyük mürşid-i kâmil olsa da insan. Bir gün sabah 
namazını kaçırıyor. Bakıyor ki güneş doğmuş, ağlıyor, feryat ediyor. Durdurmak 
mümkün değil! Allahü teala hitap ediyor; Afv ettim, artık yeter, üzülmesin. Ama nasıl 
bu felaket benim başıma geldi diye, Bayezid-i Bistami hazretleri üzüntüden bitmiş. 
Ertesi sabah iblis geliyor, hadi namaza kalk diyor. İblisi yakasından yakalıyor; sen 
böyle bir hayır iş yapar mısın, diyor. İblis de; dün çok sevap kazandın, bari bugün 
kalk namaza, diyor. Şeytan kaldırıyor namaza. Şeytan işte, daha ne! 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Kur'an-ı kerimden sonra en büyük 
muteber kitap, Buhari-yi şerifdir. 
Sonra Mektubat. Buhari-yi şerif dâhil 
bütün hadis-i şerif kitaplarında ilk 
hadis-i şerif şudur: İnne me-l a'mâlu 
binniyât. Ne yaparsanız yapın, ne iş 
yaparsanız yapın, ister dünya, ister 
ahiret, bu amel, bu iş, bütün işler 
diyor cenab-ı Peygamber, niyete 
bağlı. Çünki, kabre girdiğimiz zaman 
diyecekler ki, niçin yaptın? Çok ibadet 
yapmış olanlar; derviş desinler diye 

mi, yoksa Rabbimiz razı olsun diye mi? Çok hayır hasenat yapmış olanlar; meşhur 
olmak için mi, millete şirin gözükmek için mi? Yoksa Allah için mi? Müslümanın, 
müslüman olmayandan farkı şudur: Müslüman olmayan; nasıl sualine cevab hazırlar. 
Bir işi nasıl daha iyi yaparım diye düşünür. Müslüman ise; niçin sualinin cevabı için 
çalışır. Bunu niçin yapıyorum diye düşünür. Allah için mi, dünya için mi diye düşünür. 

Peygamber Efendimiz "aleyhissalatü vesselam" bir hadis-i şerifde buyuruyorlar ki; 
yarın ahirette Allahü tealanın huzuruna bir âlim getirilir. Çok kitap yazmış, dinden 
bahsetmiş. Melekler bunu Cennete götürmek ister. Allahü teala sorar, nereye 
götürüyorsunuz bunu? Derler ki, Cennete ya Rabbi. Çok kitap yazmış, millet istifade 
etmiş, çok âlimdi. Allahü teala diyecekmiş ki; âlim desinler diye yazdı. Hiç beni 
düşünmedi, benim rızamı düşünmedi, bunun yeri Cehennemdir, götürün. Bir şeyh 
getirecekler, bir mürşid getirecekler, bunu melekler Cennete götürmek isteyince 
Allahü teala soracak, ne yapıyorsunuz? Ya Rabbi çok zikrediyordu, çok talebesi vardı, 
onun için Cennete götürmek istiyoruz. Cenab-ı Hak buyuracak ki; onun, taatleri, 
talebeleri, müridleri çoktu desinler diye, kendi şöhreti için bu işleri yaptı, ben bunun 
kalbini bilirim, siz bilmezsiniz, bunun yeri Cehennemdir. Bir cömert getirecekler, her 
yere cami yapmış, her yere çeşme yapmış, yol yapmış ve onu Cennete götürecekler. 
Allahü teala buyuracak, ne yapıyorsunuz? Ya Rabbi, bu, dünyada yaşadığı müddetçe 
varını yoğunu hep milletin istifadesinde kullandı. Allahü teala buyuracak ki; Peki, ama 
ben onun kalbini biliyorum. Siz bilmiyorsunuz. O, çok cömert desinler diye, çok hayır 
sahibi desinler diye yaptı. Benim ile alakası yok. Ben Cenneti, benim razı olduklarıma, 
benden razı olanlara verececeğim. Bunun yeri Cehennemdir. Bir şehid getirecekler, 
şehid kan revan içinde. Allahü teala soracak, nereye götürüyorsunuz? Ya Rabbi, bunu 
Cennete götürüyoruz. Allahü teala buyuracak ki; ben onun kalbini biliyorum, o, bana 
kahraman desinler diye, tarih kitaplarına ismi geçsin diye yaptı. Ama benim rızamı hiç 
düşünmedi. Onun yeri Cehennemdir. Bunu, cenab-ı Peygamber anlatıyor 
"aleyhissalatü vesselam". Ne yaparsak yapalım, bundan Rabbim razı mı, değil mi? Ben 
bunu Rabbim için mi yapıyorum, yoksa birine yaranmak için mi? Eşe dosta 
methedilmek için mi? Aferin desinler diye mi? 

ali zeki osmanağaoğlu 

22 Nisan 2015  Çarşamba 

87 | S a y f a  
 



 
 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Ebül Hasen-i Harkani hazretleri 
buyuruyorlar ki; Eğer bir mü'min, 
buradakilerin işte hepsi mü'min 
elhamdülillah, garip bir mü'mini ziyarete 
giderse; Efendi hazretleri; Bir mü'min, 
kabul olmuş yüz hac sevabım var. Size 
verilen sevap karşılığında değişelim 
derse, değişmeyin. Yani, yüz tane hac 
sevabımı vereceğim, ne olur şu din 
kardeşinizi ziyarete gittiniz, çok sevap 
kazandınız, değiştirelim bunları, derse, 
sakın vermeyin, buyuruyorlar. Yüzbin 

altın vereyim, sadaka olarak dağıtın derse, yine değişmeyin, buyuruyor. Öyle itikat 
edin ki, Allahü teala sizi afv ve mağfiret etmiştir. Neden vermiyor? Çünki, din 
kardeşimi ziyaret etmekle, Allah beni afv ve mağfiret etti, vermem, diyor. İşte, bir din 
kardeşinizi Allah rızası için ziyarete gittiğiniz zaman, yüz hac sevabı, yüzbin altın 
sadaka sevabı verseler, değiştirmeyin. Neden? Çünki, afv ve mağfiret oldunuz. 
Müjde!  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Regaib Kandilini, Cuma gününü ve 

üç aylarını tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder.  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Enver abim, bir Regaib Kandili sohbetinde buyurdular ki;… 

Mübarekler buyurdular ki; Regaib demek, ragibetler demektir. Ragibet demek, umumi 
afv demektir. Allahü teala receb ayına çok kıymet veriyor. Bu ayın ilk cuma gecesine 
regaib denir. Umumi afv yani... O gece afv dileyenleri Allahü teala afv edecek. Afv 
etmek için sebep yaratacak o gece. Dolaysıyla, Allahü teala böyle bazı sebepler 
koyuyor ki, o sebeplere tutunarak kurtulsunlar diye. Beş vakit namaz, her namaz 
arası ortalama üç saat. Cenab-ı Allah meleklere emir vermiş ki, soldaki meleğe, bu 
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kulum günah işlerse üç saat 
yazma. Çünki, âyet-i kerime var: 
Cenab-ı Hak Kur'ân-ı kerim de 
buyuruyor ki; Yaptığınız bir iyilik, 
sizin işlediğiniz bir günahı yok 
eder. Bir gün bir genç geldi Cenab-ı 
Peygamberin huzuruna, dedi ki; 
Ben bir günah işledim, bana ceza 
ver. Hiç cevap vermedi. Bir ara 
yine geldi, ben bir suç işledim, arz 
edeyim, bana cezamı ver. Hiç 
cevap vermedi. Kamet getirildi, 
namazı da kıldılar hep beraber. 
Dedi, ya Resulallah, ben size bir 

şey arz ediyorum. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki; Sen bizle beraber namaz kıldın mı? 
Kıldım dedi. Bu âyet-i kerimeyi okudu. En büyük iyilik namaz, dedi. Yani, namaz 
kıldığın halde, sen hâlâ günahından mı bahsediyorsun, bitti. Dolayısıyla namaz, hani 
var ya hadis-i şerifte ; Namaz, evinin önünden geçen bir nehir gibidir. Günde beş defa 
ona girince kir kalır mı? Bu bir. İki; cuma, haftalık günahları affettiren bir sebep. Olur 
ya, çok birikmiş olabilir, Ramazan-ı şerif var, genel afv var. Bu arada kandiller var... 

İki arkadaş varmış, biri şehit düşmüş, diğeri de ertesi sene kendi kendine vefat etmiş. 
Bakıyorlar ki, sonradan vefat eden, şehitten daha üstün makamlara erişmiş ahirette. 
Diyorlar ki; bunun hikmeti nedir ya Rabbi? Bu şehit, öteki daha sonra vefat etti. Bu, 
daha çok sevap kazandı, ne hikmeti var? Cevap; bu arada namaz kıldı ve üzerinden 
bir Ramazan-ı şerif geçti fazladan ki, Allahü teala iki tane yapılan iyiliğin sevabını 
bildirmemiş kullarına. Yani iki tane sevap var ki, miktarını bildirmemiş Allahü teala. 
Kim bilir ne hikmeti var. Öbür tarafta miktarı belli olmadığı için, ne kadar açık varsa 
belki o açıkları kapatacak. Biri, Ramazan-ı şerif orucu, sevabı çok ama miktarı belli 
değil. 
..... 

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

Fî emanillah.
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;  

Muhammed Masum hazretlerinin "kuddise sirruh" Mektûbat kitabı var. Hocamız, 
oradaki mektublardan otuzüç adedini tercüme ederek Hak Sözün Vesikaları kitabının 
sonuna eklemişlerdi. Bunlar, Sapanca hatıraları olarak kaldı. Orada bu mektubları 
defalarca, tek tek okutturmuşlardı. Bu mektublardan biri de, birinci cild. 78. 
mektubdur. Lütfen oradan da bakın. Bu mektubda Muhammed Masum hazretleri 
buyuruyor ki; Sevginin üç alameti vardır. Sende üçü de varsa mübarek olsun. 
Efendim bende bazısı yok diyorsan olmaz. Bunlardan biri olmazsa olmaz. Birincisi; 
Hubb-u fillah buğd-u fillah, yani, Allahü tealayı sevmek, peygamberini sevmek, dünya 
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menfaati olmaksızın sevmek, 
Allahü tealayı seveni sevmek, 
ona düşman olanı sevmemek. 
İkincisi; elinde olmaksızın 
sevdiğine itaat etmektir ki, buna 
şükr denir. Üçüncüsü; onu dili 
ile, bedeni ile sevmek ki, buna 
da hamd denir. Bu üç alamet 
varsa, inşallah bunlar, onlarla 
beraber olmamızı sağlar. 

Şah-ı Nakşibend "kuddise sirruh" 
hazretleri buyuruyor ki; diğer 
yolların mürşidleri talebelerini, 
doğru otobana çıkarır ve tarif 
ederler. Dümdüz gidersen 
Cenneti bulursun derler. Halbuki, 

bu yolun büyükleri talebelerini elinden tutar, Cennete kadar götürürler. Diğer yollarda 
en son verilenler, bu yolda başlangıçta verilir. İhlas, bu yolda, başlangıçta verilir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Allahü teala az bir kibirden 
dolayı, bir âbidin bütün 
makamlarını alabilir ve 
tevazuundan dolayı, bir 
fasıka bütün makamları 
verebilir. Bu din, kibri kırmak 
için gelmiştir. Kibir 
sıkmıyorsa, ya büyük bir 
günahı engeldir, ya da gittiği 
zât uygun değildir. Fakat 
hatayı evvela kendimizde 
aramalıyız. 

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. 

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, bir gün cüzdanı attı, 
can değil ki verelim, para verilir mi, dedi. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Padişah vezirine; bu evliyalar nasıl insan. Ben onları 
merak ediyorum. İstanbul'da evliya var mı, demiş. 
Mübarek; var efendim, deyince, Padişah; götür beni 
onlara, demiş. Vezir, tebdil-i kıyafet yapın, kıyafetlerinizi 
değişin. Padişah elbiseleriyle olmaz, demiş. Değişik bir 
şeyler giymiş, daha doğrusu kendini dağıtmış. Vezir de 
öyle. Bir manifaturacı dükkanına gitmişler, vezir demiş 
ki; Bu topu indir, onu indir, bunu indir. Bundan bir metre 
kes, ondan yarım metre kes. Bütün toplar inmiş, yarım 
metre, yirmibeş santim, bir metre kesilmiş. Efendim 
nasıl, demiş. İstemiyorum, bunları beğenmedim, demiş. 
Manifaturacıya, almaktan vazgeçtik, demiş. O da tabii 
efendim, bu sizin hakkınız. Yine sizi bekleriz. Sizin 
buraya kadar gelmeniz, bizim için şereftir, demiş. 

Çıktıktan sonra, padişah; bu nasıl sabır! Demek ki, evliyaların hususiyeti sabr etmek. 
Maşallah, demek bu kadar sabırlı oluyorlar. Bir başkasına gidelim, demiş. 
Sultanahmet'te bir karpuzcuya gitmişler. Adam kamyonu dayamış, karpuzları da 
yığmış. Bizim vezir almış karpuzu, vurmuş ikiye bölmüş, bu olmaz, demiş. Bir tane 
daha almış, bu da yaramaz, demiş. Tam üçüncüyü alırken, karpuzcu kulağına gelmiş, 
eğer bir tane daha kırarsan, kafanı kırarım. Kırdığın iki karpuzun da parasını alırım. 
Ben manifaturacı değilim, demiş. Padişaha dönmüş, padişahım bu ne diyor? Biz 
buradan dönelim. Buraya kadar sağlam geldik, buradan da sağlam dönelim, demiş. 
Parasını verip dönmüşler. Padişah, bu nasıl iş, demiş. Vezir; Efendim, bazen öyle, 
bazen böyle. Bazıları sabırla adam olur, bazıları dayakla, tercih sizin, demiş... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Bir adamcağızın birine, ihlas dediğin nedir, 
diye sormuşlar. Ben size ihlasın ne olduğunu 
anlatayım, demiş. 

Ben Mekke-i mükerremeye hacca gittim. 
Aslen Basra'lıyım, Basra'nın çok zengin bir 
tüccarıyım. Ama kesemi çaldılar, paramı 
hırsızlar götürdü, beş kuruşsuz kaldım. 
Bakkala gittim, borç, fırına gittim, borç. 
Veren verdi, vermeyen vermedi; ama 
Basra'ya mektup yazdım. Bir ayda, hatta iki 
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ayda zor para geldi. Para gelecek, onu kullanacağım. Baktım ki her tarafım saç olmuş, 
bir berbere gittim. Berber de orada birini tıraş ediyor. Param da yok. Berber'e, hiç 
param yok, beni Allah rızası için tıraş eder misin, dedim. Hemen tıraş ettiği adamı 
yarıda bıraktı, gel baba, dedi. Ben oraya oturdum, o ilk tıraş olan, yahu ne oluyor? 
Sıra bizde! Sen beni tıraş ediyordun, niye beni bıraktın, dedi. Berber, ben seni para 
için tıraş ediyordum. Bunu Allah rızası için tıraş edeceğim. Sıra bunun, dedi, beni tıraş 
etti. Tıraştan sonra, benim Basra'dan param gelecek, geldiği zaman seni inşallah 
fazlasıyla mutlu ederim, dedim. Sen garipsin dedi, bir kese altın verdi. Allah Allah, 
böyle insanlar var mı dünyada, dedim. Basra'dan param geldi, bir torbaya iki mislini 
koydum, yine berbere gittim. Arkadaş, benim param geldi. Ben zaten zengin bir 
tüccardım, bu da benden sana dedim, torbayı verdim. Bunun üzerine berber dedi ki; 
Baba, al onu geri. Ben, Rabbimin rızasını parayla değişecek kadar ahmak değilim. Sen 
bana dedin ki; Allah rızası için. Ne demek sen biliyor musun Allahü tealanın rızası? 
Kimin rızasından bahsediyorsun? Beni yoktan var eden, seni yoktan var eden, 
hepimizi varlıkta durduran yüce Allahın rızasını, altınla, parayla değişir miyim? Ben 
O'na kurban olayım. Sen beni kandıramazsın, altınla, parayla Rabbimin rızasını 
değişemem, dedi. Onun için, Rabbimin rızası olduğu zaman, akan sular durur... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Yapan, eden, kendine eder. 
İyilik eden de kendine, 
kötülük eden de kendine eder. 
Hazret-i Ali 'radıyallahü anh' 
buyurmuş ki; Ben hayatta hiç 
kimseye iyilik yapmadım. Ya 
İmam, anlamadık. Senin 
dünyada iyilik yapmadığın hiç 
kimse kalmadı. Ama siz 
buyurduktan sonra, hayır 
diyemeyiz. Ama hikmetini 
anlamadık, demişler. Hazret-i 
Ali 'radıyallahü anh' buyurmuş 

ki; "Ben hiç kimseye iyilik yapmadım, ne mana var burada? Birine bir şey verdin. Bu 
bir iyiliktir. Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; İyilik, istenmeden 
verilendir. İstedikten sonra verilene iyilik denmez. İstemeden verilen şeye iyilik denir. 
İstemeden verenin bulacağı karşılık, iyilik olacaktır. Çünki istemek, bizim dinimizde 
haramdır. Kesin! Mümkün mertebe, ne yiyeceğin varsa, odur. Ama sen istemeden 
gelen gelir. Onu Rabbim gönderir. Kul nedir ki? Ben bunu verdim, bu mal senin, 
demek, iyiliktir. Ama Allahü teala Kur'an-ı kerimde vaat ediyor; İyilik edenin 
mükâfatını ben vereceğim, buyuruyor. Rabbim bana dağlar gibi iyilikte ve ihsanda 
bulundu. Şimdi o halde ben, ona mı iyilik ettim, kendime mi iyilik ettim? Kendime 
iyilik ettim. O sadece birkaç gün sevinir. Beğenirse kullanır, giyecek kullanır, ayakkabı 
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kullanır; ama biter. Bu bitmez! Çünki, bir kere sağ tarafıma yazıldı. Başkasına ev 
verdin, başkasına su verdin, o çok sevindi. Onu sevindirme sevabı ve karşılıksız, Allah 
rızası için yaptığın bu iyiliğe karşılık, Allahü teala, Kur'an-ı kerimde onun sevaplarını 
vereceğim diye, vaat ediyor. Rabbim devamlı suretle bana veriyor, ona bir şey verdiği 
yok. Ben ona verdim, Allahü teala bana veriyor. O halde, ben kime iyilik ettim? 
Kendime! Onun için, ben kimseye iyilik etmedim, kendime iyilik ettim". Allah hem 
dünyada hem ahirette ayırmasın. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Kavga gürültülerin baş sebebi; 
haddini bilmemek, sınır 
tecavüzüdür. Başınızdaki, Habeşi 
köle olsa, ona tabi olunuz. 

Beş yerde ayağa kalkılır: Anne, 
baba, seyyidler, hoca ve âmir. 
Diğer kimseler için de ayağa 
kalkılabilir ama bu zaruri değildir. 

Müminler, Allah rızası için, birbirini 
ziyaret, hal hatır sormak için, 
dinden bahsetmek için bir araya 
gelse oraya nur yağar. Melekler 

onlara gıpta ederler ve dua ederler. Asuman secde künet ne demek? Göklerde ne 
kadar melek varsa hepsi birden onlara dua ederler. Melekler günahsız olduğu için 
onların duası kabul olur. Arkadaşını ziyaret edene o kadar sevap verilir ki, parayla 
değiştirmeye kalkılsa kıymet biçilemez. Yani, değişmeye kalkmak ahmaklık olur. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder.  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
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Enver abim buyururdu ki; 
"Müslüman, aranılan insandır, 
özlenilen insandır, hasreti 
çekilen insandır. Bir insanın 
yanına yaklaşmak kolay değilse 
veya karşılaşmayalım şununla 
diye yol değiştiriliyorsa, onun 
imanında noksanlık vardır. 
Yönünü dünyaya dönen 
insanlarla çarpışır, yönünü 
ahirete dönen ise, insanlar onun 
gibi olmak için yarışır" 
buyururlardı. Enver abim 
sözünün eri idi. Müslümanı tarif 
ettiği gibi idi. Enver abinin 

sohbeti için sevenleri, çok şeyleri feda edip gelirlerdi. Enver abinin yanına gelebilmek, 
birkaç kelime sohbetini dinleyebilmek için çırpınırlar, bunun için yek vücut, yek kalb 
olurlardı, gözler başka bir şey görmezdi. Peki Enver abimde ne vardı, onda insanlar ne 
buluyorlardı?... Bunu biz kendi düşüncemizle anlayamayız, anlayabilmemiz de 
mümkün değildir. Fakat bunun cevabını Hocamızdan 80'li yıllarda işitmiştim. Onun için 
yakinen biliyorum. 

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

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, hem hocamız hem 
rehberimiz, yol göstericimiz, herşeyimizdi. 
Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. 
Hayat onunla güzeldi. 
Fî emanillah. 
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Enver abim buyurdular ki; 

İnsanlara hizmet etmek, onları sevindirmek lazımdır. Bir kimse bir kimseyi 
sevindirirse, Allahü teala onun bu iyiliği için bir huri yaratır. Vefat edince, iyiliklerine 
karşılık ne kadar huri varsa onu kabirde karşılarlar. Ona; korkma, şimdi, münker ve 
nekir gelecek, sual soracaklar. Takıldığın yerde biz sana yardımcı olacağız. Bizim 
vazifemiz, seni burada rahatlatmak ve Cennetin kapısından içeriye sokuncaya kadar 
arkadaşlık etmektir, derler. Kim hizmet ederse, karşılığını burada veya ahirette 
mutlaka görecektir. Çünki, hadis-i şerif vardır."Men Hadime, hudime". Hizmet 
eden hizmet görür. 

Bir sabah Mübarekler buyurdular ki; aynen mübareklerin sözü; vallahi, billahi, tallahi, 
şöyle buyurdular; "Kardeşim, sizin muvaffak olmanızın yarısı, bu güler yüzünüzdendir. 
Sizin başarılı olmanızın yarısı, güler yüzlü olmanızdır". Neden 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 burada bir 
üzgün, süzgün olsa, herkes üzülür. Eyvah, neden Enver abi üzgün. Acaba kötü bir 
haber mi aldı? Acaba Mübarekler hasta mı? Borcu mu arttı? Hastalığı mı arttı, 
diyecekler. Doksan tane fikir, öyle değil mi? 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Mü'min mü'minin aynasıdır. Bir gün Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" Eshabı 
ile beraber mescidde oturuyorlardı. İçeriye bir bedevi girdi ve Peygamberimize, ağıza 
alınamayacak sözlerle hakaret etti. Eshab-ı kiram müdahale etmek istediler; fakat 
Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam", bırakın söylesin, buyurdular. Bedevi 
konuştukça, doğru söylüyorsun, buyuruyorlardı. O bedevi çıktı gitti. Sonra, olanlardan 
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habersiz hazret-i Ebu Bekr 
"radıyallahü anh" mescide girdi. Bir 
müddet sonra, o da, Peygamberimizi 
güzel sözlerle methetti. Bu defa, 
hazret-i Ebu Bekr efendimize; her ne 
söylediyse; doğru söylüyorsun, 
buyurdular. Bu duruma Eshab-ı 
kiram şaşırdılar ve sual ettiler. Ya 
Resulallah, ona da doğru söyledin, 
hazret-i Ebu Bekr'e de doğru 
söyledin, buyurdunuz. Bunun hikmeti 
nedir, dediler. Peygamberimiz 
"aleyhissalatü vesselam", Ben 

aynayım, herkes kendisini bende gördü ve haiz oldukları sıfatlarını bana 
saymaya başladılar, buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir gün Abdülkadir Geylani "kuddise 
sirruh" hazretleri atın üzerinde 
talebeleriyle birlikte gayet ihtişamlı 
bir şekilde giderken, karşılarına, 
eşeğine çalı çırpı toplamış, 
pejmürde kıyafetli bir Yahudi 
çıkıyor. Kendi kendine; Şu hale bak, 
O ihtişamlı, ben ise perişan. 
Bunların Peygamberi bir de "Dünya 
mümine zindan (siccin), kâfire 
Cennet gibidir" diyor. Sorayım 
bakayım bu nasıl iştir, diyerek 
yanına yaklaşıyor. Yahudi, 

Abdülkadir Geylani hazretlerine bu suali yöneltince, mübarek atından iniyor ve 
yahudiye; Evet, bu hadis-i şeriftir ve doğrudur. Şimdi, şu giymiş olduğum pelerinin 
sağ kolundan içeri bak bakalım, neler göreceksin, buyuruyor. Yahudi bakınca, 
Abdülkadir Geylani hazretlerinin Cennetteki köşklerini ve oradaki fevkalade müreffeh 
halini görüyor. Şimdi gördüklerine göre soruyorum sana, benim için dünya zindan 
değil mi? buyurunca, Yahudi; haklısınız ya şeyh, diyor. Şimdi, şu giymiş olduğum 
pelerinin sol kolundan içeri bak bakalım, neler göreceksin? buyurunca, Yahudi 
bakıyor, bir de ne görsün. Cehennem alevleri ve ortasında, irinler haline gelmiş kendi 
koca vücudu azap içerisinde. Abdülkadir Geylani "kuddise sirruh" hazretleri; şimdi 
gördüklerine göre soruyorum sana, senin için dünya Cennet değil mi? buyurunca, 
Yahudi, haklısınız ya şeyh, diyor ve hemen orada Müslüman oluyor. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

İnsanı Allahü tealadan 
uzaklaştıran perdelerin en 
zararlısı; kalbin kararması, 
hasta olması, yani dünya 
sevgisinin kalbe 
yerleşmesidir. Bu sevgi, kötü 
arkadaşlardan ve lüzumsuz 
şeyler seyretmekten hasıl 
olur. Çok uğraşarak, bunları 
kalbden çıkarmalıdır. Faidesiz 
kitab, roman, gazete, 
mecmua, hikâyeler okumak, 
lüzumsuz şeyler konuşmak, 

bu sevgiyi arttırır. Kadın ve kadın resimleri, resimli mecmu'a, filmler, televizyon 
seyretmek, şarkı, çalgı, kadın sesleri dinlemek, bu sevgiyi kalbde yerleştirir. Bunların 
hepsi, insanı Allahü tealadan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması, Allahü tealayı 
unutmasıdır. Allahü tealaya kavuşmak isteyenlerin, bunlardan sakınması, nefsi 
kuvvetlendiren, azdıran her şeyden ictinab etmesi, sakınması lazımdır. Allahü tealanın 
âdeti şöyledir ki, kalbi temizlemeğe ve nefsi ezmeğe çalışmayanlara, zevklerini, 
şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsan etmez. Kalb; muhabbet yeri, sevgi 
yeridir. Aşk, muhabbet bulunmayan kalb ölmüş demektir. Kalbde, ya dünya sevgisi 
yahut Allah sevgisi bulunur. Burada dünya demek, haram olan şeyler demektir. 
Kalbden dünya sevgisi çıkarılınca, kalb temiz olur. Bu temiz kalbe, Allah sevgisi, 
kendiliğinden dolar. Günah işleyince, kalb kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti 
yerleşerek, Allah sevgisi gider. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Vallahi, billahi, tallahi çok şanslıyız. Yani, 
bunu bir anlasak var ya, ufak tefek bütün 
kusurlar bitecek, herkes birbirine âşık 
olacak. Bunu bir anlasak var ya... Biz 
Kuleli'deyken, değil bir abinin elini 
öpmek, ayağını öpmek için böyle fırsat 
kollardık. Birbirimizin kıymetini bilelim. 
Çünki, çok büyük nimete kavuştuk. 
Allahü teâlâ idrak nasib etsin. Çok 
mühim abiler, çok mühim. Zira, bir 
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nimetin kıymeti ne kadar çok bilinirse, cenab-ı Hak söz veriyor ki, arttırırım diyor. Bir 
nimetin kıymeti ne kadar bilinmezse, alırım ve sonra azab yaparım, diyor. Azab! İnsan 
olmanın kıymeti, sıhhatli olmanın kıymeti, aklının kıymeti, imanının kıymeti, büyükleri 
tanımanın kıymeti, camide olmanın kıymeti... İnsan evine kimi çağırır, kimi davet 
eder? Sevdiğini ve tanıdığını. Sokaktan geçen serseriyi değil her halde. Burası, bu 
mescid, Allahü teâlânın 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 çağır 
mıyorsun? Benim kulaklarımdan bu gaflet pamuğu çıkmıyor, ben göremiyorum, 
işitemiyorum, demeli. Çünki, cenab- Hak Kur'an-ı kerimde; kulakları vardır, işitmez, 
gözleri vardır görmez, diyor. Niye? Kapı kilitli. İnsan bir yere girerken kapıdan girer. 
Peki, ya kapı kilitliyse...  

O kapı neresi? O kapı, kalptir... 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Uyandıralım birbirimizi, bazen 
hepimiz çok ileri gidiyoruz. 
Günah işle, ateşe dayanacak 
kadar.! Allah hepimizi affetsin. 
La ilahe illallah Muhammedün 
Resulullah. Şeytan öyle 
kandırıyor ki, nefs öyle aldatıyor 
ki. Diyor ki tamam, yarından 
itibaren şöyle olacağım, yarın 
geçiyor, öbür gün geçiyor. 
Yarın, diyor tamam bu iş. Bir 
çizgi çizdim diyor, tamam, yarın 
tamam bu iş. Benim perhiz gibi. 

Bir yemek geliyor. Diyorum yarından itibaren perhize devam. Ateş düştüğü yeri yakar. 
İhlasla, içinden, böyle ciğerinden gelerek Allahü teâlâya duâ ediyorum, Ya Rabbi, 
Enver kuluna şehitlik nasib et diye. Bu hesabın altından kalkmak zor abiler, Allah 
muhafaza eylesin. Amin deyin. Allahü teâlâ Enver abiye şehitlik nasib etsin, size de 
inşaallah. Cennetinde de bulundursun inşaallah. 

Allahü teala bir kulunu severse, ona iki şey verirmiş. Birincisi; sevdiği bir kulunu ona 
tanıştırır. Bu, iyiye alamettir. İkincisi; ona hayırlı bir iş nasip edermiş. Dünyada en 
hayırlı iş, Peygamber Efendimiz'in 'sallallahü aleyhi ve sellem' yaptığı iştir. Çünki, 
Allahü tealanın gelmiş ve gelecek bütün insanlardan en ziyade sevdiği, Habibidir. O'na 
da verdiği iş, vazife, kullarına dini anlatmaktır. "Beni tanıt; onları bana davet et; 
çünki, kaderi öyle yazdım ben. Bana iman eden, ahirete inanan kullarıma 
Cenneti vaad ettim." buyuruldu. 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Enver abim buyurdular ki; 

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

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

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Dünya bir köprüdür, aldanmayın bu 
dünyaya. Ne takım elbiseye, ne 
ayakkabıya, hiç değmez. Çünki, 
dünya fani ama ahiret sonsuz. 
Dolayısıyla, bu dünyanın bir köprü 
olduğunu, gelip geçici bir yer 
olduğunu vicdanen kabul ettiğiniz 
zaman her iş hallolur. Allahü teala 
kendine tapınılmasını istiyor. Başka 
şeye tapınılmasını sevmiyor. Ne o 
başka şey. Yani, Allah'tan başka 
her neyi seviyorsa, neyin peşinden 
koşuyorsa; o, onun mahbubudur. 

Yani, sevgi, Allah sevgisidir, başka şeylerin hepsi hikaye. İnsan, ailesini, çoluk – 
çocuğunu sevecektir, işini sevecektir; ama rıza-i İlahi için. Allah istiyor diye 
sevecektir, nefsi istediği için değil. Onun rızasına gittikten sonra her yol serbest, 
Ondan ayrılan her yol şirktir. 

Evlat da, para da, mülk de Onun rızasına uygun olmak kaydı ile muteberdir, 
makbuldür; ama Ondan ayrı bir yol tutarsa, hepsi felakettir. Cenab-ı Hak'ka 
hamdolsun ki hayırlı işteyiz, Mübarekler'i tanıdık, Rabbimizi tanıdık, Peygamberleri 
tanıdık, ahirete iman ettik. Bir de, Allahü tealanın kullarına hizmet etmek işi 
verilmiştir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

İnsanların dışına bakıp da çok iyi veyahutta çok kötü demeyin, Allah bilir. Allahü 
tealanın bildiğine karışmayın. Herkesi Hızır, her geceyi Kadir bilin. Kimin ne olduğu 
belli olmaz. En kötü insan, kötü nazarla bakandır. En iyi insan, kendini kötü bilendir. 
Allahü teâlâ, kulları neyi isterse onların vasıtasıyla yaratır. Kullar neyi talep ederse 
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onların vasıtasıyla yaratır, o 
vasıtayla da kulun arzu ettiği 
yere varılır. İslâm âlimleri 
buyurdular ki; "Cenab-ı Hak 
ezelde şöyle takdir etmiş, şöyle 
karar vermiştir: Kullarım neyi 
isterse, istedikleri şeye 
kavuşmaları için, uygun şartları 
onlara hazırlarım. Kullarım neyi 
talep ederse, o talep ettiklerine 
kavuşsunlar diye önlerine uygun 
şartlar koyarım." Bir zamanlar 
insanlar Allahü tealadan Cenneti 
talep ettiler. O zamanlar Allahü 
teala kum gibi evliyalar yarattı. 
Evliyaların varlığı, insanların 

kurtulması için en iyi sebeptir. Çünki, insanlar Rabbimizin rızasını istiyorlardı, Cenneti 
istiyorlardı. Allahü teala onları Cennete kavuşturacak yolu açtı. Allahü teala âlimler 
gönderdi, evliyalar gönderdi, millet de rahat etti. Sonra, insanlar dünyalık ister 
oldular. Ehli dünya oldular. Cenab-ı Hak aynı yerde, akla dünyalık olarak ne gelirse 
onları yarattı. Şimdi, biz Rabbimizin rızasını istediğimiz müddetçe, onun kullarına iyilik 
etmek istediğimiz müddetçe ve de içinde bulunduğumuz ülkenin şartlarına, 
kanunlarına tam uyduğumuz müddetçe, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz 
müddetçe, sevgi ve muhabbetimiz devam ettiği müddetçe, bu hizmetler kıyamete 
kadar devam eder. Çünki, Büyükler buyuruyor ki, Hazret-i Mehdi gelecek. İctihadı, 
İmam-ı Azam gibi yani Hanefi mezhebine uygun olacak, ama ictihadı öyle çıkacak. 
Müceddid olacak. İmam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat'ını okuyacak. Demek ki, 
Mektubat'ın ilmi, Mektubat'ın izahı kıyamete kadar devam edecek. Kim buna layıksa, 
kim buna münasipse, Allahü teala onların elinde bunları devam ettirecek. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mecelle'de, cem'i zıddeyn muhaldir diye bir 
kaide var. Cem'i zıddeyn muhaldir. İki zıt 
şey bir araya gelmez. Yani, ışık hem 
yanar, hem söner olmaz. Bir insan; hem 
ölü, hem diri olmaz. Hem siyah, hem 
beyaz aynı anda olmaz. Allahü teâlâ cem'i 
zıddeyni, muhal olanı, birleştirmiştir. O, 
Allah çünki. Nasıl birleştirmiştir? Nefs ile 
ruh tam zıttır ama bir cesedde birleşmiştir. 
O, ona mahsustur. İki zıd şey bir araya 
gelmez. 
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Eğer bir müminin kalbinde bir başka mümini kurtarmak, bir başka mümine İslamiyeti 
anlatmak, bir başka kişiyi kör kuyuya düşmekten kurtarmak heyecan ve aşkı 
gelmemişse, imanı vardır ama bunun artması için çalışmak lazımdır. Çünki, zayıf iman 
tehlikededir. Güçlü iman emniyettedir. İmanın güç derecesi de islamiyeti yaymak 
aşkıyla ölçülmektedir. Yoksa, sabahlara kadar zikr, akşamlara kadar oruçla değil. 
Elhamdülillah ki, arkadaşlarımızda, bu hizmet ruhu, islamiyeti yaymak ruhu olmasa 
zaten burada yerimiz yok. Çünki, bu hizmet, bu imkan, Enver abinin değil, kimin? Kim 
sahip çıkarsa onun. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Allah'ın dinine hizmet için 
yaşayalım. Yoksa, kendin için yaptığın, uğraştığın herşey boştur. Sıfırla uğraşan, 
sıfırdır. Gerçekle uğraşan, aziz olur. Gerçek, Allahü tealanın beğendiği şeylerdir. 
Allahü teala hepimize uymayı nasip etsin. Kıymetini bilmeyi nasip etsin. Çok kıymetli 
insanlarsınız, insanlarız. Çünki, Ehl-i sünnet itikadı az kaldı. Bu zamanda imanı 
korumak çok zor. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; "İmanıma bir zarar gelecek 
diye, söğüt yaprağı gibi titriyorum." Sakın ha, güvende, emniyette olduğumuzu 
zannetmeyelim. Bir anlık gaflet, sonsuz felakete sebep olur. Kurtuluş çaresi nedir? 
İmam-ı Rabbani hazretlerine "Bunu çaresi nedir?" diye soruyorlar. Tek kelimeyle 
cevap veriyor mübarek. "Kim bu felaketten kurtulduysa, git onunla beraber ol." Ne 
okuduğun kitaplar, ne kıldığın namazlar seni kurtarmaz. Hiç kimse, deryaları yüzerek 
geçemez. Mutlaka bir gemiye binmek zorundadır. O gemiye binmeyen, yolun başında 
kalır. Onun için Abdülhakim Arvasi hazretleri; "Gemi sahile çıkarsa, yalnız kaptanı 
değil, içinde kim varsa hepsini çıkarır" buyurmuş. Yine buyurmuş ki; "İleride bu 
gemiden atılacak olanı, en başta gemiye almıyorlar. Siz gemiye bindiniz, bilin ki 
emniyettesiniz." Demişler ki, "Efendim ya ayağım kayarsa?" Buyurmuş ki, "Hayır, 
Allahü teala ileride atacağı adamı gemiye almaz." Büyük müjde! Kurtulmanın çaresi 
kurtulanlarla beraber olmaktır. 

ali zeki osmanağaoğlu 

12 Mayıs 2015  Salı 
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Enver abim buyurdular ki; 
Mübarekler birgün, bir arkadaşı 
gösterdiler. "Kardeşim, dünyada 
mücahit görmek isteyen, şu Allahın 
kuluna baksın" buyurdular. O, kitapları 
sırtında sabah götürüyor postaya, 
akşam getiriyor. Dolayısıyla, arkadaşlar 
hepimizin, hepinizin şu veya bu şekilde 
hizmeti var. İmam-ı Rabbani hazretleri 
buyuruyor ki, "Bu azizana, bu büyüklere 
hizmet eden, bu büyükleri tanımakla 
şereflenen insanlar, pervasız da olsa, 
patavatsız da olsa, bî edeb de olsa, aziz 

ve makbuldür". Bütün kusurlarına rağmen. Ne yaparsa yapsın, hem azizdirler, hem de 
makbuldürler. Onun için, Allah bu sevgiden ayırmasın. Kalacak olan bu, gerisi boş. 
Allah hepimize selamet versin. 

Dıhye-i Kelbi "radyallahü anh" daha müslüman olmadan evvel, ahlâkı çok yüksekti, 
cömertti, çok da yakışıklı idi. Peygamberimiz'in "aleyhissalatü vesselam" sohbetlerine 
giderdi. Fakat Cenab-ı peygamber "aleyhissalatü vesselam" tarafından Müslümanlık 
teklif edildiği vakit; zamanı gelince bakarız, deyip bir türlü İslamiyet'i kabul ettiğini 
söyleyemezdi. Bir gün kendisi geldi ve ben müslüman olmak istiyorum dedi. Orada bir 
bayram havası esti. Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" ve Eshab-ı kiram çok 
sevindiler. Kelime-i şehadet getirir getirmez hüngür hüngür ağlamaya başladı. Cenab-
ı peygamber "aleyhissalatü vesselam" niçin ağlıyorsun diye sual edince; Ben çok 
büyük günah işledim, acaba cenab-ı Hak beni affeder mi? Ya Resulallah, ben kızımı 
diri diri gömmüştüm, dedi. O anda, Cebrail aleyhisselam geldi; o daha La ilahe illallah 
Muhammedün Resulullah derken cenab-ı Hak bütün günahlarını affetti, dedi. Cenab-ı 
Peygamber Eshab-ı kirama döndü ve buyurdular ki, Bu kardeşiniz bir defa La ilahe 
illallah demekle affa uğradığına göre bunu tekrar tekrar söyleyenler affedilmezler mi? 
Ancak iki tane şart vardır: Bir; yalan söylemeyecektir. Müminde, iman ile yalan bir 
arada bulunmaz. İki; her işini ihlasla, Allah rızası için yapacaktır. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 
Mübarekler buyurdular ki; bize bir adım yaklaşana biz bin adım yaklaşırız. Onlar 
kerimdir. Allahü teala bir hadis-i kudside, benim kerim olan evliya kullarımı kıran, 
bana harb ilan etmiş olur, buyurdu. İster hayatta olsunlar, ister mematta olsunlar, bu 
böyledir. Bunları Efendi hazretlerinden naklediyorum, buyurdular. Çünki, Allahü 
tealanın evliya kulları kınından çıkmış kılıç gibidirler. Onları üzen, başını, bu çok keskin 

13 Mayıs 2015  Çarşamba 

14 Mayıs 2015  Perşembe 
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kılıca vurmuş olur. Allah muhafaza etsin. Peygamber 
Efendimizin "aleyhissalatü vesselam" bir sözüne, bir 
hareketine en ufak bir itiraz eden, şüpheyle 
karşılayan kâfir olur. O büyüklerin özelliği, 
Peygamber efendimizden gelenleri nakletmektir. 
Mal, kullanmaya bağlıdır. Mübarekler buyurdular ki; 
mal ya hayırlıdır veya hayırsızdır. Malın hayırlı mı 
hayırsız mı olduğu nereden anlaşılır? Tabiî ki gittiği 
yerden belli olur. Hayırlı mal hayırlı işlerde, Allah 
yolunda kullanılır. Hayırsız mal, nefsin yolunda, 

şeytanın yolunda, yani cenab-ı Hakkın emirlerinden başka yerlerde kullanılır. Bu mal, 
helalden dahi olsa hesabı vardır. Büyükler; en büyük zenginlik kanaattir, 
buyurmuşlardır. Kanaat nedir? Kanaat, cenab-ı Hakkın verdiğine rızadır. Israr 
ederseniz, kavuşursunuz. Ama neye kavuşursunuz? Ateşe kavuşursunuz. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

"Mîrac; aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir". 

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

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

Nasıl sevmiyeyim ki, bedenimde canımsın, 
Hürmetine var oldum, sebebi hayatımsın. 
Damarımda kanımsın, bana benden yakınsın, 
Sen âşıklara mâ'şûk ve hep canlara cânân. 

15 Mayıs 2015  Cuma 
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Bir dâvâ ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa, o kadar uzun ömürlü olur ve haktır. 
Îman, Allahü tealanın kullarına ihsân ettiği hususi nimetidir. 
Mîrac gecesi; ızdırab ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. 
Namaz Mîrac'tır... Allahü teala namaz gibi büyük bir nimeti insanlara ihsan etti. 
İslamiyet Allah'a giden yoldur. Dinin emir ve yasaklarına uyan, dünya ve ahirette 
mesut olur. 

Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir...
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

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

İnsan birşeyi sevdi mi, sevdiklerinin de kavuşmasını ister... 

Mîrac... 

Namaz kılmayan mîrac'dan mahrumdur. 

Mîrac'ta ne hikmetler vardır...! 

Bir dâvâ ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa, o kadar uzun ömürlü olur ve haktır. 

Adem aleyhisselam; kupkuru bir dünyaya geldi, yıllarca değil yüzyıllarca sıkıntı çekti. 
Sonra peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem yüzüsuyu hürmetine dua 
etti. "Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ..." duasını devamlı okurdu. 

Sonra, iki evladından biri diğerini öldürdü... Bir baba için çok zordur bu...! 

Nuh aleyhisselam 950 sene uğraştı. İnanmadılar, çok eziyet ettiler. Döverlerdi, her 
seferinde öldü diye bırakırlardı. Cebrail aleyhisselam gelir yaralarını sarardı, tekrar 
tebliğe başlardı... Sonra Allahü teala O'na gemi verdi. 

İbrahim aleyhisselam'ı ateşe attılar, oğlunu kesme emri verildi ki; İbrahim 
aleyhisselam, Allahü teala'nın halîl'i, Peygamberidir... 

Musa aleyhisselam da çok çekti; Doğduğu sene firavun bütün erkek çocukları öldürdü. 
Senelerce çobanlık yaptı. Dönerlerken, hanımı hamile idi,... zifîri karanlıkta, çaresiz 
idiler... Bir ışık gördü, ışığa gitti. Orada Allahü teala O'nunla konuştu (Mîrac değil, 
mîrac yalnız peygamber efendimize verildi). Musa aleyhisselam bir kişi gördü, etleri 
lîme lîme dökülmüş... Mûsâ aleyhisselam: "Yâ Rabbî, bunun günahı nedir ki, buna 
böyle ceza verdin" dedi. Allahü teala: "Yâ Mûsâ, ceza değil mükafat verdim, o öyle 
yüksek makamlar istedi ki, o makamlara kavuşması için bunu çekmesi lazım" dedi. 

Eyyüb aleyhisselam'ın kurtlanmadık yeri kalmamıştı... 

Yakub aleyhisselam ağlamaktan gözlerini kaybetti... 

Yusuf aleyhisselam; kuyuya atıldı, kolay mı?...! 
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Zekeriyya aleyhisselam, ağacın içinde ağacla birlikte kesildi... 

Îsâ aleyhisselam 30 kadar kişiyi ikna etti diye neler çekti. 

Bunlar hepsi peygamberdi. Neden bu kadar sıkıntı çektiler? Lâ ilâhe illallah dedikleri 
için... Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), "Benim çektiğimi hiç kimse 
çekmedi" buyuruyor. Yani en fazla sıkıntıyı Peygamber efendimiz çekti. 

Hazret-i Ebu Bekr radıyallahü anh efendimiz neler çekti, kaç kere dövdüler, herkesten 
evvel îmân etti, malını ve canını verdi. Herkesin yaptığı bütün ibadetlerin sevabları, 
katlanarak Hazret-i Ebu Bekr'e, sonra da bir misli daha katlanarak Peygamber 
efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) verilmektedir. Hem kâinât O'nun hatırına 
yaratılmış, hem herkesin sevabları da O'na verilmektedir. Hazret-i Ömer radıyallahü 
anh efendimiz namaz kılarken şehid edildi. Hazret-i Osman radıyallahü anh efendimiz 
Kur'an-ı kerîm okurken şehid edildi. Hazret-i Ali radıyallahü anh efendimizin 
çektikleri,.. hele Hazret-i Hüseyin radıyallahü anh efendimizin başına gelenler 
herkesin mâlûmudur... 

Yâni Peygamber efendimizin vârisleri de çok çektiler. Niçin?... "Allah var" dedikleri 
için, "La ilahe illallah Muhammedün Resulullah" dedikleri için... 

Dolayısıyla îmân, inanmak çok zor, inandırmak daha da zordur... 

Îman, Allahü tealanın kullarına ihsân ettiği hususi nimetidir. 

Îmanı olanlar kavuştukları bu büyük nîmetden dolayı oynasalar yeridir. 

Mü'min toprak gibidir. Mütevâzıdır... Ne şikayet eder, ne şikayet edilir... 

Herkes elindeki taşı, gücüne göre fırlatır. Taşı atma gücü îmâna ve ihlasa bağlıdır. 
Başkaları sizi severse inanır, sevmezse inanmaz. 

Allahü teala dünyayı verdiğine ahireti vermez. 

Hadîs-i kudsîde; "iki korkuyu bir kalbde cem etmem" buyuruluyor. Dünyada Allahü 
tealadan korkanlar ahirette korkmasın, dünyada korkmayanlar ahirette çok korksun. 

Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir 

Mîrac namazdır. 

Îmân inanmaktır. 

Peygamber efendimiz, Ümmihânî'ye mîracı söyleyince, "aman bunu kimseye anlatma, 
kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer" dedi. Peygamber efendimiz de "O halde 
anlatacağım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer, çürük taşlar üzerine bina olmaz, 
ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın" buyurdu. 

Akıl durdu, zaman durdu, herşey durdu... Îmân başladı. Mirac'da çok hikmetler 
vardır... 

Peygamber efendimiz hiç yalan söylememiştir. 

Derler ki; "Cenneti Cehennemi gidip gören var mı?"! 

- Var! 

- Kim var! 

- Hayatında hiç yalan söylememiş olan Hazret-i Muhammed (sallallahü aleyhi ve 
sellem) var! 
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1400 senedir devam eden başka bir olay yoktur... işte mîrac 1400 senedir devam 
ediyor. 

Her mübarek gece kıymetlidir. Fakat Mi'rac gecesinin ayrı bir hususiyeti vardır. Mi'rac 
gecesi; ızdırab ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. 

Peygamber efendimiz bir ay Taif'te islamiyeti anlattı, hiç kimse inanmadı, alay ettiler, 
çocuklara taşlattılar... 

Üzüntülü bir şekilde dönerlerken, bir bağ kenarında oturup biraz istirahat ettiler. 
Addas adındaki, oradaki bağın bekcisi üzüm getirdi, peygamber efendimiz 
"bismillahirrahmanirrahim" deyince, Addas şaşırdı, "bu sözü buralarda hiç duymadım" 
dedi. Peygamber efendimiz "sen nerelisin?" diye sorunca "Nineveliyim" dedi. 
"Kardeşim Yunus'un memleketindensin, o da benim gibi peygamberdi" buyurdu. 
Addas, "Yunus'u buralarda kimse bilmez, bu güzel yüzün, bu güzel sözlerin sahibi asla 
yalancı olamaz" dedi ve iman etti, "ben de sizinle gelmek istiyorum" dedi. Peygamber 
efendimiz ona "şimdi sen burada kal, yakında ismimi her yerde işitirsin, o zaman bana 
gel" buyurdu. Bir ay kimse inanmadı, yolda dönerken bir kişi iman etti... Gece Ebu 
Talip mahallesinde amcasının kızının evine geldi, "Aç, amcan oğlu Muhammedim" 
buyurunca, Ümmü Hani, "Haber verseydiniz yiyecek bir şeyler hazırlardım, yedirecek 
bir şeyim yok" dedi. Peygamber efendimiz, "yiyecek içecek gözümde yok, Rabbime 
ibadet edecek bir yer bana yeter" buyurdu... 

Allahü teala Cebrail aleyhisselama, "Habibim bu halde yine bana yalvarıyor, çok 
üzüldü, onu ben teselli edeceğim, git habibimi bana getir" buyurdu... 

Evvela Mescid-i Aksa'ya geldiler. Bütün peygamberlere imam oldu. (Tabi o zamanki 
Mescid-i Aksa şimdiki yer değil, alt katında bir yerdi, kıble de şimdiki gibi değildi. 
Mescid-i Aksa en kıymetli üç yerden biridir). 

Peygamber efendimiz gitti, Allahü tealayı bilinemeyen, anlaşılamayan şekilde gördü... 
"Ya rabbî ümmetime de bunu isterim" dedi... İşte namaz bize mirac olarak verildi. 

Namaz Mirac'tır... Allahü teala namaz gibi büyük bir nimeti insanlara ihsan etti. 

Namaz varsa hayat vardır. Namazdan mahrum olan herşeyden mahrumdur. Namaz 
yoksa insan bir işe yaramaz. Namaz Allah sevgisini arttırır, duanın kabulüne 
sebeptir... Allah yolunda olanın duası makbuldür. 

Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, "Bir dava ne kadar çok üzüntü ve sıkıntılı olursa, o 
kadar da uzun sürer"... Peygamber efendimiz "en çok sıkıntıyı ben çektim" buyuruyor. 
O halde islam dîni kıyamete kadar sürecektir. 

Herkes evladının mesut olmasını ister... Allahü teala kullarının dünyada ve ahirette 
mesut olması için din gönderdi. 

İslamiyet Allah'a giden yoldur. Dinin emir ve yasaklarına uyan, dünya ve ahirette 
mesut olur. 

Hiç kimse Kur'an-ı kerimi kendi aklına göre tefsir edemez. Kur'an-ı kerim'in tefsiri 
peygamber efendimizin yaşayışı ve anlattıklarıdır. Eshab-ı kiram tefsiri gördü. En iyi 
eshab-ı kiram anlar... Onlar da talebelerine anlattılar, buna da mezhep denildi. 
Mezhepler sonradan çıkma değildir, Eshab-ı kiramın hepsi müctehid idi. 

Rastgele çok kitab okumak tehlikelidir, doğru kitabı çok okumak lazımdır. Büyüklerin 
hayatı kitab okumak, okutmak ve tatbik etmekle geçmiştir. 
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Bu dünya, aynadaki bir görüntüdür... Görüntünün olabilmesi için bir hakikatin olması 
lazımdır. Hakikat ahirettir. Mescidlerin, hakiki yeri Cennettir, Cennetin dünyada 
izdüşümü mescidlerdir... Cennetin yolu mescidlerden geçer. Fotoğrafın olabilmesi için 
bir gerçeğin olması lazımdır... Ahiretde bir hakikat olmasaydı, dünyadaki bu görüntü 
olmazdı. 

Bütün peygamberleri Allahü teala çok mühim bir özelliğinden dolayı seçmiştir. Eshab-ı 
kiram efendilerimiz sormuşlar, "Ya Resulallah, Cenab-ı hak sizi hangi güzel 
huyunuzdan dolayı seçti" demişler. Cevabında peygamber efendimiz "îsar" buyurmuş. 
İsar, kendi muhtaç olduğu bir şeyi vermektir... Her mü'min ömründe bir kere olsa bile 
isar yapabilmelidir ki Cennete kolay girsin. 

En güzel şey îsâr'dır, bu da büyükleri, Allahü teala'nın sevgili kullarını tanımakla 
kolaylaştırılır. Beyaz nokta siyahın üzerinde belli olur. 

Mîrac aklın bittiği, Îmanın başladığı yerdir... 

Fî emanillah
 
 

 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

(16.06.2012 Güzelşehir, Mirac Kandili) 

Mirac kandilimiz hayırlı ve mübarek olsun. Çok neşeli, huzurlu ve mutlu bir şekilde bu 
kandili tebrik ve tesid etmek nasip oldu, hamdolsun. Çünki, O'nun rızasına uygun 
yaşamak, çok büyük devlet, çok büyük nimettir. Mübareklerin, Allah şefaatlerini nasip 
etsin "kuddise sirruh", hayattayken vasiyetlerinden en mühimi, dinimizi yaymaktır, 
İslamiyet'i anlatmaktır. Bu da ancak kitaplarla olur. Hazret-i Peygamber "aleyhissalatü 
vesselam" bile gelse, şu anda yapacağı cihad şekli budur. Dolayısıyla, bu cihada 
iştirak edenler, bu kitap dağıtılmasına hizmet ve yardım edenler, Hazret-i 
Peygamberin "aleyhissalatü vesselam" vârisleridir. Mûris, vârisini yarı yolda bırakmaz, 

16 Mayıs 2015  Cumartesi 
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buyurdular. Elimizden geldiği kadar, nefesimizin yettiği kadar, ne kadar mümkün 
olabilirse, tek noktaya kilitlenmek, tek noktada buluşmak ve birleşmek üzere 
yaşayalım. O da Kitabevidir. Çünki, başlangıcımız o, hayatımız o, sonumuz da odur. 

Hepimiz bu günlerde Mirac hadisesini okuyoruz. Aman ya Rabbi! Bu dünyada cenab-ı 
Hakkın emrine muhalif olarak icraatta bulunanların bütün hallerini Allahü teâlâ Cenab-
ı Peygambere "aleyhissalatü vesselam" Miraca çıkarken gösterdi. Mübarekler 
anlatırken buyurdular ki; Mirac'ta dünyanın ilk anı ve son anı beraber gösterildi. 
Çünki, belli bir mekândan çıktıktan sonra artık zaman yoktur. Hayatında, 
çocukluğundan beri hiçbir zaman yalan söylememiş, hep doğru söyleyen muhbir-i 
sadık hazret-i peygamber diyor ki; Gittim, gördüm, geldim. Gidip gören var mı 
diyenler oluyor. İşte Peygamberimiz buyuruyor ki, ben gittim, Rabbimle görüştüm 
ve geldim. İman budur. Yoksa gitti mi, ne ile gitti, cesetle mi gitti yoksa ruh 
âleminde mi gitti diye kurcalamanın ne âlemi var? Sana ne? Gidip geldi. İman et, bu 
iş bitsin. 

Mirac, yalnız Peygamber efendimize "aleyhissalatü vesselam" nasip olmuştur. Mirac, 
başka hiçbir peygambere nasip olmamıştır. Cenab-ı peygamber "aleyhissalatü 
vesselam" buyuruyor ki, Ümmetime getirdiğim en büyük hediye Mirac'tır. Beş vakit 
namazı kılan beş defa cenab-ı Hakka Mirac yapmış demektir. Dolayısıyla, namaz 
kılmak, bir yerde Mirac'tır. İnsan namazı nasıl terk edebilir? Mübarekler çağıracak, 
gitmeyecek. Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" çağıracak, gel sohbet edelim 
diyecek, ben gitmem diyecek. Olur mu böyle şey? Allahü teâlânın çağırdığı yere o kişi 
nasıl gitmez? Bu, olacak iş değildir. Allah korusun. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

İnsanın ömrü su gibi akıp 
geçiyor. Su, ya tarlaya akar 
faydalı olur, nebatları besler veya 
zararlı bir yere akar. İnsanın 
ömrü de bu su gibi, ya ahirete 
faydalı bir yere akar veya zararlı 
bir yere gider, yazık olur. 
Mübarek hocamız buyurdular ki: 
Ahirete gittiğimiz vakit, bizi 
amellerimiz karşılayacak. İyi 

amel sahiplerini güzel surette insanlar karşılayacak, hoş geldin diyecekler. Eğer 
ameller iyi değilse işte o zaman eyvah. Durum çok korkunç olacaktır. Cenab-ı Hak, 
ezelde kulum ne isterse yaratırım, diye karar vermiş, hesabını sonra sorarım, 
buyurmuş. Ben onlara hem iyi işleri hem de kötü işleri bildirdim. Eğer bildirmemiş 
olsaydım hesaba da çekmezdim. Ama peygamberler vasıtasıyla bildirdim, buyurmuş. 
Allahü teâlâyı tanımak ve bilmek insan aklının erişemediği bir yerdir. Bir ferdin aklı 
Allahü tealayı tanıyamaz. Allah diyorlar, ama o dedikleri, kendi kafalarındaki 
düşüncelerdir. Allahü teala, bize, zatı ve sıfatlarıyla bildirilen Allah'tır. Mürtedler, 
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kâfirler, Allah diye kendi nefislerinin karar verdiği şeye Allah diyorlar. Allah muhafaza 
etsin. Cenab-ı Hakkın zatı ve sıfatları ancak ve yalnız bir peygamber vasıtasıyla 
bildirilmiştir. Allahü teala bildirmeseydi peygamber de bilemezdi. Allahü teala zatı ve 
sıfatlarıyla ilgili bilgileri Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla peygamberlerine 
"aleyhimüsselam" bildirmiştir. Cenab-ı Hakka giden yollar, insanların nefesi kadardır, 
yani çoktur. Ama doğru olan, bir tanedir. O da, Cenab-ı Peygamberin "aleyhissalatü 
vesselam" bildirdiği yoldur. O doğru yolu bulmak için, peygambere tâbi olmaktan 
başka çare yoktur. Yine mübarekler buyuruyor ki; İnsanın amelini diğer insanlar 
anlayabilir mi? Hayır efendim, o amelleri değil diğerleri, insanın kendisi dahi 
anlayamaz. Doğrusu, diğer insanlar anlar, kendisi de anlar. Ağzından ne kelam 
dökülüyorsa, o, onların amelinin tercümanıdır. (El kelam sıfat-ı mütekellim). Yani, 
herkes dilinin altına gizlenmiştir, herkesin kelamı kendisinin sıfatıdır, kendi amelidir. 
Dil tercümandır. Dil neye tâbidir, kalbe tâbidir. Peki, kalb neye tabidir? Eğer bir 
müminin kalbi Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle, büyüklerin sevgisiyle dolu ise 
onun elini kolunu bağlasanız başka şeylerden bahsetmesi ona ağır gelir. Dolayısıyla o, 
Allah'tan bahseder, peygamberden bahseder, büyüklerden bahseder. Ömrümüz 
boyunca mübarek hocamızdan en çok Efendi hazretlerini, İmam-ı Rabbani hazretlerini 
işittik, başka şey duymadık. İşte, onların bu sadakatları dolayısıyla Allahü teala 
onların derecesini çok âli eylesin. Muhammed Masum hazretleri bir mektubunda; sen 
zannetme ki Allahü teala sana bu kadar makam, bu kadar mevki, bu kadar dereceyi, 
yaptığın ibadetler sebebiyle ihsan etmiştir. Bütün bunları sana, fıkıh ahkâmını, Allahü 
tealanın dinini yaydığın için ihsan etmiştir, buyuruyor. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir mümin size bir şey sorarsa aradan 
kendinizi çekin. Bir menfaat aklınıza 
gelse, o cevap doğru dahi olsa sonu 
felaket olur. Hiç menfaat aklınıza 
gelmese, yine Allahü tealanın rızası 
nerededir diye düşünerek, aradan 
çekilip söylemek lazımdır. 

Mübarek hocamız namazdan sonra bir 
defasında; yapılan şu hizmetlerle, şu 
arkadaşlarla ilgili bir zerre kadar 

muvaffakiyeti şahsımdan bilsem yanarım. Bunların hepsi Efendi hazretlerine aittir. Biz 
yanlış yoldaydık. Bizi yanlış yoldan alıp doğru yola koydular. Bana ne kaldı? Büyükleri 
tanıdıktan sonra geriye şahsımızla ilgili ne kalmıştır. Ancak bu nimet bize ihsan 
edildiği için, Rabbimiz bu görevi bize verdiği için, elimizden kaçmasın diye korkarız ve 
hamd ederiz, buyurdular. Kardeşim, çok büyük nimetlere kavuştuk. İman nimetine 
kavuştuk. Eğer imanımız olmasaydı bu hizmetlere koşamazdık. İman nimetinin şükrü 
yapılmazsa elden gider. Allahü teala Kur'an-ı kerimde, iman nimetinin şükrü hubbu 
fillah'a, yani birbirinizi Allah rızası için sevmenize bağlıdır, buyuruyor. Bu şükür 
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böylece yapılmazsa, Allahü teala iman nimetini geri alır. İman nimeti olduğu 
müddetçe de, ne dünyada ne de ahirette sıkıntıya düşülmez. Çünki iman demek, 
Rabbime güveniyorum, ondan dilerim demektir. 

Mübarek bir zat birisine, ne iş yapıyorsun demiş. O da berbat bir işte çalıştığını 
söylemiş. Evladım, yaptığın iş, yediğin içtiğin haram, Allah'tan korkmuyor musun. O 
işi bırak, helal yoldan bir kazanç kapısı bul, demiş. Ama hocam, çoluk çocuğun rızkını 
kazanıyorum. Burada çok para kazanıyorum. Başka yere gitsem bu kadar kazanabilir 
miyim acaba, benim halim ne olur, demiş. O zat da; Allahü teala senin rızkını haram 
işlerken veriyorsa, sen helal işle uğraşırsan rızkını keser mi? Allahü tealanın verdiği 
rızıktan nasıl şüphe edersin. Allah'tan kork, demiş. Allahü teala hepinize din ve dünya 
selameti versin. Amin. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 
Hepimize Cennet nimetleri 
nasip olur inşallah. Mübarekler 
mükerreren, kaç defa 
buyurdular ki; "Mutlak olan bir 
şey söylüyorum, ahiret hayatı 
dünya hayatından daha rahat, 
daha huzurlu, daha kıymetlidir. 
Sakın ola ki ölümden 
korkmayın. Ölüm, evin bir 
odasından diğer odasına 
geçmek gibidir." Müslümanlar, 
gerek Cenab-ı Peygamberi 
"aleyhissalatü vesselam" 
görerek ve gerekse Cennetteki 
o hayatı görerek hiç o acıyı 
duymayacaklarmış. 
Mübarekler buyurdular ki, 

"Kardeşim, bizim asli işimiz iki şeydir. Biri kitap, diğeri de gazetedir. Biz bunlar için 
yaşıyoruz." Onun için arkadaşlara hep söylüyorum. Girişilecek iş, eğer bu hizmete 
katkısı ve faydası olacaksa, o iş, hayırlı ve bereketlidir. Ama bu hizmete faydası 
olmayacaksa, o işlerle ne diye uğraşalım. O gibi işleri başkaları yapsın. Bizim işimiz o 
değil çünki. Mutlaka kitaplarımızın dağılmasına, gazetemizin gelişmesine faydası 
olacak hizmetler ve işler yapmak zorundayız. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Bu nimet 
çok büyüktür. Bu nimetin kıymeti bilinmezse başka yere gidebilir. Çünki, bu bir 
rahmet bulutudur. Rahmet bulutu, rahmete layık ve müstahak olanların üstünde durur 
ve yağmur verir, bereket verir. Kıymeti bilinmezse yazık olur. Kıymetini bilenler var, 
bilmeyenler var. Bu, bir ihlâs meselesidir. Unutmayalım ki, bu hizmetlerde nasibi 
olmayanların sonu iyi gelmiyor. Başlarına gelen musibetlerin nereden geldiğini dahi 
anlamıyorlar, yanlış yapıyorlar. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler; "Kalbimde olanların hepsini, elli senedir hayatımı verdiğim Tam İlmihal 
Seadet-i Ebediyye'ye akıttım. Bu asrın mürşid-i kâmili Tam İlmihaldir. Çünki, bunları 
mürşid-i kâmiller yazdı efendim, ben değilim" buyurdular. Ömrümüz oldukça 
bunlardan bahsedeceğiz. 

Eshab-ı kiram cihada giderken, kan, can, mal feda ederken herhangi bir pazarlıkta 
bulunmadılar. Böyle bir şey, kesinlikle akıllarına bile gelmedi. Mübarekler buyurdular 
ki, "Hizmet varsa orada fedakârlık vardır. Eğer fedakârlık yoksa onun sevgisine, onun 
hizmetine inanmayın. Çünki din, fedakârlıktır. Her şeyi ile fedakârlık yapacaktır. Hem 
malıyla, hem canıyla, her şeyi ile fedakâr olur. Fedakâr insanlar icraatı ile belli olur. 
Kimin dinimize ne kadar faydalı olduğu hemen anlaşılır. Dikkat ediniz, dinimize daima 
çok yardımcı olanlar elde olmadan çok sevilirler. Eğer bu hizmetlere iştirak etmiyorsa, 
elde olmadan ona karşı bir soğukluk teşekkül eder". Bu, elimizde değildir. Çünki, bu 
teşekkül eden sevgi veya soğukluk, kuruluş gayemizin bir tezahürüdür. Mübarekler bu 
işi kurarken böyle kurdular. 

Mübarekler; Ömrüm bu kitapları okumakla geçti. Hâlâ okuyorum, hâlâ okumak 
istiyorum, buyurdular. Nitekim, hastaneye gittiğim zamanlar bakıyordum; mübarekler 
Hüseyin Yener abiyi karşısına oturtmuş, yedi saat aralıksız kitap okutuyorlar ve 
dinliyorlardı. Yedi saat az bir zaman değildir. Bir saat okuyabiliyorsan, 
dinleyebiliyorsan ne âlâ. 

Sonuç olarak, Mübarekler buyuruyorlar ki; 

1. Kitaplarımı okuyun. Onlar benim kitaplarım değildir, Ehl-i sünnet âlimlerinin 
kitaplarıdır. Lütfen okuyun. Çünki din, ilimdir. Dinini bilmeyen küfre kadar gider. 

2. Bu kitapları yayın, dağıtın. Çünki, bugünün cihadı ilimdir. Bu milletin buna ihtiyacı 
vardır. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Elhamdülillah ki, aralıksız olarak hemen hemen 
her yere, her eve kitaplarımız rahmet 
yaprakları gibi dağılıyor. Herhalde kitaplarımızın 
girmediği hane kalmamıştır. Kitapların 
basılması, paketlenmesi ve sevkiyatı, başlı 
başına bir iştir. Hiç görülmeyen, gösterişi 
olmayan, aslı ve esası ihlâsa dayanan bu 
hizmetler, inşallah ömrümüz var olduğu 
müddetçe, fitne ve fesada sebep olmadan, 

gurur ve kibre kapılmadan, kalp kırmadan, hiçbir kimseyi üzmeden, hiçbir zaman 
üzerimizden gitmeden devam eder. 

Mübarekler buyurdu ki, (Bir vakit namaz geçse, o kişi bin yıl kitap dağıtsa, onun 
sevabını alamaz) Sakın ha! Allahü teâlâ her kolaylığı vermiştir. Mü'min, nefes aldığı 
müddetçe, ayakta, oturarak, nasıl imkânı varsa, namazını kılmak zorundadır. (Namaz 
gözümün nurudur) buyuruldu. Abdülhakim Arvasi hazretleri, (Üzerimden bir vakit 
namaz geçeceğine Allah bin defa canımı alsın) buyurmuş. O halde iki vazifemiz var: 
Namaz ve hizmet. Hiçbir bahane, bu ikisini ortadan kaldıramaz. Vaktim, imkânım 
yoktu demek boş konuşmadır. Ekmek yemeye vaktin varsa, ekmek alacak kadar 
paran varsa, herhalde bir lira, iki lira verip bir namaz kitabı alabilirsin. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

7 

 
 

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

ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Enver abim bizim başımızda hem abimiz, hem babamız, 
hem hocamız hem rehberimiz, yol göstericimiz, 
herşeyimizdi. Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç 
duyulan bir insandı. Talebelerini öyle severdi ki; şefkatle, 
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merhametle hayata hazırlardı. Dinimize hizmet etmenin ehemmiyetini anlatırken, 
nasıl hizmet edileceğini de anlatırlardı. Sevdiklerinin biraraya toplanmalarını, kitap 
okumalarını teşvik ederlerdi. Birbirleriyle iyi geçinmelerini, birbirlerini çok sevmelerini 
anlatırlardı. Biraraya gelen talebelerini arada bir davet ederler, gelin size bir de ben 
sohbet edeyim derlerdi. Birgün huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarımızı davet edip 
buyurdu ki; 

"Şifalı su vahşi hayvanların, balta girmemiş ormanların içinde bulunurmuş. Elde 
etmesi zordur. Âb-ı hayat zulûmatta bulunur. Bu sözün manası; yüz tane yanlışın 
arasına karıştırılmış bir tek doğru var, bu doğruyu bir defada bulmağa mecbursunuz. 
Ehl-i sünnet itikadı tek doğru yoldur. Bir çok bid'at fırkasının arasında bunu rehbersiz 
bulabilmek mümkün değildir. Çünki, yanlışı bulmak hem kolaydır, hem nefse hitap 
ettiği için çok tuzaklar vardır. Doğruyu bulmak için daima zorluk çıkarılır. Bunca 
zorlukların arasında doğruyu bulabilmek çok zor bir iştir. Âb-ı hayat zulûmatta 
bulunur, bu demektir. Cenab-ı Hakkın bir kuluna hidayet nasip etmesi demek, böyle 
bir Ehl-i sünnet âlimini ona tanıtmasıdır. Mübarekler, hocamız buyurdular ki; bu Ehli 
sünnet itikadı çok kıymetlidir ve çok zor bulunur. Nasıl ki âb-ı hayat balta girmemiş 
karanlık ormanlar içindeyse, bu Ehl-i sünnet itikadı aynı onun gibi, kavuşulması çok 
zor olan bir nimettir. İşte, bu çok kıymetli cevheri Allahü teala çöplüğe koymaz. Eğer 
arkadaşlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın kalbleri buna layık olmasaydı bu cevher 
bu kalblere nasip olmazdı. Bu cevher bu kalblere yerleştirilmişse arkadaşlar binlerce 
defa Cenab-ı Hakka şükretmelidir. Arkadaşların, Ya Rabbi, kalbi de yaratan sensin, 
ona o cevheri de yerleştiren sensin, bize bu nimeti nasip ettiğin için hamd ederiz, 
demeleri lazımdır. Bir müslümana ilk lazım olan şey imandır. İmandan hemen sonra 
lazım olan ilimdir. İlim öğrenmek kadın ve erkek her müslümana farzdır. Ne ilmi 
öğrenmek farzdır. İnsanların kendini kurtaracak kadar ilim öğrenmesi farzdır. 
Öğrendikten sonra öğrendiğini öğretmek de farzdır, ayrıca öğrendiğini tatbik etmek de 
farzdır. Bir Müslüman bir ibadeti yapmayınca günaha girer, bilmiyorsa ikinci bir 
günaha daha girer. İlim öğrenmemek felakettir, öğretmemek de felakettir, tatbik 
etmemek en büyük felakettir. Ali, huzur pınarını kurdu, bu işi yapıyor, kaynağı da 
belli. Kitapların reklamını gördüm huzurpınarında, sitenin yeni hali çok güzel olmuş. 
İlim öğretmek, kitap vermekle olur fakat evvela verdiğimiz kitabı kendimiz okumamız 
lazım. Ali, bunları beynine yazıyor şimdi, sonra bilgisayara yazacak. Huzur Pınarında 
anlatacak. 

İnsan su içerken, içki içenleri taklit etse, düşünse, şarap olur, içki olur, aynı günaha 
girer. Kim kime benzerse, ondan olur. Giyinirken, konuşurken benzediğin an, onlarla 
haşr olursun. Yani düşün ki, ateş tarlasına giriyorsun, buraya bastığın zaman 
yanıyorsun, şuraya basarsan bir şey olmuyor. Sen, bunun altında mayın mı var, bubi 
tuzağı mı var, nereden bileceksin? Bilemezsin. Bu tarlada dümdüz yürüyemezsin. 
Mutlaka elini birinin tutması, bak buraya basma, bu yanlış, buraya git, buradan yürü, 
demesi lazım. Yoksa, gözünü kapat yürü, nereye yürüyorsun? Ortalık mayın tarlası. 
Mübarekler buyurdular ki; Zifiri ormanlarda, karanlık, balta girmemiş ormanlarda, 
vahşi hayvanların bir araya toplandığı ormanların ortasında bir su vardır. Ona âb-ı 
hayat derler. Yani, o sudan içen insan hiç ölmez. Nasıl ki Cennet sonsuzdur, Cennetlik 
olur. Sonsuzluk Cennete mahsustur, o sudan içen Cennetlik olur. Ama yüreğin varsa, 
yürü. İki adım atar atmaz yılanlar, vahşi hayvanlar paramparça ederler. Ama o suyu 
içmezsen, Cennete gidemezsin. O su, ancak âb-ı hayattır. İşte kardeşim, bu bizim 
yolumuzun büyükleri, o suyu alıp getirdiler, bize o suyu veriyorlar. Onun için, bu 
sudan içenler, Cennetlik olacaklar inşallah. Çünki, biz gidemeyiz, onlar gidip getirdiler. 
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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." 

Devamı var- 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim. 

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

..... 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

İblis, insanları bozmak için 
çok yollar denemiştir. 
Şeytanın, önceki 
peygamberler zamanında 
Müslümanları bozma yolu, 
onlara çok lüzumsuz sualler 
sordurmalarıydı. Onların 
sorduğu lüzumsuz sualler 
sebebiyle Allahü teâlâ o 
kavmi helak etmiştir. Sual, 
faydalıysa iyidir. Yoksa, 
kendisini büyük göstermek 
için, kendisinden 
bahsettirmek için, 

karşısındakini mahcup duruma düşürmek için sual sormak bir felakettir. Nitekim 
birçok önceki kavimler bu yüzden helak olmuşlardır. Mübarekler buyurdular ki, 
Kardeşim, Allahü teâlâ bir mümine şu dört şeyi vermişse ona her şeyi vermiştir. 

Ondan daha bahtiyar, ondan daha şanslı kimse yoktur. 

1. İnsan yaratmıştır. Çünki, bütün mahlûkları Allah yaratmıştır "celle celalüh". Her 
cins mahlûk arasından bizi, mümtaz kıldığı insan olarak yaratmıştır. 

2. Yüz yirmi dört binden ziyade veya noksan peygamberler gelmiştir. Onlardan birine 
ümmet yapabilirdi. Afrika'da, Amerika'da veya başka bir yerde dünyaya getirebilirdi. 
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Ama Müslüman yaptı ve ümmet-i Muhammed'den eyledi. Böyle bir peygambere 
ümmet olmak, ben-i İsrail peygamberleri gibi çok kıymetlidir. 

3. Müslümanların arasından 73 fırkadan da Ehl-i sünnet vel-cemaat fırkasından 
yarattı. Diğerleri, itikad bozukluğu, bid'at sebebiyle Cehenneme uğrayacaklardır. Ama 
Ehl-i sünnet vel-cemaat itikadı; hazret-i peygamberin "aleyhissalatü vesselam" iman 
ve itikadı, Eshab-ı kiramın imanı ve itikadıdır. Bu ne büyük şans ve ne büyük nimettir. 

4. Allahü teâlâ ancak çok sevdiği, çok mümtaz kıldığı, çok ayırt ettiği kullarına nasip 
eder ki; o da, sevdiği bir dostunu ona tanıtır. Sevdiği bir dostunu tanıtmak, aynen 
Eshab-ı kirama hazret-i Peygamberi "aleyhissalatü vesselam" tanıtması gibidir. Bunu 
yapan Allah'tır "celle celalüh". Ona sevdiği bir kulunu tanıtması demek, ona çok büyük 
nimetler vereceğinin, Cenneti nasip edeceğinin alametidir. Çünki, vermek istemeseydi 
istek vermezdi. Biz istedik diyoruz, ne alakası var? Onu veren Allah'tır "celle celalüh". 
Mübarekler buyurdular ki, "Cenab-ı Hak bu güzel itikadı, bu güzel imanı, hele hele bu 
büyüklere olan sevgiyi çöplüğe koymaz. İnsanın kalbi pırlantaya layıktır. Onun için, o 
büyükleri tanıtır ve sevdirir. Bunun için de ne kadar şükretsek azdır. Bu, özel tahsistir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Allahü teâlâ, Peygamberimize 
"aleyhissalatü vesselam" 
buyurmuş ki; "Göğsünü 
paralayacak şekilde kendini niye 
öyle harap ediyorsun? Bana neden 
inanmıyorlar, iman etseler ateşte 
yanmayacaklar deyip niye kendini 
bu kadar sıkıntıya sokuyorsun. 
Hidayet benim elimdedir. Bu hakkı 
senin eline vermedim. Kimin iman 
edeceğine, kimin iman 
etmeyeceğine ben karar veririm". 

Onun için arkadaşlar, hepimiz cenab- Hakkın bu özel tahsisine, bu özel lütfuna 
kavuştuk. Böyle yüce Allah'a insan nasıl itaat etmez, nasıl onu sevmez? 

Allahü teâlâyı nasıl seveceğiz? Allahü teâlâya teşekkür, namaz kılmakla olur. İmandan 
sonra namaz gelir. Namaz kılmayan, yüz bin hac yapsa, yüz bin sadaka dağıtsa, daha 
birçok yüz bin ibadet yapsa, bunların hepsi bir vakit namaz etmez. Bu binanın ayakta 
durması temel ile mümkündür. Temel yoksa olamaz. İstanbul vilayetinin kapısında 
İslam harfleriyle yazılı bir hadis-i şerif vardır. (Essalatü imadüddin) = (Namaz 
dinin direğidir) sadaka Resulullah. Elhamdülillah ki, bu yazı hâlâ orada duruyor. 
Direksiz bina olamaz. Namazsız din olmaz. Bir kimse için, çok hayr sever denebilir, 
fakat namaz yoksa hepsi boştur. Hepsi, havada duran bina gibidir. Böyle bir binaya 
girilip oturulur mu? 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Hak tecelli eyleyince her işi kolay 
eder, asan eder, halk eder esbabını 
bir lahzada ihsan eder. İnsanların 
en zor kavuştuğu bir zamanda 
Allahü teala bizi bir araya getirmiş. 
Mutlaka bunda bir hikmet vardır, 
bunda bir sevap vardır, bunda bir 
sebeb vardır. Mübarekler 
buyurdular ki; hiçbirşey 
konuşulmasa dahi, müminler bir 
araya gelince birbirlerinden istifade 
etmedikten sonra ayrılmazlar. Bu, 

elde değil. Fizik kanunu çünki. Bileşik kaplar usulü efendim. Nasıl ki fizik kanununda 
bileşik kaplarda su, bir yerden bir yere akar da, en sonunda aynı seviyeye gelince 
durursa; müminler de bir araya gelince aynı onun gibi, 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 feyzden 
istifade ederiz. Gıyabta yapılan dua red olmaz. 

Evlenmek, ev kurmak da kolay değildir. Artı artıyı eksi eksiyi daima iter. Dolayısıyla, 
ilmihale uygun olarak her erkek ve kadın kendi görevini yaparsa o evde mutluluk 
doğar, huzur doğar, aksi halde huzursuzluk doğar, geçimsizlik başlar. Nerede 
İslamiyete uymayan unsurlar varsa, orada geçim bozukluğu vardır. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

İnsanın en büyük felaketi, yalnız 
kalmaktır. Yalnız kaldığı zaman nefs ve 
şeytan ona hakim olur. Onun için, 
bütün arkadaşlarımıza söylüyorum, ne 
olur bir tane abi bulun veyahutta bir 
tane abi yetiştirin, bir kenarda 
bulunsun. Çünki, yabancıdan bize 
mutluluk gelmez. Bir mübarek zatı, 
talebeleri, beş altı kişi olarak ziyarete 
gelmişler. Buyurmuş ki; ruhum sıkıldı, 
ruhumda bir sıkıntı var, içeride bir 
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yabancı var. Halbuki, hep birbirimizi tanıyoruz. Yani, beş altı kişiyiz. Yine buyurmuş 
ki; hayır, içinizde yabancı var, ruhum sıkılıyor, konuşamıyorum. Allah Allah. İçlerinden 
biri diyor ki; yolda gelirken, kollarım kısaydı, kısa gömlek giymiştim. Bir 
arkadaşımdan ceketini aldım, onunla geldim, kusura bakmayın, acaba sıkıntı bu 
olabilir mi? Mübarek zat diyor ki; Evvela şu ceketinde ne var, dök bakalım ortaya. 
Ceketten çıkarıyor ki; bir tanesi melun bir kitap, reformist bir kitap. O zat; işte 
zulmeti veren bu oldu. Git, şu ceketi içindekilerle birlikte dışarıya at, içeriye öyle gel, 
buyuruyor. İşte, yabancı bir kitabın zararına bakın. Daha okumadan böyle. Mümkün 
mertebe yalnız kalmayalım, mümkün mertebe arkadaşlarımızla beraber olalım. Hiç 
kimseyi bulamazsan, kitaplarla beraber olmaya çalışın. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Allah rahmet eylesin, 
Mübarekler anlattılar; Efendi 
hazretleri Bayezid Camiinde 
vaaz veriyorlarmış. Öteki vaazı 
dinleyenlerden bazıları, 
geçerken, ne diyor bu hoca 
diye kulaklarını açarlar, bir 
veya iki dakika dururlarmış. 
Efendi hazretleri buyurmuşlar 
ki; Onlar da kurtulacak. Çünki, 
cenab-ı Hak meleklere, 
kullarımı ne halde buldunuz, 
diye soracak. Ya Rabbi, onlar 
senden bahsediyorlardı, 
diyecekler. Onlar beni gördüler 

mi, buyuracak. Yok görmediler, diyecekler. Görselerdi nasıl olurlardı, buyuracak. 
Cennettekileri unuturlar, yalnız senden bahsederlerdi. Yani, bizi bin parçaya bölsen, 
cenab-ı Hakkın muhabbetinin bir zerresi kalbe düşse, o acıyı duymak mümkün 
değildir. Peygamberlere cenab-ı Hak o aşktan bir miktar vermiş, peygamber olmuşlar. 
Ama onu nereden almışlar? Cenab-ı Peygamberin 'aleyhissalatü vesselam' muhabbet 
deryasından. Derya, cenab-ı Peygamber; diğer peygamberler bu deryadan almışlar. 
Yani, böyle bir Peygamberin ümmetiyiz. 

Mübarek Hocamız 'kuddise sirruh'; İnsan, sonsuz ne demek bir düşünse, beyni akar, 
buyurdular. Sonsuz ne demek? Üç-beş günlük saltanat için, böyle bir seadet terk 
edilmemeli, böyle bir felakete de dalınmamalıdır. Allahü tealanın düşmanına peki, 
Allahü tealanın dostlarına hayır. Var mı öyle hikaye? Onun için, ahirette, kime 
çalıştıysan git ücretini ondan iste, derler. İhlas'a çalışanlar burada. Başka yerde 
çalışanlar, niye gelip bizden maaş istesinler? Olacak iş mi! Onun için, tercihimizi iyi 
koyalım, sonra pişman olmayalım. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Hadis-i şerifte cenab-ı 
Peygamber 'aleyhissalatü 
vesselam' buyuruyor 
ki; Men hadime hudime. 
Hizmet eden, hizmet 
görür. Bu mübarek cümle, 
kıyamete kadar geçerlidir. 
Mutlaka, hizmet eden 
hizmet görür. Hatta 
Mübarekler buyurdular ki; 
Bir bardak su verse, 
mutlaka onun en dar 
gününde, birisi ona su 
verir. Çünki, cenab-ı 
Peygamber sadikul va'dul 

emîn idi. Onun hiçbir cümlesinde, hiçbir kelime eksik veya fazla değildir ve mutlak 
doğrudur. Onda zerre kadar tereddüt eden, imansız gider. Çünki, O'nun mübarek 
sözleri bir bütündür. 

Mübarekler buyurdular ki; Allahü teala kullarına çeşitli hizmetler nasip etmiştir. Şu 
veya bu şekilde, herkes elinden geldiği kadar, imkanı olduğu kadar hizmet eder. Ama 
en büyük hizmet, iki tanedir. Bir, Allahü tealanın dinine hizmet etmek. İki, Onun 
kullarına iyilik etmek. Bu ikisini ayıramazsınız! Çünki, bir arabi cenab-ı Peygambere 
sordu. Ya Muhammed, 'aleyhissalatü vesselam' sen hep dinden bahsediyorsun. Nedir 
bu dinin aslı, dedi. Mübarek buyurdu ki; Etta'zîm-ü li-emrillah veşşefakatü li-
halkıllah. İmam-ı Rabbani hazretleri 'kuddise sirruh' buyuruyor ki; Bu iki cümleyi 
birbirinden ayıramazsınız. O zaman, noksan kalır. Bu, bir bütündür. Yani, Allahü 
tealanın emir ve yasaklarına riayet etmek, saygılı olmak. İkincisi, mutlaka insanlara 
karşı şefkatli ve merhametli olmak. Mübarekler buyurdular ki; Kardeşim, en büyük 
merhamet, onlara elbise vermek, ev vermek değildir. En büyük merhamet, onları 
ateşten kurtarmaktır. Dolayısıyla, Mübarekler buyurdular ki; Efendim ahirette, 
günahkarlar, kabahatliler, ceza çekecekler. Ama hiç suçu yok, hiç kabahati yok.. Onlar 
da ceza çekecekler. Hadi bunlar günahkar, suçlu. Peki, ötekiler niye? Emr-i marufu 
terk ettikleri için. Yani, Allahü tealanın kullarına, bildiklerini söylemedikleri için. 
Efendim, ben bilmiyorum, dersen, 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. Bu, 
çok tehlikelidir! 

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

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

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

Hocamızın hayatını 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. 
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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.  
  
Devamı var- 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Bu dünyada çile olmazsa, burada hizmet 
olmazsa, bu tarlaya tohum ekilmezse, ahirette 
ne biçilecek? Cenab-ı Peygamber 'aleyhisselatü 
vesselam' buyuruyor ki; Eddünyâ mezra'atül 
âhire. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Bu 
dünya, zevk-sefa içinde yaşamak yeri değildir. 
Bu dünya tohum ekmek yeridir. Elindeki bütün 
imkanlarınla, maddi, manevi veya bedeni 
olarak, mutlaka tohum ekmek zorundasın. O 
da, hem dini öğreneceksin, hem de 
öğreteceksin. Ben bilmiyorum, dersen; o zaman 
sen de postacı ol. Mektupları dağıt. Piyasada 
mektup mu yok? Hakikat Kitapevine git, 
istediğin kadar.. Bu sorumluluktan kurtulursun. 
Çünki, eğer bir yerde Allahü tealanın dinine 
hizmet varsa, her mü'minin buna iştirak etmesi 
farzdır. Farz demek, Allahü tealanın emri 
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demektir. Mübarek Hocamız buyurdular ki; O da üç şekilde olur. Bir, bedenen olur. 
Fiilen gidersin, katılırsın. İki, mâlen olur. Ben yapamıyorum; ama dedemin, babamın 
ruhu için, şu kadar da benim hizmetim olsun, diyebilirsin. Veya o da yok, açar ellerini 
dua edersin. Ya Rabbi, ben bunlardan mahrumum, böyle imkanlarım da yok; ama sen 
bunlara yardım eyle, sen bunları mahcup eyleme, muvaffak eyle, diye dua edersin. 
Yine iştirak etmiş olursun. Çünki, network gibi bir online sistemine girmiş oluyorsun. 
Nitekim Yusuf 'aleyhisselam' o güzelliğiyle birlikte, köle olarak satılırken, bir ihtiyar 
anne boynuna birkaç tane ip koymuş, satın almaya gitmiş. Nereye gidiyorsun, 
demişler, Yusuf 'aleyhisselam'ı satın almaya gidiyorum, demiş. Devlet başkanları, 
padişahlar bu köleyi satın almak için, çok kıymetli diye, deste ile para getiriyorlar. Sen 
bu iple mi alacaksın, demişler. Yok evladım, ismimi yazdıracağım. Ben de biliyorum ki, 
bin kişi satın almak istese de, bir kişiye gidecek. Ama isim, isimdir. Onu almak için 
gelenler Cennete giderken, beni de götürürler, demiş. İsmimizi mutlaka yazdırmamız 
lazımdır. Çünki, ahirette o isimle çağıracaklar. Arkadaşlara her zaman söylüyoruz; 
karıncaya, niye su taşıyorsun? Koca ateşi söndüremezsin, demişler. Biliyorum. 
Tarafımı belli ediyorum. Ben, ateşi söndürenler tarafındanım. Ateşin büyümesini 
isteyenler, öbür tarafta, demiş. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Her şey fani, her şey geçecek. 
Altmış-yetmiş sene sonra, burada 
hiç kimse kalmayacak. Hepimiz 
ahirete gideceğiz. Cebrail 
'aleyhisselam' Peygamber 
efendimize, ya Resulallah, dünya ile 
ahiret arasındaki mesafe ne kadar, 
diye sordu. Mübarek şöyle cevap 
verdi; Göz açıp kapayıncaya 
kadar. Şu anda gözümüzü açıp 
kapattığımız zaman, kim bilir kaç 
kişi ölüyor, kaç kişi dünyaya 

geliyor. Dünyada her an ölen var. Bunlardan biri de biz olabiliriz. O halde mü'min, 
mutlaka Allahü tealanın emirlerine ve yasaklarına uygun yaşamalı, Onun dinine 
hizmet etmeli ve Onun kullarına merhamet etmeli, acımalıdır. Mübarekler buyurdular 
ki; Elhamdülillah ki efendim, Allahü teala bize, hizmet etmek, Onun kullarını ateşten 
kurtarmak vazifesini verdi. Bu vazife, Peygamberlere ve Onların vârislerine verilir. O 
halde, bu hizmete talip olanların, bu hizmet için koşturanların hepsi, cenab-ı 
Peygamberin "aleyhissalatü vesselam" vârisleri olurlar. İnanılmaz bir sevap var! 

Allah rahmet eylesin, Mübarekler "kuddise sirruh"; İlmihali okuyan, âlim olur, hele 
hele içindekileri yapan, evliya olur, buyurdular. İlmihalden istifade edilmesinin iki 
alameti vardır. Bu, bende var mı yok mu diye herkes kendine baksın. Bir, Allahü teala 
Kur'an-ı kerimde buyuruyor ki; İlim erbabı, âlim, ilmi arttıkça, Allahü tealadan 
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korkusu artar. Hatta büyükler buyuruyorlar ki; Kendisini her an, aslanın ağzındaki 
yem gibi görür. Ağzını kapatsa ölecek.. Tevazu.. Sen hâla kendini haklı görüyorsan, 
bir daha oku. Mü'minde mutlaka tevazu olmalıdır. Her şey Allahü tealaya aittir. 
Mübarekler buyuruyorlar ki; Yaparsa, evliya olur. Bütün tasavvufun zirvesi, hiç 
kimseyi incitmemektir. Bu, Efendi hazretlerinin vasiyetinin son kelimesidir. O 
bakımdan, kalp kırarsın, kul hakkına girersin. Kalp kırmak, Kâbe'yi yetmiş kere 
yıkmaktan büyük günahtır. Kul hakkına girersin, helalleşmedikçe günahın afv olmaz. 
Efendim, bana şunu yaptı, bunu yaptı. O yapmadı. Niye başkasına kabahat 
buluyorsun? 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

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

gönderir, elimdekileri vermezsem yenisi verilmez. Onun için elime geçeni veriyorum, 
verdikçe eksilmiyor, artıyor, verdikçe yenileri geliyor" demiş. 

Bir tüccar hacca gidecekmiş, mübarek bir zâta sormuş. Kibirli ve parasına güvenir bir 
şekilde demiş ki; üç yüz tane altınım var, hacca gidip gelene kadar bunlar bana yeter 
mi, demiş. Mübarek zat, bu para sana yetmez, ilave et, demiş. Tüccar gitmiş. 
Arkasından bir derviş gelmiş. Efendi hazretleri ben hacca gidiyorum, bana dua et, 
demiş. Selametle git, selametle gel, demiş. Talebeleri, efendim birincinin parası çok, 
yetmez dediniz. İkincinin parası yok, selametle git, selametle gel buyurdunuz, ne 
hikmeti var acaba demişler. Buyurmuş ki, Birincisi, parasına güvendi, ikincisi Allahü 
tealaya güvendi. Bir kaide vardır. Allah'dan başka neye gönül bağlarsanız, Allahü 
tealadan başka neye güvenirseniz, o sizin başınıza bela olarak yeter, buyurmuş. Bu, 
çok önemlidir. Anneler babalar çok dikkat etmeli. Allah var şeriki yoktur. Birçok 
sıkıntılara, Allahü tealadan başka şeylere gönü bağlamak sebep oluyor, son pişmanlık 
faide vermiyor. Allahü teala; her kabahati affederim ama bana ortak koşanı, 
şirki kesinlikle affetmem, buyuruyor. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Bir mübarek zat varmış. Sevenleriyle birlikte 
otururken dışardan birisi gelmiş ve 
dayanılamayacak hakaretler yapmış. 
Yanındakiler, efendim buna haddini bildiriniz, 
bir şeyler söyleyiniz deyince, buyurmuşlar ki, 
o söyledikçe düşünüyorum, aklıma, 
söyledikleri şeyler gelmiyor. Eğer onun 
benim hakkımda söyledikleri doğruysa 
Rabbime tövbe ederim. Yalan, iftiraysa; Ya 

Rabbi, bu yanlış öğrenmiş, sen onu affet derim. Peygamberimiz "aleyhissalatü 
veselam", "İyilik edene iyilik et, kötülük edeni affet" buyurmuşlardır. Küsmek 
yok, intikam yok, kan davası yok. 

Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem'; Benden sonra ümmetimin başına gelecek 
iki beladan endişe duyuyorum. Biri, Allah'a değil nefislerine tapacaklar. İkincisi, ölümü 
unutacaklar. Ölümü unutmak azgınlaşmaya sebep olur. Onun için, ağzınızın tadını 
kaçıran, lezzetleri yok eden, idealleri söndüren ölümü çok zikredin, hatırlayın, 
buyuruyorlar. Hayat o zaman başlıyacak. Acibtü limen talebeddünyâ vel mevtü 
yetlibuhû. Yani, şu insana hayret ediyorum ki, gece gündüz dünyaya dalmış, onun 
peşinden koşuyor, halbuki ölüm de onu kovalıyor, buyurulmuştur.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

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. 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. 

Mübarekler "kuddise sirruh", Allah şefaatlerini nasib etsin, Allah rahmet eylesin, 
buyurdular ki; Efendim bu hizmetler durursa felaketler peş peşe gelir. Bir gün 
müşrikler Peygamberimize "aleyhisselam" geldiler. Dediler; sen peygamber olduğunu 
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söylüyorsun. Beddua et, gökten taş yağsın, ateş yağsın, görelim senin peygamber 
olduğunu. Buyurdular ki, Ben aranızdayken böyle bir şey olmaz, umumi felaket 
gelmez. Mübarekler sonra buyurdular ki, vârisleri de böyledir kardeşim. Geldi mi peki, 
gelmez. Yeter ki onların sevgisi devam etsin, onların hizmeti devam etsin, onların 
nefesinin bereketi devam etsin. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; 
Eğer bir insan haram ile 
besleniyorsa, bey ve şir'a 
bozuk ise, içki içiyor ise, o 
aldığı gıda yine kalp 
vasıtası ile, bütün 
organlara pompalanır. 
Bütün bu vücuda kirli kan 
gider ve gittiği yeri hep 
delik deşik eder. O halde 
ölse, evvela bütün vücudu 
çürür. Hiç haram 
girmeyen vücut çürümez. 
Hatta bir de misal 

verdiler. Delâili Hayrât kitabının yazarı Süleyman bin Cezûli hazretleri, İspanya'da 
şehit düşmüş, ikiyüz sene sonra talebeleri, sevenleri, kabirden çıkarmak için gitmişler, 
hiç çürümemiş. Hatta bir tanesinin yanlışlıkla parmağı yanağına batmış, kan fışkırmış. 
Netice; Hepimiz bir trendeyiz, bu tren hiç durmuyor. Ancak duraklarda biraz duruyor, 
yeniler biniyor, eskiler iniyor. Birgün gelecek, burada Enver abi olmayacak. Ama 
birgün gelecek, siz de burada olmayacaksınız. En fazla elli-altmış sene sonra burada 
gördüklerimizin hepsi ahirette olacak. Elhamdülillah ki, kişi sevdiği ile beraberdir. Biz 
madem Mübarekleri sevgi ile anıyoruz, onlardan dinimizi öğrendik, istifade ettik. Bu 
büyükler, talebelerine evlatlarından daha çok düşkündür.  

Mübarekler birgün bana buyurdular ki; Efendim, bu büyüklere bir adım yaklaşana, 
onlar bin adım yaklaşırlar. Birgün Eshab-ı kiramdan bir zât vefat etmiş. Cenab-ı 
Peygamber "aleyhissalatü vesselam" cenaze işlerini yapmışlar, tam kabire 
indirecekleri sırada, hanımı koşa koşa gelip; efendi efendi, cennet nimetleri sana 
afiyet olsun, demiş. Cenab-ı Peygamber de dönmüş, nereden biliyorsun, demiş. O da, 
ya Resulallah, bütün gün oruç tutar, bütün gece namaz kılardı, demiş. Peygamber 
efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyurmuşlar ki; Bunları söylemene gerek yok. O, 
Allahı ve Peygamberini çok seviyordu de, yeter. Yani, Cennete gitmesi için bu yeter. 
Çünki insan, sevdiğine itaat eder. Seviyorsa zaten Allahın emirlerini yerine getirir, 
Peygamber efendimize 'aleyhissalatü vesselam' salât-ü selam getirir. Önemli olan, o 
sevgiyi yakalamaktır. 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

 
2007 senesi, Haziran ayının 4 ü... 
Enver abim İhlas Holding'de Kendilerinin de namaz 
kıldıkları (odalarının bulunduğu kattaki) mescidde ikindi 
namazına, huzurpınarına hizmet eden arkadaşları davet 
etmişlerdi. Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. 
O gün Enver abim buyurdu ki; 
Selamün aleyküm. Ali hoş geldin. Getirdiğin arkadaşları 
ayağa kaldır göreyim. Bunlar Huzur Pınarı. Bunlar çok 
hizmet ediyorlar. Bunlar bizim dava arkadaşlarımız. Allahü 
teala muvvafak-ı bil hayr eylesin. Hoş geldiniz, sefa 
geldiniz, mübarek olsun.. 
En aziz, dünyanın en şerefli, en kıymetli insanı 
Muhammed aleyhisselamdır. Neden, çünki peygamberlik 
görevi onda. Peygamber efendimizin "sallallahü aleyhi ve 

sellem" dünyayı teşrif etmelerinin sebebi, insanlara dünya işlerini öğretmek değildi. 
Zifiri karanlığı aydınlığa çevirmekti. Bir insan kör ise, her tarafı siyah görür. Hazret-i 
peygamberin "sallallahü aleyhi ve sellem" gelme sebebi, o kör gözleri açmak ve ışığa 
kavuşturmaktır. Ondan sonra renkler, şekiller görülebilir. Güneşi istediğiniz kadar tarif 
edin, insan kör olduğu müddetçe inkar eder. Mektubat'ta buyruluyor ki; Kör görmezse 
güneşin suçu ne. Büyüklerin bize en büyük iyiliği, kör olan gözlerimizi açtılar. 
Karanlıkta insanlar birbirine çarparlar. Dolayısıyla biz birbirimize çarpmayız. Neden? 
Çünki ışığın altındayız. Ama o ışıktan mahrum kalırsak birbirimize çarpmaya başlarız. 
Sonra da kalp kırarız, sonra da şefaatten mahrum kalırız. Sonra hesap sorarlar; siz 
ışığa kavuştuğunuz halde, eğriyi doğruyu öğrendiğiniz halde, mayını gösterdiğimiz 
halde, niye çarptınız mayına derler. Haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği 
kendi cezası. Onun için ne yaparsanız kendinize yaparsınız. İyilik yaparız kendimize 
yaparız, kötülük yaparız kendimize yaparız. Severiz, kendimize yaparız. Sevmeyiz, 
kendimize yaparız. Kızarız, kendimize yaparız. Bir mübarek zat öyle buyuruyor; Allahü 
tealanın size nasıl muamele etmesini istiyorsanız siz de onun kullarına öyle muamele 
edin. İnsanın en büyük dostu Allah, en büyük düşmanı nefsidir. İnsan dostla düşman 
arasında gidip gelmektedir. Biraz öyle, biraz böyle ama en sonda çizginin ne tarafında 
ise orasıdır. O bakımdan daima Allahü tealaya yalvarmak lazım ki; Allahümme yâ 
mukallib-el-kulûb, sebbit kalbî alâ dînik. Ey kalpleri iyiden kötüye, kötüden 
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iyiye, doğudan batıya, batıdan doğuya çeviren Rabbim, benim kalbimi senin 
razı olduğun yerde sabit kıl. Çok önemli! Bu kalp dönektir. Ve bu kadar çok 
tehlikeli, çok dönek olan, insanı her an felakete götürebilecek olan bu kalbe nasıl 
güvenebiliriz. Çünki, fırıldak gibi dönüyor. Hani civa durmaz ya yerinde, kayar gider... 
İnsanın kalbi de böyledir, bulunduğu yere çabuk intibak eder. Onun için büyüklerimiz 
buyuruyorlar ki; Eğer kurtulmak istiyorsanız kurtulanlarla beraber olun ki 
kurtulabilesiniz. Takdir-i ilahi 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, Müşavere et ama sonra kendin karar 
ver ve verdiğin karadan da dönme. Hazret-i Ebu Bekr Sıddık raydıyallahü 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 "raydıyallahü anh" halife oldu. İlk görevi, buna karar vermekti. (Hazret-i Ömer 
"radıyallahü anh", Hazret-i Osman "radıyallahü anh", Hazret-i Ali "radıyallahü anh"),.. 
hepsine sordu. Dediler ki; Başka ordumuz yok, etraf mürted olmağa başladı, ordu geri 
gelsin. Hemen hemen hepsi aynı fikirdeydi ama emir Ebu Bekr Sıddık "radıyallahü 
anh" idi. Bakın dedi, hepinizi dinledim, hemen hemen ittifak halinde ordunun geri 
gelmesini istiyorsunuz. Şimdi ben sizin emirinizim. Kararımı veriyorum, ordu devam, 
dedi. Ne oldu? O ordu sefere gitti. Cenâb-ı peygamberin "sallallahü aleyhi ve sellem", 
yola çıkardığını ben geri döndüremem, dedi. Medine-i münevvereye saldırmak için 
mürtedler etrafta teşkilatlar kuruyorlardı. Saldıracaklardı. Ordu sefere çıkınca, 
hepsinin kalbine korku düştü. Eğer başka ordular Medine-i münevverede olmasa, bu 
ordu sefere çıkmazdı. Demek ki bir tane sefere çıktığına göre on tanesi içeride. Biz 
bunlarla harp edemeyiz, dediler ve anlaşmak zorunda kaldılar. Neden? Emirin 
hikmetinden... 
Dünyada en zor şey emir olmaktır. Birgün peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve 
sellem", bir odada sohbet ediyormuş. Odada adım atacak yer yoktu, çok doluydu. 
Derken, bir aşiret reisi geldi. Baktı, içerisi çok kalabalık. Kapının eşiğine oturdu. 
Peygamber efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem", gördü ve o aşiret reisine dedi ki; 
Kalk, buraya gel. Mübarek hırkasını çıkardı, dörde katladı ve yere koydu. Dedi ki; 
Benim hırkamın üzerine otur. O aşiret reisi hırkayı aldı, üç kere öpüp başına koydu. 
Dedi ki; Ya Resulallah hâşâ. E'ûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Hırkayı geri verdi. Ama 
Cenab-ı Peygamber "sallallahü aleyhi ve sellem", Eshab-ı kiram'a büyük bir ders 
verdi. Hırkasını çıkardı, dörde katladı, buyur otur dedi. 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. 
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. 
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Allahü teala Kur'an-ı azimmüşşan da buyuruyor ki mealen; Allah'a, Peygambere ve 
içinizden olan emire itaat edin. Bu bir vaciptir. Kurban kesmek nasıl vacipse, sıla-i 
rahim nasıl vacipse, vitir namazı nasıl vacipse emire itaat de öyle vaciptir. 
Mübareklerin defalarca, defalarca dediği gibi. Enver hepimizin emiridir. Sizin değil, 
hepimizin ifadesini kullanmışlardır. Allahü teala Enver abiye çok yardım eylesin. Onun 
için mübarek Hocamız her namazda, arkalarında namaz kıldığımız zamanlarda hep 
Enver abiye dua ediyorlardı. Ben de Enver abiye dua ediyorum. O bir yanlış yapmasın 
diye. Çünki, Enver abi başarılı olursa hepimizin başarısıdır. Dua edelim Allahü teala 
onu muvaffak etsin. Başımızdan eksik etmesin. Ona hayırlı hizmetler nasip etsin. 
Allahü teala hepimize din ve dünya seadeti versin. 

- devamı var – 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Büyükler buyuruyorlar ki; 
Cömertlik, vermek değildir. 
Cömertlik, Allah için vermektir. 
Verir; ama nefsi için verir, 
meşhur olmak için verir, ismim 
yazılsın der. Bunların hiç 
faydası yoktur. Onun için, 
cömertlik çok kıymetli bir 
ahlâktır. Verdiğini Allah için 
verenlere cömert denir. Az 
versin çok versin; ama yeter ki 
Allah için versin. O halde 
hepimiz hayatımızda, her ne iş 

yaparsak yapalım, her ne söylersek söyleyelim, her ne dinlersek dinleyelim, ya Allah 
rızası için, ya nefsimiz içindir. Yani, ibre her konuda bir sağa bir sola gidiyor. Vefat 
edene kadar artılar eksiler yazılıyor. Allah için olanlar artı, nefsimiz için olanlar eksi. 
İbre nereye götürürse oraya gideceğiz. 

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

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bir gece Mübareklerle beraber 
Elmas Dede'ye bayram ziyaretine 
gittik. Elmas Dede Alibeyköy'de 
oturuyordu, PTT müdürüydü o 
zaman. 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, mübarek Hocamız buyurdular ki; Öyle kalın, toplamayın. Ben de, 
ne buyuracaklar diye bekliyorum. Hocamız buyurdular ki; "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 günden beri seni 
bekliyorum diyecek ve o mü'min onun gerdanlığına bakacak, nasıl bir şey diye gözü 
incilere takılacak. Elini uzatacak; fakat her an kopabilir. Tutunca kopacak tabii 
efendim. Zaten kopsun diye bağlanmış. Tabii bütün inciler kabre dağılacak. 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".  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; Efendim, kainatta 
hiçbir şey sebepsiz olmaz. Mesela, ben 
konuşuyorum, sesim size gelinceye kadar arada 
hava var, hava, taşıyıcı oluyor. Benim 
konuşmalarımı size kadar taşıyor. Bu bir 
sebeptir. Yani, taşıyıcı olarak iletken var. 
İkincisi; telefonlar, cep telefonları, televizyon, 
radyo, telsizler var. Bunlar da uzak uzak yerlere, 
insanın sesini, görüntüsünü götürüyor. Bu da 
taşıyan farkındandır. Elektromanyatik dalgalarla 
taşınırlar. Bir üçüncü vasıta daha vardır, o da 
evliyalarla irtibat kurmak. Evliyalarla irtibat nasıl 
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kuracak? En kolayı o efendim. İsmini söyleyin, yeter. Çünki, Rabıta Risalesinde var, 
Allahü teala her an hazır ve nazırdır; büyüklerin ruhları, anıldığı yerde hazırdır. 
Onların ismini söyleyin yeter. Mesela, satırların arasındayım, buyurdular. Özür, 
bahane yok! Her şey âşikar. Hiç kimse başkasını suçlu bulmasın! Hata bende diyen 
kurtulur. 

Bir gün Mübarekler buyurdular ki; iki türlü talebe vardır. Birileri ihlaslı, birileri de 
kabiliyetsizdir. O kabiliyetli talebelere bir yön verirler, onlar o kabiliyeti ile ilerlerler. O 
kabiliyeti olmayanlarla hocalık talebe ilişkisi başlar. Dolayısıyla, böylece kabiliyetsiz 
talebe kalmaz. Ne malum, o kabiliyetsize hocası belki kendi kabiliyetinden verir. Hiç 
kimse açıkta kalmaz. Yeter ki o Allahü tealayı tanısın. Çünki ne buyuruluyor? İyiliğe 
elverişli olmayan kimse, faidelenemez Peygamberi dahi görse. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Birgün birkaç arkadaş kapıya geldi. 
Buyurun efendim, dedim. Mübarekleri 
görmek istiyoruz, dediler. Yukarıya 
çıktım, anlattım. Mübarekler buyurdular 
ki; Onlar bizi bir görmek istiyorsa, biz 
onları bin görmek istiyoruz. Onlar bize 
bir adım gelirse, biz onlara bin adım 
gideriz. Eğer mutlaka bizi görmek, 
bizimle beraber olmak istiyorlarsa, biz 
satırların arasındayız. Okurlar, bizimle 
konuşurlar. 

Biz, Mübareklerden ömrümüz boyunca hep Efendi hazretlerini işittik. Her zaman, 
konuşmalarının büyük bölümünde hocalarından bahsediyorlardı. Tabii ki, Efendi 
hazretleri de seyyid Fehim hazretlerinden bahsediyordu. Bu büyükler hep böyle 
hocalarından bahsederler ve makbul olan odur. O bakımdan; en sağlam, en sıhhatli 
yol, aradan çekilmek, işittiğini söylemektir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; Bir mü'min, bir büyük zâtın kabrine giderse, o kabirdeki 
zât, kalbindeki feyzden, gelenin kalbine akıtır. Bir kalbe feyzin gelip gelmemesi, onun 
ahirete karşı olan muhabbetini, Allahü tealaya karşı olan sevgisini arttırmasından belli 
olur. Eğer ahiret sevgisi artmıyorsa, dünya muhabbeti devam ediyorsa, iki kusur 
vardır. Ya kendisinde kusur vardır, ya gittiği yerde kusur vardır. Tabii evvela 
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kendisinde kusur araması lazımdır. Bunun için de tabii ki 
istiğfar etmesi, ya Rabbi, bende bir kusur var, madem ki 
istifade edemiyorum, bende bir bozukluk var, demesi 
lazımdır. Bozukluğun ilacı istiğfardır. Tevbe istiğfar edecek, 
tekrar gidecek. Yine aynı şey devam ediyorsa, bu sefer 
vazgeçecek. O bakımdan, birgün Mübarekler buyurdular ki; 
Huzur, bir an dahi olsa, dünyayı unutmaktır. Çünki Allahü 
azimüşşân, ahireti ferahlık için, dünyayı sıkıntı için 
yaratmıştır. 

Birgün üç kişi beraber kahvaltıdayız. Biri, Mübarekler, biri, 
Enver abi, biri de bizim hanım. Mübarekler; Allahı ve 
Peygamberini seven kurtulacaktır, buyurdular. Bizim hanım, 
hepsi mi, buyurdu. Mübarekler; tabii, sevenlerin hepsi 

kurtulacaktır. Fakat sevgi, seviyorum demek değildir. Sevgi, sevdiği için gözyaşı 
dökmek değildir. İki türlü sevgi vardır. Biri, nefsin sevgisi, biri de Allah sevgisi. Ben, 
nefsin sevgisinden bahsetmiyorum, Allah sevgisinden bahsediyorum. Allahü tealayı 
seven bir insan, sevdiğine itaat eder. Sevgilisi kırılmasın diye, bir yanlış yapmamak 
için, gözünün içine bakar. Eğer, seviyorum diyenler, rahmani olarak Allahü tealayı 
sevselerdi, Allahın emir ve yasaklarına uyarlardı, buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler birgün Kuleli'de; güzele 
bakmak sevaptır, buyurdular. 
Talebelerin içinde çok acayip 
çocuklar var tabii. Çocuklar; 
herkese mi, diye sordular. 
Mübarekler; Evet ama efendim, siz 
sevgiden ne kast ediyorsunuz? Bir 
nefsani sevgi, bir de rahmani sevgi 
vardır. Ruhun sevgisi vardır. 
Nefsani sevgi; nefs zaten Allahın 
düşmanıdır, Allahın düşmanlarını 
sever. Ama annesinin, babasının, 

kardeşinin, din kardeşinin, hocasının yüzüne bakmak ibadettir. Biz, Allah 'celle 
celalühü' tarafından sevilen, beğenilen sevgiden bahsediyoruz. Sizin nefsinizden değil, 
buyurdular. Onun için, güzele bakmak sevaptır. 

Mübarekler, kardeşim kelimesini çok kullanıyorlardı. Birgün; kardeşim kelimesini 
söylemek sünnettir efendim, buyurdular. Çünki, birgün hazret-i Ömer 'radıyallahü 
anh'; ya Resullallah, ben umreye gitmek istiyorum, izin var mı, dedi. Git ya Ömer, 
bana dua et kardeşim, buyurmuşlar. Hazret-i Ömer buyuruyor ki; bana ömrümde 
hiçbir bir cümle, bu cümleden daha tatlı gelmedi. 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Geçen haftanın devamı :  

2007 senesi, Haziran ayının 4 ü... 

Enver abim İhlas Holding'de 
Kendilerinin de namaz kıldıkları 
(odalarının bulunduğu kattaki) 
mescidde ikindi namazına, 
huzurpınarına hizmet eden 
arkadaşları davet etmişlerdi. 
Ayrıca kalabalık bir cemaat vardı. 

O gün Enver abim buyurdu ki; 

Padişahın hizmetçisi yalvarıp 
yakarıyormuş Cenab-ı Hakka; 

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

Onun için Enver abiye yardımcı olun. Pilot hata yaparsa herkes gider. Kaptan yanlış 
yaparsa gemi batar. Şoför yanlış yaparsa kaza yapar. O halde, nasıl şoförün takva 
sahibi olduğuna değil, sanatına bakın. Sorar mısın kaptana; Ey kaptan namaz kılıyor 
musun? Sana ne! Sen yürümene bak. Bakış açılarımız, ölçülerimiz farklı olmalı. Şoför 
başka, cami imamı başka tabi ki. Ama o şoförün değerini lütfen bilin çünki, hayatımız 
biraz da onun süreceği arabaya bağlı. Gel de dua etme şimdi. 

Fakirullah hazretleri var Tillo'da, Marifetname kitabının yazarı İbrahim Hakkı Efendi 
hazretlerinin mürşidi. İsmail Fakirullah hazretleri birgün bir talebesini suya göndermiş. 
Git şu ibriği şu çeşmeden doldur gel. O çocuk da almış ibriği gitmiş çeşmeye 
doldurmağa. Oyuna dalmış. Öğlen geçmiş, ikindi geçmiş... Derken aklı başına gelmiş. 
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Hemen gitmiş çeşmenin başına, suyu doldurup gelmiş ama hakikaten mahzun, üzgün 
bir halde. Oradaki öğrenciler, sen nasıl geç kalırsın, hocamızı bekletirsin diye yer 
misin yemez misin, dövmeye başlamışlar. Derken, Fakirullah hazretleri acele ile 
telaşla koşarak geliyor, durun yapmayın, yapmayın diyor. Duruyorlar, hocam bu hata 
işledi, hak etti diyorlar. Hiç de hak etmedi ve çok da günaha girdiniz, helalleşin dedi. 
Mübarek zat; Nazar ettim, bizim kısmetimiz olan su dağdan yeni geliyordu. Bu 
arkadaşınız o suyu almağa gittiği zaman henüz bize tahsis edilen su çeşmeye 
gelmemişti. Allahü teala ona unutturdu. Vakit doldu, bizim su çeşmeye geldi ve o 
çocuk kovayı doldurdu. Siz de bunu dövdünüz, şimdi nasıl helalleşeceksiniz? Elini mi 
öpersin, ayağını mı öpersin, yanağını mı öpersin, affet bizi mi dersin? Düşünün ki 
kısmet olmayan su eve gelmiyor. İşte herkesin rızkı, o kadar kesin tayin edilmiştir. 
Dolayısıyla hiç bir Allah'ın kulu rızkı için üzülmemelidir. Peki çalışmalı mıdır? Çok! 
Çünki, çalışmak ibadettir. Ama o çalıştığımızla rızkımızın hiç bir ilgisi yoktur. 

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

Netice, geçen sene Enver abi ölümden döndü. Bakın neşeli, aranızda. Elhamdülillah. 
Allahü teala hayırlı ömürler versin. Mektubat'ta buyuruluyor ki; Padişahın yanındaki 
sadrazamın beş dakikası, köylü dayının bin senesine bedeldir ama o padişahın 
yanındaki vezirin hayatı da aslanın ağzındaki değil midesindeki yem gibidir. Her an 
ölüm vakidir. 

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

Bir şair diyor ki; İnsanın ömrü, dünyanın ömrüne nazaran sahrada bir an esen rüzgar 
gibidir. Değmez yani, bir rüzgardı ama geçti. Bu rüzgar kadar kısa olan ömrümün 
içinde çok tatlı günlerim geçti ama çok acı günlerim de geçti. Zalim olan, gücü olan 
zulmetti, hakaret etti, kırdı, dövdü... Hepsi geçti ama mazlumdan geçmedi. Yani, 
haksızlığa uğrayandan geçmedi. Peki ne oldu? Onun boynunda, uğradığı hakaretlerin, 
uğradığı gıybetlerin, uğradığı iftiraların hepsi yazılı kaldı. Ahirete o levha ile gelecek. 
Cenab-ı Hak, bu ne diyecek? Ya Rabbi, adam burada bana bunları bunları yaptı 
diyecek. Haklarınızı helal edin, ben de helal ettim. 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübârekler Beylerbeyi'nde 
otururken bir gün ziyaretlerine 
gittim. Abdülhakim Abi kapıyı açtı. 
"Babam hasta, şimdi olmaz" dedi. 
Biz Onların hastalığına 
alışmamıştık, hasta olabilecekleri 
aklımıza bile gelmiyordu. Ben yine 
Abdülhakim Abi'ye; yine de sen git 
bir söyle; "Enver abiler gelmiş, 
görüşmek istiyor…" de dedim. 
Gitti, biraz sonra da çıkıp geldi. 
"İçeri gelsin" diyorlar, dedi. İçeri 

girdim. Mübarekler buyurdular ki; "Yâ kardeşim, iyi ki geldiniz. Gelin, size ne 
anlatacağım. Bir gün Efendi hazretleri hastalanmışlardı. "Şimdi Ziya Beyefendi çıkıp 
gelse, ne hastalığım kalır, ne de bir şeyim, iyileşirim" buyurdu. Ziya Bey'le Efendi 
hazretlerinin arasında öyle bir muhabbet vardı. Ehibbadan bir grup arkadaşlarla 
denize girmiştik. Efendi hazretleriyle biz, suların göğsümüzü aşacağı kadar bir 
derinlikte bulunuyorduk. Dalgalar mübârek sakallarına vuruyor, sonra da akıyordu. 
Orada, bir âyet-i kerîmenin tefsîrini yaptılar bize…" diye anlattılar. 
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Birgün misafirler gelmişlerdi, yağmur yağıyordu. Mübarekler; Efendim, dışarıda 
rahmet yağıyor. Yağmura rahmet derler. Fakat buraya da rahmet yağıyor. Bakın, 
Silsile-i Âliyyenin en sonunda ne yazıyor? Salihleri söyleyince, yağar rahmet-i ilahi. 
Burada büyüklerden bahsediyoruz. Onların ismini söylesek yeter, buyurdular. Cenab-ı 
Peygamberden 'aleyhissalatü vesselam', büyüklerden, Mübareklerden bahsettik, hiç 
şüphe yok ki, buraya rahmet-i ilahi yağıyor ve yağdı. 

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

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Birgün Kuleli Askeri Lisesinde bir 
öğrenci; Efendim, tayyareden 
düşen şehid olur mu, diye 
Mübareklere sormuş. Evet, şehid 
olur, buyurmuşlar. Bunu hazret-i 
Peygamber haber veriyor mu, 
demiş. Elbette veriyor, 
buyurmuşlar. Peki efendim, 
helikopterden düşen şehid olur mu, 
demiş. Elbette şehid olur, 
buyurmuşlar. Bunu hazret-i 
Peygamber haber veriyor mu, 
demiş. Evet, elbette veriyor, 

buyurmuşlar. Peki efendim, zeplinden düşen şehid olur mu, demiş. Elbette, şehid olur, 
buyurmuşlar. Bunu hazret-i Peygamber haber veriyor mu, demiş. Elbette, hazret-i 
Peygamber haber veriyor deyince, başladı gülmeye efendim, buyurdular. Yani, hocayı 
yakaladık dercesine; peki, hazret-i Peygamber zamanında tayyare, helikopter, zeplin 
var mıydı ki, bunlardan düşen şehid oluyor, demiş. Mübarekler buyurmuşlar ki; 
Hazret-i Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' öyle bir cümle söylerdi ki, o günün değil, 
bu günün değil, geleceğin cümlesini söylerdi ve kıyamete kadar o cümle her zaman 
geçerlidir. Peygamberlik buna derler. O buyuruyor ki; Yüksekten düşen şehid olur. 
İsterse minareden düşsün. Tek tek tarif etmemiş, bir cümle söylemiş. Dolayısıyla, 
ölenlere Allah rahmet eylesin, onlar şehid. Birgün Mübareklere sordum. Efendim, Allah 
rahmet eylesin, bizde bir Ahmed Karaca abi vardı, çok tatlıydı. Pilottu. Kayseri'de, F-
16 da herhalde bir arıza çıktı, paraşütü açsa kurtulacak; ama uçak düştüğü zaman da 
çok kimseler ölecek.. Paraşütünü açmadı, gitti dağa vurdu, orada yandı. Ceset yerine 
kömür parçası getirdiler. Ben de bunu Mübareklere anlattım ve efendim, Allah rahmet 
eylesin, Ahmed Karaca yanarken çok acı çekmiş midir, dedim. Mübarekler; Ne acısı 
efendim, şimdi Ahmed Karaca dünyaya gelse, bir daha uçağa biner. Efendim, tam 
ölüm olmadan evvel, yani ateş olmadan evvel, an meselesi tabii, bir; cenab-ı 
Peygamber gözükür. Zaten onu görmek nasip olduktan sonra, yüz katrilyon parçaya 
bölseler, yüzbin tane ateşle yaksalar, zerre acı duymaz. İki; ağzına Kevser şarabı 
verirler, o zaten narkoz olur, hiçbir şey anlamaz. Üç; Cenneti görür, bir de 
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Cennettekileri görür. Dolayısıyla o, farkına bile varmaz. Onun için efendim, şehidler 
için cenab-ı Hak mübarek kitabında öyle buyuruyor; Siz onlara ölü demeyin, onlar 
Allahü tealanın verdiği rızıkla rızıklanırlar ve tekrar dünyaya gelip, bir daha şehid 
olmak isterler, buyurdular.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Dünyadan ahirete giden iki tane 
vasıta vardır. Vasıtaya binmek 
üzereyken orada tebligâtçılar 
vardır. Bu arabaya binersen rahat 
edersin, şu arabaya binersen sıkıntı 
yaşarsın, derler. Terminale giden 
birisi, kendi parasıyla, kendi hür 
iradesiyle, bir otobüse binmektedir. 
O otobüse bindiği halde, sonunda 
başına bir bela gelirse, kabahat 
kimindir? Kendi iradenle bindin! 
İşte cenab-ı Hak kullarına çok 

şefkatli, çok merhametli olduğu için, yanlış otobüse binmesinler, sonunda felakete 
düşmesinler diye, Mübarekleri yaratıyor, Efendi hazretlerini yaratıyor, kitapları 
yaratıyor. Yanlış vasıtadayken, istediğin kadar ibadet yap, istediğin kadar göz yaşı 
dök, Kâbe'ye gidemezsin. Dolayısıyla, yanlış insana inanan, yanlış bir hocaya teslim 
olan doğruyu bulamaz. Yanlış yapmayalım. Bizim dinimizde esas; kötüyü 
yapmamanın, iyiyi yapmaktan iyi olmasıdır. Allah rahmet eylesin, Mübarekler onun 
için çok emek verdiler. Bir kişiyi kurtarmak, bir mü'mini kurtarmak, çok mühimdir. Bir 
kimsenin seninle hidayete ermesi, bir kimseyi aydınlatmış olmak, çok mühimdir. 

Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye'nin evlerde bulunmasının iki hikmeti var. Bir; bu 
kitabın içerisinde İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektupları var. İki; Onlar buyurdu ki, 
beni seven imanla ölür. 

Üstünlük; sülalede, kabiliyette değildir. Üstünlük, Allahü tealayı tanımaktadır. 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Söyleneceklerin hepsi söylenmiş, anlatılacak bir şey kalmamıştır. Söylemek kolay, 
yapmak zordur. Öğrenmek tamam.. Birgün bir arkadaş geldi. Ona dedim ki; Allahü 
teala dünyada çok merhamet etmiştir. Seni insan olarak yaratmış. Ehl-i sünnet 
yaratmış, bid'at ehli değilsin. Eli, ayağı çalışır yaratmış, sakat değilsin. Mübarekler 

15 Haziran 2015  Pazartesi 
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buyurdular ki; Allahü tealanın rızası için 
bir lira vermek, bir milyar sadaka 
vermekten iyidir. Bu kadar fakir fukara 
var, dullar var, yetimler var, dedim. 
Ondan sonra elhamdülillah, bu arkadaş 
çok mübarek oldu. Demek ki ikaz lazım. 
Din nasihattir.  

Eğer dualarımızın kabul olmasını 
istiyorsak, evvela birinin duasını almamız 
lazım. Bir mübarek zata gitmişler, 
demişler ki; Efendim, çocuğumuz çok 
hasta, dua buyurur musunuz? Mübarek 

zatın da bir hırkası varmış, onu çıkarmış, demiş ki; filan yerde bir fakir var, gidip bunu 
verin, onu sevindirin, sonra gelin. O fakiri sevindiriyorlar, dua ediyor ve çocuk 
iyileşiyor. 

Dünyanın en ahmak insanı geleceğinden endişe edendir. En büyük zenginlik, 
kanaattir. Fazla para, fazla mal bazen iyidir, bazen zarardır. 

Hepimiz ne kadar sevinçli insanlarız ki, Allahü teala bizi Cennete götüren bir otobana 
girmeyi nasib etti. Onun için insan, bu büyüklere kavuştuktan sonra; gerek maddi, 
gerekse manevi, ne varsa, artık kendine ait değildir. Hep Onlara aittir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Elhamdülillah, bu kadar kitaplar 
basılıyor, bu kadar hizmetler 
yapılıyor. Bizim eve daha bu 
kitaplardan on para girmemiştir. 
Herhangi bir düşünce de 
gelmemiştir. Birgün olsun bir kuruş 
almak aklımıza bile gelmemiştir. 
Mübarekler buyurdular ki; 
Elhamdülillah, Enver'in de kalbinde 
bu yok. İçinde bir zerre dünya 
sevgisi olsaydı, onu hiçbir abi 
sevmezdi. Sevginin aslı budur.  

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; Bu büyükleri tanıdıktan sonra, bunları 
sevdikten sonra, onlara peki dedikten sonra, edepsiz ol, patavatsız ol, yine 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. O bakımdan Mübarekler; ahirete aklı ermeyenlere, akıllı denmez. Eğer kelime-i 
şehadet, kelime-i tevhid getirmiyorsa, buna akıllı denmez efendim, buyurdular. Çünki 

17 Haziran 2015  Çarşamba 
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akıllı demek, menfaatini koruyan, kollayan insan demektir. Kendini ateşte yanmaktan 
koruyamayan, nasıl akıllı olabilir? Çok zeki olabilir, çok 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.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 
buyurdular ki; 

Mübârekler, börek gibi ekmek 
nev'inden şeyleri el ile yerlerdi. 
Mübârekler, akşam iftarlarını açar 

açmaz "Neveytu-savme 
ğadin" diyerek ertesi günkü oruca 
niyyet ederlerdi. İftar sofrasında 
dâimâ şu şeklde duâ ederlerdi; Yâ 
Rabbî, Ramezân-ı şerifde afv ve 
mağfiret eylediğin kulların meyanına 
dâhil eyle. Ramezân-ı şerîfin 
şefâ'atine nâil eyle. 

Şaban-ı şerifin son günü Peygamber 
efendimizin bir hutbesi var, 

buyurdular ki; Ey müslümanlar, ey eshabım, yarın bir ay doğacak, bir ay üzerinize 
gölge verecek, o ay çok kıymetli bir ay. O ayın içinde bir gün var, bin aya bedel. Bir 
ömür boyu ibadet sevabı var. hem de, günahsız olarak. Bu ayda oruç tutmayı Allahü 
teala emretti, teravih kılmak sünnet oldu. O ay Ramezan...Ramezan ne demek. 
Yanmak demek. O ay oruç tutanların, tövbe edenlerin günahlarını yakıyor. Bu ayda 
yine Cenab-ı Peygamber devam ediyor, her tarafta hayır, hasenat, bolluk bereket. 
Çünki, böyle müjde var. Yine buyuruyor ki; bu ay sabır ayıdır. Kim sabrederse Allahü 
teala Cennet nasib edecek. Eğer, bu ay patronlar, işverenler, oruç tutanlara kolaylık 
verirse azabtan korur. Bugün bana telefon ettiler, efendim saat 16.30 da mesaiyi 
bitirmeyi düşünüyoruz, siz ne dersiniz dediler. 16.00 olsun, yarım saat de bizden 
olsun ki, biz de sevaba kavuşalım. İnşallah o sevaba hep beraber kavuşacağız. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

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

meyanına dahil eylesin inşallah.. 

18 Haziran 2015  Perşembe 
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Vefatından evvelki, son Ramezan-ı 
şerif ayında, huzurpınarı hizmetlerine 
iştirak eden bazı arkadaşlarımızın da 
bulunduğu bir iftar sohbetinde, Enver 
abim buyurdular ki; 

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

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

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

Hocamız buyurdular ki, Ramazan-ı şerif 30 gün bayramdır, üç gün değil. Çünki, bunun 
her gün ve gecesinde binlerce, onbinlerce müminler afv olur. Öyle bir afv ayıdır bu ay. 
Ne mutlu, Allahü tealaya hamd olsun ki, Ehl-i sünnet itikadı üzere bu ayı Ramezan-ı 
şerif ayı olarak idrak etmemizi bize nasip eyledi. Ramezan-ı şerif ayının kıymetini 
hepimiz çok iyi anlayıp idrak ederiz inşallah. Allahü teala bu ümmeti afv etmek 
istemeseydi, Ramazan ayını yaratmazdı. Ramazan-ı şerif ayını Allahü teala bu ümmeti 
afv etmek için yaratmıştır. Bu ay Allahü tealanın bize hususi ihsanıdır. Ramazan ayı, 
nimetlerin en büyüklerindendir. Afvın, mağfiretin pekçok olduğu bir aydır. Bir günü, 
bine bedeldir, hele içinde bir de, bin aya bedel olan Kadir gecesi vardır. Bir ayın 
tamamı, yani Ramazan'ın her günü bayramdır; çünki her gün binlerce, yüz binlerce 
müslüman afva uğruyor, Cennete gidiyor. Bu ay, öyle mübarek bir aydır ki, bütün 
senenin pisliğine kefarettir ve mutlaka temizleyicidir. Orucunu tutan mümin, bayram 
sonuna kadar tertemiz olur. Bayramdan sonra, kirli havaya bağlı olarak yine 
kirlenmeye başlıyor. Bu kirli hava, salihlere de bulaşıyor. Çünki hava kirlenirse, 
bundan herkes rahatsız olur. Şimdi manevi hava çok kirli, temiz kimse bile, sokağa 
çıktığı zaman, bu kirli havayı teneffüs ettiği için kalbi kararır. Havanın kirliliği, haram 
ve helallerin karışmasından olmuştur. Eskiden haramlar ve helaller ayrıydı. Şimdi 
karmakarışık oldu. 
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Peygamber efendimiz, (Bir hurmayla iftar ettirene de, yalnız suyla oruç 
açtırana da, biraz süt ikram edene de, bu sevab verilecektir. Bu ay öyle bir 
aydır ki; ilk günleri rahmet, ortası afv ve mağfiret, sonu da Cehennemden 
azat olmaktır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allahü teâlâ çok 
sever. Bunlar, bu ayda çok kelime-i şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. 
Diğer ikisini de zaten her zaman yapmamız lazımdır. Bunlar da, Allahü 
teâlâdan Cennetini istemek ve Cehenneminden ona sığınmaktır) buyurdu. 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif 
günü buyurdular ki; 

Bu ay dargınlar barışacak, 
herkes birbirini ziyaret edecek. 
Bu ayda çok az bir iyilik yapan, 
başka aylarda farz yapmış gibi 
ecir alır. Bir farz yapan yetmiş 
farz sevabı alır. Dolayısıyla, bu 
ay bir fırsat ayıdır, her gecesi 
ve saniyesi çok kıymetlidir. 
Cenab-ı Peygamber 
"aleyhissalatü vesselam" 
buyuruyor ki; Oruç, Allahın 
emridir, farzdır, ben bunun 
sevabına kavuşmak istiyorum 
denilirse sevab alır. Yoksa 
efendim, perhiz yapmak için, 
mide, karaciğer dinlensin yani 
dünyevi bir maksatla oruç 
tutulursa vaad edilen ecirlere, 
sevablara kavuşamaz. Bunun, 
bir emir ve ibadet olduğunu 

bilmeli ve bu ibadetin sevabını istemeli. Cenab-ı 
Peygamber buyuruyor ki; bu ayda siz, birincisi; kelime-i şehadeti çok söyleyin. 

İkincisi; fırsat buldukça elinizi açın ya Rabbi, beni affet deyin. İnsanın el açıp Cenab-ı 
Allahtan bir şey istemesi hem kibri kırar hem de ibadet bu demektir. Yani zavallılığını, 
acizliğini arz etmiştir. Yani, hangi organımızda hakimiyetimiz var, hiç yok. Ona teslim 
olmaktan başka çaremiz yok. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim bir Ramazan-ı şerif 
günü buyurdular ki; 

Allahü teala, bu ayda bir oruçluya 
iftar verenin ahiretini muhafaza 
ediyor. Bir de, oruçlu ne kadar 
sevab kazandıysa o kadar da orucu 
açtırana sevab veriyor. Eshab-ı 
kiram buyurdular ki; ya Resulallah, 
her birimiz, herkese oruc açtıracak 
kadar zengin değiliz, paramız 
pulumuz o kadar yok. Mübarek 
buyurdu ki; bir bardak su verin, bir 
hurma verin, yarım bardak süt 
verin, bu sevaba yine kavuşun. Bu 
ayda bir oruçluya su veren, 

kıyamette hiç susuzluk çekmeyecektir. Bütün bu müjdelere kavuşmuş olarak inşallah 
mutlu olacağız ve Cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki; Allahü 
teala benim ümmetime, hiçbir Peygamberin ümmetine vermediği beş özellik verdi. 
Ramezan-ı şerife mahsus, hazret-i Peygamberin ümmeti olduğumuz için. 
Birincisi, bu ayda Ramezan-ı şerifin ilk gecesinde oruca kalkana cenab-ı Allah 
rahmetle bakar, nazar edermiş. Cenab-ı Allahın nazarla baktığı kul artık rahmete 
kavuşmuştur, hiçbir korku yoktur. 

İkincisi, yine bu ümmete mahsus olarak, akşam vakti, iftara yakın bir ağız kokusu 
olur, hazret-i Peygamber buyuruyor ki; hazret-i Allahın en hoşuna gittiği koku işte o 
kokudur. 

Üçüncüsü, cenab-ı Allah meleklere emrederek buyuruyor ki, bu kullarım benim için 
oruca kalktı, hepiniz onun için dua edin. Melekler günahsız olduğu için duaları kabul 
olur. 

Dördüncüsü, Allah oruç tutanlara Ramazanlık olarak Cennette bir köşk ihsan ediyor. 

Ve beşincisi, Ramezan-ı şerifin son gecesi cenab-ı Hak bütün günahları affediyor. 
Sonra buyrun bayram edin. Bir sürü dedikodu, yalan, iftira, gıybet... Sonra bekliyoruz 
ki Ramezan gelsin diye.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular ki; 
İki arkadaş varmış, biri şehit düşmüş, diğeri de birkaç sene sonra vefat etmiş. O, 
sonra vefat eden adam önce şehit düşenden daha çok derecelere kavuşmuş, daha 
büyük makamlar elde etmiş. Demişler ki: Allah Allah!... bu nasıl olur!. Cevap: "Bunun 

21 Haziran 2015  Pazar 
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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. 
Cemaatle namaz kılmanın çok 
faziletleri vardır. O cemaat içerisinde 
her saniye mü'minin birisi uyanıktır. 
Gafil olmayarak kılınan namazı 
cenab-ı Hak kabul eder. Bir namazın 

bütün rukünlerinde cemaat içinde uyanık insanlar varsa hepsinin namazı kabul oluyor, 
yalnız bir kişinin namazı kabul olursa değil. Bir kişinin dahi namazı kabul olmak 
ihtimali yoksa, her saniye ayrı ayrı insanlar uyanıksa, Ramazanın tamamında bütün 
cemaat uyanık, kabul oluyor. Onun için cemaat, şiarı islam olmuştur. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 
buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; Ramazan-ı 
şerifin her günü mü'minler için 
bayramdır ve bu günlerin kıymetini 
bilip değerlendirenin bütün bir senesi 
bereketli geçer. Ramazan-ı şerifin her 
günü bayramdır. Hazret-i Ali 
"radıyallahü anh" efendimiz; 
günahlarımızın afv edildiği her gün 
bayramımızdır, buyuruyor.  

Biz Kuleli askeri lisesinde iken 
birbirimize âşıktık. Uzaktan Zeki abiyi 
görünce ağlardım. Sevgiden; Allahım 

dünyada böyle bir insan olamaz, derdim. Biz Zeki abiyle akşamları, aramızdaki din 
kardeşliğinden, çıkıp bahçeye birbirimize bakıp bakıp ağlardık. Oradaki birçok abimizle 
böyle muhabbetimiz vardı. Birbirimizi böyle seviyorduk. Çok acizdik, paramız yoktu, 
gazete, müdüriyetlik yoktu. Çoluk çocuk, hiçbir şeyimiz yoktu. Garip gençlerdik. Hiçbir 
problemleri olmayan, hiçbir dayanakları olmadığı gibi hiçbir arzuları da olmayan, 
sadece sevgiyle ayakta duran gençlerdik. O sevgiyle biz çok feyiz alıyorduk. Ben 
Ramazan-ı şerifin geldiğini kokusundan anlardım. İnanılmaz bir koku duyardım. 
Peygamber Efendimizi 'sallallahü aleyhi ve sellem' rüyamda görürdüm. Efendi 
hazretlerini görürdüm, adeta zevkten uçardım. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 
buyurdular ki; 

Allahü teala Ramazan ayında kendisi ile 
kulları arasındaki günahları afv eder. Allah 
için oruç tutanların günahlarını Allahü 
teala afv eder. Ama kul haklarını 
affetmiyor. Kul hakları ancak 
helalleşmekle mümkündür. 

Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" 
buyuruyorlar ki; bu çok mühim, "Bir 
mümin itikafa girse; -itikaf malum, 

camiye Ramazan-ı şerifin son on günü girecek, on gün orada ibadet yapacak ve az 
yiyecek, Allah diyecek-, Allahü teâlâ ona o kadar çok sevap veriyor ki, bir gecesi için 
cenab-ı Allah; onu üç hendek Cehennemden uzaklaştırırım, buyuruyor. Üç hendek. Bir 
hendekten bir hendeğe, şarkla garp arası kadar mesafe var. Bu, bir gece için, ya on 
gece, otuz hendek. Yani, otuz defa şarkla garp arası insan Cehennemden uzaklaşıyor. 
Nereye gidiyor? Cennete. İşte, peygamber efendimiz buyuruyor ki, "Bir mümin, bir 
mümin kardeşinin hacetini giderse, ona bir hizmette bulunsa, ona bir iyilikte bulunsa, 
cenab-ı Hak o mümine on sene itikaf sevabı veriyor. On sene, bir gece değil... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular ki; 
Allahü teala, sadece bu ümmete beş şey vermiştir ki, 
bunları başka ümmetlere vermemiştir. 
1- Ramazanın birinci günü, Allahü teala oruç tutanlara 
rahmetle bakar, rahmetle baktığı kuluna hiç azab etmez. 
2- Oruçlunun ağız kokusu, Allahü tealaya çok güzel gelir. 
Allahü teala oruçlunun ağız kokusundan daha güzel bir 
koku yaratmamıştır. (bunu insanlar anlamaz, Allah bilir...) 
3- Allahü teala, oruçlu için bir melek yaratır, o melek o 
oruçluya devamlı dua eder, istiğfar eder. Melek günahsız 
olduğundan duası muhakkak kabul olur. 
4- Oruç tutanlara sadece Ramazan orucu için Cennette 
ayrıca köşk verilir. Başka köşkleri de varsa da, Ramazan 
orucu için çok güzel, ayrı bir köşk daha verilir. 

5- Ramazanın son günü, oruç tutanların bütün günahları afv edilir,...herşey sıfırlanır,.. 

ali zeki osmanağaoğlu 

24 Haziran 2015  Çarşamba 

25 Haziran 2015  Perşembe 
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Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. Allahü teala Ramezan-ı şerifin 
şefaatine nail eylesin, Ramezan-ı şerifde afv 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... 
 

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

Tabii bu cümleyi sadece 
bir latîfe kabul ederek 
üzerinde durmamıştım. 
Bir gün sonra Sarıyer'de 
yatsı namazında 
beraberdik. (Sarıyer'de 
Enver abimlerle bizim ev 
arasında sadece bir ev 
vardı. Yakın komşu 
olmakdan dolayı, abim 
ile beraber bazan yatsı 

namazlarına Enver abimlere giderdik. Namaz kıldırmakla vazifeli abi orada 
bulunmadığı zamanlarda sık sık Enver abim beni imam yaparlardı). O gün de, misafir 
gelen 10-15 abi ile birlikte namazdan evvel sohbet oluyordu. Enver abim, bir ara; 
"Dün Ali'ye ahiret kardeşi olmayı teklif ettim, kabul etmedi" buyurdular. Aniden çok 
şaşırdım ve sevinerek; "Estağfirullah efendim, kabul ettim, yeter ki siz kabul edin, ne 
haddimize, bizim için büyük seadet, büyük nimet, çok sevindim" dedim. Enver abim 
güldüler ve "Ben de kabul ettim, senden çok ben sevindim" buyurdular. 

O gün Enver abim buyurdu ki; "Cuma yazısını okudum, kelimesi kelimesine 
anlattıklarımın aynısını yazmışsın, aferin... Hocamızın hayatını da çok güzel yazmışsın. 
Huzurpınarında hepsini okudum. Gözlerim yaşlandı. Ne kadar saf ve temiz bir iman ve 
ihlas. Ne kadar güzel duygular. Aferin Ali'ciğim. Seninle iftihar ediyoruz. Senden çok 
memnun ve razıyız. Çok güzel, çok faydalı bir hizmet yapıyorsunuz. Mübarek olsun. 
Hepsi çok güzel olmuş, aferin. Çok memnun oldum. Bu hizmetlerinden dolayı da seni 
çok seviyorum. Sen nasıl beni sevindiriyorsan Allahü teala da seni sevindirsin. 

26 Haziran 2015  Cuma 
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Huzurpınarı, Hocamızın anlatılmasında çok faydalı oldu. Ahiretde kurtulmanız da 
huzurpınarı sayesinde olur, Hizmetlerinin devamına dua ederim. Allahü teala nazardan 
ve fitneden muhafaza buyursun." buyurdular. 

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

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

Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. 

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

----- Original Message ----- 
From: Enver Ören 
To: 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.

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 
buyurdular ki; 

Allahü teala bazı gün ve geceleri genel 
afv için ayırmıştır. Mübarek geceler ve 
kandiller genel afv ilanıdır. Genel afvın en 
uzun olduğu zaman Ramazan-ı şerif 
ayıdır. Ramezan-ı şerifde her gün her 
gece yüzbinlerce insan afv edilir. Onun 

27 Haziran 2015  Cumartesi 
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için bayram sadece 3 gün değildir, hergün bayramdır, çünki hergün afv var. Allahü 
teala günahlarımızı afv etsin, vücutlarımıza şifa ihsan eylesin ve ölmüşlerimize de 
rahmet eylesin. Şüphesiz ki Allahü teala böyle fırsatlar yaratıyor, sonra güzel bir 
bayram yapılıyor. Bu ne bayramı. Ya Rabbi, şu mübarek ayın şefaatine, bereketine 
kavuştur. İnşallah Ramazan-ı şerifin son günü, bütün günahlardan kurtuluş niyetine, 
sevinç bayramı. Hatta yüzbinlerce müslüman Ramezan-ı şerifte afv oluyor. Mübarek 
hocamızdan işitmiştim, buyurdular ki; Ramezan-ı şerif ayı öyle bir ay ki; Allahü teala 
dinli, dinsiz, müslüman, kâfir, kabirde, mahşerde, Cehennemde, bu ayın hürmetine 
azap yapmıyor. Niye ? Bu ayın çok büyük, çok kıymetli olduğunu belirtmek için. İşte, 
bu bir fırsattır, bir başlangıç oldu mu, son demektir, bir şeye başladı mı sonu geldi 
demektir. Onun için, doğmak ölmenin habercisidir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif 
günü buyurdular ki; 

Efendim, Ramezan-ı şerifin 
hürmetine Allahü teala hepimizi 
afv ve mağfiret eylesin. 
Kitaplarda diyor ki; Ramezan-ı 
şerifte bir gün oruç tutmak, 
Ramezan-ı şerif dışında bin 
sene oruç tutmaktan daha 
efdaldir, daha sevaptır. Onun 
için, farzın yanında nafileler, 
deryada bir damla sevaptır, 
buyuruyorlar. Böyle mübarek 
bir aydır bu ay. Beş vakit 
namaz, namaz arasındaki 
günahlara keffarettir. Çünki, 
her namaz başında insanlar, 
suda yıkanmış gibi 
temizleniyorlar. Beklenmeyen 

günahlar olabilir. Allahü teala, Cuma namazı, Cuma gecesi hürmetine affedebilir. Oldu 
da günahlar bitmedi, mübarek geceler var. Oldu da yine bitmedi, Ramezan-ı şerif var. 
Ondan kurtulmak mümkün mü, ondan kaçmaz. Çünki, Allahü teala her ibadetin 
karşılığını bildirmiş. Şunu yaparsan bu kadar, bunu yaparsan bu kadar sevap diye... 
İki şeyin karşılığını bildirmemiş. Birincisi, yemek yedirmek. İkincisi, Ramazan orucu. 
Sevabının ölçüsü yok. Onun için, Ramezan-ı şerifiniz mübarek olsun. Allahü teala bu 
ayın kıymetini bilenlerden eylesin. Birisi bana Farisi olarak bir şiir yazmış. Demiş ki 
şiirde; Eğer bütün taşlar pırlanta olsa idi onun ne kıymeti kalırdı. Eğer bütün madenler 
altın olsa idi altının kıymeti kalır mı idi. Eğer bütün aylar Ramezan olsa idi Ramazanın 
kıymeti kalır mı idi. Eğer her insan Enver abi olsa idi Enver abinin kıymeti kalır mı idi. 

ali zeki osmanağaoğlu 

28 Haziran 2015  Pazar 
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Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular ki; 

Mübareklerden işittim, buyurdular ki; Cuma günü 
ve gecesi ile Ramezan-ı şerifin otuz gün ve gecesi, 
kâfirler de dahil hiç kimseye azap yoktur, bu 
gecenin şerefi ve büyüklüğü bakımından. Bu da 
yetmedi, Allahü teala mübarek geceleri yarattı, bir 
de bir ay mühlette Ramezan-ı şerifi yarattı. 
Ramezan-ı şerif, kirli elbisenin temizleyici 
makinadan temiz çıkması gibi, Ramezan-ı şerifin 

birinci günü başlıyor, otuzuncu günü tertemiz olarak öbür taraftan çıkıyor. İmanı olan 
ve oruç tutan mü'min mutlaka temizleniyor. Üç gün bayram hakkı olarak, bayram 
sonuna kadar oldu tertemiz. Peki ondan sonra ? Kirli havaya mı, kirli etrafa mı bağlı, 
elinde olmayarak yine kirlenmeye başlıyor. Birgün mübareklere şunu sordum: 
Efendim, arkadaşlar diyorlar ki; biz hocamızın sohbetinde kendimizden geçiyoruz, 
fakat evden çıktıktan sonra veya birkaç saat, birkaç gün sonra o hava gidiyor, eskisi 
gibi veya daha kötü oluyoruz. Bu bizim günahımız, suçumuz nedir, bu hal devam 
edemez mi acaba, devamlı olarak soruyorlar ne diyelim, diye sordum. Buyurdular ki; 
eğer hava kirlenirse bundan kim rahatsız olmaz ki. Şimdi hava çok kirli. Dolayısıyla, 
ne kadar temiz olursa olsun, sokağa çıktığı zaman bu kirli havayı teneffüs ettiği için 
kalpler kararır. Çünki, havanın kirliliği, haram ve helallerin karışmasından oluşmuştur. 
Eskiden haramlar, helaller ayrı idi, şimdi karmakarışık oldu. Onun için, Abdulhakim 
Arvasi hazretleri; otuz sene ben sadece imanı anlattım, insanlar imanla ölsünler diye 
uğraştım, buyurdu. Bu zamanda imanla ölen pehlivan diye gösterilecektir. 

 ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular ki; 

İnşallah bu Ramazan-ı şerifte günahlarımız afv 
olunur. Hizmetlerimiz güzel olur. Sağlıkla, sıhhatle 
ve afiyetle inşallah hakiki bayramı yaparız. Bir gün 
Mübarekler Kuleli Askeri Lisesi'nde buyurdular ki; 
Efendim, her bayram kıymetine göre, o kadar gün 
sürer. Mesela, Ramazan Bayramı üç gün, Kurban 
Bayramı ise dört gün sürüyor. Efendim, bu öyle bir 
bayram ki, tam otuz gün sürüyor. Çünki, her gün 
yüz binlerce insan afv olunuyor, kabirdekiler 
Cennete giriyor. Dünyadakilerin günahları siliniyor, 
bundan daha büyük bayram olur mu? Onun için, 
her günü çok kıymetli olarak, her gün afv 

olmuşların içine kendisini de dâhil edebilmelidir. 

29 Haziran 2015  Pazartesi 
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Akşam olduğu zaman; Eyvah! Bugün de bayramın bir tanesi gitti. Ertesi gün akşam 
olduğu zaman; Ah, bir gün daha gitti demek suretiyle, her günün her saatini, her 
gecesini, çok kıymetli bilip, ona göre değerlendirelim. Çünki, şu kıymete bakın ki; 
Ramazan-ı şerifte yapılan nafile ibadetlerin sevabı, Ramazan-ı şerif dışında yapılan 
farzlar kadar oluyor. Bu, yalnız bu ümmete mahsustur. Ya bir farza, kaç yüz katı 
kadar sevap veriliyor. Onun için bu ayda, çeneler kapanmalı. Yani, ağızdan değil 
gıybet, yalan, kötü laf, boşuna dünya lafı bile çıkmamalı. Nasibi varsa eğer, hayırlı 
şeyi yapmalı, hayırlı şeyi söylemeli. Vakit oldukça Kur'an-ı kerimi çok okumalı. 
Ziyaretler yapılmalı, gönüller alınmalı. Hediyeleri çok vermeli. Seâdet-i Ebediyye 
vermeli veya kitapevine gidip verdirtmeli. Benden bu kadar, bunun karşılığında kitap 
verin demeli.. Dünyaya kitaplarımız gidiyor zaten. Yani, hayır hasenatın tam kabul 
olacağı, red olunmayacağı bir ay inşallah.. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular ki; 

Bir iftar yemeğinden sonra:  

Allahü teala kabul etsin. Afiyet, şifa olsun. İnşallah ahirette de beraber oluruz. 
Elhamdülillah, Kadir Gecesi geliyor. Ramezân-ı şerif geliyor dedik, geldi ve gidiyor. 
Kadir Gecesi, yalnız bu ümmete mahsus olarak, Allahü tealanın bir lütfu ve ihsanıdır. 
Bundan önceki ümmetlerde yoktu. Hatta Ramezân-ı şerif de öyle. Otuz gün oruç da 
yoktu. Hazret-i Ali 'radıyallahü anh' öyle buyuruyor; Eğer Allahü teala bu ümmet-i 
Muhammedi afv etmek istemeseydi, Ramezân-ı şerifi vermezdi. Yani, ne kadar büyük 
ki, Ramezân-ı şerifin bu ümmete mahsus olduğunu, afv ve mağfiret ayı olduğunu 
buyuruyor. 

01 Temmuz 2015  Çarşamba 
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Allah izin verirse, Kadir gecesini tesit etmenin, -bir geceyi kutlamanın diyorlar şimdi-, 
çok yolları var, çok çeşitleri var. Herkes, içindeki hisleri, duyguları dökecek. Fakat 
bizim mezhebimizde, yani Hanefi mezhebinde, bir geceyi en iyi ihya etmenin, en iyi 
ama, ihya etmenin yolu; 1- İlim öğrenmektir, yani kitap okumakdır, yani sohbet 
etmektir. 2 - Günah işlememektir. Onun için bu kıymetli gece bir fırsattır, onu iyi 
kollamak lazım. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif 
günü buyurdular ki;  

Allahü teâlâ kullarına iki ibâdetin 
sevâbını bildirmemişdir. Birisi, 
Ramezân-ı şerîf oruclarının sevâbı, 
biri de yemek yedirmek sevâbı. 
Bunların Allah katında sevâbını, 
yalnız kendisi bilir. Diğer 
ibâdetlerin ne kadar sevâbları 
olduğu kitâblarda açıklanmışdır 
fekat yemek yedirmenin yokdur. 
Onun için, mü'minler mümkün 
mertebe, bir çay için de olsa, bir 

kahve için de olsa, bir lokma ekmek için de olsa, misâfir da'vet etmeli, ikrâm 
etmelidir. 

Ramezân-ı şerîfin son on gününe aşr-ı âhiri denir. Yirmi ile otuz arası fırsat zemânıdır. 
İnsan, yâ Rabbi deyince Allahü teâlâ, "ne istiyorsun, iste kulum vereyim" buyururmuş. 
Son on gün kâr zemânıdır. Hakîkî ticâret, âhiret ticâreti. Bu on günde duâ edeceğiz; 
yatarken, kalkarken, yerken, içerken. Allah kabûl eder inşâallah. Allah, duâ etmek de 
nasîb eder inşâallah. Duâ etmek, cân-ı gönülden olacak. Allahdan başka hiçbir şey 
kalbinde olmayacak. Yalnız, Allahü teâlâdan istiyecek. Böyle duâ eden, muhakkak bu 
on günün bereketine kavuşur. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

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

meyanına dahil eylesin inşallah.. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... 

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

2008 senesi, temmuz ayının 12' si ... 

Enver abim, huzurpınarına hizmet 
eden dava arkadaşlarımı görmek 
istiyorum,  

Güzelşehir'e getir, buyurdular. 
Yatsıdan sonra çok tatlı bir sohbet 
oldu.... 

O gün Enver abim buyurdu ki; 

Bir mübarek zât buyurmuş ki; Ahirette 
kiminle beraber olmak istiyorsanız, 
dünyada onunla beraber olun. 

İnşaallah bu fotoğraflar melekler tarafından şu anda çekiliyor. Ahirette hep beraber 
oluruz. Allahü teala hepimize din ve dünya seadetleri versin. Büyüklerin âdeti, 
talebelerini evlatlarından çok sevmektir. Bir muharebe yapıldı, Hazret-i Ömer 
"radıyallahü anh" bu muharebeye hem oğlu Abdullah'ı hem de Zeyd'i beraber 
gönderdi. Harp kazanıldı, ganimetler alındı. Hazret-i Ömer "radıyallahü anh" 
ganimetleri dağıtırken, Üsame'ye dört altın, oğlu Abdullah'a üç altın verdi. Abdullah; 
baba, sen âdil bir emirsin, âdil bir halifesin. Neden bana az verdin demiyorum; ama 
neden ona dört tane, bana üç tane verdin? Sadece öğrenmek istedim, dedi. Hazret-i 
Ömer "radıyallahü anh" buyurdu ki; Sen de biliyorsun, ben de biliyorum ki; Cenab-ı 
Peygamber "aleyhissalatü vesselam" Zeyd'i benden çok seviyordu. Mübarek Hocamız 
buyurmuşlardı ki; Allahü teala Kur'an-ı kerimde Eshab-ı kiramdan sadece bir zâtın 
ismini, ismen zikr etmiştir. O da Zeyd'dir "radıyallahü anh". Dolayısıyla, bize yakışan, 
sevdiğimizin sevdiğini, kendi evladımızdan daha çok sevmektir. Bunu anlatan zât 
diyor ki; İnsan üstadını hakikaten seviyorsa, onun evlatlarını, torunlarını, kendi 
evlatlarından üstün tutar. Çünki, sevgilinin sevgilileridir! Bu sevgi, çok hassas bir 
noktadır. Mübarekler buyurdular ki; Asıl aşk, Allahü tealaya olan aşktır, müslümana 
olan aşktır. 

Kazakistan'da bulunan Hâce Ahmed Yesevi hazretlerinin çok seveni varmış. Fakat o 
kadar da düşmanı varmış. O zaman, medrese uleması, talebe okutan çok büyük bir 
âlim varmış. Birileri toplanmış; efendim, siz burada ilimle uğraşıyorsunuz; fakat 
Ahmed Yesevi isminde bir zât dini bozmakla uğraşıyor, size burada oturmak yakışır 
mı, deyip fitne çıkarmış. O zât da, milletin önünde kendisine soracağım; cevap 
veremeyecek diye, dörtyüz talebesiyle oturmuş, üçbin mesele yazmış. Apar topar 
gelip, efendim, size soracaklarımız var, demiş. Ahmed Yesevi hazretleri de, tamam 
sorun; ama önce biraz dinlenin, çay için, yemek yeyin. Yarın istediğinizi sorarsınız 
demiş. Sonra, bütün millete haber verilmiş. Ertesi gün, iki tane kürsü kurulmuş, 
kürsünün bir tanesinde şeyh Ahmed Yesevi hazretleri, diğerinde bu âlim zat ve bütün 
talebeleri, halkın önünde oturmuşlar. Âlim zât, Ahmed Yesevi hazretlerine sual sorup, 
cevaplarını isteyecekmiş. Arkadaş! git boynunu kılıca vurdur; ama bu büyüklere 
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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. 

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 rabıta yapmağa, zikr etmeğe başlamışlar. Ne 
yaparlarsa yapsınlar dağ yerinden kımıldamamış. Bunun tek çaresi var, bu işi ancak 
yapsa yapsa Yesevi yapar, demişler. Ama babası, asrın en büyük evliyasıymış. O da 
daha onbeş-yirmi yaşlarında çocukmuş. Padişah Yesevi'yi çağırtmış, o da annesine 
gidip, babama ait sarık, takke, çorap, ayakkabı, ne varsa çıkar deyip, dağın dibine 
gitmiş. Gözünü kapatıp, baba, vallahi billahi bu benim işim değil. Bu iş senin işin. 
Sakın beni mahcup etme, göster kendini, demiş. Dağ yok olmuş; ama geyik 
oradaymış. Burada çok mühim bir ders var. Eğer zerre kadar kendisinden bir şey 
düşünseydi, kendisine ait bir varlık, kendisine ait bir keramet, kendisine ait bir ilim, 
kendisine ait bir fazilet görseydi, o an sigorta atacaktı ve Allahü teala muhafaza etsin, 
orada mahcup olacaktı. Ama padişah da padişahmış. Bundan sonra senin isminin 
başına Ahmed getirelim; çünki belli ki, sen büyük bir zât olacaksın, senin isminle 
beraber benimki de anılır. Yoksa benim ismim unutulur gider, demiş. Ahmed ismi 
oradan gelmiş. Mübarekler, Allahü teala rahmet eylesin, şefaatlerine nâil eylesin, bir 
sabah namazından sonra buyurdular ki; Kardeşim, şu hizmetlerden, şu 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… 

Çok huysuz bir adam varmış. Evinin bağçesinin kenarına millet takılsın da rahatsız 
olsun diye, en azılı dikenleri dikmiş. Gelen geçen rahatsız oluyor, çocuklar falan hep 
dikenlere takılıyormuş. Valiye gidip, efendim yoldan geçemiyoruz; zaten dar yol. 
Adamın bağçesindeki dikenler batıyor diye şikayet etmişler. Vali adamı çağırtarak, ne 
oluyor, demiş. Efendim, bağçe benim demiş. Padişah da, bağçe seninse, vatandaş da 
benim. Onları sök, demiş. Adam neden sökeyim, deyince, vali, sökmezsen kodes 
aşağıda, vurun sopayı demiş. Kelepçeleri takınca, adam, vallahi sökeceğim demiş. 
Sonra adamı, dikenleri sökmesi için serbest bırakmışlar. Bir tanesine asılmış; ama 
yaşlı olduğundan neredeyse canı çıkacakmış. Kesse yine büyüyecek ve millet yine 
rahatsız olacak. O zaman ne yapması lazım? İşte eğer, kötü ahlak kök salarsa, bunun 
temizlenmesi mümkün değildir. Gidip kendine aşı yapması lazım. Bu dikenleri kesip 
aşı yapması, sonra bunun yerine elma, armut dikmesi lazım. Bunu anlatan mübarek 
zât buyuruyor ki; Mürşid-i kâmilin mutlaka bunun huyunu değiştirmesi lazım. 
Değiştiremezse, aşı yapar, o pisliklerden yine kurtarır. Yeter ki sen, sen olarak gitme, 
O olarak git. Yani, ben yokum de. Mübarekler, Allahü teala rahmet eylesin, buyurdular 
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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 - 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 
buyurdular ki; 

Beş vakit namaz, her namaz arası ortalama 
üç saat. Cenab-ı Allah meleklere emir 
vermiş ki, soldaki meleğe, bu kulum günah 
işlerse üç saat yazma, diye. Çünki âyet-i 
kerime var. Cenab-ı Hak Kuran-ı kerim'de 
buyuruyor ki; Yaptığınız bir iyilik, sizin 
işlediğiniz bir günahı yok eder. Cenab-ı 
Peygamberin huzuruna, bir gün bir genç 
geldi, dedi ki; Ben bir günah işledim, bana 
ceza ver. Resulullah efendimiz hiç cevap 
vermedi. Bir ara yine geldi, ben bir suç 
işledim, arz edeyim, bana cezamı ver. Hiç 
cevap vermedi. Kamet getirildi, hep 
beraber namazı da kıldılar. Dedi, ya 
Resulallah, ben size bir şey arz ediyorum. 
Cenab-ı peygamber buyurdu ki, sen bizimle 
beraber namaz kıldın mı? Kıldım dedi. Bu 
âyet-i kerimeyi okudu. En büyük iyilik 
namaz, dedi. Yani, namaz kıldığın halde, 
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sen hâlâ günahından mı bahsediyorsun. Dolayısıyla namaz, hani var ya hadis-i şerifte; 
Bir; Namaz, evinin önünden geçen bir nehir gibidir. Günde beş defa ona girince kir 
kalır mı? İki; Cuma, haftalık günahları affettiren bir sebep. Olur ya, çok birikmiş 
olabilir, Ramazan-ı şerif var, genel af var. Bu arada kandiller var. Allahü teala, iki tane 
yapılan iyiliğin sevabını bildirmemiş kullarına. Yani, iki tane sevap var ki, miktarını 
bildirmemiş Allahü teala. Kim bilir ne hikmeti var. Öbür tarafta miktarı belli olmadığı 
için, ne kadar açık varsa belki o açıkları kapatacak. Bir, Ramazan-ı şerif orucu, sevabı 
çok ama miktarı belli değil. Her ibadetin karşılığında bir sevap miktarı belirtilir. İki; 
mümine yemek yedirmek. Ya abiler boş durmayın ne olur, çağırın birbirinizi, yemek 
yedirin... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular ki; 

Kabirde, Cum'a gecelerinde ve Cum'a günlerinde 
ve Ramezânın başından sonuna kadar, kâfirlerden 
de azâb ref olur. Kâfirlere de Ramezânda kabir 
azâbı yok, Cum'a günleri azâb yok efendim. Cum'a 
gecesinden başlıyor, Cum'a günü ikindiye kadar. 
Cum'a gecesi ikindiden başlar. Geceler ikindide 
başlıyor. Cum'a geçdikden sonra, Ramezân 
geçdikden sonra, kâfirlerin azâbı tekrâr başlıyor. 
Kabir azâbı, kâfirlere ve ehl-i îmânın ba'zı âsîlerine 
yapılacakdır. Demek ki, kabir azâbı müslümânların 
hepsine yok efendim. Mü'minler kabirde râhat, hiç 

korkmasınlar. O hâlde ölümden korkulmaz. 

Kabir azâbı, bilhassa bevlden (idrardan-necasetten) sakınmayanlar ve nemmâmlar, 
ya'nî insanlar arasında söz taşıyanlar içindir. Kabir azâbı, günâhı olan mü'minleredir. 
Bu günâhdan en mühimi, idrârından, helâda üstüne başına sıçratmasından 
sakınmamak ve müslümânlar arasında söz taşımakdır. Hadîs-i şerîfde, bunlara kabir 
azâbı yapılacak, diyor.

 

 
 

 
 
Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular ki; 

Kabir, mü'minlere Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Kabirden maymun ve hınzır 
şeklinde kalkacak olanlar; harâmlara ehemmiyyet vermeyip, nehye kâdir iken nehy 
etmeyenlerdir. Bu, hadîs-i şerîfdir. Harâm işleyenleri görüyor, kâdir iken nehy 
etmiyor. Fekat kâdir değilse, o zemân ma'zûrdur. Ya'nî, kâdir olduğu hâlde kimseye 
bir şey demiyor, o günâh işleyenlere de kızmıyor, tatlılıkla onları men etmeye kâdir 
iken nehy etmiyorsa ona kabir azâbı yapılır. Kabirde rûhun bedene te'alluk ve ittisâli  
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vardır ve beden his eder. Lâkin bu ittisâli, hareket etdirecek kadar kuvvetli değildir. 
Demek ki kabirde, dünyâdaki gibi rûh bedenle temâmen birleşmiş değildir. Yarım 
kuvvetle birleşmişdir, ancak beden his eder. Onun için ölünün kemiklerini kırmak 
harâmdır. Hadîs-i şerîfde buyuruluyor ki; Ölünün kemiğini kırmak, diri iken kırmak 
gibi ona elem verir. Elem verir ve harâmdır. Kabir azâbından ve sevâbından halâs, 
kurtulmak ihtimâli yokdur. Ya azâb var, ya sevâb var. Ne güzel, sevâb var, 
mü'minlere müjde ya'nî. Çok hoş. 

ali zeki osmanağağlu
 
 

 
 
 

Enver abim bir Ramazan-ı 
şerif günü buyurdular ki; 

Ateş düştüğü yeri yakar. Bir 
profesör doktor var, dış 
memleketlerde ihtisas 
görmüş, mikro cerrah yani 
kopan parçaları dikiyor. 
İnşaallah bizim hastanede 
vazifeye başlayacak. Çok 
hayırlı bir rüya görmüş. Onun 
için gelmiş. Hayırlı insan 
hayırlı yere gelir, o anlattı. 
Dedi ki; siz parmağınızı bir 
ateşe değdirseniz ne kadar acı 
çekersiniz? Vücudunun yarısı 

yanmış bir adamın acısını siz düşünün. Yani, yanık kadar zor şey yoktur, öyle bir 
acıdır. Yani, o acı duvarları aşar, o kadar zordur. Tecrübesi kolay. Parmağınızı bir 
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ateşe sokun ve çıkarın, nasıl acısı içinize çöker. O yanık vakaları geliyor, o yanan 
insanların ızdırabını görüyorum, o yanıkları tedavi ederken içim parçalanıyor, dedi. 
Ona dedim ki; İhlas, insanların yanmaması için uğraşıyor. Çünki, daha bu, dünya 
ateşi. Ateş düştüğü yeri yakar derler ya, çok zor. 

Ahiretin vaziyetini bilen, gören ve inananın, rengi solar, titrer, zayıflar, sararır. 
Peygamberimiz, daimül hüzün, daimül fikirdi. Daimül hüzün demek, O'nu gören, 
acaba Peygamberimiz niye üzülüyorlar? Daimül fikir demek, acaba neyi düşünüyorlar? 
Yani, böyle daima düşünceli, daima hüzünlü bir hali vardı. Güldüğü yok, tebessüm 
ettiği de sayılıdır. Ya abiler, zordur. Hayal bu. Bu dünya hayal. Hepimiz sarhoşuz. Ne 
sarhoşluğu bu? İşte, mal sarhoşu, rütbe sarhoşu, etiket sarhoşu, bir sarhoşluk var 
hepimizde. Tabii bu sarhoşluk derece derece, bazısı çok. O bulut olmuş zaten, bir şey 
gördüğü yok. Bazıları yarı uyanık, bazıları tam uyanık. O zaman tadından geçilmez. 
Kim o tam uyanıklar? Abdülhakim efendi, işte mübarekler, Allahü teâlâ'nın emrinden 
ve yasağından başka, cenab-ı Hakkın rızasından başka bir tek kelime ne konuşuyorlar 
ne düşünüyorlar. İşte, bu tam uyanıklık arasında yüzdelik nispetiyle, gidip geliyor. 
Peki bundaki ölçü ne? Paraya, mülke, ahiret sevdasından başka neye gönül 
bağlamışsa, o, o kadar ahmaklık derecesinde yukarıya çıkıyor demektir. Onun yüzdesi 
fazla oluyor. Tabii azabı da fazla... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü buyurdular ki; 

İslam Ahlâkı kitabımızda, mala düşkünlük bahsi var. 
Bir kaç defadır Mübarekler onu okutuyorlar bize. 
Mücahid'e okuttular, bana okuttular. Mala 
düşkünlük bahsi. Daha ilk hadis-i şerifde; Altına ve 
gümüşe tapanlara Allah lanet etsin, 
buyuruluyor. Tapan ne demek? Yani, onun için 
yaşayan, onu mabut olarak kabul eden için 
Peygamberimiz; Allah lanet etsin, buyuruyor. La 
ilahe illallah, Muhammedün Resulullah. La havle 
vela kuvvete illa billah. Rabbimiz gafletten 
uyandırsın, inşaallah Rabbimiz sarhoşluktan 
uyandırsın. Çünki, herkes ölecek. Ölünce bütün 
rüyalar bitecek. Nasıl, sabah uyandığımız zaman, 
pis rüyalarla veya güzel rüyalarla aklımız başımıza 
geliyor, sonra hepsi hayal oluyor. İnsanlar da 
ölünce, pis rüyalar ile pis hayat ile veya temiz temiz 
ibadetler ile bu hayat bitecek. 

Bir insan eğer birini seviyorsa, gerçek olarak ona 
ölümü hatırlatması lazım. Uyandıralım birbirimizi, bazen hepimiz çok ileri gidiyoruz. 
Günah işle, ateşe dayanacak kadar, buyurulmuş. Allah hepimizi affetsin, La ilahe 
illallah Muhammedün Resulullah. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim bir Ramazan-ı şerif 
günü buyurdular ki; 

Şeytan öyle kandırıyor ki, nefs öyle 
aldatıyor ki. Diyor ki; tamam, 
yarından itibaren şöyle olacağım, 
yarın geçiyor, öbür gün geçiyor, 
yarın, diyor tamam bu iş. Bir çizgi 
çizdim, diyor tamam. Yarın tamam 
bu iş. Benim perhiz gibi. Bir yemek 
geliyor. Diyorum, yarından itibaren 
perhize devam. Ateş düştüğü yeri 
yakar. İhlasla, içinden, böyle 
ciğerinden gelerekten Allahü 
teâlâ'ya duâ ediyorum, Ya Rabbi 

Enver kuluna şehitlik nasib et diye. Amin deyin. Allahü teâlâ Enver abiye şehitlik nasib 
etsin. Size de inşaallah. Cennetinde de bulundursun inşaallah. 

Sabahleyin Mübarekler buyurdular ki, aynen Mübareklerin sözü, vallahi, billahi, tallahi, 
aynen şöyle buyurdular; Kardeşim, sizin muvaffak olmanızın yarısı, bu güler 
yüzünüzdendir. Yani, orada bizim paçayı kurtardılar . Sizin başarılı olmanızın yarısı, bu 
güler yüzlü olmanızdır, buyurdular. Neden abiler, biliyor musunuz? Şimdi herkesin 
çıkarı var. Herkesin üzüntüsü, derdi var. Bir de biz ilave etmeyelim. Biz milleti biraz 
ferahlandırmaya uğraşıyoruz. Çünki, o da bir ibadet. Şimdi Enver abi şurada bir 
üzgün, süzgün olsa, herkes mahvolur. Eyvah diyecekler, neden Enver abi üzgün. 
Acaba kötü bir haber mi aldı? Acaba mübarekler hasta mı? Yani, borcu mu arttı? 
Hastalığı mı arttı? Doksan tane fikir öyle mi?... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 
müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. Allahü teala Ramezan-ı şerifin 
şefaatine nail eylesin, Ramezan-ı şerifde afv 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... 
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2008 senesi, temmuz ayının 12' si ... 

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

O gün Enver abim buyurdu ki;  

Allahü teala dünyada ve ahirette 
ayırmasın. Mübarekler buyurdular ki; 
Din kardeşinin sevgisi sınırsız 
olduğu, sonsuz olduğu için 

doyulmaz. Ama onun dışında neyi severseniz sevin, sınırı vardır. Din kardeşliğinin 
sınırı yoktur, onun için sevgi buna denir. Sınır yoksa, sevgi denir. Sınır varsa, o 
karakolda biter. Enver abi neşeli, elhamdülillah. Nasıl olmasın ki? 

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

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

Fas'ta 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 kitabın 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. Kazablanka'ya geldik, Kazablanka oteline girdik, odamızı ayırttık. Mübarekler 
buyurmuşlardı ki; Yabancı bir memleketi ziyarete gittiğiniz zaman, önce Allahü 
tealanın evini ziyaret edin, camiye gidin. Ben de işi uzatır, Mübareklerin emri yerine 
gelmez diye, bavulları lobiye bıraktım, odaya çıkarmadım. Lobiye bırakıp çıktım, bir 
çocuğa para verdim, beni bir camiye götür, dedim. Çocuk aldı beni, bir camiye 
götürdü. Sıcak,.. öğle namazıydı. Bir cami, yanında bir türbe. Yanında da bir ağaç. 
Ağaçta belki yüzlerce serçe kuşu, altında herkes sıcaktan yere yatmış uyuyor. Acaba 
bu türbe uyutan cinstenmidir, dedim. Çünki, ben hiç böyle türbe etrafında yatan 
insanlar görmedim. Camiye girdim, sonra türbeye geldim. Pazar günü olmasına 
rağmen, türbenin başında kravatlı, yakışıklı bir adam vardı. Huşu ile ziyaret ediyordu. 
Benim ziyaretim bitti, onun da ziyareti bitti, nerelisin, dedim. Sen nerelisin dedi. 
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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. 

Kâdı Iyad hazretleri buyuruyor ki; Rabbimin ihsan ettiği iki nimetten dolayı, ayaklarım 
bulutların üstünde, ellerim yıldızlara değiyor. Benden daha şanslı kimse olamaz, 
sevincimden uçuyorum. O kadar sevinçliyim ki, elimi uzatsam sanki yıldızları 
tutacağım. O kadar hafifim. Sanki bulutların üzerinde yürüyorum. Efendi hazretleri! bu 
kadar sevincinize sebep iki şey nedir, diye soruyorlar. Bir; âlemleri yaratan, her şeyi 
yoktan var eden, yüce Allah, beni insan yerine koyuyor, bana hitap ediyor. Bana 
kulum diyor. Beni muhatap kabul ediyor ve bana emirler veriyor, yasaklar koyuyor.. 
Bundan daha büyük şeref ne olabilir? Bir insan olsa olsa dünyada köle olur. Kimin 
kölesisin derler. Ben, yerleri gökleri yoktan var eden, yaratan yüce Allahın kölesiyim. 
Benim için ne şeref! Sonra Allahü teala beni Muhammed 'aleyhisselam'a ümmet 
yapmıştır. Herkes kendi hocasını meth eder. Benim hocam, Muhammed 
'aleyhisselam'dır. Çünki, benim hocalarımın hocası, Muhammed 'aleyhisselam'dır. Ben 
nasıl sevinmeyeyim? Çünki kainat, Onun hürmetine yaratılmıştır, feyz kaynağının 
başı, Peygamber efendimizdir 'aleyhissalatü vesselam'. Onun için, kendimi bulutlara 
basıyor gibi his ediyorum, diyor. Herkes hocası ile öğünür. Ben, filancanın talebesiyim, 
der. Ben, Resulullahın talebesiyim. Öyle bir Peygamber ki, gelmiş geçmiş bütün 
peygamberlerin üstünü, Allahü tealanın sevgilisi. Böyle bir Muhammed aleyhisselamın 
müteselsilen talebesiyim. Çünki, benim yolum O'na gidiyor. Yüce Allahın kulu olmak, 
kölesi olmak, böyle bir Peygamberin talebesi olmak, vallahi yeter diyor. Kâdı Iyad 
hazretleri böyle bir zât. Ayaklarınızı basarken nereye bastığınızı bilin. Hele bindörtyüz 
sene sonra bulutlar bize az gelmeli! 

Sonra nereye gideceksin, dediler. Süleyman bin Cezuli hazretlerine dedim. Peki dedi, 
gittik. Süleyman bin Cezuli, Delail-ül Hayrat kitabını yazan mübarek bir zât. Nasıl olsa 
bekliyor diye bin tane salevat-ı şerife okudum, ruhuna hediye ettim. Kâbe-i 
muazzamayı hiç görmedim, Cenab-ı Peygamberi 'sallallahü aleyhi ve sellem' hiç 
ziyaret etmedim. Lütfen efendim, beni gönderin, dedim. O sene ömre nasip oldu. 
Sonra, şimdi eve dedi. Peki efendim, dedim, gittik. Ben böyle ev görmedim. Küçük bir 
saray. Haremlik selamlık, tam Osmanlı. Selamlıkta, erkeklerin kaldığı yerde yerin 
hazır. Sen de burada kal dediler. Yok, otele döneceğim, dedim. Yarın saat dokuzda 
seni almaya geleceğim, hazırlan dedi. Emrin olur ağam dedik, ertesi gün saat dokuzda 
kalktık, hazırlandık, arabayla geldi. Benim köylerim var, şimdi köylere gidiyoruz dedi. 
Arabayla arazinin içinde dolaşıyoruz, ucu yok. Portakal bağçeleri var, köylüler 
çalışıyordu. Oğlu geldi, o da eczacıymış. Oğlu da Fransadaymış. Arapça bir şeyler 
konuştular, Allah Allah dedi, kolundaki saati çıkardı, bak arkadaş, ben bu saati 
Paristeyken aldım. Bu kıbleyi gösteriyor. Babam da seni çok sevmiş, al bu saat senin 
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olsun, dedi. İstanbula geldim, arkadaşlara, en çok kim kitap dağıttı diye sordum, saati 
ona verdim. Velhasıl, buradan çıkan netice şu: Bir; sorarak yapılan işten mutlaka 
hayırlı netice alırsınız. İki; yabancı bir memlekete gidince, hiç olmazsa aynı gün 
Allahın evini ziyaret edin. Cenab-ı Hak hadis-i kudside buyuruyor ki; Herkes 
misafirini kendi imkanı ve iktidarı nispetinde ağırlar. Doğru. Köylünün evine 
gidersin, şehirlinin evine gidersin. Herkes kendi imkanı nispetinde misafirini ağırlar. 
Allahü teala buyuruyor ki; Benim evime geleni ben şanıma layık şekilde 
ağırlarım.   
Bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' buyuruyorlar ki; 
Bir mü'min Allahü tealaya dua ederse, Allahü teala o duayı mutlaka kabul eder; ama 
üç şekilde. Birincisi, peşin. Yani dua ediyorsun, Cenab-ı Hak veriyor. İkincisi, veresiye. 
Yani, kabul ediyor; ama vermiyor. Ne zaman veriyor? Ya ölürken, ya kabirde, ya 
mahşerde. Yalvarıyorsun, yakarıyorsun, dünyada vermiyor. Ama Cenab-ı Hak sana en 
lüzumlu olan yerde buyuruyor ki; Dünyada iken ettiğin duanın karşılığını peşin 
vermedim; ama en muhtaç olduğun yerde, sırat köprüsünde al bakalım 
şimdi. Bakıyorsun ki, sırat köprüsünü geçmişsin, haberin yok. Üçüncüsü, ne dünyada 
verir, ne ahirette. Ama duayı kabul ediyor? Senin dertlerini giderir, sıkıntılarını giderir, 
borçlarını öder. Bütün maddi ve manevi sıkıntılarını o dua ile hal eder. Allah bu, gel de 
böyle bir Allahın kulu olma 'celle celaluh'. 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- 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif 
günü buyurdular ki; 

Vallahi, billahi, tallahi çok şanslıyız. 
Yani, bunu bir anlasak var ya, ufak 
tefek bütün kusurlar bitecek, 
herkes birbirine âşık olacak. Bunu 
bir anlasak var ya... Biz Kuleli'de 
iken, 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. Çok mühim. Zira, 
bir nimetin kıymeti ne kadar çok 
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bilinirse, cenab-ı Hak söz veriyor ki, arttırırım diyor. Bir nimetin kıymeti ne kadar 
bilinmezse, alırım ve sonra azab yaparım, diyor. Azab ! İnsan olmanın kıymeti, 
sıhhatli olmanın kıymeti, aklının kıymeti, imanının kıymeti, büyükleri tanımanın 
kıymeti, camide olmanın kıymeti... İnsan evine kimi çağırır, kimi davet eder? 
Sevdiğini ve tanıdığını. Sokaktan geçen serseriyi değil 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, işitemiyorum. Çünki, cenab-ı Hak Kur'an-ı 
kerimde; kulakları vardır, işitmezler, gözleri vardır görmezler, diyor. Niye? Kapı kilitli. 
İnsan bir yere girerken kapıdan girer. Peki, kapı kilitliyse... O kapı neresidir? O kapı, 
kalpdir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif 
günü buyurdular ki; 

Bir gün Mübarekler buyurdular ki: 
'Kardeşim, Allahü teala bu 
hizmetlerden dolayı bana bir nimet 
verirse ki, inşallah Cennetini ihsan 
edecek. Çünki, vermek istemeseydi 
istek vermezdi. Cenab-ı Hak bize, 
Efendi Hazretleri'ni tanıdığımız 
günden beri hep dinine uymak, 
onun emirlerine ve yasaklarına 
uymak, sonra da onun dinini 
yaymak nasip etti. Bu, cenab-ı 
Hak'kın bize bir şey vereceğine 
alamettir. Bir insan birisine iyilik 
yapmak isterse, ona bir iş verir. 

Maksat iş değil; maksat; işte sen bunu yaptın, aferin sana. Onun için, bunu al bakalım 
deyip ona bir ihsanda, ikramda bulunmak için, insan sevdiğine ufak bir iş verir. 
Maksadı, o işin karşılığı değil de, tasarladığını, önceden düşündüğünü ona vermek 
içindir. İşte Allahü teala da Cennetini vermek istediği kullarının kalbine bakın neler 
verir: Evvela, O'nun sevdiği bir kuluna onu tanıştırır. Bu, Allahü tealanın kullarına olan 
en büyük merhametidir. Neden ? Eshab-ı Kiram'a Peygamber Efendimiz'i tanıttığı gibi. 
Nitekim görüp de tanımayanlar var. Ebu Cehil var, Ebu Leheb var. Bunlar gördüler; 
ama tanımadılar. Tanımak ayrı şey, görmek ayrı şey. Bir beyt var Mektubat'ta, ne 
güzel : 

'İyiliğe elverişli olmayan kimse faidelenemez, Peygamber'i dahi görse.' 

Demek ki, Allahü teala bir kuluna Cennetini vermek mi istiyor, evet; evvela onun 
karşısına, onu Cennete götürecek bir vasıtayı ihsan eder. Kat'iyyen vasıtasız iş olmaz. 
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Elektrik, ses, şu konuşmamız, efendim her şey ama her şey vasıtayla. İşte Allahü 
teala Cennetini vermek istediği kullarına ne veriyor evvela, bir vasıtayı veriyor. 
Ahiretin vasıtası, Cennetin vasıtası, evvela Allah'ın sevgili kullarıdır. Evliyalardır, 
âlimlerdir, Mübarekler'dir. Bunlar, insanı Cennete götüren vasıtalardır... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 
buyurdular ki; 

Allahü teala Kur'an-ı kerimde bir 
âyet-i kerimede; Kendinize vesile 
arayın. Diğer bir âyet-i kerimede 
ise; Dostlarla beraber, sadıklarla 
beraber olun, buyuruyor. Bu 
sadıklarla beraber olmak, Allahü 
tealaya kavuşturacak, Cennete 
kavuşturacak vasıtalara kavuşmak, 
seadet alametidir. Nitekim işte 
Mübarekler de Abdülhakim Arvasi 

Hazretleri'ni buluyorlar, tanıyorlar. Elhamdülillah senelerce sohbetlerinde bulunuyorlar 
ve sonra aldıkları feyzi size, bize, her tarafa yayıyorlar. Nasıl yayıyorlar ? Vasıta ile. 
Hangi vasıta ile ? Enver Abi var işte, iyi değil mi bu vasıta, maşallah, var vallahi, 
kitaplar var. Bu kadar eserler var. Bunların hepsi birer vasıta. Gaye ne ? Gaye tektir. 
İki gaye olmaz. Gaye bir: İlahi ente maksûdî ve rızake matlûbi. Ya Rabbi, benim 
maksadım, gayem sensin. Bu bir tarafa, bir de; İlahi Ya Rabbi, benim gayem para, 
dünya, denirse. Bu da bir tarafa... O da bir vasıta ama Allahü tealanın rızasını 
kazanmak için vasıtayı seçen ile insanların takdirini, insanların beğenmesini, 
insanların tebrikini, insanların önünde eğilmesini, beyefendi, paşa efendi, zengin 
efendi dedirtmesi için de vasıtayı yaratmış Cenab-ı Hak. Nedir o ? O vasıta da paradır. 
Birisi hayal; çünki bugün sende yarın başkasında. Ölünce de bir şey yapamıyorsun. 
Dağıtıyorsun dosta düşmana, bitti. Bakın Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi vesellem' 
ne güzel dua ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki :'Ya Rabbi, Beni sevene 
hayırlı mal ver. Bana düşman olana çok mal ver.' 

Sübhanallah! Ya Rabbi, beni sevene hayırlı mal ver, buyurulmuş. Enver Abi bakıyor ki 
kime ne versin ? Neden ? Çünki ben Peygamber Efendimiz'i seviyorum 'sallallahü 
aleyhi ve sellem'. Bir malın hayırlı olup olmadığı, sarf edildiği yerden belli olur. Malın 
en hayırlısı, insanın rızkına sarfedilendir. Rızka verilen para, yani yiyecek parası. Ya 
Rabbi, bana düşman olanlara çok mal ver, buyurulmuş. Bu, Peygamberimiz'in 
duasıdır. Neden ? O çok mal, ona daha çok günah işletir.Onun Cehennemdeki yerini 
daha çok azdırır. Ondan dolayı bu duayı yapmış Peygamber Efendimiz. Allahü teala 
hadis-i kudsi'de buyuruyor ki: 'Ey dünya, bana hizmet edenlere hizmetçi ol.Yani, 
dinime hizmet edenlere hizmetçi ol, yardımcı ol. Sana hizmet edenlere yani 
seni imar etmek için, seni ihya etmek için uğraşanlara güçlük çıkar.' 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü 
buyurdular ki; 

 
Siz hiç Enver Abi'yi ağlarken gördünüz mü ? 
Enver Abi hep gülüyor maşallah. Maşallah, 
hasta oluyor yine gülüyor, sıkıntısı oluyor 
yine gülüyor. Allah güldürsün. Allahü teala 
hadis-i kudsi'de buyuruyor ki: 'Ey dünya, 
dinime hizmet edenlere yardımcı 
ol.' Elhamdülillah, cenab-ı Hak o kadar çok 
yardım ediyor ki, işte siz varsınız ya. 
Bundan daha büyük yardım olur mu ? 
Cenab-ı Hak en sevdiği kullarını bize 
yardımcı vermiş. Hep beraber çalışalım, 
Rabbimiz'in rızasını kazanalım diye. 

Allahü teala bir kuluna Cenneti vermek isterse, evvela ona Cennete götürecek vasıtayı 
verir. Vasıta nedir ? İşte hizmetler var, kitaplar var, camiiler var, sadaka var, oruç 
var, ramazan var, ramazan da cennete götürecek bir vasıta. Teravih var, güler yüz 
var, tatlı dil var; bunların hepsi güzel şeyler. Bir mektup gelmiş. Mektupta, Afrika'nın 
bir yerinden nasıl dua ediyor. Buyurdular ki, Efendim, ( bakın abiler dikkat edin ), bir 
kitapta okudum. Bir müslümanı sevindirene Allah celle celalühü bin sene namaz 
sevabı veriyor. Bin sene nafile hac sevabı veriyor, bir müslümanı sevindirene. Peki 
bunun aksi ne ? Aksi çok tehlikeli. Bir mü'minin kalbini kırana, yetmiş kere Kabe'yi 
yıkma günahı veriyor. Evet, çok sevabı var; ama aksi de çok tehlikeli. Bir müslümanı 
sevindirene Allah bin sene nafile sevabı veriyor. Bir mü'minin kalbini kırana da yetmiş 
kere Kabe'yi yıkma günahı veriyor. Hocamız öyle buyuruyorlar: 'Bu asrın silahı, ne 
atom bombası, ne hidrojen bombası; güler yüz, tatlı dil. 'Her kalbi fethedersiniz. 
Herkesi sevindirirsiniz ve o kadar da ecir ve ücret alırsınız. Bitti. Kızmak yok, 
münakaşa yok; güleryüz tatlı dil var. Hanımına karşı, çoluk çocuğuna karşı, amirlerine 
karşı, memurlarına karşı, ama içinden çok kızmak geliyor, aynaya bak kendine kız. 
Kendinden başka kızılacak var mı?  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim bir Ramazan-ı şerif günü, bir iftar yemeğinden sonra buyurdular ki; 

Mübarek Hocamız buyurdular ki; "Allahü teala bana bir nimet verirse, inşallah 
vereceğine alamettir, Rabbime diyeceğim ki; Ya Rabbi, benim dünyada kardeşlerim 
vardı, arkadaşlarım vardı, ben bu hizmetleri yalnız başıma yapmadım. Onları da 
isterim. Ve mahşer yerine dönerim. Mahşerde bütün arkadaşları bulurum ve hep 
beraber gideriz.' Hocamıza dedim ki, bir tanesi kaybolsa ne olacak? Çünki, orası çok 
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kalabalık. Hocamız buyurdular ki : 
"İnsanların işi karışıktır. Ama 
cenab-ı Hakkın işleri karışık 
değildir. Dünyada kim kimi 
severse, beraber olacaktır 
ahirette. Dünyada kim kimi 
severse ahirette de beraber 
olacaktır.' Hocamızı, Enver Abiyi 
sevenler beraberler inşallah. 
Başka çaresi yok bunun. Çünki, 
insan bir anda iki yolda birden 
olamaz. Ya bu yoldadır, ya da 
başka bir yoldadır. Birisi ahirete 
gidiyor. Birisi felakete gidiyor. 
Hangisini istersen seç. Efendim, 

ben bazen oraya gidiyorum bazen buraya gidiyorum, ne olacak benim halim, derse, 
tövbeye devam. Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' bize misal olsun diye şöyle 
dua öğretiyor :'Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbî ala dinik. 'Ey 
kalbleri çeviren Rabbim, ey kalbleri döndüren Rabbim, benim kalbimi senin 
dininde sabit kıl.' Kalp demek, dönek demek zaten. Ben senin dininde olarak 
yaşamak ve dininde olarak ölmek istiyorum. 'Allahümme ya mukallibel kulub sebbit 
kalbi ala dinik.' İşte bu. Bu iftarı verene, bu iftara gelene, bu iftara sebep olana Allah 
ecir versin (amin). Bu çatının altında beraber bulunanlara, ayakta olanlara, 
oturanlara, hep beraber, Allah Cenneti nasib etsin. Amin deyin...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim bir Ramazan-ı şerif 
günü, bir iftar yemeğinden sonra 
buyurdular ki; 

Cenab-ı Hak ayırmasın. Yedik, içtik, 
bunlar hayal oldu, bitti. Allah ömür 
verirse, bir dahaki Ramazanda ya 
varız ya yokuz. Vallahi bunu 
söylemek istemezdim ama biraz 
önce elimi yıkadım. Sübhanallah, 
şimdiye kadar dikkat etmemişim, 
bir de baktım, Allah Allah, saçımın 
üstünde beyaz kıllar başlamış, 
beyazlamış yani. Laf lafı açtı. 
Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' bir 

adam tutmuş parayla. Bir adama maaş vermiş, demiş ki, olur olmaz zamanlarda gel, 
bana de ki, 'Ya Ömer, bir gün öleceksin. Ben dalarım dünya işine, Rabbimi, ahireti 
unuturum. Sen bana hatırlat bunu, demiş. Hazret-i Ömer bile böyle demiş. Adamcağız 
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da tabii maaşının hakkını ödemek için, Hazret-i Ömer tam yemek yiyecek, karşısına 
dikiliyor. Söylemesine bile hacet yok. Hazret-i Ömer adamı gördüğünde, tamam diyor. 
Tam besmeleyi çekecek, Ya Ömer, vallahi sen bir gün öleceksin diyor. Sübhanallah, 
peki diyor, Allah kabul etsin, kaldırın sofrayı. Hazret-i Ömer tam bir yere gidecek, 
karşısına dikiliyor, maaş veriyorsun. Helal ettireceğim bu parayı, diyor. Ya Ömer, 
vallahi sen öleceksin. Senelerce böyle... Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh', sonunda 
demiş ki; Seni bugün emekli ettim.Tam maaşla. Emeklisin artık. Neden ? Vazifemizi 
suistimal mi ettik, yani yanlış mı ettik, diye sormuş? Gayet güzel yaptın; ama bugün 
aynaya baktım, saçımda beyaz kıl gördüm. Artık bu saçımdaki, sakalımdaki beyaz kıl 
bana hep ölümü hatırlatıyor, buyurmuş. Dolayısıyla, saçına ak düşen, buna rağmen 
hâlâ Allah demeyip de para diyenlere Allah yardım etsin. Eyvah ! Ya, Allah diyecek, ya 
da para. Efendim para demeyecek mi ? Parayı Allah için derse olur. Nefsi için derse 
felaketine sebep olur.O, yol ayrımıdır çünki. Sübhanallah. Cenab-ı Hak hepimizin 
günahlarını afv ve mağfiret etsin. Son nefeste imanla ölmek nasip eylesin. Allah bu 
vasıtadan ayırmasın. Bu hizmetler var ya, ahirette belli olacak. Şimdi dünyada 
anlaşılmaz bu iş. Ahirette belli olacak... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü ve Ramazan-ı şerif 

Bayramını tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

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

Enver abim'in İhlas Holding'de VİP salonunda yemekli sohbeti vardı. 
Huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Yemekden 
sonraki sohbetde, Enver abim buyurdu ki; 

Enver abinin sıhhati yerinde. Başınız sağlam olmazsa o vücud ne işe yarar? 
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki; Ben şu dünyada iki insana 
gıpta ediyorum. Birincisi, âlimdir; eserleriyle insanlara faydalı olur. İkincisi, zengindir, 
varlıklıdır; fakir, fukaraya yardım eder. Mübarekler, Herkese Lazım Olan İman 
kitabında buyuruyorlar ki; İlim çok önemlidir, fakat mal ile desteklenirse. Çok zengin 
veli bir zât varmış. Bir kişi de bunu duymuş. Bu kadar mal bir Allah adamında olmaz 
demiş. O zâtın yanına gitmeye karar vermiş. Gittiği yerlerde buralar kimin diye 
sormuş, hep falan zâtın demişler. Olmaz böyle şey demiş ve en sonunda bu mübarek 
zâtın tekkesine gelmiş, sohbetine oturmuş. Bir müddet sonra bu mübarek zât bunun 
yanına gelip; Eğer, bir mü'minin kalbinde saman çöpü kadar dünya sevgisi varsa, o 
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kişinin Allahü tealayı 
tanıması haramdır, 
mümkün değildir. Peki bu 
kadar mal, bu kadar mülk 
niçin? Daha da çok olsun! 
İnsan bu dünyada malı iki 
şekilde kullanır. Birincisi, 
Allahü tealanın dinine 
hizmet etmek. İkincisi, 
Allahü tealanın fakir 
kullarını doyurmak, demiş. 

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

yalvardım, yakardım. Acaba hangi ibadetimi beğendin, diye dua etmiş. Allahü teala 
da, Fakir kullarımı doyurdun, onlara baktın, bundan ben çok razı oldum, buyurmuş. 
Bizim dinimiz; yaptığın her ibadetten acaba kabul oldu mu yoksa olmadı mı diye 
şüphelen ama yedirdiğin yemek, rızık muhakkak kabul olmuştur, buyuruyor. 
İnsanların midesi aç olur, bir de kalbi aç olur. Yani, açlık iki manaya gelir. Eğer kalbini 
doyurursan, Cennete gidersin. Kalbin gıdası ise, ilimdir. Büyükler buyuruyorlar ki; 
Kalbinde sıkıntısı olan, ilimle uğraşsın. İlimle uğraşmak, kalbe ferahlık verir. Efendim, 
çok sıkılıyorum, patlıyorum, diyorlar, Kitap okuyun. Dinimizde sıra şudur: Önce iman 
etmek, sonra ilim öğrenmektir. Neden? Namaz kılacaksın, ilmin yoksa, namazın 
şartlarını, abdestin şartlarını bilmiyorsan namazı nasıl kılacaksın? O halde ilim çok 
önemlidir. Cenab-ı Peygamber hadis-i şerifte buyuruyorlar ki; İlmin rütbesi, derecesi, 
derecelerin en yükseğidir. Ondan büyük derece yoktur. Mübarekler bir abiye 
buyurdular ki; İlim, en büyük rütbedir. Onun üzerinde bir rütbe daha vardır, o da ilm-i 
siyasettir. Eğer ilm-i siyasetiniz yoksa, ilim öğrettiğinizi zan edersiniz ama milleti de 
ifsâd edersiniz, yahut da fitneye sebep olursunuz. Allah muhafaza etsin. Kendinizi de 
yakarsınız, başkasını da yakarsınız. 

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

- devamı var - 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah. 
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Enver abim buyurdular ki; 

Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü 
vesselam' buyuruyorlar ki; Mahşer 
çok müthiş bir şeydir. Mübarekler 
buyurdular ki; Mahşer, 
Ortadoğu'da olacak. Dünya böyle 
yuvarlak değil, düz olacak. Mahşer, 
terazi, o mizan, Ortadoğu 
bölgesinde olacak. Yer beton, tek 
bir bitki, tek bir ağaç yok. Güneş 
çok alçaklara kadar inecek. 
İnsanlar günahları nispetinde tere 
boğulacaklar. Ellibin ahiret 
senesinden uzun sürecek. İnsanlar; 

ya Rabbi, Cehenneme at, razıyız; ama bizi kurtar bu felaketten diye, yalvaracak. Öyle 
bir acı azap! Temmuz-Ağustos'ta sokağa çıkın bakalım, ne olacak? Böyle bir mahşer 
gününde, böyle bir dehşet gününde, Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' 
buyuruyorlar ki; Yedi sınıf insan, Arşın gölgesi altında, serin suların başında olacak. 
Kim bunlar ya Resulallah, diye sormuşlar. Biri, adaletle hüküm veren emirler. 
Herkesin emrettiği bir ekip vardır. Üç kişi, beş kişi, bin kişi. Allah korusun, 
maiyetindeki insanlara kendi akrabalığı, kendi nefsi sebebiyle iltimas edenler, bundan 
mahrum kalacaktır. Hazret-i Ömer 'radıyallahü anh' buyuruyor ki; Babam gelse 
İslamiyetin emrini tatbik ederim, hiç bakmam gözünün yaşına, adaleti uygularım. 
Hazret-i Ömer bu 'radıyallahü anh'. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Sadaka, birini sevindirmek, belayı önler, 
ömrü uzatır. Bir gün mübarek Hocamız, 
torunu Ferruh ve annesi, üçü Boğaza 
gezmeye gittiler. Ferruh da sekiz-on 
yaşında. Rumeli Hisarının dibinde yeşil 
bir yer buldular, örtüyü serdiler, 
yiyecekleri ortaya koydular. Sofrayı 
kurdular, Mübarekler, sağa doğru bir 
yere baktılar, orada bir ihtiyar var, kim 
bilir kaç günden beri aç. Hemen bir 

tabak aldılar, yiyecek ne varsa koydular, Ferruh'un eline verdiler. Ferruh, al bu tabağı, 
götür şu ihtiyara ver. Onun herhalde karnı çok aç, onun karnı açken, biz bunu 
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yiyemeyiz, buyurdular. Bu hıristiyan mı, müslüman mı, fasık mı, demediler! Bir 
mahlûk. İster insan, ister hayvan. Ama bir mahlûk, sahibi öyle yaratmış. Ferruh aldı 
tabağı gitti, o kalkınca Ferruh'un olduğu yere koca bir taş düştü. Hocamızın gelini 
diyor ki; İmkân ve ihtimal yok, o taş başına gelecekti ve çocuk orada ölecekti. Çünki, 
düşerken görmedik. Küt diye yere vurunca, hepimiz şaşırdık kaldık. Mübarekler 
buyurdular ki; Kalkın, sadaka hayatımızı kurtardı. Torun, evlat. Hemen eşyalarını 
topladılar ve; Sadaka belayı önler, ömrü uzatır. Eğer aç insana bu gıdayı 
göndermeseydik, başımıza felaket gelmişti, buyurdular. Arkadaşlar, herkesle 
hesaplaşabilirsiniz; ama Allah ile olmaz. Hiçbir köle, efendisi ile pazarlığa girmez. Köle 
haddini bilmelidir. Ne emr edilmişse, onu yerine getirmelidir. Ben bunu yaptım, 
dersen. Sen kimsin yahu? Dolayısıyla, hiçbir hizmetçi, hiçbir evin kölesi, iki eve birden 
hizmet etmez. Çünki ettirmezler. Ya burada kalacaksın, ya başka yerde. Onun için, 
herkesin bir efendisi, bir sahibi vardır. İki efendi, iki sahip olmaz. Nitekim, iki Allah da 
'celle celalüh' olmaz. Allah bir, mürşid bir. Hepsi bir! Kâbe bir, Kur'an-ı kerim bir. 
Onun için, ikileşti mi, şirket eder. Sadaka belayı önler, ömrü uzatır. Aşikâr, misal 
aşikâr. Ferruh kalktı, sadaka vermeye gitti. Onun için, mübarek Hocamız buyurdular 
ki; Bu zamanda, bu asırda verilecek en kıymetli sadaka, birine İslamiyeti öğretmektir. 
Bir kitap vereceksin, başka çaren yok. Yedir içir; ama ruhunu da besle. Çünki, insan 
sadece et ve kemikten değildir. Onun bir de ruhu vardır. Nasıl etin, kemiğin gıdaya 
ihtiyacı varsa, ruhumuzun da o gıdaya ihtiyacı var. Ruhun en büyük gıdası, ilimdir, 
sohbettir, Kur'an-ı kerimdir, namazdır. Bunlar ruhu besler... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Arapçada, Avâmilde bir kaide var. Helekel âlimun. 
Heleke, helak oldu. Kimler?Âlimler. Ömrünü ilme 
vermiş, hepsi helak olmuş. Bütün âlimler! İllel âmilün. 
Ancak o kitapları yazanlar veya okuyanlar, onunla 
amel edenler hariç... Bugün Mektûbâtı dinliyordum, 
İmam-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 hariç. 

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 takdir etsinler veya başka niyetle yaptıklarına, bunun benimle alakası yok, 
diyecektir. Bunlar sol tarafa konulacaktır. Onun için, çok büyük ümitlerle gelen, büyük 
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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... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mehmed Ma'sum hazretleri 
'kuddise sirruh' buyuruyorlar ki; 
Allahü teala buyuruyor ki; "Tevbe 
ve istiğfar ederseniz, 
imdadınıza yetişirim". Başımdan 
geçen bir olay var. Kazablanka'dan 
tayyareye bindim. Londraya 
giderken, yolda Dinde Reformcular 
kitabını okuyordum. Tam 
Londra'ya geldim, bitti. En 
sonunda; tevbe ve istiğfar 
ederseniz, imdadınıza yetişirim, 
yazıyordu. Kitap bitti, çantaya 

koydum. Havaalanında herkesin bavulu geldi, benimki yok. Kırmızı bavuldu. Ya Rabbi, 
nereye gideyim, dedim. Üzgün bir vaziyette, aklıma bu geldi. Biraz önce okudum, 
cenab-ı Hak tevbe ve istiğfar ederseniz, imdadınıza yetişirim, buyuruyor. Hemen bir 
yere oturdum, tesbihimi aldım, ihlasla, içimden, ciğerimden, kalbimden, istiğfar 
etmeye başladım. Siyah bir tesbih vardı, seksen veya seksenbeşe kadar geldim. Daha 
yüz olmadı, gırgır gırgır bir ses geldi. Kimse yok, hayırdır inşallah dedim. Tesbih 
elimde, dondum bekliyorum. Bavul geldi. Orada iki gün kaldım. Son gün hesap kitap 
gördük, tayyareye yetişeceğiz, bir baktım, para üstü, bana fazla iade geldi. Yani, 
listeye göre, biraz daha fazla alınması lazımdı. İsterseniz geriye dönelim. Kul hakkıyla 
ölmektense, tayyare kaçarsa kaçsın. Çünki, hıristiyanın hakkı daha zor, dedim. 
Kasiyere gittim, bilgisayara bir daha girdi, ben mahv oldum, dedi. Neden, dedim. 
Daha düşük olan, başkasının hesabı size gelmiş, dedi. Ne kadar borcum, dedim, 
hemen çıkardım, verdim. Bir dakika. Siz hangi millettensiniz, dedi. Türk ve 
müslüman, dedim. Memleket neresi, dedi. Türkiye, dedim. Neresinden, dedi. İstanbul, 
dedim. İstanbul'u biliyorum, dedi. Şaşırdı kaldı. Hayatımda ilk defa böyle dürüst 
insanlarla karşılaşıyorum, dedi. Dinimiz insanın ne olduğunu, iki şekilde bildirir. Birisi, 
lisan-ı kâl, birisi, lisan-ı hâl. Birisi, lak lak konuşur. Seni sever, senin için canını feda 
eder; ama bunların hiç birisinin hükmü, yüzde yüz geçerli değildir. İcraatına bakmak 
lazımdır. Eğer icraatı dinimizin emr ettiği şekildeyse, konuşmasa da, iyi bir noktaya 
gelir. Ama icraatıyla kelamı farklıysa, iyi değildir. Lisan-ı hâl, lisan-ı kâlden entaktır.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim, 24.05.2012 Perşembe 
günü Güzelşehir'de buyurdular ki;  

Peygamber Efendimiz buyurdular 
ki; (Mü'minin yüzüne bakmak 
ibadettir.) Sadaka Resûlullah 
"aleyhissalâtü vesselâm". Sadaka; 
doğru söyledi, demektir. Güler yüz, 
tatlı söz, dînimizim emridir. 
İslamiyet'in tarifi budur. Dün 
akşam Mübarekleri dinliyordum. 
Buyuruyorlar ki; Eğer namazlardan 
sonra, hiç değilse bir namazdan 
sonra, müsait olunduğu zaman, 11 
İhlâs-ı şerîf okuyan, Cennette 

istediği köşke gitsin. Seçim ona bırakılıyor, ne isterse seçer.  

Cenâb-ı Hak bizi mümtaz kılmış. Nasıl? 

1. Evvela, bizi Allah insan yarattı, hayvan yaratabilirdi. 

2. Müslüman yarattı. Âdem "aleyhisselâm" Cenâb-ı Hakka; yâ Rabbî, benden gelecek 
milyarlarca çocukların hepsi peygamberlere inanacak mı, müslüman olacak mı? 
Cenâb-ı Hak; hayır, bin kişide bir kişi inanacak, buyurdu. Abiler, bir düşünün, o bin 
kişiden bir kişi olmak ne demektir? Hepimize özel tahsis olarak İslamiyet, Ehl-i sünnet 
nasip olmuştur. 

3. Bize Ehl-i sünnet itikadı nasip etmiştir. Dünyada bir milyar Müslüman var. Ama bin 
türlü tefrika var. Zaten Cenâb-ı Peygamber "aleyhissalâtü vesselâm" buyuruyor 
ki: (Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, bunun bir tanesi kurtulacak, 72'si 
Cehenneme gidecektir.) O kurtulan fırkanın alâmeti nedir yâ Resûlallah? diye 
sorulunca, (Benim sünnetime ve cemaatime tâbi olanlardır) buyurdular. Yani, 
bana ve cemaatime tâbi olan, demiştir. Burada sünnet, dindir, islamiyettir. Cemaat de 
Eshâb-ı kirâmdır. Bana ve Eshâbıma tâbi olanlar için Cehennem yoktur. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Enver abim, 24.05.2012 Perşembe günü Güzelşehir'de buyurdular ki; 

Ur çıkmayınca nur girmez. Peygamber efendimizi "aleyhissalâtü vesselâm" görenlerin, 
kendilerinde ilk hissettikleri husus; kendilerinden dünya sevgisi, para sevgisi 
şeklindeki urun çıkması, yerine nur gelmesiydi. Nur gelince de, her taraf 
aydınlanıyordu. Mübarek Hocamızın bize aylarca, yıllarca anlattıkları buydu. Ne 
anlatıyorlardı? Büyüklerin sevgisini. Niye? O ur çıksın diye. Yoksa, kitap okumaktan 
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maksat, kafaya bir şeyler doldurmaksa, 
teybini doldur, kitaplarla beraber 
onlardaki bilgileri çantanda taşı. O ur 
çıkmadıktan, temizlenmedikten sonra, o 
bilgilerin ne faydası vardır?  

Beyne bir şeyler doldurmak ma'rifet 
değildir. İlim, beyne yazılmaz, kalbe 
yazılır. Çünki, insan ölürken her 
şeyinden mahrum kalmaya başlar. 
Hatta ruh çıktıkça, insanın beyninden 
yavaş yavaş kanın çekildiğini, yavaş 

yavaş renginin sarıya döndüğünü yanındakiler görüyor. O anda hiçbir şey hatırlamaz, 
ama kalb çalışıyor. Mühim olan, kalbin Allah demesidir. Büyükleri seviyorsa, 
muhabbeti tamsa, itaati tamsa, kalbi Allah der. İşte böyle, Allah diyerek vefat eden, 
hüsnü hatime ile [güzel sonla, yani îmânla] inşâallah gitmiş oluyor. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

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

Enver abim'in İhlas Holding'de VİP salonunda yemekli sohbeti vardı.  

Huzurpınarına hizmet eden arkadaşlarını da getir buyurmuşlardı. Yemekden 
sonraki sohbetde, Enver abim buyurdu ki;  

Allahü tealaya hamd olsun. Halimiz her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Tabii 
iyinin daha iyisi olacaktır. Birkaç hedefimiz daha kaldı. Dua edelim de Allah bizi o 
hedeflere kavuştursun inşallah. Allah rahmet eylesin, bir gün Mübarekler buyurdular 
ki; Artvin'de su arıtma cihazı satan da, bu sevaba dahildir. Dolayısıyla, burası bir 
şirkettir, buraya 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 
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köleymiş ve pazarda satılıyormuş. Ama çok da güzelmiş. İnsanlar cüzdanlarını 
doldurmuş onu satın almaya gidiyorlarmış. İhtiyar mı ihtiyar bir kadın da üç tane eski 
bir ipi boynuna asmış, onunla satın alacakmış. Sen dur bakalım. Bütün zenginler, 
padişahlar bu köleyi satın almaya geliyor, sen de bu üç tane iple mi satın alacaksın, 
demişler. O da demiş ki; İsmim yazılsın yeter... Süleyman aleyhisselam da hem 
Peygamber hem de padişahmış. Her yerden hediyeler geliyormuş. Bir karınca da bir 
çekirge bacağını kapmış, Süleyman aleyhisselamın sarayına gitmiş. Karıncaya, nereye 
gidiyorsun, demişler. Hediyemi götürüyorum, demiş. Sen dalga mı geçiyorsun? 
Herkes büyük hediyelerle gelirken, sen bu çekirge bacağını mı götüreceksin, demişler. 
Karınca; oraya gidince bacağa bakmayacaklar, kim hediye getirmiş diye bakacaklar. 
Hediye getirenlerin listesine girmek için gidiyorum, demiş. 

Dolayısıyla, bir Namaz kitabını alırsın verirsin. Çünki, bu dinin iki tane ayağı vardır. 
Birincisi öğrenmektir, ikincisi de öğretmektir. Eğer bize ecdadımız dinimizi 
öğretmeselerdi, biz şimdi kim bilir ne olurduk? Müslüman olamazdık. Eğer onlar 
canlarıyla, mallarıyla, kanlarıyla, bol fedakârlıklar göstermeselerdi, hiç birimiz 
İslamiyyeti bilemezdik. Peki, bizden sonra gelecek olan nesiller; ecdadımız bir sürü 
fedakarlık yapıp size bunları öğrettiler, peki sizler bize bunları niçin öğretmediniz, 
derlerse halimiz ne olur? Onun için az da olsa bir şeyler yapmalıyız. Sponsor olmalıyız. 
Buradaki 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 Cennette olursun. Ben bu abilerle beraber olmak 
istiyorum... 

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

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

Hayat onunla güzeldi. 

Fî emanillah.
 
 

 

 
 
Enver abim, 24.05.2012 Perşembe günü Güzelşehir'de buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; her yere ışık vermek nasıl ki güneşin elinde değildir, 
büyüklerden de feyz böyle gelir. Ama kim alır? İnsan olarak, muhabbeti en çok olan, 
en çok alır. En çok muhabbet kimde vardır? Haramlardan sakınanda vardır, farzları 
yapanda vardır, itaat edende vardır. Kim ne kadar haramdan sakınır, ne kadar 
günahtan sakınırsa, ne kadar itaat ederse, onun kalbinin kapısı açılır ve Allahü teâlâ 
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ona o kadar çok feyz verir. Kalbin 
kapısı tıkanırsa, ona vermez. 
Efendim, bir şekilde o feyz vücuda 
girerse ne olur? O çok tehlikelidir. 
O feyz vücutta değişerek zehre 
dönüşür, bu sefer Allahü teâlâya 
karşı, Peygamberine karşı 
"aleyhissalâtü vesselâm", Allah 
adamlarına, din kardeşlerine karşı 
düşmanlığı, kin ve nefreti artar. 
Allah korusun. Bütün bunların 
sebebi, onun büyüklerle olan 
irtibatı kesilmiş, bir başka deyimle 
sigortası atmış demektir. Bundan 
kurtulmasının iki çaresi vardır: 

1. Ya devamlı işlediği günaha tövbe edecek, çünki bu, büyük engel teşkil eder. 

2. Veya bağlı bulunduğu zât hakkında en ufak bir şekilde tereddüt ve şüpheye 
düşecek düşüncesi olmayacaktır, nerede kaldı ki fiiliyatı olsun. Allah yüz bin defa 
muhafaza etsin. Nitekim Peygamber efendimizin "aleyhissalâtü vesselam" her hangi 
bir sözüne, herhangi bir kelimesine, herhangi bir şeyine itiraz eden kâfir olur, 
buyuruldu. Mesela biri anlatırken, karşısındaki, böyle şey olmaz dese, arkadaşı ona; 
bunu Cenâb-ı Peygamber "aleyhissalâtü vesselâm" buyurmuş dese ve o da tövbe, o 
söylediyse doğrudur dese, zararı olmaz. Çünki o, kime ait olduğunu bilmediği için öyle 
bir itirazda bulunmuştu. Büyükler de, (İnne-l 'ulemâ veresetü-l enbiyâ: âlimler, 
peygamberlerin vârisidir.) olduğuna göre, akıl ersin ermesin, herhangi bir hususta 
en ufak bir şüphe ve tereddüt olduğu zaman felaket sınırına yaklaşılır. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim, 24.05.2012 Perşembe günü 
Güzelşehir'de buyurdular ki;  

Mübarekler bir gün buyurdular ki; 
Mehmet Masum hazretlerinin binlerce 
halifesi ve on binlerce de talebesi vardı. 
Bu halifelerinden biri de Rükneddin Han 
idi. Han, vali demektir. Bir gün Mehmet 
Masum hazretleri Rükneddin Hanı 
ziyarete gidiyor. O esnada talebelerle 
sohbet ediyorlar. Mehmet Masum 
hazretleri gelince, Rükneddin Han 
sohbeti kesiyor, saygıyla ayağa kalkıp 
yer gösteriyor. O mübarek de bağdaş 
kurup oturuyor. Mehmet Masum 

hazretleri diyor ki, sizi çok neşeli görüyorum, benden evvel ne konuşuyordunuz? 
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Rükneddin Han, birbirimizin yaşını soruyorduk, diyor. Rükneddin Han'a; peki sen kaç 
yaşındasın? buyuruyor. Efendim, bendeniz 3 yaşındayım. Tabii herkes anlıyor, ama 
sebebini itiraf ettirmek istiyor. Niçin 3 yaşındayım dediniz? Efendim, sizi tanımadan 
evvelki hayatım sıfırdı. Onu ben hayattan kabul etmiyorum. Çünki, kalb yoktu, 
ibadetler eksikti. Sizi tanıdıktan sonra dünyaya geldiğimi kabul ederek, onu, yaşım 
olarak kabul ettim, diye itirafta bulunuyor...  

(El mer'ü mea men ehabbe.) Sadaka Resûlullah "aleyhissalâtü vesselâm". 
İnşâallah âhirette de beraber oluruz. Doyulur mu? Onun için, muhabbet var olduğu 
müddetçe korkmayalım. Ama sevgi ve muhabbet kaymışsa, kaçmışsa, sonu büyük 
felaket olur. Burası şimdi aydınlık, ama burası zifiri karanlık olsun der miyiz? Niye 
karanlık olsun ki. Çünki, Cem-i zıddeyn muhaldir. İki zıt şeyi bir araya koyamazsınız. 
Dolayısıyla, kalbde bir tek sevgiye yer vardır. Tercih bize aittir. Ya dünya sevgisi, 
yahut da Allah sevgisi olacaktır. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim, 24.05.2012 Perşembe günü 
Güzelşehir'de buyurdular ki;  

Efendim şimdi bir tevafuktan bahsedeyim. 
Bizim hanımla beraber bir ülkeye gitmeye 
karar verdik. Sıcak, güneşli bir yer olan 
Ürdün Amman'a gideceğiz. Biletler alındı. 
Bilete bir baktım ki, gidiş Cuma öğlen 
vakti. O gün o saatte gitmeye biz mecbur 
muyuz? dedim. Bileti Cumartesi gününe 
değiştirdiler. Dün akşam bir şey okudum. 
Bir mübarek zât varmış. Evde un yok. 

Tutmuş buğdayı eşeğine yüklemiş, değirmene doğru yola koyulmuş. Abiler, Honaz'da 
dayımın değirmeni vardı. O un kokusu, o yukardan suyun akışı, o değirmen taşını 
çevirmesi var ya, o kadar güzeldi ki. Değirmencilik de yaptık yani. Neyse, çuvalı 
indirirken merkep kaçıyor. Merkebi aramaya çıksa, Cuma namazı kaçacak. Sen nereye 
gidersen git, ben Rabbimin emrinden çıkmam, ben doğru Cuma namazına gidiyorum, 
diyor. Cuma namazını güzelce kılıyor. Cuma'dan sonra bakıyor, merkep yine yok. 
Tarlaya gitse merkep lazım. Un için zaten yine merkep lazım. Ben de eve gidip biraz 
dinleneyim, sonra çaresine bakarız diyor. Eve gelince, ahırdan eşeğin sesi geliyor. 
Hanım, bu eşeğin burada işi ne? diyor. O da, bu gün ödüm patladı, az kalsın 
ölüyordum, diyor. Bir aslan merkebi önüne katmış, bir o tarafa, bir bu tarafa, derken 
bu eşeği ahıra kadar getirdi. Ben de korkudan odanın bir köşesine saklandım. 
Pencereden baktım, aslan gerisin geriye gidiyor. Hanım, bu eşek bizim merkep değil 
mi? Evet bizim merkep. Adam şaşırıp kalıyor. Bey, karnın açtır. Taze un geldi. Sana 
ekmek yaptım. Hanım, un nereden geldi, diye soruyor. Sorma bey, komşu, değirmene 
gitmiş, kendi unu yerine bizim unu getirmiş, yanlışlığı anlayınca da unu bize bıraktı. 
Yani, un geldi. Bey, yalnız kötü bir haber var. Ne olmuş.? Bizim komşu tarlasını 
sularken unutmuş kalmış, bizim tarla sulanmış. Ya öyle mi? Şimdi adam ellerini 
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açmış. Allah'ım ben senin bir emrini dinledim, sen benim üç tane isteğimi 
yerine getirdin. Şimdi böyle bir Allah varken, başkasının kapısına ne diye gidersin? 
Vallahi Allah var. Bazen biz elimizi başka yerlere açıyoruz. Allahtan iste...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler, Allah rahmet eylesin, birgün; arkadaşlarımızdan birine kim rastlarsa 
kurtulur efendim, buyurdular. Onun için insan, beraber olduğu kişiyle beraber 
haşrolunacaktır. Arkadaşlarla beraber olmaya dikkat edip, onlarla beraber olmaya 
çalışalım. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle diriltilir. Kimlerle berabersen, 
ahirette de onlarla beraber olacaksın. Çünki, cenab-ı Peygamber buyuruyor ki 
"aleyhissalatü vesselam", "Ne ile meşgulsen ahirette onunla berabersin". Kim Allahü 
tealayı çok zikr ederse Allahü teala ile beraber olur, kim Peygamberimize hergün 10 
salevat-ı şerife getirse, Peygamberimizle beraber olur, aleyhissalatü vesselam.  

Mübarekler buyurdular ki; Allahü teala bir kulunu Cennete koymak isterse, ona, 
sevdiği, razı olduğu bir kulunu tanıtır. Acaba bu iman nimetinin şükrü nasıl yapılır, 
yani nasıl bir teşekkür edelim ki, bu iman bizde kalsın. Bunu da cenab-ı Hak Kur'an-ı 
kerimde kendisi bildiriyor. Allahü teala buyuruyor ki, Eğer birbirinizi severseniz, 
aranızı bulursanız, iyi geçinirseniz, birbirinizin kıymetini bilirseniz, bu iman devam 
eder. Ama aranıza, Allah muhafaza etsin, fitne girerse, fesat girerse, gıybet, 
dedikodu, iftira girerse, işte o zaman bu nimet elden gider.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Mübarek Hocamız buyurmuşlardır ki; Eğer Allahü 
teala bir kulunu kurtarmak isterse, Allahü teala bir 
kuluna Cennet nasip etmek isterse, onu, sevdiği, 
razı olduğu bir kuluna mülaki eder, yani tanıştırır. 
Ona kavuşturur. Ne demek? Bir uçak düşünün, 
insan uçağa bindikten sonra pilota karışabilir mi? 
Binmeyebilir. Ama bindikten sonra teslim olmak 
zorundadır. 

Mübarekler buyurdular ki; İnsanın doğması, 
ölmenin alametidir. Cebrail aleyhisselam insan 
şeklinde geldi. Dedi ki; Ya Resulallah! Dünya ile 

ahiretin arası ne kadar uzak olacaktır? Cevaben; Göz kapanıp açılıncaya kadar, 
buyurdular. Yani, ahiret bize o kadar çok yakın. Peki, Ya Resulallah! İnsanın ömrü 
dünyada ne kadardır? Rüya kadar, buyurdu. İnsan rüyada çok şeyler görür. Şu 
kadar anlatır, anlatır, hâlbuki bilmez ki, o rüya birkaç dakika yahut birkaç saniyedir. 
Yani, çok uzun gibi gelen o hikâye gerçekte çok kısadır. İşte hadis-i şerifte olduğu 
gibi; İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Yani bilin ki, rüyada insan istediği 
kadar zengin olsun, istediği kadar fakir olsun ne yazar? Hiç! Şair ne güzel söylemiş. 
İnsanın ömrü, dünyanın ömrüne nazaran, sahrada esen bir rüzgâr kadardır. Bitti, ha 
var ha yok. Bu hayatın içinde çok acı çektiğim günler oldu. Ameliyatlar oldu, 
hastalıklar oldu, dertler oldu; fakat ne yapayım ki rüzgar esintisi gibi o da geçti. 
Zalimler, güçlü insanlar, ellerindeki imkanları gariplere karşı kullandılar, zulm ettiler, 
can yaktılar; ama o da geçti. Fakat mazlumdan, haksızlığa ve iftiraya uğrayanlardan 
geçmedi. Onların boynuna yazılı olarak asılı kaldı. Ahirete gittiği zaman cenab-ı Hak; 
kulum nedir senin bu boynunda asılı olan, diye soracak. Kul da diyecek ki; Ya Rabbi, 
ben dünyada gariptim, fakirdim, bana zulm ettiler, eziyet ettiler, şimdi ben hakkımı 
istiyorum. Haklı. Çünki, adalet mutlaka yerini bulacaktır. Hatta boynuzsuz keçi 
boynuzludan bile hakkını alacaktır. Orada her şey adalet ölçüsünde tartılacak ve hak 
yerini bulacaktır. Onun için hiç kimse zannetmesin ki, ben yaptım ettim bana dokunan 
yok. Vallahi dokunacaklar. Dolayısıyla, ne mutlu, dünyadan ahirete mazlum gidenlere, 
haklı gidenlere. Orada kârlı çıkacaklar.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 
 Sohbet çok önemlidir. Mübarekler buyurdular ki; Âlim, çok kitap okuyan kimse 
değildir. Âlim, hakkı batıldan ayırabilendir.  
Bir gün arkadaşlarımız eve geldiler. Ben de gittim Mübâreklere, efendim, 
arkadaşlarımız ziyarete gelmişler, dedim. Tabii Mübârekler kitap yazıyorlar, bir 

29 Temmuz 2015  Çarşamba 

30 Temmuz 2015  Perşembe 

176 | S a y f a  
 



şeylerle uğraşıyorlar. Mübarekler; 
Görüyorsun hâlimi kardeşim, 
benim nefes alacak hâlim yok. 
Efendim, onlar bizi bir özlüyorsa, 
biz onları bin özlüyoruz. 
Arkadaşlara şunu söyleyin, 
"İnşâallah, hiç ayrılık olmayan 
yerde sonsuz olarak beraber 
olacağız" buyurdular.  

Bir gün de yine Mübarekler 
buyurdular ki; Arkadaşlar bizi çok 
görmek istiyorlar, ben de onları 
görmek istiyorum. Ama bizi 
isterlerse, kitaplarımızın satırları 

arasındayız. Bizi görmek isteyen, bizimle konuşmak isteyen, bizimle buluşmak 
isteyen, bizi, kitaplarımızın satırları arasında bulabilir. Biz oradayız, buyurdular. Onun 
için abiler; "Mübâreklerin yolu okumak ve okutmak idi" Yani, Hakikat kitabevinden her 
yere çok kitap dağıttılar. Dolayısıyla, onları sevmek, onların yolunda olmamızdır. 
Onların yolu; Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek ve öğretmek idi. Onlar, arının bir sürü 
çiçekten toplayıp da bal yaptığı gibi, bir çok kitaptan o kitapları hazırladılar, hazır 
lokma gibi önümüze koydular. Biraz okumak, biraz düşünmek yeterli... Ama bu yeterli 
değil, mutlaka, okuduğumuzu birilerine anlatmamız lâzım. Ya kitap vererek, ya 
sponsor olarak. Şimdi öyle hizmetler yapılıyor elhamdülillah. Ve mutlaka ilim 
yayılacaktır. Çünki Mübârekler buyurdular ki, "îmândan sonra ilk emir, oku" yani 
öğren, yani ilim. İlim olmazsa din olmaz. Mü'minin üzerine iki farz var. Birisi 
öğrenmek, diğeri öğretmektir. Eğer ecdâdımız bize öğretmeselerdi, biz şimdi 
müslüman değildik. Onlar canlarını, mallarını, kanlarını, her şeylerini, bizim müslüman 
olmamız için harcadılar. Her şeylerini fedâ ettiler ve elhamdülillah bizim müslüman 
olmamızı temin ettiler, sağladılar. Eshâb-ı kirâm zannetmiyorum ki hiç birisi kendi 
yatağında vefât etmiş olsun. İhtiyar ve genç, hepsi gurbet diyarında şehîd düştüler. 
Osmanlılar at üstünde, dünyanın her yerine Ehl-i sünnet itikadını yaydılar...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
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Enver abim buyurdular ki; 

Enver abim, mübarek Hocamızın vefatından bir müddet 
sonra bize bir vazife vermişlerdi. "Hocamızdan ne 
duydunsa hepsini yaz, bana ver. Ama yalnız bana ver. 
Tek nüsha olsun" buyurdular. 1969-2001 arası 
Hocamızdan işittiklerimi zaten günü gününe yazmıştım. 
Bazı insanlar hani günlük tutar ya,... ben de, sadece 
Hocamızdan ve Enver abimden işittiklerimi günlük 
olarak yazmıştım. Hocamızın bir sohbetinde bulunup da 
onu aynı gün yazmadığım olmamıştı hiç... Enver abim 
de bunu biliyordu. Hatta bazan latife yollu takılırlardı; 
"Bugün yine her kelimeyi hiç kaçırmadan yuttun, 
bunları yaz, sonra lazım olur" buyururlardı. Hocamızın 
vefatından birkaç sene sonra Enver abim bu vazifeyi 
verince, daha evvel yazılan defterleri bilgisayara 
aktardım. Zaman zaman Enver abim bu çalışmanın ne 
durumda olduğunu sorarlar ve Sarıyer'deki evlerine 

davet edip kontrol ederlerdi. (altta, bu konudaki bir hatıra vesikayı koydum). Gece- 
gündüz gayret ederek iki tane kitap meydana geldi. Emrleri üzere tek nüsha yapıldı. 
Bitirdiğimi arz ettiğimde, bir cuma günü Sarıyer'de Cuma namazı için davet ettiler. 
Her Cuma olduğu gibi kalabalık misafirler vardı. Hatta Abdülhakim efendi hazretlerinin 
talebelerinden de birkaç zât vardı. O gün Enver abim, getirdin mi diye sordular. 
Getirdiğimi arz edip teslim edince, buyurdular ki; "Ali bir kitap yazmış, fakat basılsın 
diye değil, sadece Enver abisine vermek için yazmış. Ali bize danışmadan, izin 
almadan hiçbirşey yapmaz. Biz Ali'den ve hizmetlerinden memnunuz" buyurdular. 
Enver abim, bir vazife verince neyi nasıl yapacağımızı da kendileri öğretirler, işin 
sonuna kadar da ilgilenirlerdi. Herkesle nasıl ilgilenebildikleri, dünyanın heryerinden 
dertlerine çare arayanların imdadlarına nasıl yetiştikleri, akıl ile anlaşılabilecek birşey 
değildi. Zaten hayatı incelenirse sıradan normal bir insanın kapasitesi dışında olduğu, 
anlaşılamaz olduğu belli olur. Nâçar kalan herkese çare bulurlardı. Kapıları ümitsizlik 
kapısı değildi. Bir sual soran herkes, tam mutmain olarak dönerdi, soranın kafasında 
veya kalbinde acabası kalmazdı. 

Enver abimde anlaşılamaz bir mıknatıs vardı,.. öyle ki; insanlar O'na doğru kuvvetle 
çekildiğini farkederlerdi. Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir 
insandı.  

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

Fî emanillah  
----- Original Message ----- 

From: Enver Ören 
To: alizeki@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. 
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 ----- 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: 

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

From: Enver Ören 
To: 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: 

 ....................... 
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 ----- 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. 

 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler buyuruyorlar ki; 
Bütün işler bir tarafa, her şey bir 
tarafa, Enver'in sağlığı bir tarafa. 
Enver abi iyi olursa her şey iyi 
olur. Onun için Enver abiye 
elimizden geldiği kadar yardımcı 
olalım. Ben ona dua ediyorum. 
Ona elimizden geldiği kadar 
yardımcı olalım. Başkasından bir 
şey sormazlar; ama hesap hep 
pilota, kaptana sorulur. Eğer 
Enver abi yanlış bir pilotaj hatası 
yaparsa çok sıkıntı çekeriz. Enver 

abinin en hassas olduğu nokta; fitneyi önlemektir, fitneye mani olmaktır. Çünki fitne, 
adam öldürmekten büyük günahtır. Eğer fitne olsaydı, biz şu an burada yoktuk. 
Dikkat edin, Enver abi gittiği her yerde konuşuyor; ama fitne yok. Neden fitne yok? 
Mübarekleri bildiği için, Mübareklerin yolunda olmak için uğraştığından yok. Eğer 
kendisine ait bir şey olsa, o gün biter. Ama her şey biter. Onun için, ne olur kendinizle 
barışık olmayın. Din kardeşinizle barışık olun; ama kendinizle olmayın. Biliniz ki, 
kendinizin size yaptığı zararı hiçbir düşman yapamaz. Onun için, din kardeşlerimizle 
beraber olmaya, onlarla beraber sevmeye, sevilmeye uğraşalım. Kurtuluşumuz, ancak 
birbirimize olan bağlılığımızdadır.  

Cenab-ı Peygamber Bilal-i Habeşi'ye "radıyallahü anh", buyurdular ki; Bilal, vasiyetim 
olsun ümmetime ki, şu üç şeyi yaparlarsa, her işte muvaffak olurlar. Biz de bu üç şey 
için uğraşıyoruz. Birincisi; ne yaparlarsa yapsınlar, Allah rızası için yapsınlar. Çünki, 
insan bir işi ya Allah rızası için yapar, ya da nefsi için yapar. İnsanların rızasını Allahü 
tealanın rızasına tercih edenleri Allahü teala insanlara bırakır. Ama insanların rızasını 
değil de, Allahü teala'nın rızasını tercih edenleri de kendi himayesine alır. İkincisi; 
birlik ve beraberlik içerisinde olsunlar, ayrılmasınlar, bölünmesinler. Üçüncüsü; asla 
ve kat'iyyen doğruluktan ayrılmasınlar. Yanlış yapabilir ama yalan yok, hile yok. 
Herkes hata işleyebilir, Allah bizi affetsin, ama yalan yok. Allah doğruların 

01 Ağustos  2015  Cumartesi 
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yardımcısıdır. Doğruluktan ayrılmayacağız, birlik ve beraberlikte devam edeceğiz. 
Mutlaka ama mutlaka, ne yaparsak yapalım, Allah rızası için yapalım. Öyle 
buyuruluyor; Kim Allah içinse, Allah da onun içindir. Allahü teala'nın yardımı, rızası 
varken, bize ne başka işlerden. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Her geleni Hızır, her geceni 
kadir bil, buyurulmuş. Mü'minin 
kurtulmasının en kestirme yolu, 
bir mü'minin duasını almaktır. 
Bu çok önemlidir. Mü'minin 
duası, Allahü tealanın rızasını 
kavuşturmaya götüren en kısa 
yoldur. Allah korusun, bedduası 
mahv eder.  

Duanın kabul olup olmama 
ihtimali çok zordur, çünki bazı 
şartları vardır. Helal yiyecek, 
günah işlemeyecek ama beddua 

etmenin hiçbir şartı yoktur. Çok tehlikeli. Onun için abiler, bir ağaçla cebelleş ama bir 
insanla cebelleşme. Mazaallah öyle bir saate gelir ki, perdelerin açık, duanın kabul 
olduğu bir âna gelir, yedi sülalen gider. Cenab-ı peygamber "aleyhissalatü 
vesselam"; Allahü tealanın bize nasıl muamele etmesini istiyorsanız siz de 
onun kullarına öyle muamele edin, buyuruyor.  

Mü'min, niçin sorusunu sormalıdır. Aksi halde, ahirette niçin yaptın diye soracaklar. 
Bunun da cevabı; ya Allah içindir, ya nefsi içindir. Allahü teala hepimizi nefsimizin 
şerrinden korusun. Amin.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;  

İnsanlar iki şeye çok düşkündür. Mala ve şöhrete. İkisi de gölgedir, yetişmek mümkün 
değildir. Onun için, güneşe arkayı vermektense güneşi görmek, güneşe karşı olmak 
çok daha iyidir. İnsan ahirete yüzünü dönerse, olsa da olmasa da dünya onun 
peşinden gelir. Fakat ahirette bu olmaz. Yani, ahiret işinde tevekkül olmaz. Dünya 
işinde tevekkül sahibi olmak çok güzel bir şeydir. Ahiret işinde olmaz. Onun için 
mü'min, ahiret işini daima dünya işinden önce düşünmelidir. Çünki, Allahü tealanın 
huzuruna ve sonsuz hayata gideceğiz.  
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Bu din, bize kadar canla, malla ve kanla geldi. 
Eshab-ı kiram'ın hiçbiri yatağında ölmedi, hepsi, 
dünyanın her yerinde şehit oldular. Üzerimizde 
sorumluluk var.Tabii sorumluluk, kabul edenler 
içindir. Bundan da hiç kimse kurtulamaz.  

Bir hadis-i şerifte geçtiği gibi; kişi insanlardan 
ne kadar uzaklaşırsa o kadar Allahü tealaya 
yakınlaşır. İnsanlardan uzaklaşmak demek, 
onlarla görüşmemek demek değildir. Kalben 
uzaklaşmak demektir. İnsan demek, kalp 

demektir. Allahü teala insanlara çok kıymet veriyorsa kalpteki imandan dolayı veriyor. 
Cisimlerinden, servetlerinden dolayı vermiyor. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim birgün buyurdular ki; 
Muammer Dede'nin bir özelliği var. Hocamız Onu çok 
seviyordu. Hocamız Muammer Dede'yi kendine bir 
arkadaş kabul etmişti. Onunla dertleşirlerdi. 
Muammer Dede çok temiz ve saftır. 
Muammer Amca'yı mübarekler çok severlerdi ve her 
seferinde "Muammer Bey geldi mi, nerede?" diye 
sorarlardı. Onların sevgisi hepimizi kurtarır inşallah. 
Ahiretde sen kimsin demezler, sen kiminle beraberdin 
derler. Ahiretde kiminle beraber olmak istiyorsak, 

dünyada onunla beraber olmalıyız. 
ali zeki osmanağaoğlu

 
 

 

 

 
Enver abim birgün buyurdular ki; 

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

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

ali zeki osmanağaoğlu 

04 Ağustos  2015  Salı 
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Enver abim birgün buyurdular ki; 

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

Muammer dede çok temiz ve safdır. 

ali zeki osmanağaoğlu 

 

 

 
 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Bazı yazıları yazmak zor oluyor. 

Bu hafta, babam (Muammer dede) ile Hocamızın ve Enver abilerin hatıralarından 
bahsedeceğim. (2 gün sonra vefatının birinci senesi bitiyor). 

1979 senesindeki Ramezan-ı şerif ayında, Mübarek Hocamız ve Enver abiler, ailece 
babamın evine iftar için gelmişlerdi. Mübarek Hocamız, ceplerinde ne varsa hepsini 
orada bulunanlara hediye olarak verdiler. Sıra babama gelince, hocamız buyurdular 
ki; "Muammer bey'e de sevgimizi verdik". Bir büyük zâtın, seni sevdim demesi çok 
büyük bir nimetdir. 

06 Ağustos  2015  Perşembe 

07 Ağustos  2015  Cuma 

183 | S a y f a  
 



Enver abim birgün buyurdular ki; "Birisi 
bugün sordu ki: Efendim, ahirette şefaat için 
bir imkan verilirse, bize şefaat eder misiniz, 
dedi. Dedim ki; dünyâda bile ne istediniz de 
hayır dedim, orada hiç hayır denir mi?... Ben 
dedeyi yanıma alırım, dede! sen de beni 
alırmısın?.".. buyurdular. (Sonra kime imkan 
verilirse, o diğerini alacak diye sözleştiler. 
Büyüklerin şakası da gerçektir inşallah). 

Bir başka gün de buyurdular ki; "Arkadaş 
kalkmış fotoğraf çekmeye. Melekler o fotoğrafı 
çekti. Ahirette, dede bana bakarken, ben 
dedeye bakarken göreceğiz birbirimizi 
inşallah. Hepimiz beraber olacağız. İnşallah bu 
çatı altında bulunanlar, ahirette hep beraber 
olacağız. Cenab-ı Hak çok merhametli. Böyle 
kalabalık insanlar içerisinde sevdiği bir kişi 
olsa, onunla beraber olanların hepsini, iyisine 
kötüsüne bakmadan, eğrisine büğrüsüne 
bakmadan, hepsini Cennete koyuyor." 

Enver abim bir başka gün buyurdular ki; Muammer Dede'nin bir özelliği var. Hocamız 
Onu çok seviyordu. Hocamız Muammer Dede'yi kendine bir arkadaş kabul etmişti. 
Onunla dertleşirlerdi. 

Enver abim bir başka zaman da buyurdular ki; Muammer dede çok temiz ve safdır. 
Hocamız ona "Hem kendisi mücâhid, hem de mücâhidler babası" derdi. 

Bunlar imrenilecek ve ümitlenilecek haller tabii. Büyüklerin kalbine girmek, sevgisini 
kazanmak, ahiret sermayesi olarak pekçok kıymetlidir. Birgün Enver abim buyurdular 
ki; "Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; Bir mü'min islamiyyetin tamamını öğrense, 
tamamı ile amel etse, bunun kurtulmak ihtimali vardır. Ama bir Allah adamına peki 
diyenin, bir Allah adamına rastlayanın, yaptığı kusurlara rağmen, kurtulmamak 
ihtimali yoktur". 

Babamın hatıra defteri, vefatından sonra geçti elimize, daha evvel hiç görmemiştik. 
Orada Hocamızı tarif ediyor, "O mübarek yüzü görünce ne kadar cahil olduğumu 
anladım" diyor. En son bitirirken de; "ne mutlu ki onların duasını alan kardeşlerimize, 
inşallah bu yazıları yazan aciz de sizlerle birlikte kevser suları başında orucumuzu iftar 
ederiz" diye yazdığı yazıları, bir gece sabaha karşı yazmış. Demek ki kalbinden öyle 
gelmiş. 

Bir şiirde de diyor ki; 

Bir an göremesem kalp gözü ile onları, anlıyorum karanlıkta yapayalnız kaldığımı. 

Onları gördüğüm anda yararlı olmağı, karar verdim ellerinde âsa olmağı. 

İşte Muammer dede, Hocamızın ve Enver abimizin âşığı idi. Tabi, kalb kalbe karşıdır. 
Bir yıl evvel vefat eden babamın arkasından Fatihalar okumanızı istirham ederiz 
efendim. 

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

Bir şeye kavuşan, her şeye 
kavuşur. Elhamdülillah ki, 
dünyamızı da, ahiretimizi de 
Onlara borçluyuz. Siz de 
öyle! Ne farkımız var ki? 
Allah selamet versin, bir gün 
Muammer dede, 
Mübareklere; Efendim, sizin 
mübarek yüzünüzü gören, 
size peki diyen, Cennete 
gider dedi. Öyle mi 
efendim? Peki, sizin 
mübarek yüzünüzü gören 
nereye gider efendim, 

buyurdular. Bizim arkadaşlarımız Ehl-i sünnettir, müşrik olmazlar. Bid'at ehli olmaz. 
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Günahkâr olabilir, Allah hepimizi afv etsin inşallah. Birlik ve beraberliğimize dikkat 
edelim. Çünki bir hadis-i şerifte, insanın kurdu şeytandır, buyuruluyor. Şeytan, aynı 
inançta olanlar arasına giremez. Fakat farklı olurlarsa, birbirlerine karşı olurlarsa, 
araya girer ve perişan eder. Sele kapılan saman çöpü, ancak kütük, dal, kaya kovuğu 
bulup takılırsa kurtulur. Bizim arkadaşlarımıza takılan insanlar da kurtulur. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

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

İmam-ı Gazali hazretleri de 
huzura çağrılıp adın ne diye 
sorulduğunda; -Muhammed 
bin Muhammed bin 
Muhammed Gazali, diye 
uzun uzun söylemiş, 
neden? Çünki; büyüklerle 
geçirilen zaman çok zevkli 

oluyor.. Çabuk bitmesin isteniyor. Muammer dedenin Mübareklerle konuşmaları var, 
gülün yaprağına kadar herşeyi detaylı olarak uzun uzun anlatıyor. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

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

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

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Güneşe karşı dönen güneşten istifade eder ve gölgesi peşinden gelir; ama güneşe, 
ahirete arkasına dönen istifade edemez, ömürleri boşa geçer. Binaenaleyh, arada bir 
durmakta fayda vardır. Biraz daha maneviyat tarafına yönelmek lazım. Maneviyat 
hayattır, sudur, havadır. İnsan zaten topraktan yaratılmıştır, eninde sonunda da 
toprak olacaktır; ama ruh âlem-i emirden geldiği için, canlı olduğu için, tekrar canlı 
olarak makamına ulaşacağı için ruha kıymet vermek lazım, ruhun arzu ettiği şeyleri 
yapmak lazım. Ruhun sevdiği, yüce Allahtır. Allahü tealanın sevdiği, ruhtur. Onun için 
Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Ölüm sevgiliyi sevgiliye 
kavuşturur. Bu ne demek? Yani, Allahü teala ruha âşıktır, ruh da Allahü tealaya 
âşıktır. Mütesavvıfların, yani tarikat ehli büyük zâtların hayatları boyunca tek 
yaptıkları şey, ruhun bu aşkını Allahü tealaya yöneltmektir. Onu nefsten koparıp, 
Allah'a yöneltmektir. Yapabilenler evliya olmuştur, yapamayanlar, ölünce evliya 
olmuştur. Çünki, ruh yine sevgilisine kavuşmuştur.  

İster talebe ol, ister doktor ol, nerede olursan ol, er kişi niyetine musalla taşında her 
şey bitecek. Dolayısıyla, dünyalık olan kazançların hiç birinin musalla taşında bize 
faydası yok. Peki neye faydası var? Mübarekler buyurdular ki; Allah 'celle celalühü' 
mü'mine iki vazife vermiştir. Birincisi, dinini öğrenecek, çare yok. İkincisi, başkalarına 
öğretecek. Öğrenmek nasıl farz ise öğretmek de öyle farzdır. O halde hiçbir mü'min 
bu farzı terk edemez. Peki, dinini öğretmek için nasıl hizmet edecek? Mübarekler 
buyurdular ki; " O da üç şekilde olur. Birincisi, bedenen olur, fiilen olur. Allahü 
tealanın kullarına dini anlatır, yayar. Kitap dağıtır, kitap okur; yani fiilen iştirak eder. 
İkincisi, elindeki bütün imkanıyla, mâlen destekler. Üçüncüsü, eğer bunların hiç biri 
mümkün değilse dua eder. Mâlen desteklemek de iki şekilde olur. Birincisi, parayla 
destekler. Zenginse ona ne mutlu! İkincisi, eğer parası yoksa Allahü tealanın ona 
verdiği mevkii ile, yetki ile yine hizmet eder." Şimdi buradan bir çokları ders 
çıkaracak... 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Sen Allahü tealanın kullarına nasıl 
davranırsan, yüce Allah da sana öyle 
davranacaktır. Yani, afv edersen, 
yüce Allah da afv edecektir; verirsen, 
O da sana verecektir. O, kullarına 
yapılandan çok razı olur. 
Peygamberimiz 'aleyhissalatü 
vesselam'; Bir din kardeşinin bir 
sıkıntısını giderene, onun bir 
ihtiyacını karşılayana Allahü 
teala on sene itikaf sevabı verir. 

Bir günlük itikafın sevabı o kadar çoktur ki, insanı üç hendek Cehennemden 
uzak tutar. Bir hendeğin arası şark ile garp kadardır, buyuruyorlar. Yani, doğu 
ile batı arası kadar mesafesi vardır. Bu üç hendek, yani üç defa doğu ile batı 
arasındaki mesafe kadar mü'mini Cehennemden uzaklaştırır. Ne uzaklaştırır? Bir 
günlük itikaf sevabı uzaklaştırır. Allahü teala bir din kardeşinin sıkıntısını giderene on 
sene itikaf yapmış gibi ecir ve sevab verecektir. Bu ne demek? Cehennemden o kadar 
uzaklaşacak. Yine hadis-i şerif devam ediyor. Allahü teala yetmişbeşbin melek yaratır 
ve o meleklere, bu kuluma gece gündüz dua edin diye emir verir. Yetmişbeşbin melek 
o kul için dua ederler. Yetmedi, devam ediyor. Hadis-i şerifte Peygamberimiz 
'sallallahü aleyhi ve sellem' buyuruyorlar ki; Allahü teala bir melek yaratır. O melek 
kabre yani defn edileceği yere gider ve o mü'min için istiğfar etmeye, dua etmeye 
başlar. Dua eder, o mü'min vefat ettiği zaman da ona neşeyle hoş geldin der. O da, 
sen kimsin der. Melek der ki; Sen dünyada iken bir kulun sıkıntısını giderdin, ona neşe 
verdin, ferahlık verdin, onun ihtiyacını giderdin; Allahü teala beni o zaman yarattı, o 
günden beri ben senin için dua ediyorum, o günden beri senin için istiğfar ediyorum 
ve Cennetteki yerini göstermedikçe buradan gitmem. Yani, bu kadar çok ecir ve sevap 
var. Bunu kim buyuruyor? Muhammed 'aleyhisselam' buyuruyor. Enver abi sadece 
naklediyor. Esas kaynak hazret-i Peygamberdir 'aleyhissalatü vesselam'. O öyle bir 
Peygamber ki, şaka için bile olsa yalan söylemezdi. Muhammed-ül Emindi. Çünki O, 
hiç yalan konuşmazdı. Hele hele Peygamber olduktan sonra zaten bu mümkün değildi. 
İşte O 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki; Bir din kardeşinin ihtiyacını 
giderene, onun sıkıntısını giderene, on sene itikâf sevabı var. Bir günlük itikafın 
sevabı, Cehennemden üç hendek uzak olmaktır. İki hendek arası şark ile garb arası 
gibidir. Allahü teala bu kulum için dua edin, istiğfar edin diye yetmişbeşbin melek 
yaratıyor, bu kulum geldiği zaman sıkılmasın, üzülmesin, onu orada hoş tutun diye 
kabre bir melek gönderiyor. Daha ne istiyorsun. Bundan daha beleş ne var! Bundan 
daha kolay ibadet ne var? Bir de bunun aksini düşünün. Allah muhafaza etsin. Onu 
düşünmek dahi istemiyorum. Bir mü'minin kalbini kırmak, yine yüce Peygamberin 
'aleyhissalatü vesselam' buyurduğu şekilde söylüyorum; Yetmiş kere Kâbe'yi 
yıkmaktan büyük günahtır. Evi değil, Allahın evini kırıyorsun. Yani, yetmiş kere 
Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günaha girersin. Maazallah maazallah. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Herkes bir uçağa binecek, 
herkes bir vapura binecek, 
herkes bir otobana girecek. Ne 
mutlu bize ki, Hocamızın 
gösterdiği otobana girdik. Bu 
otoban, düşsen de kalksan da, 
yürüsen de, sürünsen de 
Cennete götürür. Bu, çıkar yol, 
sonu güzel. O kadar çok güzel 
ki, Şah-ı Nakşibend hazretleri 
buyurmuşlar ki; Bu yolun 
sonunu en başa koyduk. O en 
başa koymak ne demek? Sizi 
uyandırdık demek. Herkes bu 
işin sonunda uyanırken, onlar 

bizi işin başında uyandırdılar. Ne demek uyandırdılar? Bu doğru, bu yanlış; bunu 
öğrettiler. Bu iyi, bu kötü; bunu öğrettiler. Dünyada en zor iş budur. Hangisi doğru, 
hangisi eğri; bunu bilmek mümkün değil. İnsan bunu ancak biri söylerse, biri 
öğretirse bilebilir. İşte bize elhamdülillah bunu öğrettiler. Fark, âmâ ile gören insan 
arasındaki fark gibidir. Yani, ilk başta gözümüzü açtılar, artık senin gözün görüyor, 
sen artık iyiyi kötüyü görebiliyorsun, onun için yanlış yapma dediler. Onun için 
görmek yeterli değil, tanımak çok mühimdir. Tanımak, bir nasip meselesidir. Bir 
mübarek zât abdest almaya bir çeşmeye gitmiş. Tam abdest alırken tam avucunun 
içine çamur düşmüş. Bakmış ki, çamur misk gibi kokuyor. Çamura demiş ki; Ey çamur 
bu ne hal? Çamur demiş ki; Ben çamurum; ama ben öyle bir çamurum ki, benim 
bulunduğum yere gül ağacı diktiler. O gülün yaprakları üstüme düştü. Yağmur yağdı, 
o yapraklar benimle karıştı. Dolayısıyla, ben şimdi misk gibi gül kokarım. Ben yine 
çamurum, değişmem! Zaten çamurdan dünyaya geldik. Aslımız çamur. Ama öyle bir 
çamur ki, Allahü teala bu çamurun olduğu yere bir gül ağacı dikti, o gülün yaprakları 
üstümüze döküldü. Bakıyorum, misk gibi kokular geliyor. Eğer o gül ağacının dibinde 
olan bir çamur olmasaydık, bugün burada ne işimiz vardı?  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

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

 
Enver abim, 1990 senesi Kasım 
ayında böbrek ameliyatı için 
Amerika'ya gideceklerdi. Türkiye 
gazetesi abonelerinden bir hanım, 
telefon etmiş, o an için evde başka 
kimse bulunmayıp, telefona 
Hocamız bakmışlar. Telefondaki 
hanım, demiş ki; "Ben de böbrek 
nakli ameliyatı oldum, 40 gün 
Nureddin Cerrahi hazretlerinin 
kabrine gittim, 41 er defa lev 
enzelna okudum, çok iyi oldum, 
Enver bey'de böyle yapsın" demiş. 
Hocamız da bu konuşmayı, akşam 
evde söyleyip, buyurmuşlar ki; 

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

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

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

Kalbden kalbe yol vardır. Kalbleri birbirine bağlayan yol; sevgidir, muhabbettir. Bu 
sevgi yukarıdan aşağıya akar. Biz Onu bu kadar seviyorsak O bizi daha çok 
seviyordur. Bu da ahirette beraber bulunmanın alametidir, müjdecisidir inşallah. 

Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. 

Enver abimden aldığım bir mailden, hâtıra olarak bir parçasını, numune olarak altta 
ilave ettim. 
----- Original Message ----- 

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

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

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

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

Biz defalarca, her yerde, her zaman, her 
şekilde, hep Mübareklerin üzerimizdeki 
hakkından bahsediyoruz. Eğer bu nimete 
teşekkür etmezsek, bu nimetin 
büyüklüğünü idrak etmezsek, bu 
kavuştuğumuz seadeti her zaman, her 
fırsatta dile getirmezsek, Allah korusun, 
bir gün bakarsınız ki, sabahleyin 
kalkmışız, dün, uğruna âşık olduğumuz 
zâta bugün düşman olmuşuz. Nitekim, 
cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü 
vesselam' buyuruyor ki; Allahümme ya 
mukallibel kulûb, sebbit kalbî alâ 
dînik. Ey kalpleri çeviren Rabbim, 
benim kalbimi senin muhabbetinde, 
büyüklerin muhabbetinde, dininin 

muhabbetinde sabit kıl. O kadar güzel bir dua ki... Kalp demek zaten dönek 
demektir. Kalp birden dönebilir, Allah korusun. 

Arkadaş, yirmi - kırk sene sonra, hadi çocuklar da var, yetmiş sene sonra burada 
gördüklerimizin hiç birisi olmayacak. Yetmiş sene evvel de yoktu. Arkadaşlar, hepimiz 
ahirete gidiyoruz. Şu anda biz burada, aynı, trende oturur gibi oturuyoruz; ama tren 
gidiyor. Biz oturuyoruz; ama dünya dönüyor. Bu nefesler bittiği zaman, şu veya bu 
sebeple herkes ahiret yolcusu. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Çok büyük bir imtihanda yaşıyoruz. Bu 
imtihanı verenlere maşallah. İnşallah 
kazanacaklar. Biz anlamayız yükten; 
ama geminin kaptanı bizi inşallah 
selamete çıkaracak. Birgün Efendi 
hazretlerine birisi gelmiş. Efendim, bu 
anlattıklarınızla bizim alakamız yok, 
benim halim perişan, ben kurtulamam, 
mahv oldum, demiş. Efendi hazretleri, 
niye demişler. Hadi siz hayatta iken 
cenab-ı Hak bizi korur; ama sizin 
vefatınızdan sonra ben duman olurum 

15 Ağustos  2015  Cumartesi 

16 Ağustos  2015  Pazar 
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demiş. Efendi hazretleri buyurmuşlar ki; Bu büyükler eğer ileride gemiden 
atacaklarsa, baştan gemiye almazlar. Sen gemidesin, korkma! Nihayetinde gemideki 
yerin değişir. Onun için, bu Ehl-i sünnet gemisinde olmak bir şereftir, nimettir, 
devlettir; bu nimetin kıymetini bilelim, birbirimize iyi yapışalım. Seadet topu ortada, 
bu, ne Enver abinin, ne bir başkasının. Bu seadet topu ortada ve kapan eller ortaya 
çıksın. 

Birlikte olmak çok önemlidir, kurtulmamıza vesile olur. Mevlana Halid-i Bağdadi 
hazretleri, divanında buyuruyor ki; Allah'ın dergahında ehil, na ehil beraberdir. 
Allah'ın dergahına cemaat olarak çıkıldığında, cenab-ı Hak o cemaatten birini severse, 
onunla beraber olanların hepsini affeder. Allah'ın dergahında sen ehil değilsin 
demezler, ayırım yok. 

Az yaşa, çok yaşa. Ama bir gün bilesin ki cenab-ı Allahın huzuruna çıkacaksın, bilesin 
ki bir gün ahırete gideceksin, bilesin ki bir gün öleceksin. Ve bilesin ki, verdiğin mal 
senindir, aldığın değil. Onun için, Allah yolunda, Allah için fakir fukaraya ver, yardım 
et, ne yaparsan yap. Ama Allahü tealayı hatırlayarak, Onun rızasını düşünerek aç 
elini. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler buyurdular ki; 
Eğer birisi Allah rızası için 
sorarsa, cevap veren kişi 
de, menfaat için değil, 
Allah rızası için cevap 
verirse, yanlış cevap verse 
de, Allah doğrultur. Çünki, 
burada önemli olan, 
ihlastır. Eğer nefsine 
uygun cevap verirse, 
doğru olsa ne olur? 

Mübarekler buyurdular ki; 
Kardeşim, Allahü teala her 

müslümana son nefesinde cenab-ı Peygamberi "aleyhissalatü vesselam" gösterecek 
ve Onun güzelliği karşısında, ruhunu nasıl teslim ettiğinin farkına varmayacak. Yani, 
öldü mü, ölmedi mi anlamayacak. Yusuf aleyhisselamı gören kadınlar, o güzellik 
karşısında parmaklarını doğrarlar ve acı çekmezlermiş. 

Mübarekler buyurdular ki; Namaz kılan mü'min, başımızın tâcıdır. Mü'min, daima tatlı 
dilli, güler yüzlü olur. Mektubat'ta buyuruluyor ki; Eğer mü'min kardeşinin ismini 
duvarda gördüysen, önünden geçerken hürmetle geç. Hubb-u fillah buğd-u fillah, 
imanın şartıdır. Diğer altı şart, buna bağlıdır.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  
Mübarekler buyurdular ki; cihad, 
ilmi yaymakdır. Bugünkü cihad, 
kitab vermekdir. Bugün bu cihada 
iştirak edenlere, kıyamete kadar 
sevap yazılacakdır. Kitap verilen 
kişinin sevabının bir misli de kitabı 
verene, bir misli katlanarak kaç 
kişiyse, hocalarına giderek, bu 
sevapların hepsi hazret-i Ebu Bekr 
efendimizde, sonra da Peygamber 
efendimizde "aleyhissalatü 
vesselam" toplanıyor. Bu gelen 

sevaplar ne yapıyor? Allahü tealaya olan muhabbeti arttırıyor. Duaları kabul oluyor. 
Demek ki farz iki tane; biri öğrenmek, diğeri öğretmek. 

Hocamız buyurdular ki, kardeşim vücuda kan kalbden pompalanır. Müminin, arifin 
kalbinde bulunan feyz, bereket ne varsa, kalbin pompalamasıyla bütün vücuda dağılır. 
O nurun, o güzelliğin ulaştığı her nokta şifa bulur. Dolayısıyla, mümin hasta olmaz, 
buyuruluyor. Peki olursa... Lütf-u ilahidir. Cenab-ı Hak onu nelerden korumak için, ne 
nimetler ihsan etmek için bu hastalığı verir. Mesela, hiç hasta olmamış bir hatunu 
Peygamber efendimiz kendisine nikahlamamıştır. Büyükler; derd-ü bela kemend-i 
mahbubdur, buyuruyorlar. Kalbden pompalanan haram olursa, onun ölüsü hemen 
çürür. Hiç harama bulaşmamış ise hiç çürümez. Nitekim, Delail-i Hayrat kitabını yazan 
Süleyman bin Cezuli hazretlerinin mübarek cesedi, ölümünden 200 sene sonra 
İspanya'dan Fas'a taşınırken hiç çürümediği görülmüş. Hatta kazaen yüzüne birisinin 
parmağı sert değince taze kan çıkmıştır. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler birgün buyurdular ki; İki 
mü'min bir araya gelse, hiç konuşmasa, 
birbirlerinden istifade ederler. Feyz akar. 
Onu durdurmak mümkün değildir. Bileşik 
kaplar gibidir. Maşallah, bu kadar mübarek 
arkadaşlar bir araya gelmiş. Efendim, 
bugün kabristana gittim. Elhamdülillah, 
ziyaret ettim, rapor verdim, 
arkadaşlarımızdan bahsettim, hizmetlerden 
bahsettim, evden bahsettim, kitap 
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satışlarını anlattım ve geldik. Allah şefaatlerine nail eylesin, Mübarekler 'kuddise 
sirruh' buyurdular ki; Efendim, evliyalar, büyükler, vefatlarından sonra daha çok feyiz 
verirler. Ama alanlar, hayattakinden daha az alırlar. Onlar çok verirler; fakat alma 
gücü azalır. Onun için, mevtalardan hiçbir zaman hayattaki gibi istifade edilemez. 
Sebep? Buyurdular ki; Hayatlarında olduğu gibi, mematlarında da aynı edebi 
gösteremezler. Halbuki feyz, ancak edep sahibine gelir. Edepsize feyz gelmez. 
Vefatlarından sonra kabirlerine gidildikleri zaman, aynı edebi gösteremezler. Akılları 
dağılır, fikirleri dağılır, bir şeyler düşünürler. Hayattayken her şeyi unutup, sırf ona 
baktıkları, karşısında da edeple oldukları için, çok feyz alırlar. Hatta birgün buyurdular 
ki; Efendim, cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' konuşurken, sohbet 
ederken, kuşlar, Eshab-ı kiramın üzerine konarmış, saygılarından. Hatta, işaretle 
gösterdiler; Eshab-ı kiramın eli böyle kalmışsa, sohbet edilirken aşağıya indirmezlerdi, 
öyle kalırdı. O kadar saygılı ve edepli idiler. Ben Efendi hazretlerinin heybetinden 
yüzüne bakamazdım, çok korkardım. Ya cenab-ı Peygamberin heybetini düşünebiliyor 
musunuz? O Eshab-ı kiram nasıl dayanmış? İşte efendim, o büyükler, cenab-ı 
Peygamber 'aleyhissalatü vesselam', insanlık halleri içerisine girerek, şakalaşarak, 
latife yaparak, böyle yumuşak şekilde konuşmasalar, anlatmasalar, kimse yanlarında 
duramaz. Hatta, Efendi hazretlerinin kardeşi Abdülkâdir efendi vardı. Efendi hazretleri 
buyurmuşlar ki; Kur'an hafızıdır, Kur'an-ı kerimden bir şey soracağınız zaman, 
Abdülkâdir efendiye sorun. Abdülkâdir efendi bir kere Efendi hazretlerinin yanına 
gitmemiştir, yanında oturmamıştır. Hep bağçede dolaşırdı. Efendim, neden böyle, 
dedik. Buyurdu ki; Siz kimin yanına girdiğinizi bilmiyorsunuz. Rahat rahat oturup, 
konuşun. Siz benim gördüğümü görseniz, burada bile zor durursunuz.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Hocamız bir gün buyurdular ki; Efendim, insanın kalbi, 
insanın vücuduna kan pompalar. Onun işi odur, hiç 
durmaz. Mü'minin kalbi imanla, Allah sevgisiyle, din 
kardeşinin sevgisiyle dolu olduğu, zikr ettiği için, o 
kalp devamlı surette bu mübarek kanı, insanın 
vücudunun her tarafına gönderir. Dolayısıyla, o 
mübarek olan kan damlaları, vücudun neresine giderse 
gitsin, oraya şifa götürür. Böyle mübarek bir kanın 
gittiği organ, hasta olmaz. Ama hastalık geliyorsa? 
Hastalık denmez ona. O, kemend-i mahbub-u ilahidir. 
Olması lazımdır. Çünki, cenab-ı Hak kendisi gönderdi 
mi, o kuluna şefkatindendir, merhametindendir. 
Günahlarının afvı, derecesinin yükselmesi, büyük 
nimetlere kavuşması içindir. Çok sebepleri vardır, çok 
hikmetleri vardır. Mesela, birgün Peygamberimiz 
'sallallahü aleyhi ve sellem' bir kadınla evlenecekti. 
Eshab-ı kiramdan biri, ya Resulallah, bu hiç hasta 
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olmamıştır, dedi. Eshab-ı kiramdan biri de, ya Resulallah ben de şahidim, bu hanım 
hiç hastalanmamıştır, dedi. Buyurdular ki; Evlenmekten vazgeçtim. Niye Ya 
Resulallah, dediler. Peygamber Efendimiz; çünki hastalık, Allahü tealanın bir 
merhametidir, şefkatidir, mahbub-u ilahidir, kemend-i mahbuptur, vazgeçtim, 
buyurdular. Dolayısıyla, Ehl-i sünnet itikadında olan, Allah sevgisiyle, Peygamber 
sevgisiyle kalbi dolu olan bir din kardeşimiz, hastalanmalıdır. Çünki, Mübarekler 
buyurdular ki; Hastalıkta şifa vardır. Zaten hastalanmayan hiçbirimiz yokuz da, 
derecesine göre...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 
Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

 
Enver abimin kalbinde, insanlara karşı öyle bir sevgi muhabbet vardı ki,.. insanlar 
ahiretde yanmasın diye ömrü boyunca uğraştı. Her yaptığı işte mutlaka insanların 
ahiretde kurtulmasına ait bir yönü vardı. Birisi bir sual sorduğunda mutlaka onun 

21 Ağustos  2015  Cuma 

196 | S a y f a  
 



ahiretini düşünerek cevab verirlerdi. O, insanları çok sevdiğinden insanlar da Onu çok 
severdi. 22 Şubat'ta Eyüp Sultan'da cenaze namazı buna delildir. Eyüp Sultan'daki o 
mahşerî kalabalığın bir ikincisini gördüm diyen hiçbir insan bulunamaz herhalde. 
Enver abimizi her insan elinde olmadan, farkında olmadan severdi. Tabii bu sevgi, 
Onun kalbinden gelen sevginin yansımasıdır. Enver 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; "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. 

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

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

Her zaman anlatırlardı ki; "Son nefesde beyindekiler silinir, fakat kalbdekiler kalıcıdır. 
Beyin, bilgi yeridir, kalb ise sevgi yeridir. Son nefesde iman ile ölmek veya imansız 
ölmek, kalbdeki sevgiye tabidir. Kalbde yüzde ellibir neyin sevgisi önde ise ölüm anı o 
yönde olacaktır" buyururlardı. Ve sevdiklerinin kalblerinde ahiret sevgisinin önde 
olmasını, dünya sevgisini kalbden çıkarmayı tavsiye ederlerdi, bunun ehemmiyetini 
kalblere nakış nakış örerlerdi. Dünyayı kullanmak değil, sevgisinin kötü olduğunu, 
kalblere girmesinin kötü olduğunu her zaman anlatırlardı. Dünyanın bir binek 
olduğunu, vasıta olduğunu, gaye olmadığını, en iyisinden kullanmak fakat kalbe 
koymamak lazım olduğunu anlatırlardı. Dünya sevgisini kalbe koymanın, sarayın içine 
çöp dökmek gibi olacağını anlatırlardı. Bir sözün tesir etmesi için, söyleyenin o 
meseleyi tatbik etmesi, uygulaması lazımdır. Enver abimizin sözleri kalblere tesir 
ederdi. Çünki, kendi menfeatini hiç düşünmez, daima karşısındakinin iyiliği için, ahireti 
için söylerdi.. laf olsun diye değil, hücrelerine kadar inanarak, kalbinden söylerdi. 
  
Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 
merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah 
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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? 
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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. 
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Enver abim buyurdular ki;  

Birgün Mübarekler anlattılar, tam onların ifadesiyle söylüyorum; Efendim; evliyalara 
karşı olan, mürekkep yalamış biri varmış. Bir köyde de, imam, çok evliya bir zât, 
mübarek bir insan varmış. Ben gideyim, ona bir misafir olayım, onu bir mahcup 
edeyim, demiş. O köye gelmiş, kapıyı çalmış, misafir olmağa geldim, kabul eder 
misiniz, demiş. O zât da; estağfirullah, buyurun, demiş. Abdest alıp, yatsı namazına 
camiye gitmişler. Tabii imam olan bu zât, namazı kıldırmış. Namazdan sonra, bu 
mürekkep yalamış kişi, imam olan o zat için; daha Fatiha'yı bile doğru dürüst 
okuyamıyor. Bir de kalkmışlar, buna evliya diyorlar, demiş. Gelmişler, sabahleyin yine 
abdest alacaklar; fakat çeşme evin içinde değil, evin önündeymiş. Misafir kalkmış, 
abdest almağa gidecek, bir bakmış ki, koca bir arslan suyun başında yatmış, o 
mürekkep yalamış kişi gelsin diye bekliyor. Telaşlanmış tabii. O zât; bu telaş niye, 
demiş. Şu çeşmenin başına bakın, deyince, bakmış ki, koca bir arslan. O zat, sopayı 
almış; ne işin var senin burada, böyle misafirlerimi rahatsız ediyorsun. Çekil hemen, 
demiş. Arslan başını sağa sola eğerek, hürmet ve saygıyla oradan ayrılmış. Sonra 
içeriye girmiş, adam dehşet içinde... Hocam bu nasıl oldu, demiş. Sen benim 
okuduğum Fatiha ile uğraşacağına, adam ol, demiş. Onun için, kimsenin Fatihası ile 
uğraşmayalım, biz kendimizle uğraşalım. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; Eğer bir insan 
haram ile besleniyorsa, bey ve şir'a 
bozuk, içki içiyor ise, o aldığı gıda, yine 
kalp vasıtası ile, bütün organlara 
pompalanır. Bütün vücuda kirli kan gider 
ve gittiği yeri hep delik deşik eder. O 
halde ölse, evvela bütün vücudu çürür. 
Hiç haram girmeyen vücut, çürümez. 
Hatta bir de misal verdiler. Delâili Hayrât 
kitabının yazarı Süleyman bin Cezûli 

hazretleri, İspanya'da şehit düşmüş, ikiyüz sene sonra talebeleri, sevenleri, kabirden 
çıkarmak için gitmişler, hiç çürümemiş. Hatta bir tanesinin yanlışlıkla parmağı 
yanağına batmış, kan fışkırmış. Netice: Hepimiz bir trendeyiz, bu tren hiç durmuyor. 
Ancak duraklarda biraz duruyor, yeniler biniyor, eskiler iniyor. Birgün gelecek, burada 
Enver abi olmayacak. Ama birgün gelecek, siz de burada olmayacaksınız. En fazla elli-
altmış sene sonra, burada gördüklerimizin hepsi ahirette olacak. Elhamdülillah ki, kişi 
sevdiği ile beraberdir. Biz madem Mübarekleri sevgi ile anıyoruz, Onlardan dinimizi 
öğrendik, istifade ettik. Bu büyükler, talebelerine evlatlarından daha çok düşkündür. 

Hocamız birgün bana buyurdular ki; Efendim, bu büyüklere bir adım yaklaşana, onlar 
bin adım yaklaşırlar. Birgün Eshab-ı kiramdan bir zât vefat etmiş. Cenab-ı Peygamber 
cenaze işlerini yapmışlar ve tam kabre indirecekleri sırada, hanımı koşa koşa gelip; 
efendi efendi, Cennet nimetleri, sana afiyet olsun, demiş. Cenab-ı Peygamber de 
dönmüş, nereden biliyorsun, demiş. O da, ya Resulallah, bütün gün oruç tutar, bütün 
gece namaz kılardı, demiş. Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam' 
buyurmuşlar ki; Bunları söylemene gerek yok. O, Allahı ve Peygamberini çok 
seviyordu de, yeter. Yani, Cennete gitmesi için bu yeter. Çünki insan, sevdiğine itaat 
eder. Seviyorsa zaten Allahın emirlerini yerine getirir, Peygamber efendimize 
'aleyhissalatü vesselam' salât-ü selam getirir. Önemli olan, o sevgiyi yakalamaktır. 

Mübarekler buyurdular ki; Efendi hazretlerinden tutuğum notları okumağa vakit 
bulamadım. Hep dinlediklerim aklımda kaldı. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler, birgün Fatih'te sabah namazını kıldıktan sonra buyurdular ki; Şu 
kavuştuğumuz nimetlerin tamamı, ister maddi ister manevi ne varsa, kitapların 
yayılması, bu arkadaşlarımızın varlığı, eğer zerresini kendi şahsımdan bilsem, yanarım 
kardeşim. Ama elhamdülillah ki, bütün bunların hepsi, Efendi hazretlerine aittir. Bu, 
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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 ki, 

değmez. Kavuştuğumuz şu nimetin yanında, üç-beş kuruşluk 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 
arkadaşlarımızı toplarım, beraberce Cennete gireriz, buyurdular. Bir keresinde de; 
Mahşer yerinde bütün arkadaşlarımızı toplarım, başımın üzerinde Cennete götürürüm, 
buyurmuşlardı. 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. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; Hızır 
'aleyhisselam', Abdülhalık Goncdüvani 
hazretlerinin kalbine havuzda zikir telkin 
ediyormuş. Efendim, bunu bana Efendi 
hazretleri anlattılar. Efendi hazretleri ile 
denize gittik, el ele tutuştuk, Efendi 
hazretleri orada İza zülziletil âyet-i 
kerimesini tefsir ettiler. Efendi hazretlerinin 
elini öpenin elinden, bin sene feyz gitmez. 
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Mesela, Sedat beyin elinden bin sene feyz gitmez; çünki Efendi hazretlerinin elini 
öpmüştür. Biz de öptük kardeşim. 

Mübarekler buyurdular ki; Cömertlik, vermek değildir. Cömertlik, Allah için vermektir. 
Verir; ama nefsi için verir, meşhur olmak için verir, ismi yazılsın der. Bunların hiç 
faydası yoktur. Onun için, cömertlik çok kıymetli bir ahlâktır. Verdiğini Allah için 
verenlere cömert denir. Az versin çok versin; ama yeter ki Allah için versin. O halde 
hepimiz hayatımızda, her ne iş yaparsak yapalım, her ne söylersek söyleyelim, her ne 
dinlersek dinleyelim, ya Allah rızası için ya nefsimiz içindir. Yani, ibre her konuda bir 
sağa bir sola gidiyor. Vefat edene kadar artılar eksiler yazılıyor. Allah için olanlar artı, 
nefsimiz için olanlar eksi. Oradaki ibre nereye götürürse oraya gideceğiz. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler buyurdular ki;  

Kardeşim, eğer size birisi bir 
şey sorarsa, Allah rızası için 
sorarsa, siz de Allah rızası 
için cevap verirseniz, 
verdiğiniz cevap yanlış 
olabilir. O, Allah rızası için 
sorduğu için, siz de Allah 
rızası için cevap verdiğiniz 
için, ihlas, samimiyet hakim 
olduğu için, Allahü teala o 
yanlış yaptığınızı düzeltir. 
Ama menfaatiniz için olursa, 

isabetli olsa da isabetsiz, isabetsizse zaten isabetsizdir. 

Mübarekler Kuleli'de buyurdular ki; Efendim, bir arkadaş mesela tıbbiyeye gitse, 
insanlara doktor olacağım, hastalananlara iyi bakacağım, aldığım parayla setri avret 
yapacağım, evlendiğim hanımıma helalinden rızık yedireceğim, fakire fukaraya 
dağıtacağım niyetiyle, böyle güzel niyetle tıbbiyeye gitse, üniversiteyi bitirinceye 
kadar her nefesi zikir olur. 

Allah şefaatlerine nail eylesin, birgün Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurdular ki; İki 
türlü talebe vardır. Birileri, ihlaslı, kabiliyetli, her şey tamam. İkincisi, hiçbir şey yok. 
Mübarekler buyurdular ki; O kabiliyetli olanlar, kolaydır. Onlara bir yön değiştirirler, 
doğru bir yöne sevk ederler, o, kabiliyetiyle ilerler. Kabiliyetsiz olan için, hocalık 
görevi başlar. Kendisindeki kabiliyeti ona verir. Dolayısıyla, hiç kimse kabiliyetsiz 
kalmaz. Dolayısıyla, kabiliyetli olan, tamam. Kabiliyetsiz olan, belki daha makbul. 
Çünki, o mübarek zât ona kendi kabiliyetinden veriyor. Yani, hiç kimse açıkta 
kalmıyor. Yeter ki, Allah tanımak nasip etsin. Çünki, büyükler buyuruyor ki; İyiliğe 
elverişli olmayan kimse, faidelenemez, Peygamberi de görse. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Bir gece Hocamız, balkonda gökyüzüne baktılar ve 
"Bakın efendim, ne görüyorsunuz?" buyurdular. Ben 
de; parlayan yıldızları görüyorum efendim, dedim. 
Mübarekler; "Gök ehli olan melekler de dünyaya 
nazar ediyorlar ve dünyayı, karanlık, zulmet içinde 
görüyorlar. Yalnız, itikâdı Ehl-i sünnet itikâdına 
uygun olan müminleri, karanlık gecedeki yıldızlar 
gibi görüyorlar. Kalplerindeki îmân sebebi ile, 
parlayan yıldızlar gibi görüyorlar." buyurdular. Allah 
dostları ahirete intikal edince himmetleri daha 
kolay, daha çabuk olur. Mübarekler şimdi Allaha 
daha yakınlar, Efendi hazretleri, İmam-ı Rabbani 
hazretleri... ile beraberler. Oradan bize himmet 
ettiklerinden şüphemiz yok. Tövbe istiğfar etmeye 
devam. Birbirimizi çok seveceğiz, hiç üzmeyeceğiz. 
Arkadaşımızı kendimize tercih edeceğiz. Bunu 
yapmadan bir yere varamayız. Allahü teala Musa 

aleyhisselama; Dostlarımı sevmedikçe, düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe 
benim için bir şey yapmış olmazsın, buyurdu. Hocamıza saygıda, hizmette, 
itaatte, edebde kusur etmemeye çalıştım. Hocamıza 40 seneye yakın hizmet ettim. 
Onları memnun etmeye, üzmemeye çalıştım. Son ana kadar buna dikkat ettim. 
Elhamdülillah, memnun kaldıklarını, üzülmediklerini hem söylediler, hem 
vasiyetlerinde yazdılar. Hadîs-i serîfte, (Bir kişi borçlu olsa ve vermek azminde 
olsa, Allahü teâlânin yardımı onunla berâberdir) buyuruluyor. Melekler o 
kimsenin, borcunu ödeyebilmesi için düâ ederler. Melekler günahsız oldukları için 
düâlari kabûl olur.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder.  

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

Fakat bazı insanlar da vardır ki, sadece 
kendisini kurtarmak için yaşamaz, Onların 
başka derdi vardır. Hatta o derdi yanında 

kendini düşünmez bile.. Onların esas dertleri; HİÇBİR İNSAN AHİRETDE YANMASIN, 
herkes dünyada ve ahiretde huzurlu olsun. İşte o büyüklerin esas dertleri budur. 
Nübüvvet yolundan gelen büyüklerin ortak derdidir bu. Ve akıl ile anlaşılamayacak 
derecededir.  

Enver abimin kalbinde de, insanlara karşı öyle bir sevgi vardı ki,.. insanlar ahiretde 
yanmasın diye ömrü boyunca uğraştı. Kendisini yakın tanımayanların bunu 
anlayabilmesi mümkün değildir. O, insanları çok sevdiğinden insanlar da O'nu çok 
severdi. Enver abimizi her insan elinde olmadan, farkında olmadan severdi. Tabii bu 
sevgi, O'nun 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, 
"Huzur Pınarı hizmetleri", kurulduğundan itibaren her zaman Enver abimin 
himayesinde idi. Zaman zaman çağırırlar, nasıl hizmet edileceğini anlatırlar, neler 
yapmamız lazım olduğunu, nelere dikkat edilmesi lazım olduğunu anlatırlardı. Bazan 
da telefon veya mail ile de bildirirlerdi. (Bizzat telefon ederek, şu kelimeyi, şu şekilde 
değiştirdim dedikleri de olmuştu. Mail ile irtibat ise hergün muntazam idi.) Birkaç 
defasında yanlarına oturtup kendi bilgisayarlarında huzurpınarını açarak; şu dursun, 
bunu kaldır dedikleri de olmuştu. Hatta kendi bilgisayarlarından bazı bilgileri 
vermişlerdi (2008 de Yalova'da).  

Sarıyer'de 2008 senesinde Ekim ayında Huzur Pınarı için şu nasihatleri yapmışlardı: 
"Ekibini sağlam kur, bundan sonra bir müddet hızlı büyürsünüz. Bizim işimiz insanlar 
kurtulsun diye uğraşmak, ahiretde yanmasınlar diye uğraşmaktır. Dinimizin yayılması 
için çalışanlar, Peygamber efendimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" vârisleridir. En zor 
iş, dîne hizmet etmektir. Allahü teala sevdiği işi sevdiklerine yaptırır, sevmediği işi 
sevmediklerine yaptırır. Allahü tealanın en sevdiği iş, dinimize hizmet etmektir. Kim 
dîne hizmet ederse, din ona sahip çıkar. Dîne hizmet eden aziz olur. Ölürken şehid 
olarak ölür. Emr-i maruf sevabı, harp meydanında gazaya verilen sevabdan daha 
fazladır. Bu zamanda fitne çıkarmadan hizmet edebilmek çok mühimdir. Kibir ve ucba 
da dikkat etmek gerekir. Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam', küçük 
günahtan sakınıp, büyük günaha düşmenizden korkarım, buyuruyor. Ucubdan çok 
sakının. Ucub, biz bu günahı yapmıyoruz, demektir. İyilerin düşmanı çok olur. Hased 
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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 Cennette olursun. İnsanlar yanmasın diye uğraşmamız lazım. Sizin 
ahiretde kurtuluşunuz Huzur Pınarı ile olur. Huzur Pınarı Hocamızın anlatılmasında çok 
hizmet ediyor. Bu hizmetlerinizden memnunuz. Hocamız buyuruyordu ki; "Kalbden 
kalbe bir yol vardır; o yol, muhabbet yoludur. İş, o yolu ele geçirmektir. Bu muhabbet 
yolu ele geçerse, insan sevdiği ile beraberdir. Gece de beraberdir, gündüz de 
beraberdir. Dünyada da, ahiretde de beraberdir. Kabrde de, mahşer yerinde de 
beraberdir. Sevince beraberlik böyle olur" buyuruyorlardı. "İnsan seveceği kimseyi iyi 
seçmeli, ona göre sevmeli" buyuruyorlardı. Çünki, Peygamber efendimiz "sallallahü 
aleyhi ve sellem", dünyada kimi severseniz ahiretde onun yanında olursunuz, 
buyuruyorlar. Onun için, Kim olduğunuz değil, kiminle olduğunuz önemli. Ahiretde 
nerede ve kimlerle beraber olmak istiyorsak bu tercihi dünyada yapmalıyız. Kurtulmak 
için kurtulanlarla beraber olmak lazım. Son nefesde beyindekiler silinir, fakat 
kalbdekiler kalıcıdır. Beyin, bilgi yeridir, kalb ise sevgi yeridir. Son nefesde iman ile 
ölmek veya imansız ölmek, kalbdeki sevgiye tabidir."  

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

Fî emanillah
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;  

Birgün müşrikler geldiler, ya Muhammed, 
'aleyhissalatü vesselam' madem ki Peygambersin, 
Allahın sevgili kulusun, gökten taş yağsın 
veyahutta ateş yağsın. Biz böyle bir şey görürsek 
sana inanırız, dediler. Mübarek buyurdu ki; 
Mümkün değil; çünki aranızda ben varım. Ben 
olduğum müddetçe, size umumi felaket gelmez. 
Mübarekler; Vârisleri de öyledir, buyurdular. Yine 
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birgün Mübarekler buyurdular ki; Afgan mücahidlerine hep dua ettim; cenab-ı Hakka 
hamd olsun, duamızı kabul etti efendim. 

Mübarekler birgün buyurdular ki; Sakın kardeşim, bunu ben senden ahirette alırım, 
orada hesaplaşırız demeyin. Oranın adaleti, orada hesap başka türlüdür. Alacaklı 
gidersiniz, borçlu çıkarsınız. En iyisi helalleşin, sen haklısın deyin, bitsin bu iş. 

Mübarekler birgün buyurdular ki; Efendim, kabirdeki hayat, binlerce senedir. Fakat 
mü'mine iki rekat namaz kadardır. Efendim, insan rüyada çok işler yapar, şunu yapar, 
bunu yapar, batar, sabaha kadar mahv olur; halbuki o rüya, iki-üç dakika kadardır. 
Hani, o kadar uzun rüya ne oldu? Bir dakikaya sığdı!  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

İmam-ı Rabbani hazretleri 
bundan dörtyüz-beşyüz 
sene evvel buyuruyorlar 
ki; Dünya bid'atlerle 
karardı, sünnetler ateş 
böceği gibi uçuşuyor. Allah 
rahmet eylesin, cenab-ı 
Hak şefaatlerine nail 
eylesin, mübarek Hocamız 
da 'kuddise sirruh' 
buyurdular ki; Kardeşim, 
bu bahsedilen, bid'at 
karanlığıdır. İmam-ı 
Rabbani hazretleri şimdi 
gelse; küfrün karanlığını 
görür, zulmeti görür, 
inkarın karanlığını görür. 

İşte, mü'min nurdur, Ehl-i sünnet itikadı, ışıktır, nurdur. Bir yaz günü Fatih'teki 
evdeyiz, balkonda oturuyoruz. Kırmızı bir şezlong vardı, Mübarekler şezlongda 
oturuyorlardı, ben de yanlarındaydım. Yatsı namazından sonraydı, biraz sonra çay 
gelecekdi. Allah rahmet eylesin, mübarek Hocamız buyurdular ki; Gökyüzüne bakın 
efendim, ne görüyorsunuz? Efendim, yıldızlar var, dedim. Öyle efendim. Nasıl biz 
buradan gökyüzünü siyah görüyorsak, göktekiler de dünyayı böyle siyah görür, 
buyurdular. Yansıdığı için aydınlık görünüyor; yoksa yansımasa, biz bile siyah 
görürüz. Dünya, gökyüzünden siyah gözükür. Nasıl biz buradan gökyüzüne baktığımız 
zaman yıldızları görüyoruz, gökteki melekler de dünyaya bakıyorlar, her mü'minin 
kalbindeki nuru, bizim yıldızları gördüğümüz gibi görüyorlar. Mesela, şu anda iki tane 
yan yana görüyorlar, buyurdular. Şimdi buradakileri saysak, sabahı buluruz. Melekler 
şimdi burada bir yıldız kümesi görüyorlar. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Birgün dışarıda yağmur yağıyordu. Mübarekler; Efendim, rahmet yağıyor, buraya da 
rahmet yağıyor, buyurdular. Çünki, Silsile-i âliyyeyi okurken, sonunda, salihleri 
söyleyince, yağar rahmet-i ilahi, diyoruz. O rahmet, yağmurdur; buradaki rahmet de, 
afv ve mağfirettir. Büyüklerin isimlerinin anıldığı yerde ruhları hazır olur. Nasibi olan, 
müsait olan, istifade eder. Müsait olmayandan geçer gider. Aynı, bir kabın açık olması, 
az açık olması veya ters olması gibi. Bu kabın açık olmasının birinci şartı; sevgi, 
muhabbet ve itaattir. 

Mübarekler; benim siyasetimi içinizde en iyi bilen, Enver'dir, buyurdular. Siyasetin 
aslı, herkesle iyi geçinmektir. Kendine hiç kimseyi düşman etmemektir. Hocamızın 
yolu, bu yoldur. Münakaşa, yok. Mücadele, yok. Münakaşa, mücadele istiyorsan, var, 
kendi kendine var. Sana, senden büyük düşman mı arıyorsun? Sen varken başkası 
sana gelir mi? Çünki senin düşmanın; hem canını, hem malını, hem dinini, hem 
imanını, her şeyini almak için seninle karşı karşıyadır. Sen niye başkasına bakıyorsun? 
Kendine bak! 

Mübarekler 'kuddise sirruh' buyurdular ki; Efendim, bu hizmetler durursa, felaketler 
peş peşe gelir. Çünki, birgün müşrikler Peygamber efendimize "aleyhissalatü 
vesselam" geldiler; sen bir şeylerden bahsediyorsun, Peygamber olduğunu 
söylüyorsun. Bir beddua et, biz ölmek istiyoruz. Gökten taş yağsın, ateş yağsın, biz de 
senin Peygamber olduğunu anlayalım, dediler. Mübarek buyurdu ki; Aranızda ben 
varken, size böyle umumi bela gelmez. Bunu, Mübarekler anlattılar, sonra buyurdular 
ki; Vârisleri de böyle, kardeşim. Umumi bela geldi mi peki? Gelmez! Yeter ki, onların 
hizmeti, onların nefesi bereketi, onların sevgisi devam etsin. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  
Birgün Mübâreklere; Efendim, 
Kuleli'de beşyüz tane talebe vardı. 
Kuleli'den yalnız Zeki abi ile Enver 
abiyi eve da'vet etdiniz. Ne hikmeti 
var? Diğerlerinden ne fark 
gördünüz , diye sordum, ama yıllar 
sonra! Mübarek Hocamızın 
verdikleri cevâb şu oldu; İttekû 
firâsete'l mu'mini fe innehû 
yenzuru bi nûrillâh. Siz 
mü'minlerin firâsetinden sakınınız, 
Onlar Allah'ın verdiği bir nûr ile 
bakar. Buna firâset derler 

kardeşim, buyurdular. Mübârekler o firâsetle bugünleri görmüşler.  
Mübârekler buyurdular ki; Eğer bir âlim, bir âlimi medh ederse, secde-i şükre varsın. 
Eğer bir âlimi bir câhil medh etse ne olur, zem etse ne olur. Onun hiç kıymeti yoktur. 
Efendi hazretleri hemen hemen bütün emeğini Mübâreklere vermiş. Efendi 
hazretlerinin talebelerinden ba'zıları diyordu ki; Hilmi abi geldiği zemân Efendi 
hazretleri herkesle ilgisini keser, yalnız Hocamızla meşgûl olurdu. Eğer bugün 
buradaysak, işte o sevginin, o itâatin, o aldıkları duanın bereketiyle buradayız. Çünki, 
Mübarekler buyurdular ki; bir gün Efendi hazretlerine gitdim, çok üzgündü. Beni 
dinleyen kazanır; fekat dinleyen yok, buyurdu. Çok korktum, çok üzüldüm; bana, sen 
laf dinlersin, buyurdu.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  
Mübârekler 'kuddise sirruh' buyurdular ki; 
Efendi hazretleri va'za çıkdığı zemân, 
mutlaka önünde kitâb vardır. Hattâ va'za 
çıkmadan evvel, o anlatacağı yerlerin 
satırların üstünü çizerdi. Satırların altını 
değil, üstünü çizerdi. Hattâ not alırdı. 
Allah rahmet eylesin, Ziyâ beğ vefat ettiği 
zemân, ben gördüm, sekiz-dokuz dosya 
kabarık, ne notlar var içerisinde. Hep 
Efendi hazretlerinin bu şekilde çizdiklerini, 
anlatacaklarını kendine not almış. Efendi 
hazretleri buyururmuş ki; Âlim olan ile 

âlim olmayan arasındaki fark, âlim kitâbdan söyler, âlim olmayan kafadan söyler. 
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Hocamız bir gün Mehmed Ağa semtindeki işyerimize geldiler. Bizi de gazeteden 
getirttiler, hemen koşa koşa geldik. Enver imam olsun, buyurdular. Peki efendim, 
dedik. Nemâz kılındıkdan sonra buyurdular ki; Kardeşlerim, ben şimdi size iki emânet 
bırakıyorum. Bu emanetlerimden bir tânesi; Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye'dir. 
Çünki, onda ilm, amel, ihlâs, tam vardır. İlm, amel, ihlâs isteyen, İlmihâli koltuğunun 
altından hiç düşürmesin. Yatarken, kalkarken, giderken, gelirken, her vesîleyle bir 
satır okusa, bir sayfa okusa, hem ilmi artar, hem ihlâsı artar, hem de ameli artar. 
İkinci emânetim, Enver'dir. İlmihâlde takıldığınız yerler olursa, Enver'e sorun.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Bir gün Mübârekler; bir arkadaşımızın evine 
gideceğiz, ev sâhibi hâric, sen dâhil beş kişi 
olsun, buyurdular. Tam hâzırlanıyoruz, beş-on 
dakika sonra çıkacağız evden, uzakdan bir 
arkadaşımız gelmiş, ben de gelebilir miyim, 
dedi. Çıkdım Mübâreklere; Efendim, bir 
arkadaşımız geldi, acabâ benim yerime gelse, 
biz zâten berâberiz, böylece yine beş kişi olsa, 
olur mu efendim? dedim. Mübarekler 
buyurdular ki; o zemân otur, bir şey 
anlatacağım. Bedr harbinde hazret-i 
Peygamber "aleyhissalâtü vesselâm" secdeye 
kapanmış duâ ederken, Ebû Bekr-i Sıddık 
"radıyallahü anh" buyurdu ki, Ya Resûlullah, 
izin ver, ben de savaşa katılayım, kılıcımla ben 
de cihâd edeyim. Peygamber Efendimiz; hayır 

sen yanımda kal. Sen yanımda olduğun zemân benim kalbim kuvvet buluyor. Benim 
kalbimin kuvvet bulması, Eshâbımın kazanmasına sebeb olur. Savaşı kazanırlar. Ama 
benim kalbime bir ürperti gelirse, kaybederler, buyurmuşlar. Dolayısıyla, onun için 
senin yanımda olman lâzım. Sen yanımdayken, kalbime kuvvet geliyor, buyurdular.  

Mübarek Hocamıza bir gün; Efendim, çıkarken bir arkadaşımız, ben bir yaramazlık 
yapdım, sizin sohbetinizi kasede aldım, dedi. Ben de üzüldüm, kasedi ondan aldım. 
Mübârekler, nerede o kaset buyurdular. Cebimde efendim, dedim. Hocamız, teyp var 
mı diye sordular. Ben şakacı bir insanım, orada bir arkadaşımıza şaka yapmışımdır. 
Heyecândan kalbim nerede atıyor bilmiyorum, kalbimi arıyorum, başımda mı atıyor, 
bacaklarımda mı atıyor... Mübârekler kasedi dinlemeye başladılar. Kaldık Mübâreklerle 
baş başa. Dinlediler, dinlediler… Buyurdular ki, "Küre-i arzda bu sohbetden dahâ 
kıymetlisi yokdur." Ben söylemiyorum, Mübârekler söylüyor. Ama neden? Hocamız; 
"Kendinden bir şey söylememişsin, hep nakletmişsin" buyurdular. Kendimden hiç 
söylemiyorum. Hep Efendi hazretlerinden, Mübâreklerden, Mevlâna Hâlid 
hazretlerinden anlattık...  

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

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 
Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

 
90'lı yıllarda idi. Enver abim, Türkiye Gazetesi bürolarındaki hizmet eden 
arkadaşlarımızın eğitimi için, bir ünite kurmuşlardı. Eğitim ünitesi.... 15-20 arkadaş bu 
ünitede hizmet ediyordu. Her sabah birkaç bürodaki arkadaşlarla kitab okuyup sohbet 
ediliyordu. Akşamları da büroların müdürleri ile biraraya geliyorduk. Biz de bu ekip 
içinde hizmet ediyorduk. 5-6 sene devam ettik. Bazı şartlardan dolayı, 97 şubat 
ayından sonra ara verildi. Bu hizmetin yoğun bir şekilde devam ettiği sıralarda, 95 
senesinde Enver abilerin Fatih'deki evlerine dişleri için birkaç defa gitmiştik. Diş işimiz 
bittiğinde, buyurdular ki; "Karşıma otur bakalım, seninle kahve içeceğiz, sohbet 
edeceğiz". Kahve içerken buyurdular ki; "Bürolarda ne anlatıyorsun, anlat bakalım". 
Biraz konuştuktan sonra; "Hubbu fillah- buğdu fillah üzerinde durun. Kim sevilir - kim 
sevilmez, bunu anlatın. Bir de, birlik ve beraberliğin temini çok önemlidir, bunları 
anlatın" buyurmuşlardı. 

Enver abim, birlik ve beraberliğin temini için çok gayret ederdi. Bu konuya çok önem 
verirler, hassasiyetle üzerinde dururlardı. Sık sık arkadaşları davet ederler, yemek 
yedirirler, sohbet ederlerdi. Bütün arkadaşlara da tenbih ederlerdi. "Bir araya gelin, 
kitap okuyun, çay için, yemek yiyin, yeter ki bir araya gelin, mü'minin yüzüne bakmak 
ibadetdir" buyururlardı. 

04 Eylül  2015  Cuma 

211 | S a y f a  
 



Hatta yine o günlerde, bir Bayram günü, Enver abim; kimler geliyor, neler 
anlatıyorsun diye sorduklarında, kitap okuma toplantısına muntazam gelen 
arkadaşlarını yarın bana getir, onlarla ben de sohbet edeyim buyurdular. Arkadaşlarla 
beraber gittiğimizde Enver abim 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, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 
merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bindörtyüz seneden beri ecdâdımız hep fedakârlıkla 
bizi bu noktaya getirdiler. Ne fedâ etdiler? Canlarını 
verdiler, paralarını verdiler, çoluk çocuklarını terk 
etdiler, cihadlarla buraya kadar geldiler. Ben 
müslimân oldum, bana yeter deyip de otursalardı, 
bugün biz müslüman çocuğu değildik. Fedakârlığı, 
kırk sene gözümle Mübâreklerde gördüm. Uyku, 
sağlık, her bakımdan inanılmaz bir fedakârlık örneği 

olarak gördük ve bu eserler meydâna geldi. Eğer Mübârekler o fedakârlıkları 
göstermeselerdi, o kadar hizmetler, o kadar işler, çok zor.. Eğer biz, bize kadar gelen 
bu bayrağı bizden sonraki nesillere aktarmazsak, bizden sonrakiler yarın âhiretde 
hesâb sorarlar. Eğer, elde etdiğimiz bu îmân ni'metini, îmân nûrunu bir başkasina 
aktarmıyorsak, iki noktada noksanlık vardir. Bir; bizim îmânımızda bir noksanlık 
vardır. Allah rahmet eylesin, cenâb-ı Hak şefâ'atlerine nail eylesin, Mübârekler birgün 
buyurdular ki; Bir mü'minde eğer îmân tamsa, ilk kelâmı, bir kişiye dahâ bu imânı 
anlatmakdır. Bir kitâb vermekdir. Meselâ, Ebû Bekr-i Sıddık 'radıyallahü anh' imân 
etdi, ilk kelâmı; ya Resûlallah, altı arkadaşım dahâ var, hemen getireyim, oldu. 
Neden? Onlar da müslimân olsun. İşte bu, cihâd nûrunun, imân nûrunun tam 
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olduğunu gösteriyor. O hâlde, îmânsız olmaz. İki; adâletde noksanlık vardır. 
Mübârekler İlmihâl'de buyuruyorlar ki; Osmânlı İmparatorluğunun yükselmesi, 
duraklaması ve çökmesi, hep adâletle belli olmuşdur. Bir gün Mübâreklere sordum; 
Efendim, adâletin ta'rîfi nedir, dedim. Buyurdular ki; Adâletin önünde çoban ve sultan 
eşit haklara hâizdir. Ya'nî, Sultâna kayırma yok. Eğer adâletsizlik olursa, yıkılmak 
mukadderdir. Onun için, evinde veyâ işyerinde, her nerede olursa olsun, dünyâda 
adâletle iş görmiyenler, adâletten ayrılan insanlar, âhiretde çok sıkıntı çekecekler.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Burada her şey iyi, bu kapıdan 
çıkınca her şey değişiyor. Ben bunu 
Mübâreklere de sordum. Efendim, 
sizin yanınızda her şey iyi, sizin 
yanınızdan çıkınca eski hâlimize 
dönüyoruz, dedim. Kardeşim, bunu 
Eshâb-ı kirâm cenâb-ı Peygambere 
de sordu. Ya Resûlallah, sizin 
yanınızdayken melekler gibi 
oluyoruz, dünyâyı unutuyoruz; ama 
dışarı çıkınca, bir müddet sonra yine 
eski hâlimize dönüyoruz. Sizin 

yanınızdaki bu hâl acabâ devâm edemez mi, diye sordular. Peygamber 
Efendimiz; Eğer devâm etse, siz meleklerle dahî konuşursunuz, buyurdular. 
Ama insan demek muhtâc demekdir. Allahü teâlânın yaratdığı her şeye biraz dahâ 
gönlünü bağladıkça Allahü teâlânın rızâsından biraz dahâ uzaklaşır. Dolayısıyla, Allahü 
teâlânın rızâsı; insanların, muhtâc olduğu şeyleri bırakmasına bağlıdır. İmâm-ı 
Rabbânî hazretleri buyuruyor ki; Bu kâinâtta yaratılan her şey insana fâideli olması 
için yaratılmış ama insanoğlu ihtiyâcı olduğu her şeye kalbini bağladığı müddetçe, 
bağladığı mikdârca Allahü teâlâdan uzaklaşır. Böylece insan, mahlûkatın en kötüsü 
olur. Ölçü, Allahü teâlâya yakınlık ve uzaklıktadır. Bir hadîs-i şerîfde geçdiği gibi; kişi 
insanlardan ne kadar uzaklaşırsa o kadar Allahü teâlâya yakınlaşır. İnsanlardan 
uzaklaşmak demek, onlarla görüşmemek demek değildir. Kalben uzaklaşmak 
demekdir. İnsan demek, kalb demekdir. Allahü teâlâ insanlara çok kıymet veriyorsa 
kalbdeki îmândan dolayı veriyor. Cisimlerinden, servetlerinden dolayı vermiyor. 
İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki; Üç şey vardır, insanlar ona müpteladır; ama 
her üçü de insanların başına belâdır. Biri; mal, servet. Bugün bütün cinâyetler, kan 
da'vâları hep mal bölüşmekden, arazî bölüşmekden, ya'nî mal yüzünden çıkıyor. 
İkincisi; mevkı'i. Hayâtda en arzû edilen, mevki sahibi olmak. Hâlbuki, ömrünün geçip 
gitdiğinin farkında değil. Üçüncüsü; şöhret. Çok zengin desinler, şöyle desinler, böyle 
desinler. Eğer büyük bir zât severse, överse, bu iyidir; ama Allahü teâlânın değer 
vermediği insanlar övse ne olur, övmese ne olur.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Hak tecellî eyleyince her işi kolay 
eder, her işi âsân eder, halk eder 
esbâbını, bir lahzada ihsân eder. 
İnsanların en zor kavuşduğu bir 
zemânda, Allahü teâlâ bizi bir araya 
getirmiş. Mutlaka bunda bir hikmet 
vardır. Bunda bir sevâb vardır, 
bunda bir sebeb vardır. Mübârekler; 
Hiçbir şey konuşulmasa, mü'minler 
bir araya gelince, birbirlerinden 
istifâde etmedikden sonra 
ayrılmazlar. Bu, elde değil. Fizik 

kanunu çünki. Bileşik kaplar usûlü efendim. Nasıl tabî'at kanûnunda, bileşik kaplarda 
su bir yerden bir yere akar da, en sonunda aynı seviyeye gelince durursa, mü'minler 
de bir araya gelince, aynı onun gibi kardeşim, bu kat'iyyen şaşmaz, buyurdular. 
Kalbden kalbe akım başlar. Peki, kimden nereye akar? Elbetteki yüksek yerden alçak 
yere akar. Alçak yerden yüksek yere akmaz. Burada mutlaka cenâb-ı Hakkın çok 
sevgili kulları vardır. İnşâallah hepimiz o kullarının kalbinden akan feyzinden istifâde 
ederiz. Gıyabta yapılan dua red olmaz. Kolay değil tabii o mübârek zâtları bir anda, 
hemen görmek... Ama göreceksin, başka çâren yok çünki...  

Nerede islâmiyyete uymayan unsurlar varsa orada geçim bozukluğu var, orada âile 
kavgası var, orada her dert var. Ve insanın en büyük felâketi, yalnız kalmakdır. Yalnız 
kaldığı zemân nefs ve şeytân ona hâkim olur. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Dikkat ediyorum; Mübârekler, 
bizlere sâdece Efendi hazretlerini, 
İmâm-ı Rabbânî hazretlerini 
anlatdılar. Başka hiç bir şey 
söylemediler. Nemâz ve diğer 
ibâdetler, hep kendiliğinden tabî'i 
hâle geldi. Çünki, dünyâ muhabbeti 
ile âhiret muhabbeti birbirine zıttır. 
Âhiret sevgisi, âhiret muhabbeti 
geldikçe, dünyâ sevgisi kalbinden 
adım adım çıkar. Efendim, bu, 
gökden gelmez, havadan gelmez. 
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Herşeyin bir sebeble gelmesi lâzım. Büyüklerin kalbi de feyzi veren birer muslukdur. 
Nasîbi olan alır. Onun için Mübârekler buyurdular ki; "Eğer meyve güneşi görürse tatlı 
olur. Güneşi görmeyen meyve tatlı olmaz". Dolayısıyla, mürşid-i kâmili veyâhud da 
gerçek talebelerini veyâhud da kitâblarını gören, güneşi görmüş gibi istifâde eder, 
olgunlaşır, tatlı olur. O güneşe kavuşmayan mahrûm kalır. Dolayısıyla, eğer Allahü 
teâlâ bir kuluna, sevdiği bir kulunu tanıştırırsa, başka hiçbir şey aramağa lüzûm yok. 
Yeter ki ondan çok istifâde etsin. Çünki, bir anda insan üç-dört musluktan birden 
içemez. Hiç bir şey alamaz. Aynı, şadırvan çünki. Ya'nî, şadırvan farklı değilse, 
musluğun değişmesiyle bir şey değişmez. 

Bu dünyâda herşey âhiretin görüntüsüdür. Dünyâda ne görüyorsak âhiretin 
görüntüsüdür. Meselâ, Mübârekler buyurdular ki; "Olmayan birşeyi arayana ahmak 
denilir efendim". Olmayan birşeyin peşine düşmüş, onu elde edeceğim diye, onu 
yakalayacağım diye uğraşıyor... Yok ki. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübârekler buyuruyorlar 
ki; Dünyâda râhat yok. 
Burada râhat ve huzûr 
arayanlar ahmak olmaz 
mı? Yok ki. Ama efendim 
biz râhatız! Nereye göre 
râhatız? Resûlullah 
efendimiz buyuruyorlar ki; 
"Bu dünyâ mü'mine 
hapishâne". Hapishânede 
râhat olur mu? 
Hapishânede bir def'a 
râhat vardır. O da, berât 
etdiğin zemân ya'nî 
kapıdan çıkarken. 

Dolayısıyla, bu dünyâda hiç kimse, râhat buldum, huzûr buldum demesin, âhirete 
nazaran. Dünyâya göre, dünyâlıklara göre, dünyâ tabî'atine göre olabilir ama âhirete 
nazaran buradaki râhatlığımıza ancak hapishâne denir. 

Mübârekler buyuruyorlar ki; "Her derd-ü belânın, her üzüntünün, her sıkıntının 
mutlaka bir karşılığı vardır. O, günâhdır". Günâh işlendiği anda Allahü teâlâ bir cezâ 
verir. Üzüntü verir, sıkıntı verir, darlık verir, bir şey verir, bir hastalık verir. O hâlde 
dünyâda çekilen her sıkıntının karşılığı, bir günâhdır. Allahü teâlâ buyuruyor ki, her 
günâhın karşılığı vardır. Ebu Bekr-i Sıddik radıyallahü anh; Bütün günâhlarımıza karşı 
Allahü teâlâ cezâ verecekse, bizim kurtulacak tarafımız yok, buyuruyor. Ne olacak 
bizim bu hâlimiz deyince, Peygamberimiz buyurmuşlar ki; Sen hiç hasta olmaz mısın? 
(Olurum ya Resûlallah). Peki sen hiç üzüntü, sıkıntı çekmez misin? (Çekerim ya 
Resûlallah). Bütün bunlar, o günâhların keffâretdir, buyurmuş. Allahü teâlâ bunları 
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verir. Onun için, bir mü'mine gelen derd-ü belâ ni'metdir. Mutlaka günâhlarına 
keffâret. Sevinmesi lâzım mü'minin, üzülmesi değil. Sonra kime isyân etdin? Senin 
neyin var ki? Ne gözlerin, ne kulakların, hiç, hiç bir şey! Hepsi Allahü teâlânın bir 
emânetidir. Verir, yarın da alır. Onun için tevbe istiğfâr etmeli. Bana belâ ver 
dememeli, Allah korusun o yanlış olur. Peygamberimizin emri var. Biz tâlib olmayız, 
gelince de isyân etmeyiz. Fekat şunu unutmayalım ki, eğer bu gelen belâ, musîbet 
kendi irâdemizle gelmişse çok tehlükelidir. Birgün bir arkadaş Mübâreklere soruyor, 
kazâ ve kader nedir? Çok merak ediyorum diyor. Mübârekler buyurmuşlar ki; Senin 
anlıyacağın gibi söyliyeyim, insanda icraat iki dürlü olur, bir; irâdesiyle olur, bir de 
irâde dışı olur. İşte, gözün görmesi, kulağın işitmesi, kalbin çalışması, eğer irâdeyle 
oluyorsa kazâ, irâden dışında oluyorsa ona kader denir. Eğer irâdenle iş yapıyorsan 
buna kazâ denir. İrâden dışındaysa buna kader denir. Sen ona dokunamazsın. O kendi 
mecrâsında akar, akar, akar ve gider. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Bandırma İskelesi'nin karşısında 
Güllü Cami var, cenâb-ı Hak 
orada birkaç kere nemâz kılmayı 
da nasîb etdi. Orada Ali efendi 
diye bir imâm var. Birgün bir 
arkadaş geldi. Efendim, 
Bandırma'dan geliyorum, Ali 
efendi size çok selâm söyledi, 
Hilmi beği çok seviyorum, bana 
dua etsin dediğini söyledi. 
Mübârekler bize sordular; 
Kardeşim, bu Ali efendi bizi 
tanıyor mu? Bir akrabalığımız 
var mı efendim? Buyurdular ki; 

Hayır efendim yok. O hâlde bizi niçin seviyor? Akrabalığımız, bir yakınlığımız, 
alışverişimiz de yok. Bizim hizmetlerimizi, da'vamızı seviyor. Ali efendi kendisinin çok 
mübârek olduğunu belli ediyor. Çünki, Allahü teâlâ bu hizmetleri herkese sevdirmez, 
her kim seviyorsa, bilsin ki Allah onu seviyor. Hizmetleri sevmek; Rabbim beni seviyor 
demekdir. Burada insanlar ikiye ayrılıyor. Hizmetleri seven, hizmetleri sevmeyen. O 
hâlde, Allahü teâlânın bir kulunu sevip sevmediğinin bir işâreti var, o da, Allahü 
teâlânın dînine hizmet etmek, ehl-i sünneti anlatmak. Bu varsa, Allahü teâlânın o 
kulunu çok sevdiğinin alâmetidir. Eshâb-ı Kirâm "aleyhimürrıdvân", evlerini, 
barklarını, çocuklarını terk etdiler, bir dahâ geri dönmediler. Ne hanımları, ne 
çocukları; hizmet ve gayretleri varmış. Yetmiş yaşında Ebâ Eyyûb el Ensârî hazretleri 
İstanbul'a geliyor ve diyor ki; yolda ölürsem son noktaya kadar beni götürün, orada 
defnedin. O hâlde, iyilik eden kendine eder, kötülük eden kendine eder.  

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 
ali zeki osmanağaoğlu

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

 
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 pek çok 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. Mütevazılığını 
bildiğim halde, tevazunun bu şekline tekrar şahid oldum. 

Sonra otururken, bana, Mektubatdan birkaç mektub okuttular. Bir ara, bugün ne 
rüyaları gördün, buyurdular. Peygamber efendimiz ile ilgili birkaç rüya anlattım. Enver 
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, 
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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. 

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

Fî emanillah
 
 

 

 
 

Enver abim 20 Mart 2009'da Sarıyer'de buyurdular 
ki;  

Sapanca'ya gitdiğimiz zamân, (1983-1984 senesi) bir 
hafta, on gün, Mübarekler hiçbir şeyle uğraşmadılar, 
Mehmet Ma'sûm hazretlerinin 25-30 tâne mektûbunu 
tercüme etdiler ve Hak Sözün Vesîkaları kitâbının 
sonuna ilâve etdiler. O, Sapanca hâtırasıdır. Hattâ 
bize de o mektûbları düzeltmek için tek tek okutdular. 
Birinci cild, 78'nci mektûbda Mehmet Ma'sûm 
hazretleri buyuruyorlar ki; Sevginin, üç alâmeti 
vardır. Sende bu üç alâmet varsa, seviyorsun. 
Efendim ikisi var, birisi yok. Yok, bu üçü olmazsa 
olmaz. Alâmetin birincisi; hubb-u fillah ve buğd-u 
fillahtır. Ya'nî, benim sevdiğimi kim seviyorsa onu 
severim. Ben, sevdiğimin sevmediğini sevmem. Hattâ 
Mübâreklere dedim; efendim, mümkün mü, siz birisini 
sevmeyeceksiniz, biz onunla işbirliği yapacağız veyâ 

ben onu seveceğim, bu, akla gelmez, dedim. Mübarekler; dünyâ menfe'ati girerse, 
her şey aklınıza girer. Ama bunda menfe'at olmaması lâzım, buyurdular.  

Sevginin ikinci alameti; insan sevdiğine itâat eder. Ama aklına değil, mantığına değil, 
gördüğüne değil, yüzüne değil, sevdiğinin sözüne mutlak itâat eder. Nitekim, Mevlâna 
Celâleddîn-i Rumi hazretleri, Şems-i Tebrîzi hazretlerine kavuşdukdan sonra birçok 
şeyde işin içine akıl karışıyor. Baktı ki felâkete gidiyor, en son dedi ki; ben hocama 
kavuşdum, aklımı bırakdım ve kurtuldum.  

Sevginin üçüncü alâmeti de; hep sevgiliden bahsetmekdir. Dolayısıyla, elinizde değil, 
hep ondan bahsedilmesini istersiniz, onun konuşulmasını istersiniz ve yahut da siz de 
ondan bahsedersiniz. İşte bu da, sevginin üçüncü alâmeti. O halde ne yapalım, biz de 
onlardan bahsedelim. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Birgün Mübâreklere; Efendim, Mûtu 
kable ente mûtu ne demekdir diye 
sordum. Bu, meşhûr bir sözdür, 
ölmeden evvel ölün demekdir. 
Mübâreklere; Efendim, bunu nasıl 
anlamamız lâzım diye arz etdim. 
Buyurdular ki; Ölünce, şimdi 
duyduklarımızın hakîkat olduğunu 
bizzat göreceğiz. Ya'nî, şimdi 
işittiklerimizi, okuduklarımızı, 
öğrendiklerimizi öldüğümüz zemân 

fiilen göreceğiz. Ya'nî, Mûtu kable ente mûtu demek, ölmeden evvel, öldükden sonra 
kavuşacağımız, göreceğimiz o gerçeklere şimdiden tam inanın demekdir. Sonra orada 
sürpriz olmasın! İmâm-ı Rabbânî hazretleri 'kuddise sirruh' buyuruyorlar ki; Bu dünyâ 
muhabbetinden kopmanın, bu dünyâ sevgisinden ayrılmanın tek bir çâresi vardır. 
Bundan ibâdet yaparak kurtulamazsınız. Siz eğer dünyâ sıkıntılarından, dünyâ 
üzüntülerinden, dünyâ bağlarından kurtulmak istiyorsanız, kendinize iyi arkadaş 
edinin. Eğer arkadaşınız iyi ise, artık siz kötü olamazsınız. Ya'nî, kendinize 
dönemezsiniz, kendi arzûlarınızı yerine getiremezsiniz. İyi arkadaşla beraber iyi olmak 
zorundasınız. O bakımdan, Kişi sevdiği ile berâberdir hadîs-i şerîfine uygun olarak, 
insan arkadaşını iyi seçmelidir.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Birgün Fâtih'teki evde Mübâreklerle 
birlikde, bizim hanım ve ben 
kahvaltı yapıyorduk. Mübârekler 
buyurdular ki; Bu yemekler, 
aldığımız hava, cenâb-ı Hakkın 
bizim için fedâ ettiği canlı hayvanlar 
karşılığında, cenâb-ı Hak bizden ne 
istiyor? Birincisi; Allahü teâlâ, 
yarattığı mahlûkların içerisinde 
yalnız insana ma'rifeti verdi. Ya'nî, 
Allahü teâlâyı tanımak. Görmek 
başka. Peygamber efendimizi 

herkes görüyordu ama tanımadılar. Tanımak zor. Tanıyanlar Eshâb-ı kirâm oldu. 
Allahü teâlâ tanınmak istiyor. Bir hadîs-i kudsîde, ben tanınmayı sevdim, buyuruyor. 
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Tanımamız lâzım. İkincisi; O'nun ihsân etdiği ni'metlere karşılık olarak teşekkür 
istiyor. Türbeleri, başları açık olarak ziyâret edip teşekkür ediyorlar. Bu, teşekkür 
yerine geçiyor mu? diye Mübâreklere sordum. Mübârekler buyurdular ki; Allahü 
teâlâya teşekkür, nemâzdır. Çünki zekât; malın varsa, hac; şartlar varsa, oruc; keza 
öyle; ama nemâzda hiçbir engel yok. Teyemmüm ederek kılar, imâ ile kılar, yatarak 
kılar, hastayken kılar, ya'nî hiçbir engel olmadığı için Allahü teâlâ teşekkürü nemâzla 
başlatmıştır. Onun için Mübârekler buyurdular ki; Nemâz kılmayanın hiçbir teşekkürü 
Allahü teâlâ tarafından kabul edilmiyor. Îmânın bayrağı, alâmeti nemâzdır. Efendi 
hazretleri nemâz risâlesinde buyuruyorlar ki; Bir mü'min, yüzbin hac yapsa, yüzbin 
altın sadaka dağıtsa, yüzbin fakir yedirse, eğer nemâz kılmamışsa, hiçbiri kabul 
olmaz.  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Birgün Mübâreklere; Efendim, 
arkadaşlar sizinle görüşmek 
istiyorlar, ne cevâb vereyim diye 
sordum. Buyurdular ki; Ben 
kitâbların satırları arasındayım. Niye 
beni görmüyorlar? Dolayısıyla, 
kimse âhirette, ben Hocamızı 
görmedim demesin. Mükâtebe, nısf-
ı mukaleme gibidir. Okumak, 
konuşmanın yarısı kadardır. Meselâ, 
Mübâreklerle bir sâat sohbet etmek 
isteyen, iki sâat kitâb okusun.  

Birisi mektûb yazmış. Efendim, sizi 
göremiyoruz, sohbetlerimizde bulamıyoruz. Ne günâhımız var? diyor. Sizinle ne 
zemân sohbet yapacağız? Biz sizi ne zemân dinleyeceğiz? diyor, mektûb yazmış. 
Mübârekler de bana buyurdular ki; yazın kardeşim, cevâb yazın buyurdular. O zâtın 
ismi de Yusuf'tu. Hocamız buyurdular ki; Kardeşim Yusuf, siz bizimle sohbet etmek 
istiyorsunuz, görüşmek istiyorsunuz, ben, dahâ fazla istiyorum. Eğer siz benimle 
görüşmek istiyorsanız, konuşmak istiyorsanız, sohbet etmek istiyorsanız, ben Se'âdet-
i Ebediyye'nin satırları arasındayım. Beni orada görebilirsiniz.  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;  
Hocamız buyurdular ki; Arkadaşlarımız bizi bir görmek istiyorsa, biz onları bin görmek 
istiyoruz. Onlar bize bir adım gelirse, biz onlara bin adım gideriz. Eğer mutlaka bizi 
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görmek, bizimle beraber olmak 
istiyorlarsa, biz satırların 
arasındayız. Okurlar, bizimle 
konuşurlar. 

Bir gün Mübâreklere arz etdim: 
Efendim, İlmihâlde atom bahsini 
okuyan, başka fıkh kitâblarını 
okumakdan dahâ çok feyz alır. 
"Neden?" Çünki, orada siz varsınız. 
"Evet, yüzde yüz doğrudur 
efendim" buyurdular. On kişi bir 
araya gelince kitâb okuyun. 
Satırlar arasında Mübârekler var.  

Mübârekler buyurdular ki; 
Artvin'de su arıtma satan arkadaşımız da bu hizmetlerin sevâbına ortakdır. Yarın 
âhirette Allahü teâlâ Cenneti nasîb ederse, hepsini yanıma alırım. Ben bu hizmetleri 
onlarla beraber yapdım, derim. Efendim, bir kargaşa olur da unutduklarınız olur mu, 
diye sordum. Onlar; hayır efendim. Allahü teâlânın işleri dünyâ işlerine benzemez. Her 
şey çok düzenli ve mükemmeldir, buyurdular. Büyükler cevheri miknâtıs gibi çeker.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Şöhret âfetdir. Mübâreklere; İmâm-ı 
Rabbânî hazretleri, Abdülkâdir-i 
Geylânî hazretleri ve siz de 
şöhretsiniz. Herkes sizi tanıyor, diye 
sordum. Mübârekler buyurdular ki; 
Eğer bir kimse, dünyâ menfe'ati elde 
etmek için şöhret olmuşsa, bu, onun 
için âfet ve felâketdir. Dünyâ menfe'ati 
olmadan, Allah onu şöhret yapmışsa, 
Allah onu âfet ve felâketden korur. 

Gemide staj için bulunduğumuz bir 
gün, etrâfdaki insanlardan ve yapdıklarından dolayı fenâ hâlde canım sıkılmışdı. Biraz 
olsun ferâhlamak için, gizlice bir köşeye çekilip, İlmihâli okumağa başladım. Tam o 
anda odanın kapısı açılmasın mı. Karşımda komutan, kızgın bir şekilde, temâm şimdi 
yakaladım seni! Ne okuyorsun göster bana, diye bağırmağa başladı. Ben de büyüklere 
sığınıp, açdım kitâbı. Bir de ne görelim? Atom Bombası bahsi. Komutan da ben de 
şaşkınlıkla kalakaldık. Ne bu, dedi. Ben de, ben ilm adamıyım efendim. Bu kitâb da 
ilm öğretiyor, bakın işte atom bahsi, dedim. Komutan gülmeğe başladı. Dışarıda mis 
gibi hava, pırıl pırıl güneş, eğlenmek varken, sen nelerle uğraşıyorsun kardeşim, dedi 
ve çekip gitdi. 
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Yine bir keresinde gemi ile Marmara'ya açıldık. Ben de dahâ o zemânlar toy bir 
delikanlıyım; fıkh konusunda eksiklerim var. Gemiye bindik; ama seferî miyim, 
nemâzları nasıl kılacağım falan diye iyice kafam karışdı. Bir türlü işin içinden 
çıkamadım ve bu sıkıntı içinde bir kenârda uyuyakalmışım. Rüyamda Hocamızı 
'rahmetullahi aleyh' gördüm. Heyecânla, Efendim, durum bu. Ben şimdi ne 
yapacağım, diye sordum. Mübârekler; kolayı var efendim, kitâba bakalım, buyurdular 
ve Dürr-i Yektânın seksenbeşinci sayfasını açarak mes'eleyi îzâh etdiler. Ben de uyanır 
uyanmaz mes'eleyi öğrenmiş olarak ibâdetlerimi yapdım. Dönüşde soluğu 
Beylerbeyi'nde, evde aldım. Mes'eleyi yine kendilerine arz etdiğimde, kolayı var 
efendim, kitâba bakalım, buyurup, aynı kitâbın aynı sayfasını açmazlar mı? Gayri 
ihtiyârı gülümsemişim. Mübârek Hocamız, niçin gülümsediniz, diye sorunca, ben de 
rü'yâyı olduğu gibi anlatdım. Hocamız, biraz da yüzü kızararak; o bizden değil 
efendim, sizin ihlâsınızdandır, diyerek konuyu kapattılar. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder.  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Geçen haftanın devamıdır: 

1987 senesinde hacca gidileceği 
kesinleşince, mübarek Hocamız beni üç 
ayrı zamanda, seadethanelerine davet 
ederek hem nasihatta bulundular, hem 
nasıl hac yapacağımızı ve nelere dikkat 
edeceğimizi anlattılar. 

İlk davetlerinde, sünnete uygun nasıl 
hac yapılacağını, nerde nasıl 
davranmamız lazım olduğunu anlattılar, 
sonra; bu sene bizim arkadaşlarımızdan 
kimler hacca gidiyor diye sual ettiler. 

Ben de tek tek hepsini saydım. Sıra bir abiye gelince, " o da bizim abilerden mi" 
buyurdular. Bunun üzerine ben durakladım, bir şey söyleyemedim. Biraz sessizlik 
olunca, "tabii bizi sever, yine abilerden sayılır" buyurdular. Sonra, o sene tayyare ile 
hacca giden abilerimizin hepsini, müftü muavini olan bir hastam vesilesi ile aynı 
kafilenin aynı grubuna toplattırdığımı anlatınca çok sevindiler. 
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İkinci davetlerinde; bir akşam idi. Evde Enver abim de vardı. Hocamız, üst katta arka 
bahçeye bakan balkonda çay içiyorlardı. Enver abim bana da çay getirdi, üçümüz çay 
içerken, mübarek Hocamız, ay'ı ve yıldızları seyrediyorlardı ve şunları anlattılar; "Bu 
aya Peygamber efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" de baktılar. Bu ay'da 
Resulullah efendimizin gözlerinin şuaları var. Aya bu niyet ile bakmak ibadetdir, 
sevabdır" buyurdular. Hacca gitmek ile ilgili bazı ince bilgiler anlattılar. Bu arada 
Enver abim Hocamıza; " Ali rüyasında sıklıkla Peygamber efendimizi görüyor, bazan 
ben anlattırıyorum, size de anlatsın" buyurdular. Sevinerek; "öyle miii, tabii dinlerim" 
buyurdular. İki tane anlattıktan sonra yeter diyebilirler diyerek sustum. "Başka var 
mı" buyurdular. Var efendim dedim. "öyleyse bir tane daha anlatın" buyurdular. 
Üçüncüyü anlatırken mübarek Hocamızın mübarek gözlerinden yaşlar akıyordu. Sonra 
hacca gitmek ile ilgili anlattıklarına biraz daha devam ettiler. "Bunlardan üç mesele 
çok mühimdir, buna çok dikkat edin" buyurdular. Birincisi; "bid'at ehlinin yüzüne 
gülerek bakılmaz, bid'at ehlinin yüzüne gülerek bakmak dinin yıkılmasına sebep olur, 
onları sevmeğe sebep olur ki çok tehlikelidir" buyurdular. İkincisi; "bid'at ehlinin 
arkasında namaz caiz olmaz, kendi aranızda cemaat yaparsınız, onların arkasında 
mecbur kalırsanız mutlaka iade edin" buyurdular. Üçüncüsü de; "Yaptıkları hiçbirşeyi 
beğenmeyin, dünya işi bile olsa bunu ne güzel yapmışlar demek tehlikeli olur. 
Muhabbete sebep olabilir" buyurdular. Sonra da; "Bu nasihatlerimi diğer 
arkadaşlarımıza da söyleyin" buyurdular. 

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

- devamı haftaya – 

Fî emanillah
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;  

Efendim, Allah rahmet eylesin, 
bizde bir Ahmed Karaca abi vardı, 
çok tatlıydı. Pilotdu. Kayseri'de, F-
16 da herhâlde bir ârıza çıkdı, 
paraşütü açsa kurtulacak; ama 
tayyâre düşdüğü zemân da çok 
kimseler ölecek.. Paraşütünü 
açmadı, gitdi dağa vurdu, orada 
yandı. Cesed yerine kömür parçası 
getirdiler. Ben de bunu 
Mübâreklere anlatdım ve efendim, 
Allah rahmet eylesin, Ahmed 

Karaca yanarken çok acı çekmiş midir, dedim. Ne acısı efendim, şimdi Ahmed Karaca 
dünyâya gelse, bir dahâ tayyâreye biner. Efendim, tam ölüm olmadan evvel, ya'nî 
ateş olmadan evvel, an meselesi tabii, bir; cenâb-ı Peygamber gözükür. Zâten onu 
görmek nasîb oldukdan sonra, yüz katrilyon parçaya bölseler, yüzbin tane ateşle 
yaksalar, zerre acı duymaz. İki; ağzına Kevser şerâbı verirler, o zâten narkoz olur, 
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hiçbir şey anlamaz. Üç; Cenneti görür, bir de Cennetdekileri görür. Dolayısıyla, o, 
farkına bile varmaz. Onun için efendim, şehîdler için cenâb-ı Hak mübârek kitâbında 
öyle buyuruyor; Siz onlara ölü demeyin, onlar Allahü teâlânın verdiği rızkla 
rızklanırlar ve tekrar dünyâya gelip, bir dahâ şehîd olmak isterler, buyurdular. 

Allahü teâlâ buyuruyor ki; Kim benim Peygamberime îmân etmezse, kim âhiret 
gününe îmân etmezse, onu ebedî yakacağım. Bildiren O! Sen nasıl az veyâ çok 
veriyorsun diyebilirsin? Dînin sâhibi O. Ben de bunu Mübâreklere sordum. Demek ki, o 
zemân dahâ bu mektûbu okumamışdım, belki de bilmiyordum, efendim, bu kâfirler 
sonsuz olarak Cehennemde yanacaklar. Bunu bana anlatır mısınız der gibi sordum. 
Kardeşim, Allahü teâlâ her kulunun sonsuza kadar îmân edip etmeyeceğini bilir. O 
kâfir sonsuz yaşasa, sonsuza kadar îmân etmeyecekdir. Onun için, sonsuz yanacakdır. 
Ya'nî o, elli-altmış senelik cezâ değildir. Eğer o bir gün îmân edecek olsa, Allahü teâlâ 
ona îmân nasîb eder, yine sonsuz yanmaz, buyurdular.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Bugün bir hadîs-i şerîf 
dinliyordum. Peygamber 
Efendimiz, Eshâb-ı kirâm'a 
'aleyhimürrıdvân' öyle 
buyuruyor; Eğer cenâb-ı 
Hakkın emr etdiği ve 
yasak etdiklerinden onda 
dokuzunu yapsanız, 
birini yapmazsanız, helâk 
olursunuz. Ama öyle bir 
zemân gelecek ki, -ki 
Mehmed Ma'sûm hazretleri 
beşyüz sene evvel, şimdi 
kıyâmet zemânı, 
buyuruyorlar, - o zemânda 
gelecek ümmetim, onda 

birini yapsın, onda dokuzunu yapamasa, yine kurtulacak. Ben de bunu 
Hocamıza sordum. Bunun ölçüsü nedir efendim? Nemâz, oruc, bunun onda biri, onda 
dokuzu nasıl ayrılacak, dedim. Hocamız buyurdular ki; Efendim, onu bırakın. O, ibâdet 
kısmı. Cennet ve Cehennem, evvelâ îmândan başlar. Îmânı oldukdan sonra bunlar 
hesâba katılır. Âhir zemânda gelecek olan ümmetin, her an îmânli ve îmânsız olma 
tehlikesi vardır. Eshâb-ı kirâmda bu tehlike yokdu. Onun için, bu zemânda, îmânını 
kurtaran, îmân üzere ölen, hepsini yapmış gibi olacak, buyurdular. O bir tâne, 
îmândir. Dolayısıyla, tek başına yaşamak, büyük felâketdir. Bir topluluk içinde 
yaşamak, büyük ni'metdir. Mümkün mertebe, arkadaşlar birbirleriyle buluşsunlar. 
Çünki, gaflet hepimizde vardır. Bir tânesi uyanık olsa, hepsini kurtarır.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bir tekke varmış. Tekkenin de çok 
sâdık bir kedisi varmış. Birgün 
kocaman bir kazan koymuşlar, süt 
kaynatıyorlar. Kazan fokur fokur 
kaynıyor. Kedi de, bu süt 
kaynamasın der gibi oradan oraya 
zıplıyor. Allah Allah, bu kedi hasta 
mı diyorlar. Kedi bir oraya fırlıyor, 
bağırıyor, bir buraya fırlıyor, 
bağırıyor. Fakat derdini hiç anlayan 
yok. Ama çok feryat ediyor. En son 
bakıyor ki derdini anlayan yok, pat 
diye kendini kazanın içine atıyor ve 

orada ölüyor. Onlar da bu kedi niye böyle yaptı diyorlar ve artık leş oldu diye kazanı 
hemen indiriyorlar. Bir de bakıyorlar ki, içeride kocaman bir yılan gebermiş, zehrini de 
akıtmış. Yani, içen ölecek. Kedinin feryadı; ben bu evden ekmek yedim, ben bu evden 
iyilik gördüm, ben öleyim bunlar ölmesin diyeymiş. Fedakârlık varsa, vefakârlık vardır. 
Fedakârlık yoksa vefa yoktur. Biz Mübareklerden çok şey gördük, çok şey duyduk; 
ama iki tanesini ölsek unutamayız ve yapamayız. Onların biri vefa idi. Onlar bir zerre 
iyilik görseler, ölünceye kadar o iyiliği unutmazlar, onu hep yâd ederler ve tekrar 
ederlerdi. Biz çabuk unutuyoruz. Halbuki dinimizi, imanımızı, her şeyimizi onlara 
borçluyuz. Dolayısıyla, onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Hakları çok. Onlar da 
buyuruyorlar ki; Benim hakkımı ödemek için üç şey yapın. Okuyun, okutun, iyi 
geçinin. Bütün şartları da bu. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Şah-ı Nakşibend hazretleri birgün 
bir talebesine; bugün canım çok 
sıkılıyor, demiş. Talebe de, 
gezdireyim sizi o zaman demiş. 
Merkebi hazırlamış. Talebesi, hocası 
ferahlasın diye yularını almış, orası 
senin burası benim, gezmeğe 
başlamışlar. Bir yere gelmişler ki, 
bir tane külhanbeyi de atın üstünde 
gelmiş, siz nasıl benim arazime 
izinsiz girersiniz diye elindeki 
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kırbaçla talebeyi dövmeye başlamış. Talebeyi öldüresiye dövüyormuş. Şah-ı 
Nakşibend hazretleri, bunun ne suçu var? Kabahat benim. Eğer mutlaka birini 
döveceksen, gel beni döv. Bu çocuğun kabahati yok, demiş. Külhanbeyi onu 
dinlememiş, başlamış yine dövmeye. At bir şaha kalkmış, külhanbeyi düşmüş; ama 
ayağı üzengiye takılı kaldığı için yere düşmemiş. At koşmaya başlamış ve o taştan bu 
taşa, külhanbeyinin kafasını vura vura onu öldürmüş. Sonra da geri gelmiş. Sonunda 
nasıl olduysa, adamın ayağı üzengiden kurtulmuş, at bir de çifte atarak adamı doğru 
dereye göndermiş. Talebe, hocam bu ne hal demiş. Şah-ı Nakşibend hazretleri 
buyurmuşlar ki; Talebemize dokunan böyle olur. Onun için, bu büyükler talebelerine 
evlatlarından daha çok düşkündürler. Mübareklerle beraber Serhend'e gittiğimiz 
zaman İmam-ı Rabbani hazretlerinin huzurunda, kulaklarımla duydum. Evvela 
talebelerim, ondan sonra evlatlarım, buyurdular. Aynen doğru. Onun için, çok 
şanslıyız. Allahü tealanın izniyle, cenab-ı Peygamberin "aleyhissalatü vesselam" 
şefaatiyle, Mübareklerin himmet ve duasıyla, kabre girdiğimiz anda bize bir hoş geldin 
diyecekler; zaten o hoş geldinden sonra istersen boş gel. Yani, o güne kavuşalım 
yeter. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

2002 senesi Aralık ayının 31'inde, Yalova'daki 
mescidde Enver abim buyurdular ki; 

Muhammed Masum hazretleri, bir talebesine 
icazet verip, halife yapıp gönderirken, 
talebesi; Hocam bir nasihatınız var mı? diye 
sorunca: Muhammed Masum hazretleri 
buyurmuş ki; gittiğin yerde, Allahlık taslama-
Peygamberlik iddiasında bulunma. Talebesi 
şaşırarak; Hocam nasıl olur böyle bir şey, 
böyle bir hata yapabilir miyim dediğinde, 
Muhammed Masum hazretleri buyurmuş ki; 
Her dileğim olsun diyen, her emrim yerine 
getirilsin diyen, Allahlık iddiasındadır. Çünki, 
ancak Allahü teala'nın her dileği olur. Herkes 
beni sevsin, herkese sözüm tesir etsin 

dersen, bana tâbi olmayan felâkete gitmiş olur dersen, peygamberlik iddia etmiş 
olursun. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 
Size çok mühim bir şey söyliyeceğim. Allah şefâ'atlerine nâil eylesin, mübârek 
Hocamız genellikle câmide sol tarafda nemâzını kılardı. Bir gün bir arkadaş sordu. 
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Efendim, siz genelde sol tarafda kılıyorsunuz, 
dedi. Mübarekler; Ben de bunu Efendi 
hazretlerine sordum. Efendi hazretleri câmîye 
girerken sol tarafda bir yerde nemâzını kılardı. 
Efendim, sol tarafda kılmak bir fetvâ mıdır? 
dedim, buyurdular. Efendi Hazretleri; câmide 
sağ tarafda kılanlara dahâ çok sevâb vardır. 
Başkalarının dahâ çok sevâb kazanmaları için 
ben buraya geliyorum. Başkaları dahâ çok 
sevâb kazansın diye, sol tarafı tercih ediyorum, 
buyurmuş.  

Bir gece çetin bir süâlle karşılaşdım. Bizim 
hanım; evlenmeden evvel babama sordum. 
Baba, arkadaşların içinde en çok kimi 
seviyorsun, dedim. Ben zan etdim ki, Enver 
abiyi çok seviyorum diyecekler. Hocamız; Kim 
en çok kitâblara hizmet ediyorsa, onu çok 
seviyorum buyurdular, dedi. Sonra kitâb yarışı 
başladı. Mübârekler de, bir gün, sana bir süâl 

soracağım, buyurdular. En çok hangi abiyi seviyorsun, buyurdular. Kim arkadaşları 
seviyorsa, onu çok seviyorum, dedim. Çünki Mübârekler, arkadaşları üzeni muhâtab 
kabul etmiyeceğim, buyurdular. Aman dikkatli olalım. Ben arkadaşları sevemiyorum 
diyen varsa, bu nasıl bir şeydir?  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 
 
 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder.  

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

Geçen haftanın devamıdır: 

Üçüncü davetlerinde; yine birincideki gibi, gündüz vakti, Hocamız ile başbaşa yalnız 
idik. "İlmihal'den hesapladınız mı, bu sene takvim ile hesap aynı mıdır" diye sordular. 
"Hatta beraber hesaplayalım" buyurdular. Hesapladıktan sonra; "bu sene takvimdeki 
gün tutmuyor, birgün sonra, Arafat'a tekrar çıkmanız lazım" buyurdular. Sonra da; " 
eğer Türkiye'nin günü doğru zannedilirse, Arabistan Türkiye'den bir gün evvel bayram 
yapacaktır. Yanlış olduğunu bilirlerse aynı gün yapabilirler. Yani Arabistan'da, Türkiye 

25 Eylül  2015  Cuma 

227 | S a y f a  
 



ile aynı gün bayram yaparlarsa ertesi gün 
bir kere daha Arafat'a çıkmanız yeterlidir. 
Birgün evvel yaparlarsa siz, hem Türkiyenin 
gününde, hem ertesi gün iki kere daha 
Arafat'a çıkarsınız. Bu anlattıklarımı, diğer 
abilere de anlatırsınız" buyurdular. 

Bunların hepsini beraber gittiğimiz abilere 
anlattım. O seneye kadar, Hacca giden 
abiler birkaç kişi oluyordu. İlk defa o sene 
kalabalık bir grub gidiyorduk. Gider gitmez 
telefonla durumumuzu arz ettik. Hemen 

hemen hergün telefon ile (gittiğimiz grup adına) irtibat kurup durumumuzu arz 
ediyorduk. Telefona bazan Enver abim bakıyordu, bazan da Hocamız bakıyordu. 

Arafata ikinci çıktığımızda Hocamız ile telefon görüşmesi yapılıp durumlar anlatıldı, 
"yarın tekrar çıkacaksınız" diyen seslerini Arafat'ta yine işittik ve üçüncüye tekrar 
Arafat'a çıktığımızda, Arefenin alametlerini görmüştük. 

Hocamız, son gittiğimizde nasihat ederlerken; oraya Afrika'dan bizim kitaplarımızı 
okuyup bizi sevenler de gelir, onlarla konuşursunuz" buyurmuşlardı. Biz başüste 
efendim dedik ama, nasıl konuşacağımız, hangi dilden anlaşacağımız aklıma bile 
gelmedi. Mekke'de Hocamızın bu sözünü hatırladım, ama benim İngilizcem, 
konuşacak kadar değildi, Arapçayı ise zaten pek bilmeyiz. Vardır bir hikmeti dedim. 
Hocamızın emrine uyup Afrika'dan gelenler ile konuştuk, fakat çok da güzel 
anlaşıyorduk, herhalde Hocamızın kerameti olmalı, dedim. Konuştuğum kişilerin hepsi 
Hocamızın kitaplarını okumuş ve çok da seviyorlar, büyüklüğünü biliyorlar, çok dua 
ediyorlardı. Hilmi Işık hazretleri sayesinde Ehl-i sünneti öğreniyoruz diyorlardı. Zor 
durumda kalınca imdadımıza yetişiyor, asrımızın kutbudur diyorlardı. Bunlar, hiç 
görmedikleri halde uzaktan sevmişler, büyüklüğünü anlamışlardı. Ah bir de kendini 
görüp de kabul etmeyenler, bunları duysa diyordum... 

Mukaddes topraklarda vehhabilerin yaptıklarını ve yaşayışlarını gördükçe, Hocamızın 
kitablarımızda ne kadar güzel anlattıklarını görerek daha iyi anlayabiliyorduk. 
Böylelikle Ehl-i sünnet yolunun güzelliğini farkedebiliyorduk ve bedava kavuştuğumuz 
Ehl-i sünnet itkadı ve Ehl-i sünnet büyüklerini tanıma nimetinin kıymetini anlayıp 
şükrediyorduk. 

Hac'dan döndüğümüzde Enver abim yurt dışında idi, Hocamıza ziyaret için izin 
isterken, Hacca beraber gittiğimiz abileri de götürmek için izim istedim. Öyleyse 
yanınıza sadece üç kişi daha alıp toplam dört kişi olarak gelin buyurdular. Halbuki biz 
kalabalık idik, üç kişiyi nasıl seçmeliyim diye çok zorlandım, aramızda iki tane yaşlı 
amca vardı, kafilede en genç ben vardım. Henüz 30 yaşımda idim. Sonra, başımızda 
emirimiz olan abi ile iki yaşlı amcayı alıp ertesi gün Hocamıza gittik. Oralardaki 
gördüklerimizi anlatırken, anlayamadığımız pek çok şeyi de o gün Hocamızdan yeni 
öğrenmiş olduk. Hatta latife yollu sordular; "Hâcerü-l esved ne renk idi" buyurdular. 
Biraz sessizlik oluca, "esved, siyah demektir, hâcerü-l esved; siyah taş demektir" 
buyurdular. 

(Hacca gidip dönerken yaşanan hususi pekçok hatıra var ise de konu çok uzayacağı 
için bu kadarı ile iktifa edeceğiz). 

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki;  

Bir gün bir arkadaşımızın evine misafirliğe 
gidilecek, bizi de çağırdılar. Ben de giderken 
Mübâreklere sordum; Efendim, oraya gitdiğim 
vakit, ne anlatacağım? Bana bir şeyler 
söyleseniz, dedim. Mübârekler buyurdular ki; 
Allah Allah, ya'nî orada siz mi konuşacaksınız? 
Tabii baltayı taşa vurduğumu anladım ve 
susdum. Buyurdular ki; Efendim, insanların 

maddî rızkları olduğu gibi, mânevî rızkları da vardır. O rızk sizden değildir. Allahü 
teâlâ mânevî rızk olarak onlara ne yazdıysa, onları size hâtırlatır, siz de onları 
söylerseniz. O, gelenlerin ihtiyacıdır. Yoksa bu, elde kepçe, yemek dağıtmağa 
benzemez. Şimdi burada bulunan arkadaşların neye ihtiyâcı varsa, cenâb-ı Hak onu 
bize söyletir. Tabii o dinlerken hepimiz istifâde ederiz.  

Dün akşam Mektûbâtı okuyordum, İlmihâl'den mektûbları okuyordum. Orada bir ifâde 
geçiyor. İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyorlar ki: "Siz mahşer azâblarını, kabr 
azâblarını, âhiret azâblarını dünyâ ile karışdırmayın. Dünyâ azâbları âhiret azâblarının 
yanında bir hiç kalır. Oradan bir kıvılcım dünyâya gelse bütün dünyâ yanar yok olur". 
Bir ara bunu Hocamıza sormuşdum: "Efendim, İmâm-ı Rabbânî hazretleri 
buyuruyorlar ki; Dünyâ yanar yok olur, bu yok olma nasıl oluyor efendim? Âhiretden 
bir kıvılcım, ateş gelince, dünyâ yanar yok olur, buyuruyorlar dedim. Hocamız; 
Efendim, iki-üç milyon derecedeki bu sıcaklıkda bütün atomlar parçalanır. Âhiretin 
ateşi o kadar şiddetli ki, oradan bir ateş dünyâya geldiği zemân atomlar parçalanıyor. 
Atomlar parçalanınca enerjiye dönüşüyor, yok oluyor, buyurdular.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Dün akşam odun sobasına odun atarken, 
sobanın içindeki kömürlerin harâretini görerek, 
Mübâreklere; bu ateşe nasıl dayanılır. Bu 
insanlar bu ateşe nasıl dayanır, dediğimde 
Mübârekler, "Efendim, bu ateş Cehennem ateşi 
yanında hiç kalır. Cehennem ateşinde yanan bir 
kimseyi dünyâ ateşinin içine koysalar, "Oh 
burası ne râhat derlermiş" buyurdular. Aman 
Allah'ım, dünyâ ateşine elimizi uzatamıyoruz. 
Aklı olana, odun sobasında odunun yanması, 
ibret olarak yetişir. 
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Burada bir arkadaşımız var, onu buradan görüyorum. Allah rahmet eylesin, hanımı 
vefat etti. Hanımı vefat etmeden birkaç sâat evvel, o arkadaş buraya telefon etti. 
Efendim, bizim hanım çok ağır, ne yapayım, dedi. Ben de Hocamıza telefon ettim, dua 
ettiler, Allah selâmet-i îmân versin, buyurdular. Bu kadıncağız vefâtından üç-dört 
dakika evvel, kocasına diyor ki; Şimdi, şu anda, seyyid Abdülhakîm efendi hazretlerini 
görüyorum. Bana diyor ki; Kızım, korkma ölümden, gözünden çapak alacak kadar 
duyacaksın, hiç duymayacaksın. Bu abiye, senin hanım ne iş yapardı, diye sordum. 
Kitâb hizmeti yapanlara yemek verirdi, dedi. Mübârekler buyurdular ki; Efendim, 
Allahü teâlânın dînine hizmet eden mücâhide bir bardak su veren, asla, ne kabir 
azâbı, ne ölüm acısı, ne mahşer azâbı, hiç çekmeyecektir. Onlar Arşın altında 
gölgeleneceklerdir. Niye? Sen dünyâdayken bir mücâhide su verdin. Efendim bu, 
Kıyâmet ve Âhıret kitâbında yazıyor. İmâm-ı Gazâlî hazretleri buyuruyorlar ki; Bir 
âlime bir bardak su veren için melekler nidâ edeceklermiş. Ey filân âlime bir bardak su 
veren, gel. Sana bugün azâb yok. Müjdeler çok. Biz yeter ki, kendimizden vazgeçelim. 
Bizim için bütün fazîletlere, bütün devletlere, bütün ni'metlere, bütün güzelliklere en 
büyük engel; bizim kendimizdir, nefsimizdir.  

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Muhabbet, sevgi, üç şartı beraberinde 
getirir. Bu üç şartı yerine getirmeyen hiç 
kimse, seviyorum iddiasında, 
muhabbetim çok iddiasında bulunmasın. 
Birincisi; sevdiği kişinin sevdiklerini 
sevecek, sevmediklerini sevmeyecek. 
İkincisi; itaat edecek. Üçüncüsü; Onun 
yolunda olacak, yani bir Ehl-i sünnet 
âliminin yolunda yürüyecek.  

Birlikte olmak çok önemlidir, kurtulmamıza vesile olur. Mevlana Halid-i Bağdadi 
hazretleri divanında buyuruyor ki, Allah'ın dergahında ehil, na-ehil beraberdir. Allah'ın 
dergahına cemaat olarak çıkıldığında, cenab-ı Hak o cemaatten birini severse, onunla 
beraber olanların hepsini affeder. Allah'ın dergahında sen ehil değilsin demezler, 
ayırım yok. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Bu büyüklerin, talebelerine olan sevgisi, en yakınlarına olan sevgiden fazladır. Kesin 
bunu böyle bilelim. Hanımanne bana anlatmıştı; Amerika'da ameliyat olduğum gün, 
Hocanız yatsı namazını kıldıktan sonra sabah namazına kadar uyumadan devamlı sana 
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dua etti. Efendi hazretlerini çağırdı, hem 
gözyaşı akıttı, hem de dua etti, ama hiç 
uyumadı, dedi. Onun için, bilin ki, biz çok 
şanslıyız; çünki, koruma alanı 
içerisindeyiz. Birbirimizle iyi geçinmeliyiz. 
Kendi menfaatimizden evvel, din 
kardeşimizin menfaatini her şeyin 
üzerinde tutmalıyız. Çünki yapılan, 
doğrudan doğruya Mübareklere kadar 
gider. Evlada yapılan, babaya yapılmış 
demektir.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Sevgi dâimâ yukarıdan 
gelir. Allahü teâlâ Kur'ân-ı 
kerîm'de buyuruyor ki: 
Radıyallahü anhüm ve 
raduanh. Ya'nî, Allah 
onlardan râzıdır, onlar da 
Allahdan râzıdır. Cenâb-ı 
Hak kendisi buyuruyor, 
Allah onlardan râzıdır, 
onlar da Allahdan râzıdır. 
Dolayısıyla, birgün 
Amerika'da Ebubekir Ali 
var, Türkiye'ye ilk geldiği 
zemân, Mübârekleri 
görmek için geldi. 
Efendim, Gana'dan 
Ebubekir Ali sizi ziyâret 

etmek istiyor, dedim. Nerede kalıyor, buyurdular. Bir arkadaşın evindeydi, 
Mübâreklerle oraya ziyârete gitdik. Benim ismimi hemen söyleme, ben ne zemân 
söyle dersem, o zemân söylersin, buyurdular. Mübârekler buyurdular ki; Sor bakalım, 
Allahı seviyor mu? Ben de sordum. Çok seviyorum, dedi. Peygamberimizi 
'aleyhissalâtü vesselâm' seviyor mu, buyurdular. Elbette seviyorum, dedi. Peki, Onun 
vârislerini, bu yolun büyüklerini seviyor mu? buyurdular. Seviyorum ki, zâten 
görebilmek için geldim, dedi. Eğer siz Onlara bir adım yaklaşırsanız, Onlar size bin 
adım yaklaşır, buyurdular. Ben ömrümde böyle bir manzara görmedim. Adam 
yerinden fırladı, Mübâreklerin kucağına sarıldı. Karşısındakinin Mübârekler olduğunu 
anlayınca şaşırdı. Sonra, bir sohbet, bir sohbet.. Netîce: Efendi hazretleri buyurmuşlar 
ki; Biz emeği boşa vermeyiz.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Birgün arkadaşlara dedim 
ki; Bakın arkadaşlar, Eyüp 
Sultan'da, benim dünyâya 
gelmeme sebeb olan 
babam yatıyor. Onunla 
ondört sene birlikde oldum. 
Ama mübârek Hocamızla, 
ellialtı sene beraber oldum. 
Mübâreklerin bütün 
hayâtını üç cümleyle 
özetleyebilirim. Birincisi; 
onların ömrü kitâb 
okumakla geçdi. Düşünün 
ki, bir gün üniversiteden 
geldim, bakdım. Mübârekler 
salıncağı sallıyorlar. Odaya 

girince, efendim müsâ'ade ederseniz ben sallayayım, dedim. Kardeşim, ben boş 
duramam. Yedi sâattir yukarıda kitâb okuyorum. Başım ağrıyor. Şimdi burayı 
bıraksam, yine kitâbın başına gideceğim. Ben boş duramam, buyurdular. İşte, 
Mübâreklerin hayât tarzının biri, kitâb okumakdır.  

Hocamızın hayatındaki ikinci husûsîyeti, kitâb yaymakdır. Çantasına kitâbları doldurur, 
her tarafa o kitâbları verirdi. Tabii ba'zen üzüntülü durumlarla da karşılaşıyorlardı. 
Kendileri anlatmışlardı. Bir gün bir kabristâna gitdim. Orada bir genç vardı. Görünüşde 
ihlâsla yalvarıyordu. O gence bir Îmân ve İslâm kitâbı hediye etmek istedim, beni 
azarladı. Sen git onu başkasına ver. Zâten ben onları biliyorum, dedi. Kalbim çok 
kırıldı. Sonra eve döndüğümde, kitâb satış listesi gelince ferahladım, buyurdular.  

Mübâreklerin üçüncü husûsîyeti, sevgidir. Sohbetlerinde dâimâ şunları söylerlerdi. 
Birbirinizle iyi geçinin, aranıza fitne girmesin. Târih boyunca cem'iyyetler, devletler, 
hep içerden yıkılmıştır. Fitne içerden olur, dışarıdan olmaz. Birisi fitneye sebeb olacak 
bir söz söylerse, kim ona sus derse, yüz şehîd sevâbı alır. Birçok iyilik yapmış, ondan 
bahsetmiyorsun, bir hatâ yapmış onu söylüyorsun deyip, onu susturmalıdır. Onun için, 
kitâb yayma, kitâb okuma ve birbirimizi sevme işi, hepimizin ana husûsîyeti olmalıdır. 
Mübârekler buyuruyorlar ki; Hâlis, sâdık bir talebenin iki özelliği vardır. Birincisi, çok 
saygılı, edeblidir. Hakîkî bir talebe, Hocasına mutlak bir şekilde edebli olmalıdır. Bu 
edeb nedir? Onun sözünü dinlemek ve onu üzmemektir. Talebede bulunması gereken 
ikinci özellik, mütevâzı olmak, alçak gönüllü olmakdır. Alçak gönüllü olanı Allahü teâlâ 
da sever, kulları da sever. Dolayısıyla, Allahü teâlânın bütün sıfatları, günâhlara 
düşmandır. Ama kibrli olana, sivri dilli olana, Allahü teâlânın zâtı düşmandır. Allahü 
teâlâ; kim bana bunda ortak olmaya kalkarsa, onu hiç acımam Cehenneme 
atarım. Çünki, kibriyâ ve azamet bana âittir, buyuruyor.  

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

1991 senesinde Mart ayının 1'i 
Cum'a günü Berât kandili idi. 
Mübârek Hocamızın Fâtih'deki 
evlerine kandil ziyâreti için 
gitmişdik. İçeriye girdiğimizde; 
"Yere de oturabilirsiniz, yerler 
temizdir. Müslimânların evi temiz 
olur. Müslimânların hem evi, hem 
kalbi temiz olur. Kandilimiz 
mübârek olsun. Cum'amız 
mübârek olsun. Müslimânın 
kalbinde bir îmân nûru vardır ki, 
her şeyden ve bütün nûrlardan 
daha parlakdır. Müslimânlar bir 

araya gelince birbirlerinden istifade ederler. Kalblerindeki bu nûr birbirlerine geçer. 
Büyüklerden bu şeklde istifade edilir. Büyüklerden feyz nasıl gelir? Havadan mı? Feyz, 
muhabbetle, sevgi ile gelir. Büyüklerden istifade etmek için konuşmak şart değildir. 
Büyüklerin nefeslerinden bile istifade edilir. Hatta, bakışlarından bile istifade edilir. 
Bunlardan istifade edemiyen, konuşmakdan da edemez. Böyle bir Cum'a günü, 
Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerinin de bulunduğu âlimlerin bir toplantısında birbirlerine 
sormuşlar. Cum'a günleri duâların kabûl olduğu bir zemân vardır. O zemânı bilseniz 
ne duâsı ederdiniz diye. Kimisi îmânla ölmeyi istemiş, kimisi dine çok hizmet 
edebilmeyi istemiş. Sıra Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerine gelince, "Sohbet-i salihîn 
isterim" demiş. Büyüklerin sohbeti kalbi temizler. Sohbet, beraber olmak demekdir. 
Konuşmak değil. Peki sohbetlerinden istifade etmek için büyükleri bulamazsak ne 
yapacağız? Kölelerinden istifade edeceğiz. Kölelerini de bulamazsak kitâblarını 
okuyacağız? Tabii, kitablarını okumak sohbetin aynısı değil. Kitablarını okumak, 
sohbetin yarısı gibidir". 

Bu sırada, Hocamızın oğlu, bacanağım, Abdülhakîm abi odaya geldi. Ben sandalyede 
idim ve sandalyelerde başka yer olmadığından ben Abdülhakîm abiye, oturduğum 
sandalyeyi verdim ve yere oturmayı tercih etdim. Hocamız Abdülhakîm abiye 
buyurdular ki; "Alî beğe çok büyük iyilik etdiniz. Tam karşıma oturmasına sebeb 
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oldunuz. Ben de, Abdülhakîm efendi hazretlerinin her zemân tam karşısına 
otururdum. Hattâ, Eyyûb sultân câmi'inde, ilk tanıdığımda, en önde, burun buruna 
oturmuşduk. Allahü teâlâ, "Her isteyene veririm, ba'zan da istemeyenler 
arasından da seçdiğime veririm." buyuruyor. Bu, "İnnâ fetahnaleke" sûresinin son 
âyet-i kerîmesidir. Bu âyet-i kerîmede hem adâlet, hem ihsân var. "Her isteyene 
veririm." buyurması adâletdir. "İstediğime veririm." buyurması da ihsândır. İsteyene 
nasıl verir? Meselâ benim gibi. Allahü teâlâ ben istedim de verdi. Askerî okulda birinci 
sınıfa başlamışdım. Doktor Ramezân-ı şerîfde oruc tutmak isteyenleri muâyene edip, 
tutabilecek ve tutamayacak olanları ayırdı. Oruc tutmak isteyen seksen kişi vardı. 
Bunların içinden güçlü, kuvvetli olanlarından otuz kişiyi tutabilir diye ayırdı. Elli kişiyi 
de, za'îf gördüğü için tutamaz diye ayırdı. Ben de ufak tefek, za'îfdim. Beni de 
tutamayacakların içine ayırdı. Ben, tutmak istiyorum dedim. Çünki, evimde de öyle 
terbiye almışdım. Önceden de tutuyordum. Ben tutmak istiyorum deyince, doktor 
bana kızdı, bağırdı. "Sen oruc tutacak adam mısın, sınıfda kalırsın, hasta olursun, 
ölürsün." dedi. Doktor iri-yarı bir yüzbaşı idi. Ramezân-ı şerîf geldi. Oruc tutacak olan 
otuz kişiye yemek çıkıyordu. Ben de onlarla berâber kalkıyordum. Onların 
yemeklerinden yiyordum. Ben de orucumu tutdum. Hava çok sıcakdı. Doktor yüzbaşı 
oruç tutmuyordu. Daha sonra o doktor yüzbaşı görülmez oldu. Bana sen oruç tutarsan 
ölürsün demişdi. Kendisi öldü. Seksen senedir ben hâlâ orucdan dolayı hasta 
olmadım. Bana sınıfda kalırsın demişdi. Okul birincisi oldum. Bir sonraki sene oruc 
tutanların sayısı azaldı. Sonra azala azala, son sınıfda iken bir tek ben kalmışdım. Ben 
nemâzımı da kılardım. Başka kılan yokdu. Ben hademelerin odasına gider kılardım. 

- devamı haftaya – 

Fî emanillah
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübârekler bir güzel hâtıra 
anlatmışlardı. Buyurdular ki; 
Altınkum'da Efendi hazretleriyle el 
ele tutuşmuş hâlde denize 
girmiştik. Vapur geçdiği vakit, 
gelen dalgalar üzerimizden geçerdi. 
Sular, Efendi hazretlerinin 
sakalından aşağı sızardı. Orada 
Efendi hazretleri Mübâreklere bir 
konu anlatmışlar. Bir gün 
Abdülhâlık-ı Goncdüvânî hazretleri 
ile Hızır 'aleyhisselâm' el ele 

tutuşmuşlar. Hızır 'aleyhisselâm' Abdülhâlık-ı Goncdüvânî hazretlerinin kalbine gizli 
zikri telkîn etmiş. Biz Efendi hazretleriyle nasıl el ele tutuşmuşsak, onlar da öyle el ele 
tutuşmuşlar. Hızır 'aleyhisselâm' Abdülhâlık-ı Goncdüvânî hazretlerine havuzda zikr 
öğretmiş. Nasîb meselesi.  

03 Ekim  2015  Cumartesi 

234 | S a y f a  
 



Mübâreklerde zerrelerin zerresi kibr yokdu. Buyururlardı ki; Biz yaşlıyız kardeşim, 
günâh zemânı ne kadar çoksa, günâhı da o kadar çok olur. İçinizde en günâhkâr 
benim, ben. Ba'zen mektûblarda Mübârekleri medh eden yazılar olurdu. Oraları geçin 
kardeşim. Onların bizimle alâkası yokdur. Ne kadar abone olmuş, kaç kitâb dağılmış, 
onları okuyun, buyururlardı. İşte bir talebe, ne kadar hocasına benzerse, o kadar 
talebe olur. Mübârekler bir gün buyurdular ki; Biz talebe olamadık. Çünki kitâblar 
yazıyor ki, evliyânın talebesi de evliyâ olur. Eğer biz talebe olabilseydik, belki bizde bir 
şeyler olurdu. Ben duyduğumu söylüyorum. Mübârekler buyurdular ki; Bu gibi hâlleri 
beklemeyin, bunlar bende var mı diye düşünmeyin kardeşim. Siz böyle şeylerin 
olabileceğine inanın, yeter. İnanmak yeter, bu bir kerâmetdir. 

Mübârekler bir hadîs-i şerîfi açıklarken buyurdular ki; Ümmetim fesâda uğradığı vakit 
bir sünnetimi ihyâ edene, ya'nî dinde bir mes'eleyi uygulayan ve başkalarının 
uygulamasına yardımcı olan bir müslimâna, Viyana kapılarına gidip dönmüş ve şehîd 
olmuş yüz askere verilen sevâb verilir. Viyana'ya kadar gitmek kolay mı kardeşim? 
Dolayısıyla, böyle bir hasâd zemânı, böyle bir fırsat zemânı, herkesin gıbta etdiği 
böyle bir durumda, başını taşlara vuranlara şimdiden acımak lâzımdır.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübârek Hocamız anlatmışlardı; Abdülkâdir-i 
Geylânî hazretlerinin türbesine biri gelmiş. 
Günlerce, aylarca, türbesinde yalnız onu 
düşünmüş, rûhâniyyeti gelmiş, istifâde etmiş. 
Böyle kaç zemân geçdikden sonra, Gavs-ı Âzâm 
gelmiş, yeter; bizden dahâ fazla istifâde 
edemezsin. Mehmed Ma'sûm hazretleri 
Hindistân'da. Niçin ona gitmiyorsun? Bizzat 
konuşman, ona bir şeyler söylemen, onun da 
seni görmesi lâzım. Burada bu kadar olur. Bırak 

beni, git oraya, buyurmuş. Onun için, mübârek Hocamız buyurdular ki; Eğer bir yerde 
mübârek bir zât varsa, herkesin, dînini öğrenebilmek için, malını mülkünü satıp, oraya 
gitmesi farzdır. Bir doktora, tedâvî olmak için her şeyini fedâ ediyorsun; ama ebedî 
se'âdetin, ebedî varlığın için bu işde hasîs davranıyorsun. Bu olmaz! 

Mübârekler buyurdular ki; Üç türlü sevâb vardır. Bir, kendisinin işlediği amellere, 
ibâdetlere verilen sevâb. İki, din kardeşine iyilik, hizmet ederken elde etdiği sevâb. 
Kaç misli! Üç, Allahü teâlânın dînine hizmet ederken aldığı sevâb. En fazlası budur. 
Efendi hazretlerinin vasıyyetnâmesi var. Vasıyyetnâmenin en son satırı iki kelime. 
Ondan sonra artık yazı yok. Ama hayâtın ta kendisi. Hepimizin en çok işlediği suç ve 
kabâhatin cevâbı orada. Efendi hazretleri buyuruyorlar ki; Kimseyi incitmeyin. Hayat 
bu! Çünki, incitdiğiniz herkesden dolayı kazandığınız günâhın sınırı yok. Çünki kalb, 
Allahın komşusudur. 

ali zeki osmanağaoğlu 

04 Ekim  2015  Pazar 

235 | S a y f a  
 



 
 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bir hadîs-i şerîf var. Allah rahmet 
eylesin, cenâb-ı Hak şefâ'atlerine 
nâil eylesin, bunu mübârek 
Hocamız da anlatmışlardı. 
Mübârekler buyurdular ki; Efendim, 
bir hadîs-i şerîf var. Peygamberimiz 
'sallallahü aleyhi ve sellem' 
buyuruyorlar ki; Men demek, şol 
kimse, demekdir. Men hadime 
hudime. Bir müslimân, bir din 
kardeşine hizmet etdi, mutlak 

hizmet görür. O söyledi, doğru söyledi. Cenâb-ı Peygamber 'aleyhissalâtü vesselâm' 
buyuruyor ki; Kime siz bir iyilik yaparsanız, mutlak inanın ki, size birisi bir iyilik 
yapacakdır. Mübârekler buyurdular ki; Peki efendim, bir mü'mine yapılacak en büyük 
iyilik ne olabilir? Kitâb verdikten sonra, Yâ Rabbî, bu mü'mini afv-ı mağfiret eyle diye, 
dua etmekdir. Çünki afva uğramazsa, mahv olur. Peki afv edilmesi için nasıl dua 
edeceğiz? Efendim, bir dua var, bu duayı kim okursa, Adem "aleyhisselâm"dan 
itibaren, o güne kadar vefat etmiş ne kadar mü'min, mü'minât varsa, hepsi onun da 
afv-ı magfireti için, dua ederler. Nedir o? Allahümmagfir lî ve li-vâlideyye vel-
üstaziyye ve lilmü'minîne vel-mü'minât vel-müslimîne vel-müslimât el-ahyâ-i 
minhüm vel-emvât bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Yâ Rabbî, beni afv-ı 
mağfiret eyle. Annemi, babamı afv et. Hocalarımı afv et. İster hayâtda, ister vefat 
etmiş olsun, ne kadar müslimân varsa, onların da hepsini afv et. Onlar da, Yâ Rabbî, 
afv-ı mağfiretimiz için bu mü'min nasıl bize dua etdiyse, Yâ Rabbî, sen de onu afv et, 
derlermiş. 

Mübârekler kitâbevinde anlatmışlardı; Bir kimse Allahü teâlânın dînine hizmet 
ediyorsa, meselâ buraya, kitâbevine hizmet ediyorsa, kardeşim, bütün dünyâ 
ni'metleri, bütün âhiret zevkleri, bunun yanında hiç kalır. O kadar büyük ni'metdir. 
Sonra hadîs-i şerîf var. İnde zikrissalihin tenzilürrahme. Eğer bir yerde büyüklerden 
bahsedilirse, oraya rahmet yağar. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Hocamız buyurdular ki; Kardeşim, El mer'ü me'a men ehabbe. Dünyâda kim kimi 
severse, âhiretde onunla beraber olacakdır. Buradaki me'a kelimesi, Fransızca liyazon 
demek, ya'nî bağlamakdır. İşte efendim, bu bağlamak, me'a demek, sevgi demekdir, 
buyurdular. Sevgiyle bağlananları kimse koparamaz. Menfe'atleri bağlananlar, 
koparılır. Ama aşk sardı mı, onu ancak âşıklar anlar.  

05 Ekim  2015  Pazartesi 
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Bir gün gece sâat oniki, bir gibi, zil 
çaldı. Mübârekler, hayırdır inşâallah, 
bu sâatde nedir bu zil diye, 
odalarından çıkdılar; Bir de baktık, iki 
arkadaşımız ziyârete gelmiş. Onlara, 
sâat kaç dedim. Sâate bakmadık. 
Trenden indik buraya geldik, dediler. 
Çıkdım Mübâreklere, arz ettim. 
Mübârekler buyurdular ki; efendim bir 
şey mi olmuş. Yok, ziyârete gelmişler, 
dedim. Mübârekler buyurdular ki; 
haklılar efendim haklılar, çünki, aşkla 

akıl bir araya gelmez, alın içeri buyurdular. 

Bir gün Mübârekler Cennet ni'metlerinden bahsediyorlar. Bir arkadaşımız aşka geldi 
her hâlde, Mübâreklere dedi ki, Efendim, Allah rızâsı için sizden bir şey istiyorum. 
Buyur kardeşim, hayrdır inşâallah buyurdular. Ben şu anda ölmek istiyorum, dedi. 
Mübârekler buyurdular ki, Allah Allah, ne kadar kendinize düşkünsünüz. Kardeşim, 
insan kendini bu kadar sever mi? İnsan kendini bu kadar düşünür mü? Peki, öldünüz, 
bu ni'metlere kavuşdunuz. Bu hizmetleri kim yapacak, buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 
Gıybet, kanser gibidir. Zinadan daha 
büyük günahtır. Bir cemiyeti 
parçalayan, gıybet ve su-i zandır. 
Gıybet; en kolay işlenen çok büyük bir 
günahtır. Ama işlemesi çok kolaydır. 
Eğer biz, bir parça dünyaya dönersek 
paramparça oluruz ve bu sadelik biter. 
Çünki, dünya meseleleri daima 
münakaşaya açıktır. Dünya çünki. 
Dünya meselelerinde standart yoktur 
ve olamaz. Nereye çekersen oraya 
gider ama ahiret mutlaktır, onda 
tartışma olmaz. 

Burada sadelik var. İşte bizim huzurumuz budur. Aramıza bir parça dünya girse, 
birbirimize düşman oluruz. Ama şimdi birbirimizi çok seviyoruz. Çünki Allahü teala; siz 
müslüman olmadan evvel birbirinizle kavga ederdiniz, müslüman oldunuz, kardeş 
oldunuz, size nimet olarak bu yetmez mi, buyuruyor. Biz de birbirimizi nereden 
tanıyacaktık, mübareklerin sayesinde Ehl-i sünnet olduk, bir araya geldik ve dünyayı 
gaye olmaktan çıkardık. En mühimi budur. Dünya gaye olmaktan çıkınca saadet 
başladı. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Her Peygamber bir güneşti. 
Biri battığında diğeri 
doğardı. Peygamberimiz 
"aleyhissalatü vesselam" 
son güneş olduğu için artık 
güneş doğmayacak. 
Şimdiki aydınlık, güneş 
battıktan sonraki kısa süreli 
aydınlığa benzer. Dünyanın 
her tarafı kirlendi. Dışarıda 
aldığımız hava kirli. Gelip 
mescidlere temiz hava ile 
temizlenelim. Dışarıda 
boğazımıza kadar günaha 

batıyoruz. Mescidlere gelip bu günahlardan kurtulalım. Mescidlere gelmezsek, bu 
günahlar boyumuzu aşar, mahvoluruz. Birbirinize gelip gidin, kitap okuyun, sohbet 
edin. Birbirinizin kıymetini bilin. 

Bir arkadaşın, Hocamızı hocamız kabul etmesi, bu zamanda onu sevmemiz için, onu 
üzmememiz için yetmez mi? Şunu yapmış, bunu yapmış, bize ne? Su-i zan, maddi 
manevi bütün hastalıkların kaynağıdır. Su-i zan eden, devamlı sıkıntı içinde olur. 
Rahat, huzur yüzü görmez. 140 yaşında gayet sağlıklı olan birine; bu halde nasıl 
kalabildin diye sormuşlar. Demiş ki; hep helal lokma yedim, kimseye su-i zan 
etmedim. Gül toprakta biter, toprak olmadan gül yetişmez. Toprak, tevazuyu temsil 
eder. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
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- geçen haftanın devamı – 

İlmihâlde de yazdığım gibi, bir Kadr 
gecesi uyuyamadım, duâ etdim. O 
gece, Allahü teâlâ bana Efendi 
hazretlerini gösterdi. Bir câmi'inin 
kubbesinin etrafında nûr şeklinde 
idi. Rü'yâmda bulutsuz, parlak 
mâvi bir semâ gördüm. Etrâfı, 
câmi'i kubbesindeki gibi parmaklık 
ile çevrilmiş idi. Burada nûr yüzlü 
biri gidiyordu. Başımı kaldırıp 
bakınca, Seyyid Abdülhakîm efendi 
olduğunu gördüm. Heyecânla 

uyandım. Birkaç gün sonra yine rü'yâmda, Hazret-i Hâlid'in türbesinde sandukanın 
baş tarafına oturmuş bir zât gördüm. Yüzü ay gibi parlıyordu. İnsanlar elini öpmek için 
bekliyordu. Ben de gitdim ve sıram geldiğinde elini öperken uyandım. Dahâ sonra bir 
gün dersden çıkınca Bâyezîd câmi'ine nemâz kılmağa girdim. Nemâzımı kılınca, 
sahhâflar kapısının yakınında bir hoca va'z ediyordu. Sonradan öğrendim, adına 
"Demir hâfız" diyorlarmış. Üç-beş kişi dinliyordu. Onlar da, hep yaşlılardı ve 
uyukluyorlardı. Ben de biraz dinledim fekat hepsi bildiğim şeylerdi. Küçük, bir formalık 
kitâbdan âmentüyü (îmânın şartlarını) anlatıyordu. Hep bildiğim şeyler olduğundan 
sıkıldım. Fekat hocaya saygısızlık olmasın, ayb olmasın diye kalkıp gidemedim. Biraz 
sonra, "Dersimiz burada bitdi." dedi. "Bu kitâbları satıyorum." dedi. Önünde aynı 
kitâbların devâmı vardı. Hepsi bildiğim şeylerdi fekat hocaya yardım olsun diye birini 
alayım diyerek, kaç kuruş olduğunu sordum. Yirmibeş kuruş dedi. O zemân bir gazete 
bir kuruş idi. Kitâbın değeri de ancak o kadar eder. Hadi çok fakîr olup muhtâc olsun 
da beş kuruş desin, buna yirmibeş kuruş çok, vay insâfsız vay diyerek kapıya doğru 
yürümeğe başladım. Bir de bakdım, Bâyezîd meydânına bakan kapının tarafındaki 
demir parmaklıklı bölümde bir başka hoca efendi va'z ediyor. Çok kalabalık bir 
cemâ'at onu dinliyordu. Câmi'inin ortasına kadar cemâ'at dolu idi. Oraya doğru 
yürüdüm, parmaklıkların arkasında nûr yüzlü bir hoca efendi, bir kitâbdan birşeyler 
anlatıyordu. Hoca efendinin karşısından gidersem edebsizlik olur diye düşündüm. 
Hoca efendinin karşısından gitmeğe utandım. Evimden de öyle terbiye almışdım. 
Arkadan dolaşıp, demir parmaklıkların yanına geldim. Hoca efendi, demir 
parmaklıklara arkası dönük oturuyordu. Demirden atlayıp tam arkasında oturdum. 
Arkadan kucağını görebiliyordum. Bir yandan da çocukluk işte, biraz önceki hocanın 
yirmibeş kuruşa satıyorum demesi aklımdan çıkmıyordu. Vay insâfsız vay deyip 
duruyordum. Hem de o hoca efendiyi dinliyordum. Hiç duymadığım, bilmediğim, 
merâk etdiğim konuları anlatıyordu. Çok hoşuma gitdi. Râbıta-ı Şerîfe risâlesinden 
Evliyâ kabrlerinin nasıl ziyâret edileceğini anlatıyordu. Biraz sonra ezân okundu. Hoca 
efendi, "Dersimiz bugün burada kalsın." deyip kitâbı kapatdı. Pırıl pırıl, çok güzel bir 
kitâbdı. Hiç arkasına dönmeden, kitâbı arkaya, bana uzatdı. "Bu kitâb, küçük efendiye 
benim hediyyem olsun." dedi. Çok şaşırdım. Hiç arkasına bakmamışdı. Arkasında 
küçük efendi olduğunu nereden bilmişdi? Sonra, hep berâber nemâza kalkıldı. Biraz 
sonra ben derse gidecekdim. Onun için nemâza ve sonraki sohbete kalamadım, 
ayrıldım. Yaşlıca birisi, "Otur, dinle, çok istifâde edersin." dedi, beni irşâd etdi. Bu zât 
kimdir, nerede bulunur diye merâk etdim, araşdırdım. Cum'a günleri Eyyûb sultân 
câmi'inde va'z eder, dediler. Cum'a gününü iple çeker oldum, sabrsızlık ile bekledim. 
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Süleymâniyye'de, üniversite dıvarına bitişik, Bekir Ağa bölüğü denilen yerde 
kalıyordum. Cum'a nemâzına Eyyûb sultâna gitdim. Hoca efendiyi görebilmek için 
câmi'inin en ortasındaki en büyük avizenin altına oturdum. Fekat göremedim. Biraz 
dahâ bekledim gene göremedim. Sabrsızlanıyordum. Yanımda oturan kişiye 
"Abdülhakîm efendi nerededir?" diye sordum. O da, "Yan tarafdaki bölmede va'z eder, 
orada olur, buraya gelmez." dedi. Bekleyemedim, hemen ayakkabılarımı alıp yan 
bölmeye geçdim. Orada da aradım, bulamadım. Yanımdakine gene "Abdülhakîm 
efendi nerededir?" diye sordum. "O, yukarıda mezârlıkların arasındaki bir câmi'inin 
imâmıdır. Orada Cum'a nemâzını kıldırdıkdan sonra va'z etmek için buraya gelir." 
dedi. Nemâzı bitirince yine göremedim. Dışarıda bekleyeyim diye düşündüm. Tabî'i 
Eyyûb câmi'i büyük olduğu için dahâ geç dağılıyor. Gelmişdir diye, nemâzın duâsını 
beklemeğe sabr edemeyip hemen dışarı çıkdım. Bakdım ki gelmiş. Karşıda bir kitâbcı 
vardı. Kitâbcının tezgâhının yanında, ayakda, kitâbları tedkîk ediyordu. Hemen yanına 
gitdim. Karlı bir havaydı. Çok kar yağmış idi. Kitâbcının yanında, oturmak için bir bank 
vardı. Kitâbcı kaba bir şeklde bağırarak, "Hoca hoca niye ayakda duruyorsun? 
Otursana şuraya." dedi. O da, peki deyip oturmak üzere idi. Tam o sırada fırladım. 
"Bir dakika efendim, oturmayın." dedim. Hemen üzerimdeki parkayı çıkardım. 
Bankdaki karları temizledim. Parkayı katlayıp bankın üzerine koydum. "Şimdi oturun 
efendim." dedim. Parkanın üzerine oturmayıp, "Al onu oradan" dediler. Benim 
parkamın üzerine oturmadı. diye üzüldüm. Parkayı alınca, bankın üzerine oturdular. 
"Şimdi üzerime ört." buyurdular. Efendi hazretlerinin üzerine parkayı örtünce, 
sevindim. Tabii benim parkamın üzerine oturmayışının sebepleri vardı. Efendi 
hazretleri tedbirli idi.  

- devamı haftaya -  

Fî emanillah
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Bir gün Mübârekler sabah 
nemâzından sonra kanepeye 
oturdular. Kanepeye oturduklarında 
mutlaka önemli birşey 
söyleyeceklerdir. Buyurdular ki; " 
Allahü teâlânın bana verdiği maddi 
ve manevi nimetlerin zerresini 
kendimden bilirsem herşey biter, 
mahvolur. Hepsi Efendi 
hazretlerindendir. İza cae sûresini 
okudular. Bu sûre bizim için büyük 

bir müjdedir. Burada Allahü teâlâ tevbe edenleri affettiğini buyuruyor. Çünki, 
Cehenneme gidecek olanlar günâhına tevbe etmeyenlerdir. 

Su-i zan doğrudan Cehenneme götürür. Bid'at ehli de böyledir. Çünki, doğru yaptım 
zannediyor. Tevbe etmez. Tahmin yok. Üç tarafı duvar bir odadan bir köpek çıksa, 

10 Ekim  2015  Cumartesi 
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ağzı yoğurt olsa ve içeride de yoğurt kasesi olsa, şahitler olmadan bu yoğurdu bu 
köpek yedi denemez. 

Bizim gibi düşünen, başka yerde olsa bile bizimle beraberdir. Bizim gibi düşünmeyen, 
burada olsa bile bizimle değildir. Bizimle beraber çalışıyor ama fikri başka. O zaman 
bizimle değil. Bizimle çalışmıyor ama aklı bizimle, o zaman bizimledir. Cemaatle 
nemâzda, eğer cemaatteki insânların her birinin gafletsiz kıldıkları rekatlerin toplamı 
bir nemâz olursa, hepsinin nemâzı kabul olur. Peygamberlerle beraber kılınan nemâz 
muhakkak kabul olur. Âlimler, mürşid-i kâmiller de Peygamberlerin vârisleri 
olduklarından, onlarla kılınan nemâz da kabul olur.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; 
Bütün arkadaşlarımız benim 
evlatlarımdır. Arkadaşlarımızın 
kıymetini bilelim. Onların 
hangisi olursa olsun, onlara can 
simidi gibi sarılalım. 
Arkadaşlarımızdan her hangi 
birini kıran, benim muhatabım 
olamaz. 

Yine mübarek Hocamız 
buyurdular ki; acaba bu iman 
nimetinin şükrü nasıl yapılır, 

yani nasıl bir teşekkür edelim ki, bu iman bizde kalsın. Bunu da cenab-ı Hak Kur'an-ı 
kerimde kendisi bildiriyor. Allahü teala buyuruyor ki, eğer birbirinizi severseniz, iyi 
geçinirseniz, birbirinizin kıymetini bilirseniz, bu iman devam eder. Ama aranıza, Allah 
muhafaza etsin fitne girerse, fesat girerse, gıybet, dedikodu girerse, işte o zaman bu 
nimet elden gider. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki; kardeşim bir hadis-i şerif var, Peygamberimiz 
"aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki, "Siz müminlerin basiret gözünden, kalb 
gözünden sakının. Onlar Allah'ın nuruyla bakar, sizin kalbinizi okurlar". 

Her geleni Hızır, her geceni kadir bil, buyurulmuş. Mü'minin kurtulmasının en kestirme 
yolu, bir mü'minin duasını almaktır. Bu, çok önemlidir. Mü'minin duası, Allahü tealanın 
rızasını kavuşturmaya götüren en kısa yoldur. Allah korusun, bedduası mahv eder. 

11 Ekim  2015  Pazar 

12 Ekim  2015  Pazartesi 

241 | S a y f a  
 



Duanın kabul olup olmama ihtimali çok 
zordur, çünki bazı şartları vardır. Helal 
yiyecek, günah işlemeyecek ama beddua 
etmenin hiçbir şartı yoktur. Çok tehlikeli. 
Onun için abiler, bir ağaçla cebelleş ama 
bir insanla cebelleşme. Mazaallah öyle 
bir saate gelir ki, perdelerin açık, duanın 
kabul olduğu bir âna gelir, yedi sülalen 
gider. Cenab-ı peygamber "aleyhissalatü 
vesselam"; Allahü tealanın bize nasıl 
muamele etmesini istiyorsanız siz de 
onun kullarına öyle muamele edin, 
buyuruyor. 

Mü'min, niçin sorusunu sormalıdır. Aksi 
halde, ahirette niçin yaptın diye soracaklar. Bunun da cevabı; ya Allah içindir, ya nefsi 
içindir. Allahü teala hepimizi nefsimizin şerrinden korusun. Amin. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Bir seyahatimiz evvelinde 
Mübârekler; "Tayyareye 
binince ne düşünürsünüz" 
buyurdular. Tayyareye 
binince havaalanını 
düşünürüm, dedim. "Ya 
kardeşim, bütün 
müslümânların havaalanını 
düşünmesi lazım. O da, 
ölümdür, buyurdular. 
Çünki, bir kazaya uğrarsa 
mahv olur. Havaalanını 
düşünmeyen, gaflette olan 
müslümânların hali 

perişan. Tayyaredekilerin, havaalanından başka bir şey düşünmesi mümkün değil. 
Bütün serveti, bütün çek karneleri, hiç bir şeye yaramaz, ta ki havaalanına ininceye 
kadar. Tayyarenin içinde olduğu müddetçe o, hep ölüm endişesi içerisindedir. İstop 
ederse, yarı yolda bir şeye çarparsa, kaza yaparsa. Misal harikulade. Bildiğiniz gibi 
değil yani. Yolumuzu, bundan daha iyi anlatacak misale rastlamadım şimdiye kadar. 
Allah hepinizden razı olsun.  

Birgün Mübârekler rahatsız olmuşlardı, buyurdular ki; arkadaşlarımız nasıl, iyiler mi? 
İyiler efendim, dedim. Hocamız; bizim için mühim olan, arkadaşlarımızın iyiliğinin 
devam etmesidir, buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu 

13 Ekim  2015  Salı 
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Enver abim buyurdular ki;  

Cenab-ı Peygamber 
'aleyhissalatü vesselam' 
buyurmuşlar ki; Küçük 
cihaddan çıktık, büyük cihada 
gidiyoruz. Bütün avam için 
büyük cihad, nefsiyle cihadıdır. 
Çünki, hepimizin nefsi 
azgındır. Dolayısıyla, insanın 
nefsiyle mücadelesi, er 
meydanında savaştan daha 
mühimdir. Fakat İmam-ı 
Rabbani hazretleri Mektubat'ta 
buyuruyorlar ki; Bu, 
Peygamberimiz için, Eshab-ı 

kiram için geçerli değildir. Çünki Onların nefsi, mutmain olmuş, kelime-i şehadet 
getirmiş, iman etmiştir. Onlar hangi nefsle uğraşacaklar? Ama küçük cihaddan çıktık, 
büyük cihada gidiyoruz, buyuruyor. Yani, bu savaşı kazandık, şimdi huylarımızı 
değiştirme savaşına gidiyoruz, buyuruluyor. Çünki, herkesin huyları vardır. İşte asıl 
büyük cihad budur. Çünki o karakter, insan ölünceye kadar devam eder. Eğer siz, 
aşırılıkları törpüler, birçok unsurları orta yere getirebilirseniz.. Çünki hadis-i şerif var. 
Sizin için her şeyin ortası hayırlıdır. İnsanın öfkesi vardır, hevesi vardır, bütün bunları 
törpüleye törpüleye, zikirle, ibadetle, ortaya getirebilirseniz, bu, büyük cihad kabul 
edilir. Mesela Mübarekler buyurdular ki; Kardeşim, bu o kadar zor, o kadar zordur ki. 
İnsanın unutacağı en son huysuzluk, emir vermektir. Baş olmak sevdası! Bir mübarek 
zât, nefsinin dediğini yapmamak için her gün gittiği camiyi, nerede diye konu 
komşuya soruyormuş. Birisi, ya amca, her gün gidiyorsun, demiş. Sana ne, cami 
nerede, demiş. Çok sevdiği birisi, hocam ne olur sırrını anlatın. Bu camiyi bizden daha 
iyi biliyorsunuz. Çok da rahat gidersiniz. Ama niye cami nerede diye soruyorsunuz, 
demiş. Nefsimin dediğini yapmamak, senin dediğini yapmak için, demiş. Bildiği halde, 
ben biliyorum dememek için!  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;  

Allah'ın dininden bahsetmek kolay değil. Çünki Mübârekler buyurdular ki; "Eğer 
Enver'in kalbi zerre kadar dünyâya dönerse, hizmetlerin hepsi kötüye gider, bütün 
arkadaşlar biter ". Yapmak değil ha, kalbi dönerse... Muhafaza altına aldılar. Onun için 
bu hizmetler devam ediyor. Yoksa bizi bize bıraksalar duman oluruz, Allah korusun. 
İnsan bu, beşerdir. Cenâb-ı Hak hepinizi sevdikleriyle haşr eylesin. Cenâb-ı Hak bizi, 
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bizim şerrimizden korusun. 
Sabahleyin Mübârekler 
anlatıyorlardı. Hazret-i Osman-ı 
Zinnureyn "radıyallahü anh", 
Aşere-i Mübeşşere'den, damad-ı 
Resulullah. Hem de iki defa. 
"radıyallahü anh ". Kabristandan 
geçmiş, hüngür hüngür ağlamış, 
mübarek gözyaşları sakalından 
akmış. Demişler ki, Ya Halife, nedir 
bu hal. Buyurmuş ki; bu kabir 
insana ibret olarak yeter. Bu kara 
toprağın altında, daracık yerde, 
kıyamete kadar nasıl beklenir? 

İbret; bu yetmez mi?  

Mübarekler geçen gün çok hoş bir şey buyurdular; ''Efendim; tasavvufta fena, beka 
vardır. Bunun manası, boşalt, doldur.'' Kalbini pisliklerden boşalt, faziletlerle doldur. 
Hocamız bir gün buyurdular ki; ''dünyada en güzel şey, dünyaya düşkün olmamaktır; 
dünyada en güzel şey, dünyayı sevmemektir ve bu da vilayetin kapısıdır'' buyurdular. 
Yani, evliyalığın kapısı burada başlıyor. Bir, helal lokma, iki; dünyaya düşkün 
olmamak.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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

Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. 

O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... 
 

- geçen haftanın devamı -  

Câmi' dağılınca, Efendi hazretleri ile berâber câmi'in yan tarafındaki küçük bölmeye 
girdik. İçerisi çok kalabalık idi. Sâdece rahlenin önünde birazcık boşluk vardı. Onun 
için en önde, rahlenin hemen önüne oturdum. Efendi hazretleri ile burun buruna 
oturduk. Dikkatle dinliyordum, rahle üzerindeki kitâbdan, hiç işitmediğim bilgileri 
anlatıyordu. Efendi hazretleri bir minder üzerine oturmuşdu. Anlatırken bana 
bakıyordu. Çok merâk etdiğim bilgileri zevkle dinlerken define bulmuş fakîr gibi, serin 
suya kavuşmuş, ciğeri yanık kimse gibi idim. Gözlerimi Seyyid Abdülhakîm efendiden 
hiç ayırmıyordum. Onun sevimli, nûrlu yüzünü seyretmeğe, söylediği her biri pırlanta 
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gibi kıymetli bilgileri dinlemeğe 
dalmış, kendimden geçmiş, dünyâ 
işlerini, mektebi, her şeyi 
unutmuşdum. Kalbimde, tatlı tatlı 
birşeyler dolaşıyor, sanki yıkanarak 
temizleniyordu. Dahâ ilk sohbeti, 
ilk sözleri beni mest etmişdi. Efendi 
hazretleri, "İmâm-ı Rabbânî 
buyurdu ki…" dediğinde İmâm-ı 
Rabbânî kim diye düşündüm. Hiç 
işitmemişdim. Rabbânî deniliyor. 
Allahü teâlâ ile ilgili mi acabâ 
dedim. Aklıma melek geldi. 
Cebimden not defterimi çıkarıp 
araşdırmak için yazdım. Sonra 

buyurdu ki; Mevlânâ Hâlid hazretleri o kadar yüksekdi ki, bütün kemâlât-ı nübüvveti 
câmi' idi. Resûlullah Efendimiz hâtem-ül enbiyâ olmasaydı, bir nebî dahâ gelmek câiz 
olsaydı, Peygamberlik devâm etse idi, hiçbir şey eklemeden o hâli ile Peygamber 
olurdu. Bütün kemâlât-ı nübüvvet verilmiş, yalnız makâm-ı nübüvvet verilmemiş idi. 
Allahü teâlâ Mevlânâ Hâlid hazretlerine Peygamberlik makâmı hâricinde her kemâlâtı 
vermişdir. Bütün nübüvvet evsâfına câmi'i idi. Ya'nî Peygamberde bulunmakda olan 
ahlâk ve evsâfının hepsi onda vardı. Yalnız bir noksan vardı ki, sâdece Peygamberlik 
makâmı verilmemişdir, Peygamber olmamışdır. Çünki Peygamberimiz, âhir zemân 
Peygamberidir. Ondan sonra Peygamber gelmez. Onun için o Peygamber olarak değil 
de, evliyâ olarak, âlim olarak gelmişdir. Tesavvuf yolunun ve evliyâların en yüksek 
derecesindedir. O evliyâ ki asrlarda bir yetişir. İşte Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri 
onlardandır. Kemâlât-ı nübüvvetin hepsi onda vardır. Mevlânâ Hâlid ismini de hiç 
duymamışdım. Buradaki kabrde yatan zâta, Hâlid bin Zeyd deniliyor. Herhâlde, bu 
türbedeki yatan zâtdan bahs ediyor diye düşünmüşdüm fekat Mevlâna deyince 
tereddüd etdim. Mevlâna Hâlid ismini de not defterime yazdım. Bunları sorayım diye 
hepsini defterime yazdım. O defter hâlâ evde duruyor. Efendi hazretlerinden 
işitdiklerimden not aldığım defterlerin hepsi duruyor, fırsat olunca onları size 
okuyayım inşâallah. Efendi hazretleri orada, Yasîn-i şerîf sûresini tefsîr ediyordu. 
Yasîn'in ma'nâsını anlatdı. Buyurdu ki; Yasîn: Ey benim bahr-i yakînimin sebbahı olan 
sevgili Peygamberim, Habîbim, yakîn denizimin dalgıcı demekdir. Bunları hiç 
duymamışdım. Babamın okuma yazması yokdu. Öğrenmeğe vakti olmamış. Ömrü hep 
muhâcirlik ile geçmiş. Doksanüç harbinde, arkadan düşman kovalamış, onlar kaçmış, 
öyle gelmişler. Onun için bize pek birşey öğretemedi fekat öğrenebilmemiz için çok 
uğraşdı. Yalnız hesâbı çok kuvvetli idi. Meyve hâline meyvehoş denirdi, meyvehoşda 
kantar memûru idi. Meselâ yedi kere otuzyediyi hemen bilirdi. Herşeyi, Efendi 
hazretlerinin sohbetlerinde devâmlı bulunmakla, Efendi hazretlerinden öğrendim. En 
mühimi de, kimin sevilip, kimin sevilmeyeceğini öğrendim. Va'z beş dakîkada bitdi. Ne 
çabuk bitdi dedim. Meğer öyle dalmışım ki, bir sâat geçmiş. Bana beş dakika gibi 
gelmişdi. Ders bitdiğinde rü'yâdan uyanır gibi kendime geldim. Herkes dışarı çıkarken, 
câmi' kapısında eğilip pabuçlarımı bağlıyor, iplerini geçiriyordum. Askerî pabuç 
olduğundan iplerini bağlamak uzun sürüyordu. Birisi omuzuma eğildi, çok tatlı bir ses 
tonu ile "Küçük Efendi, ben seni sevdim. Evimiz mezârlığın içinde yukarıdadır. Arada 
bir gel de, seninle sohbet ederiz." dedi. Bir de bakdım ki biraz evvel va'z eden hoca 
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efendi, Abdülhakîm efendi hazretleri idi. "Baş üstüne efendim." dedim. Tabî'i o zemân 
büyüklüğünü bilmiyordum. İşte, böyle isteyen herkese verir. İstemeyenlerden de 
seçdiğine verir. İşte ben, duâ etdim, istedim de kavuşdum. Rabbim zâhir babamı aldı, 
hakîkî baba verdi, Efendi hazretlerini verdi. Bakın Abdülhakîm efendi hazretleri, bir 
görüşde, "Seni sevdim." diyor. Hâlbuki Evliyânın sevgisini kazanmak için senelerce 
hizmet etmek lâzım. Gözüne girmek, teveccühünü kazanmak için kırk-elli sene hizmet 
ediyorlar. Büyük bir zâtın kalbine girmek, sevgisini kazanabilmek için, senelerce 
hizmet edip, karşısında edeble boynunu bükmek lâzımdır. Dahâ beni ilk görüşde 
"Küçük efendi seni sevdim." dedi ve evine de da'vet etdi. Hem sevmek, hem de 
da'vet… Onlar yalan söylemez ki, Evliyâ yalan söylemez. Bu yola zahmetsiz, 
imtihânsız kabûl edildim. Bir de İmâm-ı Rabbânî hazretleri var böyle. Diğerleri ağır 
imtihânlardan geçerek, senelerce çile çekerek kabûl edilmişlerdir. Büyüklerin bir 
iltifâtına kavuşmak için senelerce hizmet etmek lâzım. Biz hizmet etmeden iltifâta 
kavuşduk. Ne büyük se'âdet yâ Rabbî, ne büyük ni'met. Allahın bir velîsi da'vet 
ediyor. Hemen gitdim elhamdülillah. Da'vet etmese idi, gidemezdim. Kendisinin da'vet 
etmesinden cesâret alarak hemen gitdim."  

Fî emanillah  

Ey gözlerimin nûru, ey cândan yakîn cânân! 
Abdülhakîm Arvâsî, hasta rûhlara dermân! 

  
Bizler nerede siz nerede, perdeler feth olmuyor, 
Sizden uzak kaldıkca, kalbler râhat bulmuyor. 

  
Sohbetden, muhabbetden, dâim konuşurdunuz, 

Talebe, hocası ile ölçülür, diyordunuz. 
  

Adım adım, hakîkat yolunu geçmişsiniz! 
Rûhları serhoş eden, şerbetden içmişsiniz! 

  
Dünyâ yok gözünüzde, kalb sâhibi ile meşgûl, 
Sensin cihânda şimdi, Rabbin en sevdiği kul! 

  
Tevâzû', büyüklüğün alâmeti derdiniz, 
Her hareketinizde bunu gösterirdiniz. 

  
Cihân zûlmetde iken Fehîm nûr saçıyordu, 
O haznedeki esrâr, hep size nasîb oldu! 

  
Ya Rabbî! Seyyid Fehîm, ne büyük mürşid imiş, 

ölü kalbi dirilten, bir Hakîm yetişdirmiş. 
  

Resûlullahdan gelen, nûru nakş etmiş size, 
En büyük arzûmuzdur, kavuşmak lutfünüze! 

  
Nûra kavuşulur mu, bir rehber olmadıkca? 

Kalbleri ihlâs ile, ona bağlamadıkca. 
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Enver abim buyurdular ki;  
Sabahleyin Mübarekler kahvaltıda 
buyurdular ki, Efendim, nefsle yapılan, 
nefsani yapılan hiçbir şeyin sonu iyi gelmez. 
Yani, çok hayırlı, çok mübarek, çok faydalı, 
çok da güzel gözükse de nefse uygun 
olduğu için, Allahın düşmanının yaptığı iş 
olduğu için hayır gelmez. Eğer İslamiyete 
uygun olursa, her türlü aksilikler, her türlü 
terslikler, her türlü musibetler, her türlü 

üzüntüler, hep hayra vesile olur. Biz deriz ki; madem iyisi budur, yapımcısı iyidir.  
Ne diyor mübarekler; hastalık dert, bela, üzüntü, günahın çokluğunu göstermez, 
günahın çok afv olduğunu gösterir. Günahsız insan yok ki ! Allahü teâlâ'yı 
hatırlamadan alınan verilen her nefes günahtır.  
Mübarekler buyurdular ki; ''Elime beş kuruş geçse, Efendi hazretlerinin ihsanı olarak 
bilirim.''  
Birgün Hocamızla beraber balkonda oturuyorduk. Buyurdular ki; Efendim, göğe 
baktığınızda ne görüyorsunuz. ''Yıldızları görüyorum efendim'' dedim. Buyurdular ki; 
kardeşim, gökten de dünya böyle zifiri karanlık gözükür. Bu zifiri karanlık içerisinde, 
imanı olan müslümanlar da yıldızlar gibi gözükür. Bazı yıldızlar tek tek, bazıları üç beş, 
bazıları kalabalık, işte imanı olanlar da, bazıları tek tek, bazıları üç-beş tane, bazıları 
kalabalık, gelirlerken, giderlerken melekler böyle görür. Nasıl şimdi biz yıldızları 
görüyoruz, melekler de yeryüzündeki müslümanları öyle görüyorlar. Melekler diyorlar 
ki şimdi, Yenibosna'da bir yer var. Orada bir mescid var. O mescidde pırıl pırıl 
parlayan yıldızlar var...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler buyurdular ki; Sulh zamanında müslümanın 
silahı, Allaha yalvarmaktır. Ondan daha iyi silah yoktur.  

Mübarekler öyle buyurdular; Efendi hazretlerini 
dinlemek bize çok zevk verirdi. Hep böyle devam etse 
derdik. Fakat böyle zevkle dinlerken; ''Ben aranızda 
misafirim, birgün gelir bu günleri ararsınız'' derdi. Buna 
çok üzülürdük, çünki, hayat hayaldir.  

Mübarekler buyurdular ki; Emri maruf-nehyi münkeri 
terketmek, o memleketi felakete götürür. En kötüler 
başa gelir. 
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Mübarekler buyurdular ki, ruhun gıdası dindir, kalbin gıdası ilimdir. İlim olmayan, yani 
din kitabı okumayanın, dini sohbet yapmayanın gönlü, kalbi ölür.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübarekler buyurdular ki;  

kardeşim, bizim kitaplar çok 
kıymetlidir. Çok kıymetlidir çok, 
çünki, bizim hiç bir kelimemiz bu 
kitaplarda yoktur da ondan. Bizim 
hiçbir yazımız, hiç bir kelimemiz bu 
kitaplarda olmadığı için, bu kitaplar 
çok kıymetlidir. Eğer biz 
kendiliğimizden bir kaç şey ilave 
etseydik, bu kitapların kıymeti 
kalmazdı. Biz sadece büyüklerin 
sözlerini nakletmek, büyüklerin 
yazılarını yazmak, anlatmak için, 

onlardan nakletmek için çalıştık. Onun için bu kitaplar çok kıymetlidir, buyurdular. 
Neden? Çünki, kendimize ait içinde bir yazı yok. O halde, ister vaiz efendi, ister hoca 
efendi, ister Enver efendi, ister Mehmet efendi, ister kim olursa olsun, nakil yanında, 
büyüklerden bahsetmek yanında, kendiliğinden ne ilave ederse, kendine ait, kendi 
anlattığını, ne koyarsa, onun değerini azaltır. O kadar o saf temiz balı, o saf ve temiz 
zemzem suyunu pisletir. Örnek mübarekler. Buyurdular ki; efendim, bu kitaplar çok 
kıymetli. Neden çok kıymetli? Çünki, bize ait içinde yazı yok. Ondan dolayı çok 
kıymetli. Hiç insan neşrettiği kitaba kıymetli der mi kardeşim, ayıp. Ama biz diyoruz 
ki, bunlar çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Bize ait bir şey yok da ondan. Haşa, bir 
kelime bize ait olsa bu kitabın değeri düşer, bize ait bir şey yok, onun için bu kitaplar 
çok kıymetli, buyuruyorlar. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler, Müslümanı tarif ederken buyurdular ki; bakın kardeşim, Müslüman 
nasıldır, Müslüman kimdir? buyurdular. Aynen mübareklerin sözüyle söylüyorum. 
Müslüman kimdir? Yanına gideyim de bir şey istifade edeyim, diye hasreti çekilendir. 
Yanına koşulmak ihtiyacı duyulan kişidir. Yanına gideyim de ondan mutlaka bir şey 
istifade ederim. O mutlaka bana bir şey söyler, mutlaka bana duâ eder. İşte budur 
Müslüman, buyurdular. Yanına kolay yaklaşılan, ona koşulan ve ondan mutlaka bir şey 
istifade edilendir Müslüman. Yoksa; sen işine bak kardeşim, gideceksin adam bir de 
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bağıracak, çağıracak, bir de 
kızacak, bir de laf söyleyecek, bir 
de hakaret edecek bize, şu yan 
taraftan geç bakalım denirse, bu 
tehlikelidir...  

Ne hikmettir Ya Rabbi, ne 
hikmettir. Mübarekler buyurdular 
ki; 'Rabbim zahir babamı aldı, 
hakiki baba verdi, Efendi 
Hazretleri'ni verdi.' Bu fakirin de 
cenab-ı Hak zahir babasını aldı, 
hakiki babasını verdi. Hem de 
Hocamız'dan biraz daha avantajlı.  

Mübarekler buyurdular ki; 'cenab-ı Hakk'kın dininden bir kelime öğretmek veyahutta 
öğretilmesine sebep olmak, yüz ömre sevabına bedeldir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Hocamız geçenlerde çok ağlıyorlardı. 
Ben ömrümde, Hocamızın bu kadar 
çok ağladığını görmedim. Hocamıza 
sordum: "Efendim, sizi bu kadar 
ağlatan nedir?" Buyurdular ki: 
"okuduğum bir kitap." Peki, bu 
kitapta sizi ağlatacak ne yazıyor, 
dedim. Kalın bir kitap. Hocamız 
anlattılar, dinleyin şimdi: Birgün ufak, 
8 yaşlarında bir çocuk, yolda karşıdan 
karşıya geçecekmiş. Bakmış yan 

taraftan yaşlı bir adam geliyor. Saçı sakalı beyazlamış, pîr-i fani bir ihtiyar. Çocuk 
durmuş; buyurun demiş. Yaşlı adam da "buyur oğlum, yol senindir geç" deyince 
çocuk, "Olur mu, edebe sığar mı, İslâmla bağdaşır mı, önce sizin geçmeniz lâzım" 
demiş. Bunun üzerine yaşlı adam çocuğa bakmış ve gözlerini yummuş. Ve ne olmuşsa 
o zaman olmuş. Çocuğun her tarafı nûrla dolmuş. Çocukta bir nûr ve etrafa yayıyor. 
Hocası çocuğa soru soruyor, o, aşktan bahsediyor. İlâhî aşktan, Allah aşkından. Çocuk 
nereden bilirdi ki, edeple hürmet ettiği, yol verdiği zâtın büyük bir zât olduğunu. 
Zaten çocuk ma'nevî hâllere dayanamayarak 20 gün kadar sonra vefât ediyor. Bunun 
üzerine hocası, öğrencisi için kitap yazıyor. İşte Hocamız bu kitabı okuyup ağlıyorlar. 
Hocamız da Allah aşığı olduğundan, bu kitabı okuyup ağlıyorlar.  

Mübarekler geçen akşam; 'Elhamdülillah çok bahtiyarız, çok büyük nimetlere 
kavuştuk. Bu, ahirette de nimete kavuşacağımızın alametidir, buyurdular. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Sizi temin ederim, üç sene, aşağı 
yukarı her pazar veya cumartesi, 
öğrenci iken Hocamızın yanına 
gittik, bize bir gün namaz kılın 
demediler ve abdest şöyle alınır 
demediler hiç. Sadece, İmam-ı 
Rabbani hazretleri'nin 
büyüklüğünü, Mevlana Halid 
hazretleri'nin büyüklüğünü, 
Abdülhakim Arvasi hazretleri'nin 
büyüklüğünü anlattılar, bize o 
büyükleri sevdirdiler ve öyle namaz 
kıldık ki... Biz bir gün trene bindik, 

Zeki Celep abi Muğla'ya gidiyor, ben de Deniz'liye gidiyorum, öğrenciyiz. Namaz vakti 
geldi trende, takva ya bu. Gittik. Efendim, biz namaz kılmak istiyoruz, tren duracak 
mı dedik. Duracak, dediler. Tren durdu, inin namazınızı kılın, dediler. Enver abi 
müezzin, cemaatle namaz kılıyoruz istasyonda.. Tam biz namaza durduk, düdükler 
çalıyor. Trenin hareket etmesi lazım. Şimendifer geldi, namazı da bozduramıyor, 
bütün millet bindi mi trene abi, herkes bize bakıyor. Selam verdik, şimendifer, çabuk 
binin, dedi. Namazımızı kıldık. Ama onlar bize iki rekat namaz kılın demediler. Namaz 
böyle kılınır.. Pekin'den tayyareyle gidiyoruz. Özel bir tayyare, Çin tayyaresi. Namaz 
vakti geldi, ben seccademi pilotun o arkasındaki boş yere serdim, namaza durdum. 
Çin tayyaresindeki hostesler, böyle bakıyorlar bana, hiç umurumda değil. Ne yapıyor 
bu adam?. Daha neler, neler. Ama bir gün olsun bize namaz kılın demediler. Fakat o 
büyük zatların sevgisini verdiler... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 
ali zeki osmanağaoğlu

 
26.12.2009 Cumartesi Aşûre Gününde, 

Enver abim buyurdular ki; 

Selamün aleyküm abiler, Aşûre gününüz mübarek olsun. Kavuşmak iyi de, ah, şu 
ayrılık olmasaydı...Yek dü kes, yek dü nefes. Bir iki müslüman bir araya gelse yeter.  

Mevlana Halid-i Bağdadi "kuddise sirruh" hazretleri buyuruyorlar ki, 
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Allah'ın dergâhında, ehil nâ-ehil 
beraberdir. Yani, hiç bir zaman 
sormazlar ki, sen bizden misin, 
değil misin? Kiminle berabersin, 
önemli olan budur. Mevlana Halid-i 
Bağdadi hazretleri sonra buyuruyor 
ki; Allahü teâlâ, içlerinde bir 
tanesini seviyorsa, hepsini 
affeder...  

Kimin vesilesi ile kurtulacağımızı 
yalnız Allahü teala bilir. Bunun için 
her arkadaşımıza, bu belki benim 
kurtuluş vesilemdir diye dört elle 
sarılmamız lazım. Belli değil çünki. 

Cenab-ı Hak bir tanesini seçiyor, o seçer, beğenir ve karar verir. Ben bu kulumla 
beraber olanların hepsini affettim der, biter. Aşûre günü böyle olur değil mi abiler. 
Aşûre gününde on peygamber felaketten kurtulmuştur. İnşallah biz de kurtuluruz hep 
beraber...  

PINARDAN DAMLAYANLAR.... 

Muharrem'in onuncu gününe Aşûre Günü, dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki 
geceye de Aşûre Gecesi denir. Muharrem ayı, Kur'ân-ı kerîmde kıymet verilen dört 
aydan biridir. Aşûre Gecesi, bu ayın en kıymetli gecesidir.  

Allahü teâlâ, birçok duâları Aşûre Günü'nde kabul buyurdu. Âdem aleyhisselâmın 
tevbesinin kabûl olması, Nûh aleyhisselâmın gemisinin tûfândan kurtulması, Yûnüs 
aleyhisselâmın balığın karnından çıkması, İbrâhîm aleyhisselâmın Nemrûdun ateşinde 
yanmaması, İdrîs aleyhisselâmın diri olarak göke çıkarılması, Ya'kûb aleyhisselâmın, 
oğlu Yûsüf aleyhisselâma kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yûsüf 
aleyhisselâmın kuyudan çıkması, Eyyûb aleyhisselâmın hastalıkdan kurtulması, Mûsâ 
aleyhisselâmın Kızıldenizden geçip, Fir'avnın boğulması ve Îsâ aleyhisselâmın vilâdeti 
ve yehûdîlerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göke çıkarılması hep Aşûre günü 
oldu. Nûh "aleyhisselâm" gemide aşûre tatlısı pişirdiği için müslimânların Muharremin 
onuncu günü aşûre pişirmesi ibâdet olmaz. Muhammed "aleyhisselâm" ve Eshâb-ı 
kirâm "radıyallahü anhüm ecma'în" böyle yapmadı. Bugün aşûre pişirmeği ibâdet 
sanmak, bid'atdir, günâhdır. Muhammed aleyhisselâmın yapdığı veyâ emr etdiği 
şeyleri yapmak ibâdet olur. Din kitâblarının yazmadığı, Ehl-i sünnet âlimlerinin 
bildirmediği şeyleri yapmak, sevâb olmaz. Günâh olur. O gün, herhangi bir tatlı 
yapmak, tanıdıklara ziyâfet, fakîrlere sadaka vermek sünnetdir, ibâdetdir. İbni Âbidîn, 
beşinci cild, ikiyüzyetmişaltıncı sahîfede diyor ki, (Kirpiklere sürme çekmek sünnetdir. 
Fekat, bunu yalnız Aşûre günü yapmak harâmdır). Bu günlerde oruç tutmak çok 
sevaptır. Yalnız onuncu günü değil, bir gün önceki veya bir gün sonraki günle birlikte 
tutulur. İslâmiyette matem tutmak da yoktur.  

Hazret-i Hüseyn "radıyallahü anh" o gün şehîd oldu diyerek, mâtem tutmak, 
döğünmek de bid'atdir. Günâhdır. Ehl-i sünnet müslümanlar, Onu Resûlullahın 
"sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" torunu olduğu için çok seviyoruz. İslâmiyyetde 
mâtem tutmak yokdur. Müslimânlar, yalnız Aşûre günü mâtem tutmaz. Kerbelâ 
fâciasını hâtırlayınca her zemân üzülür. Kalbleri sızlar. Gözleri kan ağlar. İslâmiyyetde 
mâtem tutmak olsaydı, Aşûre günü değil, Resûlullahın Tâifde mubârek ayaklarının 
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kana boyandığı ve Uhudda mubârek dişinin kırılıp, mubârek yüzünün kanadığı ve 
vefât etdiği gün mâtem tutulurdu.  

Muharremin ilk on geceleri ve her Cum'a ve pazartesi gecesi de mubârekdir. Şernblâlî 
"rahmetullahi teâlâ aleyh", (İmdâd-ül-fettâh) kitâbında, bu gecelerin fazîletlerini 
uzun yazmışdır.  

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:  

"Allahü teâlâ, Aşûre Günü'nü üstün kılmıştır. Allahü teâlâ, gökleri, yeri, 
dağları, denizleri, yıldızları, Arş'ı ve melekleri, Âdem aleyhisselâmı Aşûre 
Günü yarattı. İbrahim aleyhisselâmın dünyaya gelişi ve Nemrud'un ateşinden 
kurtuluşu Aşûre Günü oldu. İbrahim aleyhisselâma, oğlunun yerine kesmek 
için, büyük koç bugün ihsan edildi."  

"Aşûre Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı 
kadar sevap verir."  

"Aşûre Günü'nün orucu, bir senelik geçmiş günahlara kefarettir". 

Fî emanillah
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Hocamız'ın Erzincan'a tayini çıktığı zaman, Hocamız'ın 
yanındaki, beraber oldukları Paşa çok üzülmüş. Bunu 
Hocamız'a nasıl söyleyeceğini şaşırmış. Hocamız'ın 
yanına üzüntüyle gelmiş ve tayini bildirmiş. Bu arada 
çok üzüldüğünü de söyleyip; bu tayinleri kim yapıyor 
diye kızmış. Hocamız tayinlerini duydukları halde hiç 
üzülmemişler; sevinmişler. Hocamız'ın üzülmeyip 
sevindiğini görünce iyice şaşırmış. Hocamız Paşa'ya 
buyurmuşlar ki: 'Bu tayinleri Allah yapıyor. Allahü 
teala'nın tayin ettiği yere gidilmez mi hiç… Severek 
gideceğim, hiç üzülmedim." Neticede kimler kimler 
yetişti. Her yerde hizmet var. Nerede, kimin, ne 
beklediği belli olmaz.  

Süal Allah için sorulur; cevap da Allah için verilirse 
netice hayırlı olur. Mehmed Ağa tesislerimiz yapılmadan 

Mübarekler'le buraya geldik. Buyurdular ki :'Burada beraber olduğumuz gibi ahirette 
de beraber olacağız inşallah. Bu hizmetlerden dolayı bize bir nimet verilirse derim ki, 
bu hizmetleri ben yalnız yapmadım. Bize yardım eden arkadaşlarımız vardı, onları da 
isterim, deyip hep beraber Cennete gireriz. Bir keresinde de buyurdular ki: 'Bu 
hizmetlerden hiç para almadım, hiç malım da yoktur.' Elinde çok olanın verdiği ile az 
olanın verdiği, ecir bakımından farklıdır. İhlası nisbetinde ecir alır. İslamiyyet'te en zor 
şey karar vermektir. İnsanın nefsini en tahrip eden şey, sormaktır. Bir kimse dağ 
başında araştırmadan namaz kılsa, kıbleye isabet etse bile olmaz. Araştırırsa, istişare 
ederse, ters olsa bile kabul olur. Mübarekler abdest alırken havlu tutuyordum. 
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Mübareklere dedim ki :'İslam âlimlerine sorulan sualin cevabının hep isabet etmesinin 
sırrını anladım.' Nedir o ? buyurdular. 'İslam âlimleri, sorulan suale, soranın ahireti 
için cevap verirler,' dedim. Üç kere: 'Doğrudur, doğrudur, doğrudur.' buyurdular.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Gök her tarafta mavi 
renklidir. Erzurum'da mavi, 
İstanbul'da mavi. Bir gün 
Hindistan'dan geldim, 
kapıdan içeri girdim, selam 
verdim, Hocamız, aleyküm 
selam, buyurdular ve 
sordular: Hindistan'da gök 
ne renk kardeşim, 
buyurdular. Sübhanallah, hiç 
akıla gelmez bir suâl, bunda 
bir hikmet var ama dedim, 
inşaallah, bakalım ne çıkacak 
arkasından. Efendim, mavi 

renk, dedim. Burada da mavi, buyurdular. Yani, mesafe, memleket, bunlar hiç bir şey 
değiştirmez. Yeter ki biz değişmeyelim. Allahü teâlâ her yerde, hâzırdır ve nâzırdır. 
Büyüklerin himmet ve duası her yerdedir. Dolayısıyla biz, elbise değiştirmekle, 
memleket değiştirmekle değişmeyelim, çok tehlikelidir bu. Elbiseden kastım, 
mevkilerdir. Yani, doktor olmakla, çoban olmak arasında, Allah indinde fark yoktur. 
Çünki, Allahü teâlânın indinde bildirilmiş ."Allah indinde en mükerrem olanınız, ondan 
en çok korkanınızdır, takva ehli olanınızdır. Diploma yine size lazım; ama insanlara 
faydalı olmak için.  

Müslümanların, bir; Allahü teâlâya karşı olan sorumlulukları vardır, ibâdetleri vardır, 
günahları vardır. Mesuliyetleri vardır. Bu, Allah ile kul arasındadır. Affeder, 
cezalandırır, o, O'nun bileceği şeydir. Kul ile Allah arasındadır. Bu bir. Bir de, 
insanların, yaptıkları icraatları ile sebep olmaları bahis konusudur. İnsanlar da, ya 
hayra sebep olur ya şerre alet olur. Hayra sebep olanlar, hayra vesile olanlar, hayr 
icra oldukça ecir alırlar, ölse de kalsa da, uykuda, yerken, içerken, gezerken, efendim 
her zaman, o hayır icra edildikçe sevap kazanır. O hayır devam ettikçe... Mesela, bir 
kişinin namaz kılmasına sebep olan kişi, o kişi namaz kıldıkça, bir ecrin bir mislini bu 
alır. O, çocuğuna öğretirse iki misli olur. Yani, bu yaygınlaştıkça, daha doğrusu sebep 
olduğu o insan ne hayırlara sebep olursa, hep ona yazılır. Muazzam bir çığır, 
muazzam bir kazanç kaynağıdır. Bu böyle. Eğer bir şerre alet olursa, bir kötülüğe alet 
olursa, o kötülük kıyamete kadar devam etse, kıyamete kadar kurtulmak mümkün 
değil. Ölürsün, mezarda azab çekersin, neden? Çünki, sebep olduğun o kötülük icra 
ediliyor. Biterse, o da biter.  

ali zeki osmanağaoğlu 

25 Ekim  2015  Pazar 

253 | S a y f a  
 



 
 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Hocamızın hayâtını çok kısa olarak 
özetlemek gerekirse, üç cümle ile 
özetlemek mümkündür: Okumak, 
okutmak ve tatbîk etmek. Onları 
seven, onların yolunda olmalıdır. 
Onların yolunda olmak; Ehl-i sünnet 
i'tikâdını öğrenmek ve öğretmektir. 
Onlar, arının bin türlü çiçekden 
toplayıp bal yapdığı gibi, o kitâbları 
hazırlayıp önümüze koydu. Bizim de 
okumamız ve okuduğumuzu 
birilerine anlatmamız, yâni bu 
büyüklerin kitâblarını başkalarına da 

vermemiz lazımdır. İlm mutlaka yayılmalıdır. İlm olmazsa dîn olmaz. 

Hocamız buyurdular ki; Ehl-i sünnet i'tikâdını anlatan kitâbları yaymak, anlatmak için 
gidenlerin ayaklarının altına melekler kanatlarını döşerler. Peygamberimiz "sallallahü 
aleyhi ve sellem" buyuruyor ki; Bir talebe, dînine âid bir mesele öğrenmek için 
evinden çıksa, hocasının evine kadar yürüse, bu şerefli kul benim üzerime bassın diye, 
melekler kanatlarını bunun ayaklarının altına döşer. Havadaki bütün kuşlar, karadaki 
bütün hayvanlar, denizdeki bütün balıklar bu kul için istiğfar ederler, bunu affet diye 
dua ederler. Bu, öğrenmek için gidene verilen ecîrdir... Ya öğretmek için giderse! Bir 
kişiye bir kitâb vermek için yola çıkanın yol boyunca alacağı ecîr ve sevâb, öğrenmek 
için gidenden daha fazladır. Gerek bizzât giderek, gitmese de sebeb olarak, her ne 
şekilde olursa olsun iştirâk eden bu sevâba kavuşur. Sadaka için verilen para, Allah 
yolunda gazâ için verilen paranın kıymeti yanında hiç kalır. Gazâ için harcanan para 
ise, emr-i ma'rûf için harcanan para yanında hiç kalır. Birine, Ehl-i sünnet i'tikâdını 
anlatan bir kitâb vermek veya anlatmak, yazmak, emr-i ma'rûfdur. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 

İnsanlar rızkı aradıkları gibi rızık da insanları arar. Ve bu, tayin edilen zamanda ve 
mekanda vâki olur. Biz cenab-ı Hakka ne kadar hamd edelim ki, böyle bir helal sofra 
başında bulunuyoruz. Dinimizde her şeyin bir helali, bir haramı var. Dolayısıyla, 
kalbinden haram arzu edenlere cenab-ı Hak haramdan, helal rızık taleb edenlere 
cenab-ı Hak helalinden nasib eder. İşte akıl, burada işe yarar. Allahü teala aklı; 
hayırlıyı, şerliyi ayırmak için bize vermiştir. Ve akıllı olmanın alameti, öldükten sonrası 
için hazırlanmaktır ki, dünyanın ne kadar fani olduğunu, her gün, her dakika yaşıyarak 
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görüyoruz. Dün bitti; 
ömrümüz bitti, 
bugüne kadar! Bu 
biten ömürler, acı 
tatlı günler hepsi 
bitti. Elemli günler 
bitti, sevinçli günler 
bitti ama muamele 
bitmedi. İbadet, 
günah, kul hakkı ne 
varsa bunlar kayda 
geçti, zapta geçti. 
Dolayısıyla, imkan ve 
fırsat vardır, o da 
ölmeden evvel Allahü 
tealaya dönmek ve 

tövbe etmektir. Bu ümmete mahsus olmak üzere, âşikare, ahirete ait hakikatler 
görüldüğü anda bile tövbe etmek imkanı varsa, tövbe etse, cenab-ı Hak yine kabul 
eder. Bu, bu ümmetin hususiyyetlerindendir. İman etse, imanı kabul değil ama tövbe 
etse Allahü teala kabul ve afv eder. Şimdi Ehl-i sünnet itikadında olmak, haram içinde 
olmamak, helal rızıkla beslenmek, Rabbimizin razı olduğu ibadetleri yapmak, cenab-ı 
Hak tarafından kullarına, bize, çok ama çok müstesna nimetlerdir.  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Eğer yemek pişirilirken, ihlas ile, besmele 
ile hazırlanırsa, o yemek daha büyük 
nimetlere sebebiyet verir. İbadetlerin 
kabul olması, kalbin ihlasla dolması, 
Rabbimizin razı olduğu hizmetlerin ve 
ibadetlerin olabilmesi, her şey, ağıza 
bağlıdır. Bu ağızdan haram lokma 
girmezse, bu ağızdan yalan çıkmazsa, 
gıybet, dedikodu, iftira çıkmazsa, cenab-ı 
Hak mutlaka o kuluna hep hayırlı 

hizmetler, hayırlı ibadetler nasib eder. İşin başı ağızdır.  

Cenab-ı Hak, hayırlı insanlara hayırlı hizmetler, hayırlı işler nasib eder. Her saniye, 
her dakika ömürden azalıyor. Bu ömür; ya hayırda gidiyor, ya şerde gidiyor. Cenab-ı 
Hakka dua edin de hayırlar nasib etsin. Çünki, bir mübarek zat buyuruyor ki; ''Alın 
yazısı insanın icraatıdır.'' İnsan ne yapıyorsa, alın yazısının gereği, icraatını yerine 
getirir. Dolayısıyla herkes, Rabbim beni seviyor mu, sevmiyor mu, anlar. Bunun için 
de keramet ehli olmak lazım değil. Herkes, Allahü teala beni seviyor mu, sevmiyor 
mu, anlar. Neden anlar! Çünki, bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz ''salallahü 
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aleyhi ve sellem'' buyurdular ki; Alâmetü i'râdillâhi teâlâ anil abdi, iştiğâlühû bi 
mâlâyanîhi... Alametidir, insanın boş şeyle uğraşması. Neyin alametidir. Allahü 
tealanın onu sevmediğinin alametidir. İ'râdillâhi teâlâ anil abdi. Allah, terk etmiş, 
rahmetinden kovmuş. Nedir bunun alameti. Ne dine, ne dünyaya hiç faidesi yok. 
Hayırlı bir iş yap. Kelime-i tevhid söyle, yüz tane sübhanallah söyle, çünki, iki tane 
melek her saniye seni kayda alıyor, her saniyesini alıyor. Melekler de hafızaya 
alıyorlar. Ondan sonra ahirette, buyur bak işine. Şu senin iyiliklerin, bu da senin 
kötülüklerin, bitti işte...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Allah bir kulunu sevmezse, 
vefatına yakın o, kötü işlerini 
arttırırmış. Mal hırsını arttırırmış. 
Onun için tehlikeli. O yaşlandıkça 
daha çok mal mülk sahibi olmak, 
yaşlandıkça azıp kudurmak, 
zulmünü arttırmak... Yaşlandıkça 
içkiyi, kumarı arttırmak, 
yaşlandıkça zinayı arttırmak: 
Bunların hepsi kötülüğü 
tamamlıyor. Süratle, çekeceği 
azabı tamamlıyor. Öldükten sonra 
da, her şey gün gibi aşikar olacak. 
Allahü teâlâ mağfireti ile afvı ile 
afv eder inşaallah. Afv ile mağfiret 
arasında çok mühim bir fark var. 
Afv etmek, afv etmektir. Günahlar 
silinmez, kalır fakat afv eder 
cenab-ı Hak; bu günahı işledi, bu 
suçu işledi ama ben de afv ettim, 
der, bu afvdır. Mağfiret ise, dibini 
kazımaktır. Yani, sanki bu suçu 
işlememiş hale sokmaktır. Yok 
böyle bir şey. Ne kendisi görüyor, 
ne Allah gösteriyor, kökünden 
kazıyor çünki. Yok ediyor cenab-ı 
Hak. Onun için Allahü teâlâdan 

afv ve mağfiret istemek lazımdır. 

Büyükler buyuruyor ki; kul tedbir alır, takdiri bilmez. Kulun tedbiri, takdiri 
değiştirmez. Allahın dediği oluyor. Bizim yaptığımız ne oluyor? Bu, ya günah olur, ya 
sevap olur. 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

1980 senesinde diş hekimliği 
fakültesinden mezun oldum. Fakültede 
asistan olarak kalmam için bazı 
hocalarımız ısrar ediyorlardı. Ayrıca 3-4 
alternatif daha vardı. Enver abime, 
hangisinin uygun olacağını sorduk. 
Hiçbirisine izin vermediler. Muayenehane 
açmamın daha uygun olduğunu 
söylediler. Zaten çocukluğumdan beri 
Enver abimin her emrine (sebep 
araştırmadan) peki derdim. Bu emrlerine 
de baş üstüne efendim deyip 
muayenehane açtık. 

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

Birkaç hafta sonra Cuma namazı için (ayrıca kitap hizmetlerimiz için) Sultanahmed 
camiine gitmiştik. O hafta Hocamız da bizim muayenehanenin yakınında bir camiye 
Cuma namazı için gelmişler ve muayenehaneye uğramışlar. O gün mübarek bir 
gündü. Hem Cuma, hem de kandildi. Her kandilde olduğu gibi akşam Hocamıza kandil 
ziyaretine gittik. Hocamız; Bugün sizin muayenehaneye geldim, buyurdular. Duaya 
vesile olması için, efendim kitap satışındaydım, dedim. Biliyorum buyurdular. "Belki 
içeride birisi vardır dedim, zile bastım, açılmayınca kapının yanında dua ettim" 
buyurdular. 

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

- devamı haftaya inşallah -  

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki;  

Benim en çok korktuğum insan, en talihsiz insan veyahutta en bedbaht insan, Allahü 
tealayı unutarak insanlara yaranmak için laf eden, konuşan, yazan, çizen, ibadet 
yapan, her neyse… yani cenab-ı Hakkı bırakmış, bunu yaparsam insanlar ne der, 
acaba insanlar beni takdir eder mi, veyahutta insanlar beni tenkid mi eder. Yaptığı 
işin, İslamiyete uygun olup olmadığı, büyüklerin rızasına, arzusuna uygun olup 
olmaması hiç aklına gelmeyecek, sadece, kim ne der, falanca ne der veyahutta millet 
ne der. Bununla yola çıkan felakete gider. Çünki, insanlar bugün sever, yarın söver. 
İnsanlara göre hareket edenin işini Allahü teala, insanlara bırakır. İşini, gücünü, 
oturmasını, kalkmasını, yemesini, içmesini, evlenmesini, boşanmasını, bundan Rabbim 
razı mı, değil mi diye düşünenlerin bütün işini, bütün her şeyini cenab-ı Hak kendi 
himayesine alır. Ve ona Allah yardım eder. Binaenaleyh, bazı kişilerin, bazı insanların, 
bazı kuruluşların gayeleri insanlara göre olunca, her birisi sıkıntıyı kendi iç 
bünyelerinden çekiyorlar. Fakat Allahü tealanın rızasını gözeterek, onun arzusunu, 
onun rızasını düşünerek yola çıkanlar, her zaman bahtiyar, her zaman güler yüzlüdür. 
Allahü tealaya hamd olsun. Çok sevinçli olduğumuz zamanlar oldu. Bakıyoruz, niçin 
seviniyoruz, çok üzüldüğümüz zamanlar oldu diyoruz, acaba niçin üzülüyoruz. Hep 
bakıyoruz, bundan Rabbimiz razı olduğu için çok seviniyoruz, bundan Rabbimiz razı 
olmadığı için çok üzülüyoruz. Nitekim dikkat edin, arkadaşların bazılarına çok kızdığım 
veyahutta kırıldığım olmuştur fakat mutlaka onların felakete gittiklerini gördüğümden 
dolayı, içim, ciğerim yandığı için söylemişimdir. Halbuki nefsani olarak bir fiske 
vursan, kalkar o da vurur sana. Birgün bir arkadaşımız öyle demişti; Enver abi sen ne 
biçim adamsın. Böyle dobra dobra konuşuyorsun. Ne var dedim. Senin her icraatın 
istifaya mucib. Bakıyorum, istifa yerine, adamlar daha çok sana bağlanıyorlar, nimet 
biliyorlar, dedi. Ona dedim ki; Ben Allah için söylüyorum. Bu gazete benim değil ki. Bu 
gazete, hepimizin gazetesi. Dolayısıyla, bizim yaptığımız icraatta biz, hür ve 
müstakiliz.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

İslamiyet bir mıknatıs gibidir. Mıknatısı 
gezdirmek, dolaştırmak, kulların 
vazifesidir. Mıknatıs gezerken, bir sürü 
karma karışık şeylerin arasında cevher 
olan nesneler, o otların arasından buna 
yapışır. Onlar bu tarafa gelir ve içinde 
cevher olmayanlar orada kalır. 
Mıknatısın özelliği cevheri çekmektir. 
Bir madeni eşyayı çekmektir, yoksa 
samanı, otu çekmez. Tabii bu 
cevherler de samanların, otların 
arasında karışıktır. Onlar bir tebliğ 
bekler, bir kitap bekler, bir gazete 

bekler, bir söz bekler. İşte müslümanın vazifesi bunu dolaştırmaktır. Yoksa, her biriyle 
tek tek sen maden misin, değil misin diye uğraşmak değildir. Emr-i maruf budur. 
Anlatmak, ama zorla değil. Mıknatıs zorla cevheri çekmez. Onun çekme özelliği vardır, 
çünki dolaştırmak, kulların vazifesidir. Onun için Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde 
buyuruyorlar ki, Yer yüzünde en iyi Müslüman, yeryüzünde Allah için 
dolaşanlardır. En kıymetli insan yer yüzünde Allah için dolaşanlardır. Bizim 
vazifemiz, yeryüzünde Allah için dolaşmaktır. Bakın; gazeteyi dolaşarak, kitapları 
dolaşarak, herşey böyle, hadis-i şerife uygun. Yoksa, Allahü teâla dileseydi kalplere 
öyle bir cazibe verirdi. Diğer gazetelerde olduğu gibi bayiler var tabii. Gider herkes 
oradan alır. Ne kadar adım atarsak, ne kadar yorulursak o kadar ecir alırız. Allahü 
teâlâ o ecri arttırmak için bize bu zahmetleri nasip etti. O halde, bütün insanlar günah 
deryasında; ancak derd-ü bela, kime nasipse, kime geldiyse, o, onun günahının çok 
afv olacağına alamettir. Yoksa, günahı çok olana değil, ne güzel. Derd-ü bela, günahın 
çok olduğuna değil, günahın çok afv olunacağına alamettir.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki; 
İnşallah ahirette hep beraber olacağız. 
Cenab-ı Hak çok merhametli. Böyle kalabalık 
insanlar içerisinde sevdiği bir kişi olsa, onunla 
beraber olanların hepsini, iyisine kötüsüne, 
eğrisine doğrusuna bakmadan, hepsini 
Cennete koyuyor. Ne güzel şey ya Rabbi. ''Ne 
iş yaparsan yap, bir gün öleceksin; kimi 
seversen sev birgün ayrılacaksın.'' Hadis-i 
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şerif bu. Hayra vesile olan, o hayır icra oldukça sevap kazanır; kötülüğe alet olan, 
şerre alet olan, o şer icra oldukça günah yazılır. Yerken, içerken, uyurken birisi hep 
sevap kazanıyor, birisi ise de hep günah kazanıyor.  

Kötülüğe alet olmayın, şerre alet olmayın; iyiliğe vasıta olun, çok ecirdir, çok sevaptır. 
Çünki, bu ecir işlendikçe, bu ibadet yapıldıkça sevap kazanırsın. Ama bir kötülüğe alet 
olursan, o günah icra oldukça günaha girersin. Aman arkadaşlar, çok tehlikeli. 
Başkasının günahına sebep olmak çok tehlikeli...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 
Namaz, namaz, namaz, bütün ibadetler varsa, hac, oruç, zekat, ne varsa, hepsinin 
gayesi namaz. Çünki, namazdan hatta secdeden, cenab-ı Hakka daha yakın yer yok. 
İlla namaz... Allahü teala bir kulunu severse ona iki şey verir. Bir tanesi, ona sevdiği 
bir kulunu tanıtır, nasıl Eshab-ı kiram Peygamber efendimizi ''sallallahü aleyhi ve 
sellem'' tanıdı ise ve Eshab-ı kiram oldu ise; bu fitne zamanında da, ahir zamanda da 
Allahü tealanın sevdiği bir kulunu tanımak, saadet alametlerindendir. Tanımak 
deniliyor, görmek değil. Görmek kafi gelse idi, Peygamber efendimizi görenlerin hepsi 
mübarek olurdu. Eshab-ı kiram olurdu. Müşrikler gördükleri halde inanmadılar. Allahü 
teala bir kulunu severse, ona ikinci olarak hayırlı bir iş nasib eder. Bugün, dünyada en 
hayırlı iş; ihlaslı olmaktır, az veya çok...  
Bazen kalbden geçen bir niyet icra edilmez, o niyetin sevabı, icra edilenden daha fazla 
verilir. İcra edilmeden, o iş yapılmadan kalbden geçen niyete Allahü teala çok sevap 
verir. Çünki, o işi yaparken gurur, kibir olabilir. Niyet saftır. Bunu Allahtan başkası 
bilmez. Bütün büyüklerimiz, bütün evliyalar; her namazdan sonra dua ederlemiş '' Ya 
Rabbi, niyetlerimizi ıslah eyle, yani halis niyet etmemizi nasib eyle.'' diye dua 
ederlermiş.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

İki türlü maksat olur. Ya Allah 
rızası için olur, ya insanların rızası 
için olur. Eğer Allah rızası için 
olursa, onun yardımcısı cenab-ı 
Hak'tır. Cenab-ı Hakk'ın emir ve 
yasaklarına uygun yaşamak, onun 
rızası için çalışmak, Allah için 
sevmek ve Allah için sevmemek, 
eğer bir kulda varsa müjdeler 
olsun.  

Bir şeye kavuşan her şeye kavuşur, 
çok şeye kavuşmak isteyen bir 
şeye kavuşamaz. Bir şeye 

kavuştum zanneder ama herşeye kavuşmaz. Allah, İslamiyetten, imandan, hizmetten 
ayırmasın.  

Evlilik, eğer Allah için değilse felaket, eğer namaz Allah için değilse felaket. Her 
mü'min, herkes '' Ben bunu niçin yapıyorum? sorusunu soracak. Eğer Allah içinse, 
yapacak, kurtulacak. Yok, âlim desinler diye, ne iyi yaptı desinler diye, ne iyi insan 
desinler diye yapıyorsa, Cehenneme gidecek. Çünki neden? Ahiretde, Cenab-ı Hak'tan 
ne isterler, denecek. Binaenaleyh, mü'minin işi zor. Neden zor? Gaflet, felakettir. 
Bundan kurtulmak zor. Kalbin temiz olması, yani şimdi gönlün temiz olması çok zor. 
Çünki, kirleten olaylar pek çok, kirleten vasıtalar pek çok. Kalbin temizlenmesi için 
Kur'an-ı kerim okumalı, ölümü çok hatırlamalı. Şimdi hep menfaat, para, zevk, sefa, 
zenginlik; dünyayı hatırlayanlar çoğaldı. Ahireti hatırlatanlar çok az. Ahireti 
hatırlamak, bu zamanda kolay değil... 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;  

Hayat hayaldir, hayat böyle bitecek. Allah 
muhafaza etsin, cenab-ı Hakkı unutarak, yalnız 
ve yalnız mal mülk peşinde olanlar, bu aşka 
tutulanlar için kitaplar diyor ki; şarap içmiş 
sarhoşa benzer. Sarhoş nasıl burnunun ucunu 
göremezse, bunlar da hiçbirşey görmez. Bunlar 
ancak öldükleri zaman ayılırlar ve biz nereye 
geldik derler. Nasib meselesi. Onun için, bu 
ehl-i dünyaya acımak lazım. Mala muhabbet 
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bahsinde Peygamber efendimiz, ''Ya Rabbi, beni sevenlere hayırlı mal ver, bana 
düşman olanlara çok mal ver" buyurmuşlar.  

İslamiyetin iki esası vardır. Birincisi öğrenmek, ikincisi de öğretmektir. Öğrenmeyen 
Cehenneme gider. Cehalet, özür olmaktan çıkmıştır. Öğretmeyen Cehenneme gider, 
çünki, eğer bize öğretmeselerdi biz bugün müslüman değildik. Tabii, bize İslamiyeti 
öğretenlerin bizim üzerimizde hakları var. Çünki, bizim müslüman olmamız için 
canlarını feda ettiler, mallarını feda ettiler, hayatlarını feda ettiler; biz yanmıyalım 
diye. Öyle değil mi? Eğer biz bu emaneti öğretmezsek, demezler mi ahirette, ne 
yaptın sen? Hayatta ne yaptın sen ? Ne işledin, kimlerin kurtulması için çalıştın 
demezler mi sana? Ve bu suâle cevap veremezsek, cezaya müstehak olursak, kim 
kurtarır bizi ahirette, hiç. O halde, nasıl iki ayağımız varsa, nasıl iki gözümüz varsa, 
İslamiyetin iki esası, iki temeli vardır. Birincisi; mutlaka öğrenmektir, ikincisi; mutlaka 
öğretmek. Buna emr-i maruf derler ki; kendimiz için yaptığımız ibadetler, Allah için 
sarfettiğimiz paralar, Allah yolundaki cihad sevabından, emr-i maruf sevabı öyle çok 
ki... Bütün bu ibadetlere verilen sevap, emr-i maruf yapmanın yanında, deryada bir 
damla eder. Yani, anlatmanın yanında, konuşmanın yanında, yazmanın yanında, 
yaymanın yanında, deryada bir damla eder.  

ali zeki osmanağaoğlu
 

 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu 
 

- 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 tereddütten sonra, askerlik için söylediklerini anlayıp; evet 
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efendim, dedim. "Bir an evvel askerliğinizi yapın, tecil ettirmeyin. Arkadaşlarımızın 
çok olduğu bir yere gidersiniz, hizmetlerinizin karşılığını görürsünüz, rahat edersiniz, 
hayırlı olsun" buyurdular. Hakikaten de söyledikleri gibi oldu. Hiç sıkıntı çekmedim. 
Her fırsatta İstanbul'a gelip ziyaretlerine gittim. 

Bir defasında İstanbul'a geldiğimde, kitap hizmetlerine katılacağım zaman, (Hocamız 
bir müddet, bazı şartlardan dolayı subay arkadaşların bu hizmetlere katılmasını 
istemiyor) denildi. Ben muvazzaf subay değilim, diye düşündümse de, Hocamızın 
evine ziyarete gidip sordum. Ben de katılabilir miyim dedim. Hocamız, hiç kimseye 
şunu yap veya yapma diye emir vermezlerdi. Tavsiye şeklinde kıymetini anlatırlardı. O 
gün Hocamız benim sualime cevab olarak buyurdular ki; "Bir kişi o kadar zengin olsa 
ki, dünyanın her şeyi, yerin altı ile üstü ile, onun olsa ve hepsini Allah yolunda sadaka 
olarak fakirlere dağıtsa, alacağı sevab, unutulmuş bir sünneti meydana çıkarmak 
sevabı yanında hiç kalır. Bu kitaplarla farzlar yayılıyor. Emr-i maruf sevabı hiçbir şeyle 
kıyaslanamaz" buyurdular. Bu hizmetlere iştirak etmemizi istediklerini anlamış oldum. 

- devamı haftaya inşallah – 

Fî emanillah
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Allahü teala'nın kıymet verdiği aziz olur. Allahü 
teala'nın kıymet vermediğini hiç kimse aziz 
yapamaz. Yani Allahü teala'nın kıymet vermediğini 
hiç kimse kıymetli yapamaz, gücü yetmez.  

Hergün vücüdumuzu besliyoruz. Vücudumuz 
beslenmezse ölür. Eğer ruhumuzu beslemezsek, 
onu aç bırakırsak, o da ölür. Ruh, âlem-i emirden 
yaratılmış, vücut topraktan yaratılmış, vücut 
topraktan yaratıldığı için gıdası toprak maddeleri. 
Ruh, âlem-i emirden yaratıldığı için onun da gıdası 
âlem-i emirdir. Yani, Kur'an-ı kerim okumak, din 
kitabı okumak, namaz kılmak, sohbet etmek. 
Velhasıl dengeli, oturaklı, olgun, kamil insan; 
bedeni ve ruhu sıhhatli insandır. Bu asırda stres 
hastalığı yaygın, bunalım; her ailede bu dert var. 
Sebeb, beden besleniyor, ruh beslenmiyor, denge 
bozukluğu meydana geliyor. Netice itibariyle; 
ruhun gıdası namaz kılmak, Kur'an-ı kerim 

okumaktır, dini sohbet, zikirdir. Bedenin müspet gıdaları olduğu gibi tahrip eden 
zehirler de vardır. Bedeni ve ruhu beraber tahrip eden zehirler, haramlardır. Hem 
ruhu hem bedeni dejenere eder, hasta eder. Onları ölüme sürükleyen, haramlardır. 
Haramlar da zaten belli. Allahü teala Kur'an-ı kerimde bildirmiş. Kumar, içki, zina, 
gıybet, yalan söylemek…  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Cemaati arttırın, cemaatle 
namazda bir kişinin namazı kabul 
oldu mu herkesin namazı kabul 
olur. Cemaatte rahmet vardır, 
ayrılıkta azab-ı ilahi vardır.  

Ben Honaz'da doğdum. Bizim 
işimiz, sabahtan akşama kadar 
çapa yapmaktı. Arada bir, on–on 
beş günde bir kasabaya inerdik. 
Şimdi bu hizmetler nasip oldu bize. 
Bu hizmetlerin bize nasip olması; 
karıncanın, güvercinin ayağına 
takılıp hacca gitmesi gibidir. 

Karınca tek başına nasıl gider hacca! Ayaklar altında ezilir, Kabe'yi bile göremez; 
ancak bir güvercinin ayağına takılırsa öyle gidebilir. Elhamdülillah biz de güvercinin 
ayağına takıldık, bu hizmetleri götürüyoruz. Zaten dünyada en kıymetli şey, bir 
mürşid-i kamili tanımak ve ona tabi olmaktır...  

Bu bedenimize ne müdahale olur? Kız mı olacağız, erkek mi olacağız, sakat mı 
olacağız, düzgün mü olacağız; ruha ne müdahalemiz olabilir? Ruh, bu bedenden 
binlerce yıl önce yaratıldı. Bu beden yaratılınca emanet olarak veriliyor, daha sonra 
Azrail aleyhisselam emaneti alıp götürüyor. Daha sonra kabirde böcekler, köstebekler 
yiyiyor bu bedeni. Zaten insan; ruh, beden ve amelden meydana gelmiştir. Geriye ne 
kaldı? Ameller. Bize ait olan, bizimle kabre girecek olan, amellerimizdir...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Dünyanın tadı çiledir. Ya'nî, eğer biz 
çileden zevk almazsak, eğer çileden biz 
haz duymazsak, ne işimiz var burada? 
Dünyanın tadı çiledir. Dolayısıyla, 
çilekeş olan başarılı olur. Neden? Dünya 
âhiretin tersidir. Bu dünyada çile 
çekmeyen, bu dünyada çileye peki 
demeyen, öbür tarafa ne yüzle gidecek. 

Rahatın tadı nasıl çıkacak. İnsan yorulur, üzülür, sonra refaha, feraha çıkınca, oh der. 
Sonra şimdi burada bir elin yağda, bir elin balda, öbür tarafta bir elin yağda, bir elin 
balda. Ne farketti o arada. Hiç. Dünya üzüntü yeridir, sıkıntı yeridir. Hattâ büyükler 
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diyorlar ki; Anne karnındaki çocuk gibidir. Nasıl insan dünyaya gelince rahatlarsa, 
mü'minler de dünyada iken anne karnındaki çocuk gibidir. Ölünce Rabbimizin 
ni'metlerine kavuşunca, bütün bunların hepsi unutulacak. Elhamdülillah diyeceğiz. 
Cenâb-ı Hak hepimizi öbür tarafta inşâallah böyle bir araya getirsin. "Vallahi Enver Abi 
bunu söylemişti" diyeceksiniz. Ben vallahi söyledim. Orada böyle daracık yerde değil 
ha. Cehennemden kurtulan, en son çıkan müslümana Allahü teâlâ 10 dünya 
genişliğinde yer verecek. Ucu bucağı yok. Ne ni'metler abicim... Allah kavuştursun.  

Peki rûhunu öldürmemek için ne yapmak lâzım. Besliyeceksin kardeşim. Sabah akşam 
yemek yediğin gibi, rûhunu da besliyeceksin. Rûhun gıdası nedir? Rûhun birinci gıdası 
îmândır, ikincisi namazdır, üçüncüsü oruçtur, sohbettir, ilmihaldir. Ya'nî onun ma'nevî 
gıdaya ihtiyacı vardır. Asrımızda hep madde gıdası üzerinde konuşmalar, tartışmalar, 
görüşmeler var. Rûhun gıdasından bahsetmeniz, sanki yalnız câmiye mahsûsmuş gibi, 
yalnız câmi içinde, o da bildiğin kadar. Ya'nî hutbelerde... Hâlbuki eskiden bütün din 
adamlarımız çok önceden câmiye giderler, kitaplarını açarlar, ezân okunmadan önce 
muhakkak bir mesele anlatırlardı. Veyâhut da namazdan sonra otururlar, câminin 
içinde sohbet ederler, dini mes'eleleri konuşurlardı. Hocam benim başıma böyle bir 
şey geldi. Bunun cevabı ne diye sorarlardı...  

ali zekli osmanağaoğlu
 
 

 
 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Kitap okumak, bir bardak su içmek 
gibidir. Kitap okumak, ekmek yemek 
gibidir. İyi de, pis bir bardağa, bir 
şeyler bulaşmış bardağa, o bardakla 
iç bakalım haydi, içebilirsen... Dinimi 
öğreneceğim diye dost ve arkadaş 
edinmek, iki tarafı keskin bir kılıç 
gibidir. İlmihal'de atom bahsini oku, 
feyz alırsın. Ama yazarı habis olan bir 
adamın tefsir kitabını okursan 
zehirlenirsin. Neden ? Çünki , önemli 

olan kalbin temizliğidir, beynin işgal edilmesi değil. Ne dedi Enver Abi ? Mühim olan 
kalbin nurlanmasıdır.Yoksa beyne merkebe yük yükler gibi, beynin içinin eserlerle 
doldurulması değil. Kalbin nurlanması veya nursuzluğu icraatla olur. Bir adam 
küfürden sakınamıyorsa, bir adam haramlardan ızdırap duymuyorsa, bir adam 
namazdan evvel namaza hazırlanmıyorsa, bir adam kalp kırabiliyorsa, bir adam her 
türlü gıybeti, iftirayı, dedikoduyu yapabiliyorsa, kul hakkından korkmuyorsa, bu, 
allame-i cihan olsa ne yazar. Bir kere kalp kararmış, titremiyor ki. Çünki haramda 
kalp titrer. Eğer kalp titremiyorsa zehirlenmiştir. Eğer kalp titremiyorsa bağışıklık 
kazanmış, o kalp kömürleşmiştir. Beyninde istediği kadar bilgi olsun, hatta ve hatta 
beynindeki bilgi ayrıca vebaldir. Çünki Peygamber Efendimiz 'sallallahü aleyhi ve 
sellem' bir hadis-i şerif'lerinde buyuruyorlar ki :'Ya Rabbi, bana faidesi olmayan 
ilimden sana sığınırım.' Çünki, bildin de niye yapmadın... 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Çok büyük nimetlere kavuştuk, 
yeter ki bu nimetlerin kıymetini çok 
çok iyi bilelim ki Allahü teala 
elimizden almasın. Çünki, Allahü 
teala Kur'anı kerim'de 
mealen: Verdiğim nimetin 
kıymetini bilmezseniz elinizden 
alırım, buyuruyor Mübarekler 
sohbetlerinde buyuruyorlar ki; 
Allahü teala cevheri çöplüğe 
koymaz, eğer cenab-ı Hak bir 
kuluna, büyükleri tanımak, onları 

sevmek nasip etmişse, bu kalp temiz bir kalptir. Çünki o cevher, onları tanımak 
cevheri çöpe gitmez. Onun için, çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz, çünki Allahü teala 
bu kalpleri, bu nimetleri bize vermiştir, yeter ki o nimetin kıymetini bilelim ve cenab-ı 
Hak elimizden almasın. 

Bir gün yine mübarekler anlatmışlardı; bir kumandan askerleriyle beraber giderken bir 
ormana giriyorlar, kumandan emir veriyor, herkes yerden taş toplasın. Bazıları diyor 
ki; ya arkadaş ne lüzumu var, taş toplamak zamanı mıdır. Onlar almıyorlar. Bir kısmı 
da diyorlar ki; gönlü kırılmasın, bu bizim kumandanımız, emirimiz, onun hatırı için üç 
beş tane alalım bari diyorlar. Bazıları da diyor ki; Allah Allah, biliriz ki bizim kumandan 
hikmetsiz iş yapmaz, madem böyle buyurmuştur, ceplerimizi dolduralım. Sabah 
oluyor, hiç almayanlar başlıyor kafalarını kırmaya, çünki o taşların hepsi pırlanta 
olmuş. Eyvah, keşke iki üç tane bari alsaydık; iki üç tane alanlar, bari akıl ettik 
almayı, keşke şu arkadaşlarımız gibi ceplerimizi doldursaydık; o, ceplerini dolduranlar 
da, keşke iki büklüm olsaydık, her tarafımızı doldursaydık, diyorlar. İşte arkadaşlar, 
büyüklerin kelamları birer pırlantadır, herkes itaati nispetinde o pırlantaları toplar ve 
istifade eder. Tam İlmihal bir pırlantadır, bunun her cümlesi cevherdir, herkes, itaati 
ve muhabbeti nispetinde oradan taş toplayacaktır. Bunun için, ahirette pişman 
olmamak için; keşke daha fazla taş toplasaydım dememek için, bu dünya bir fırsattır. 
Bu taşları toplayalım, bu bilgilerden istifade edelim...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;  

Bizim için; iman etmek, dinimizi öğrenmek ve ibadet etmek kâfidir. Şimdi iman ettik 
elhamdülillah. İlim, ibadet yapmak içindir, biz ilim erbabı değiliz ama dinimizi 
öğrenecek kadar ilim öğrenmek farz olduğu için, onu öğrenmeye çalışırız. Mübarekler 
hayatları boyunca bal arıları gibi her çiçekten toplayarak, ömürleri boyunca uğraşarak 
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bir eser bıraktılar. Bu eser, bir kelimesi 
yerinden oynatılmayacak kadar sağlamdır, 
çünki hepsi mutlaka bir yere dayanır, 
mutlaka bir yerden alınmıştır. Böyle bir 
imkan varken, böyle bir fırsat varken, 
bunun dışında başka şeyler aramak, başka 
şeylerle uğraşmak fuzulidir. Hatta 
buyurdular ki; doğru dahi olsa, okumaya 
engel olduğu için yine zararlıdır. 
Vasiyetleri var. Bir gün Mübarekler 
Mehmet ağa semtindeki tesislerimize 

geldiler; size iki tane emanet bırakıyorum, bu iki emanete sahip çıkın. Biri; Tam 
İlmihal Seadet-i Ebediyye, ikincisi Enver abi, bu iki emanetime sahip çıkın, 
buyurdular. Şimdi İlmihal okumak, ondan istifade etmek, büyük devlet, büyük seadet. 
Çünki, bir gün bir arkadaşımız rüyasında Mübarekleri çok hiddetli, çok sıkıntılı görmüş. 
Eyvah, ne kusur işledim acaba, ne kabahat yaptık, demiş. Hocamız konuşmuyorlar, 
kabristanda sadece gidip geliyorlar. Mübarekler dönmüşler o arkadaşımıza; kardeşim, 
biz ömrümüzü bu kitaba verdik, arkadaşlar okumuyor efendim, buyurmuşlar. Onun 
için okuyalım ve istifade edelim. O tekrar tekrar okundukça insan istifade ediyor, yeni 
bilgiler elde ediliyor elhamdülillah. Bu hastalığmın bir faydası da o oldu, çok okumak 
ve dinlemek nasip oldu. Bazen gözlerim ağrıdığı için okuyamıyorum, dinliyorum, Allah 
Allah, ne ilimler var Ya Rabbi diyorum. Onüç kitabı bir defa baştan sona bitirdik, şimdi 
ikinciye başladık, üçüncü kitaptayız, başka çare yok. Hocamız; Beni arayan 
kitaplarımın satırları arasında bulsunlar, buyurdular. Aynı bilgileri başka kitaplarda 
okusanız, Mübareklerin kitaplarındaki feyzi, bereketi bulamazsınız. Çünki buyurdukları 
cümle o; beni arayan kitaplarımın satırları arasında bulsun...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

- geçen haftanın devamı – 

1982 senesi, anayasa oylamasından az 
evveldi. Ankara'da askerlik yapmakta iken 
birkaç gün için İstanbul'a geldim. Akşam üzeri 
idi, evvela (Hocamızın oğlu) Abdülhakim 
abinin evine uğradım, fakat evde yoktu. 
Hocamızın evinin karşısında oturuyordu. 
Kapıdan çıkarken, Hocamızın evlerinin kapısı 
açıldı, Hocamız dışarıya çıktılar. Arkasından 
Enver abiler ve daha sonra babam ve abim 
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çıktı. Ben de yanlarına gittim. Hocamız "hayrola siz ne zaman geldiniz" buyurdular. 
Efendim, Abdülhakim abiye gelmiştim dedim. "Evde yok değil mi? Niyetiniz halismiş, 
sizi biz götürelim" buyurdular. Beni arabada kendi yanlarına, babamla aralarına 
oturttular. Yolda giderken "rahat mısınız" diye sordular. Rahatım efendim dedim. 
"tabii rahat olacaksınız, babanızla bizim aramızdasınız" buyurdular. Bazan latife 
yaparlardı. Yol boyunca, Enver 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 tanıyor musunuz buyurdular. Orhan amca 
yaşlı idi, belki unutmuştur, tanımıyorum der diye, efendim birkaç kere buraya ilmihal 
getirmiştim, dedim. Hocamız içeriye girip oturana kadar bizden bahsettiler. Ali bey diş 
tabibidir, Ankara'da subay, Keçiören'de evi var, evine yakın muayenehanesi de var, .. 
şeklinde uzun uzun anlattılar. (Ben askerliğimin bir an evvel bitmesini bekliyordum, 
subay denilince, acaba muvazzaf sınıfına geçmemi mi istiyorlar diye düşündüm. Her 
ay bana bir evrak geliyor ve başarılarınızı işitiyoruz sizin muvazzaf olmanızı, 
askeriyede kalmanızı istiyoruz diye yazıyorlardı. Ben de kabul etmiyordum.) 
Hocamızın sözü bitince Orhan amca bana sordu; askerlikten sonra ne yapacaksın 
dedi. Hocamız ve Enver 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. 

- devamı haftaya inşallah – 

Fî emanillah
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Bazen sabah, böyle kendi kendime 
düşünüyorum; Ya Rabbi, dünyada 
milyarlarca insanı sen besliyorsun, onları 
dünyaya sen getiriyorsun ve onlar gece 
gündüz sana isyan ve küfr halinde, 
halbuki bu isyan ve küfrün neticesinde, 
hem dünyada sürünüyorlar hem de 
sonsuz cehennemde yanacak bunlar. 
İnsan abdest alırken, hani bazen musluğu 
ayarlayamıyorsun. Allah korusun, biraz 
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daha fazla dur, dayanamazsın. Bu ateş var. Onun için, yangını söndürmek kadar güzel 
şey olamaz, ortalık yanıyor. İki türlü ateş var. Bir; imansızlarda küfr ateşi, imanlılarda 
da cehil ateşi. İşte bu da beter. Efendim cehil nedir ? Adam doksan sene ibâdet eder, 
bir kelime-i küfr ağzından çıkar, kâfir olur gider Allah korusun. Bunun için, bu dinin 
temeli ilmdir. İman eder etmez ilk emr, oku.  

Yurt dışına kitap göndermek, çok pahalı. On beş bin kitap Allah için bedava gitmiş. 
Kitap basılmış, paket yapılmış, pulu da yapıştırılmış. Hizmet bu. Yani, laf üretmek 
değil, amel etmek. Hatta, bilip de yapmayan vebal altında. Çünki, ilm öğrenmek, 
yapmak içindir. Öğrendiğim zaman, ben müslümanım, başkasına öğretmek 
mahkumiyetim vardır, mecburiyetim vardır. Tebliğdir, bir an evvel anlatmak lazımdır. 
Kim bunu yapmazsa, hele hele öğrendikten sonra büyük vebal altında kalır. 
Bilmeseydi eh bir derece, bildi; yapması lazımdır. Yoksa, insanlar âlim desinler diye, 
ulema desinler diye, mübarek desinler diye olursa, bunlar hepsi boş şeyler. Çünki, 
güzel bir hikaye var, Gülistan'da diyor ki, "Ahirette, kimin için çalıştıysan git ücretini 
de ondan iste, denilecek. Ahmet için çalışıp da gidip Mehmet'ten para istemesin 
diyor.  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Müslümanın imanının parlaklığı, 
yani kalbinin parlaklığı, 
icraatındaki hassasiyetle 
ölçülür. Konuşurken, alışveriş 
yaparken, bir iş yaparken, rıza-i 
ilahiyi düşünerek mi yapıyor, 
insanların takdirini düşünerek 
mi yapıyor ? Nefsini tatmin için 
mi yapıyor, başkasına gösteriş 
için mi yapıyor ? O anda belli 
olur ve de bir Hadis-i şerif'te 
Peygamber Efendimiz 'sallallahü 
aleyhi ve sellem' buyuruyorlar 
ki: 'Allahü teala sizin 

şekillerinize ve işlerinize değil, o anda onu niçin yaptığınıza bakar.' Neden ? 
Bu kulum bunu neden konuşuyor, bu kulum bunu neden dinliyor, bu kulum niçin 
alışveriş ediyor ? İşte cenab-ı Hak ahirette bunu soracak. Önümüze bunlar çıkacak. 
Bakmayın siz mangalda kül bırakmayanlara. Bakın siz Allah için gözyaşı dökenlere. 
Evet, hizmet çok büyük, doğru. Ama Hadis-i şerif var. Güvenmeyelim hizmetlerimize. 
Çünki, Peygamber Efendimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem' buyuruyorlar ki: 'Cenab-ı 
Hak dilerse fasıka da, facire de bu dini ihya ettirir.' Evet, peki ne olacak yani ? O 
zaman ihlaslılar ayrılacak, ihlassızlar ayrılacak. İhlaslı ameller sağ tarafa, ihlassız 
olanlar sol tarafa. Herkes kafasını dağdan dağa vuracak, taştan taşa vuracak. Kahr-ı 
perişan olacak. Ama, gel dünyaya bir daha gelebilirsen. Binaenaleyh, her nefes bizi, 
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elimizi dahi süremeyeceğimiz, dokunamayacağımız bir ateşin dibine sürükleyebilir. 
Örnek insan Eshab-ı kiram'dır. Örnek insan Ehl-i Sünnet âlimleridir. Allahü tealaya 
hamd olsun ki bunların hepsini neşr etmek imkanı nasip oldu. Ahirette hiç kimse 
diyemez ki, biz bunları bilmiyorduk, biz bunları işitmedik...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

En çok korktuğum insan, insanlara göre şekillenen insandır. İnsanlara göre tavır alan 
insandır. Yanlış bu. Müslüman, her yerde müslümandır. Altın her yerde altındır. 
Mel'unun elinde de altındır, evliyanın elinde de altındır. Altın değişir mi altın olmaktan? 
Müslüman müslümandır her yerde. Nedir Müslüman ? Anlatıyor işte kitaplar. Hava 
neyse, su neyse, müslüman odur. Onsuz insan yaşayamaz. Müslümana âşık olunur. 
Biri ahiret, biri dünyalık ise mükemmel geçinir. Çünki elektrikte bir kaide var. Artı 
artıyı itiyor, eksi eksiyi itiyor ; ama artı eksi birbirini çekiyor. O halde, bir aileye, bir 
cemiyete, bir topluluğa bakın, geçimsizliklere sebep hep iki ehl-i dünyadır. İki ehl-i 
dünya bir araya gelirse yıkıldı orası. Biri ahiret düşüncesiyle, biri dünya düşüncesiyle 
oldu mu geçim tamam. İkisi de ahiretlik olursa, aşk başlıyor o zaman. Birinde 
geçimsizlik var, dargınlık var, küskünlük var; çünki ikisi de dünya istiyor. Birinde artı, 
birinde eksi var. Güzel geçiniyorlar. Biri dünya biri ahiretlik ; ama kavga, gürültü yok. 
Ama ikisi de ahiretlik olursa, saatler geçmiş, aylar geçmiş, haftalar geçmiş 
duyulmazmış. Nasıl ehl-i ahiret herkesin ehl-i ahiret olmasını istiyorsa, ehl-i dünya da 
herkesin ehl-i dünya olmasını istiyor, bu böyle. Adem aleyhisselamdan beri mübarek 
zatlar insanları mübarek yapmak için uğraşmış; dünyalıklar, dünyalık yapmak için 
uğraşmış; ahiretlikler, ahiretlik yapmak için uğraşmış, bu böyle. Onun için, dünyadan 
ahirete iki nehir akıyor. Herkes bu nehirlerin birinde kendini bulacaktır. Ya Cennet 
nehrine kendisini atacak; o zaman nefsini, aklını fikrini yok edecek, teslim olacak 
veyahutta Cehenneme giden nehire kendisini atacak. Allah muhafaza etsin...  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Allahü teâlâ çok affeder, çok 
merhametlidir, elbette, ama şirki 
affetmez. Gidip de öyle insanlara 
gösteriş için, insanlardan aferin 
toplamak için, insanların takdirini 
almak için, yat kalk önlerinde, 
olmaz. Aman arkadaşlar, dikkat 
edin. Allah korusun, üç beş sene 
sonra, üç beş dakika sonra 
neyse, üç beş asır sonra da olsa, 
bunun bir sonu var ve bilelim ki 
bunun sonu hakikatin başlangıcı 
olacaktır ve onun da artık sonu 
olmayacaktır. İyi olanlar sonsuz 

seadete kavuşurlar. Günahkârlar affa uğrayacaklar ama kâfir olarak, küfürde ısrarlı 
olarak, Allaha isyan edenler, şirke koşanlar, sonsuz yanacaklar. Müslüman olduğu 
halde, namaz kıldığı halde, ibâdet yaptığı halde, cehaletinden, ihmalkârlığından, 
ağzından bir kelime küfr kaçıranlar, elfaz-ı küfrü yapanlar, tehlikededir. Onun için 
Mızraklı İlmihalde; hangi yerde şöyle yaparsan, şöyle dersen, küfre girersin diye 
yazılmış. Bunları cepte muska gibi taşımak lazım. Taşımak lazım ki, çünki hemen bir 
kelimeyle insan kâfir olur. Bu ne demek? İnsan bir kelimeyle müslüman oluyor. Bir 
"Lâ ilahe illallah" diyorsun, müslüman oluyorsun. Elbette ki bir kelimeyle de insan 
küfre, tehlikeye girer. Onun için, cehaletin affı olmaz. Hele hele bizler gibi, herşeyi 
öğrenmek zorunda, hatta bir de insanlara öğretmek zorunda olan kişilerin, mutlaka 
öğrenmesi lazım... 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Cenab-ı Hakkın yeryüzünde en çok sevdiği 
yer, mescidlerdir. Mescidlere gideni Allah 
sever. Sevdiği yer burası, mescidler. 
Sevdiği yerde bulunanlar da inşallah sevgili 
olur, sevilir. İnsanlara önce 50 vakit namaz 
denmiş. İnsan nefsine tabi olmasın diye. 
Ama rahmet-i İlahi, 5 vakte indirmiş. Beş 
vakit namazı da kılmayan insan, zaten o 
anda hastalanmıştır. Hem dünyevi 
bakımdan hasta, hem de ahirette 80 bin yıl 
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cehennem azabı ayrı. Onun için, namaz kılmayan bir müslümanın yaptığı bütün 
ibadetler kabul olmaz. Neden? Çünki namaz kılmıyor. Oruç, cihad, zekat hepsi, 
mükemmel namaz kılmak içindir. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri namaza; başlı 
başına İslamiyet'tir diyor. Çünki, namazda hepsi var. Oruç var, kıble var. Allahü teala 
namaz kılmak nasip etsin. Allah celle celalühü Enver Abi'den razı olsun. 

Allah için vermek, Allah için olmak ne zevkli. Mübareklere öyle söyledim, dedim ki; 
Efendim, ömrümün, hayatımın en lezzetli dakikaları, en sevdiğim zamanları, verdiğim 
zaman, millet dua ettiği zaman. İşte o, ömüre ömür katıyor. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki;  

Mecelle'de bir kaide var, diyor ki Mecelle'de; hüküm neticeye göre verilir. Bir insanın 
yaptığı işin başı, ortası, şöyle böyle olabilir. Ama netice nedir? İbadet yapmaktan, 
çalışmaktan, yorulmaktan, ticaretten, ibadetten, aklınıza ne gelirse, bütün bunları 
yapmaktan maksat ve gaye; eğer rıza-i ilahi için ise hüküm çok iyi. Eğer bunları 
yapmak, insanların hoşuna gitsin diye veya insanlardan aferin beklemek için, 
insanların takdirlerini toplamak için ise hüküm nedir? Dünyadır... Dünyanın ise indi 
ilahide değeri, sivrisineğin kanadı kadar bile yok. Ahirette herkes yaptığı işin 
neticesine göre muamele görecek. Niçin? İşte, hüküm ona göre verilecek. Bu kadar 
uğraşmak, bu kadar yorulmak, bu kadar gayret ile birlikte Allah hiçbirimizi hüsrana 
uğratmasın, Allahü teâlâ hepimizi muhafaza eylesin. Neticede hüküm, mazallah, 
mazallah, mazallah. Siz dünyadan beklediniz, dünyada da alacağınızı aldınız, benden 
ne istiyorsunuz derse cenab-ı Hak, işte hüsran odur. İşte felaket odur. İşte azab odur. 
Bu nasıl belli olur. Bunun yeri kalp, dışarıdan anlaşılmaz ki bu. Dışarıdan bunun 
alameti yok. Çünki, herkes ibadet yapıyor, herkes bir şeyler yapıyor, herkes çalışıyor, 
kendine göre. Ama Allahü teâlâ'nın razı olduğu, Allahü teâlâ'nın razı olmadığı, 
kalbdeki niyete bağlıdır. 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

- geçen haftanın devamı -  

Mübarek Hocamız "Buralarda muayenehane 
açar" buyurdukları için, İstanbul'a her 
geldiğimde Fındıkzade'de muayenehane yeri 
aradım. Askerliğim bitene kadar 
bulamayınca, Karagümrük'te geçici olarak 
bir muayenehane açıp, yarım gün çalışıp, 
yarım gün yine yer aramağa devam ettim. 
(Geçici olarak açtığımız yerin de açılışında 
Enver abim teşrif ederek dua etmişlerdi). Bir 
sene geçti aradan, henüz Fındıkzade'de yer 
bulamamıştım. Fındıkzade'de yer bulmaktan 
ümid kesilmeli miydi! 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, 
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akşamları kimler geliyor, neler anlatıyorsun diye soruyorlardı. Dinimize hizmet etmek 
için teşvik ediyorlar ve nasıl hizmet edileceğini de öğretiyorlardı.  

- devamı haftaya inşallah -  

Fî emanillah
 
 

 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Allahü teâlâ bizi, Allahü teâlâ'nın kullarına İslamiyeti bildirmek için yarattı. Neden 
biliyoruz ? Çünki, bu işle uğraşan bir mübarek zatı bize tanıttı. Bu mübarek zatın 
vazifesi bu. Madem biz bu zatı sevdik. Elhamdülillah, ona peki dedik, Elhamdülillah, 
demek ki işimiz, İslamiyeti anlatmaktır, sevdirmektir. Eğer millet seni sevmezse, 
senin anlattığını nasıl sevsin. Seni birisi sevmezse seni nasıl dinler. Gelmez ki yanına, 
kaçar gider. Demek ki İslamiyeti sevdirecek olan kişinin, evvela kendisini sevdirmesi 
lazım. İnsan, sevdiğini dinler çünki. İnsan sevmediğini, nefret ettiğini nasıl dinlesin ki, 
kaçar gider oradan. Peki, millet nasıl sevsin bizi? Bir; milletin bizi sevmesi için, bir 
kere Allahü teâlâ'nın bizi sevmesi lazım. Allahü teâlâ hadis-i kudsi'de; kendinizi 
sevmeyin, hatta kendinize düşman olun, diyor. Ben demek, nefs demek zaten. Yani, 
cenab-ı Hak, sen nefsine düşman ol, kendini beğenme, çünki senin o nefsin bana 
düşman, karşıma düşman olarak dikilmiştir, diyor. Sen eğer kendini beğenirsen, eğer 
sen kendi nefsinin peşine gidersen; Allah seni sevmez. Allahü teâlâ'nın sevmediğini 
kulları nasıl sevsin? Allahü teâlâ seni nasıl sevecek ? Nefsini sevmiyeceksin, yani 
kendini beğenmiyeceksin. İcraatını beğenmiyeceksin, ibadetini beğenmiyeceksin, 
işlerini sevmiyeceksin, iğreneceksin, nefret edeceksin, kötüleyeceksin, köpüreceksin, 
kızacaksın ve onunla hep hesaplaşacaksın. Bakarsın ki insanlar seni sevmeye başlar. 
Bu, insanın elinde değil çünki. Neden? Ruh sevgilidir. Sevimli olan ruhtur çünki. 
Cenab-ı Hak bu ruhu vermiştir, o mübarektir. O zaman senin nefsin böyle inledikçe, 
ruhun hayatiyet bulacak, ruhun ortaklıkta gözükecek, ruhun halleri yani güzel ahlak 
ortaya çıkacak, ondan sonra Allahü teala seni sevecek. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Bir kelime öğrenilmesine sebep 
olmak ve öğretmek, yüz ömre 
sevabıdır. Mübarek olsun. 
Binaenaleyh, hediye vermenin ne 
kadar sevapları çıktı ortaya: 
Birincisi; emr-i maruf, bir şey 
öğretiyorsun. İkincisi; cihad 
yapıyorsun. Üçüncüsü; 
sevindiriyorsun ; çünki hediye 
insanı mutlaka sevindirir. Bir kalem 
versen, bir defter versen, elinde 
olmadan hemen muhabbet hasıl 

olur, sevgi teşekkül eder. Dördüncüsü; duaya vesile olur. Beşincisi; ilim öğretirsiniz. 
Velhasıl, hediye etmenin, hediye vermenin, sayılamayacak kadar güzel sevapları var. 

Tasavvuf, insanı Rabbine yaptığı ibadetlerde lazım olan ihlasa ve insanlara karşı lazım 
olan güzel ahlaka kavuşturan bir yoldur. Yani, ibadetleri yaparken Allah için yapmaya, 
ihlaslı olmaya yardımcı olur. Sonra neye yardımcı olur? İnsanlara karşı güzel ahlaklı 
olmaya. Demek ki; Bir, Allahü teala'ya karşı ihlaslı olmak, ikincisi de insanlara karşı 
güzel ahlaka kavuşturmak. İşte budur tasavvuf. İkiye ayrılıyor tasavvuf. İki hizmeti 
var yani: Biri, Cenab-ı Hakk'ka karşı ihlaslı olmak, ibadetleri yaparken Allah için 
yapmak. İki, O'nun kullarına iyi davranmak. Din, zaten budur. Ne güzel tasavvufun 
tarifi. İnsanlara karşı güzel ahlaklı olmak, cenab-ı Hakk'ka karşı ihlasla ibadet 
yapmak. İşte tasavvuf budur diyor ilmihal. İnsana bu yolu mürşid-i kamil öğretir. 
Tabii, her ilmin mütehassısları vardır. İnsan bir ilmi mütehassısından öğrenir. 
Tasavvuf ilminin mütehassısı, insan-ı kamildir. Başka ilimlerin mütehassıslarına kamil 
denmez. İnsan-ı kamil, ancak insanı kemale erdirendir. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübârekler Beylerbeyi'nde oturuyorlardı, 
bir akşam vakti üniversiteden çıktık, eve 
geldik. Kapıya Abdülhakîm çıktı, Allah 
rahmet eylesin. Dedim ki Mübârekleri 
görmek istiyorum, ziyâret etmek istiyorum. 
Abdülhakîm dedi ki, babam hasta. Biz 
hayâtımızda duymamışız böyle bir kelime, 
çok tuhafımıza gitdi. Nasıl hasta dedim. 
Hasta, yatıyor dedi. O zemân bir haber 
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verin, Enver abi geldi, ne buyururlarsa ona göre hareket edelim, dedim. Abdülhakîm 
gitdi içeriye, geldi, babam diyor ki, gelsin, dedi. İçeri gitdim, bakdım Mübârekler 
karyolada yatıyorlar. Hastayım kardeşim, ateşim çok yüksek, buyurdular. Mübârekleri 
hep iyi bildiğimiz ve iyi gördüğümüz için, ben de ne söyliyeceğimi şaşırdım. Hocamız 
buyurdular ki; bakın efendim, eğer kayınpederim Yusuf Ziyâ Beğ gelse, kapıdan içeri 
girse, dese ki; ne oldu Hilmi, geçmiş olsun, Allah şifâ versin. Efendim mutlak 
inanıyorum ki, hiçbir zerre hastalık kalmaz, hemen iyileşirim. Çünki, onda Hocamın 
kokusu var. O, tam bir Müslimândır, mü'min mü'mine şifâdır. Hastanın en büyük 
ihtiyâcı, bir mü'mini görmekdir. Onun gözlerinden, onun mübârek yüzünden gelen şifâ 
ile iyileşir, buyurdular. Dolayısıyla, açık ve seçik; bir hastalık olursa, herhangi birilerini 
çağırmayın. Sevdiğiniz bir-iki arkadaşı çağırın, onlara çay verin, ekmek verin veyâhud 
da siz gidin. Mübârekleri hatırlatan, Onların kokusunu veren, kim olursa olsun, 
şifâdır.  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki; 

Bir terzi arkadaş, Mübârekler'le bize aynı kumaşdan aynı renk palto dikmişti. O 
zemânlar genç ve zayıfım. Bir gün nasılsa Mübârekler paltoyu giymek istiyorlar. 
Bakıyorlar palto dar. Acabâ kilo mu aldım diyorlar. Meğer kendilerininki içerde kalmış. 
Mübârekler o arkadaşı arıyor ve kardeşim kumaş al gel, bir palto diktireceğim, diyor. 
Arkadaşımız, paltonun Enver abiye ait olduğunu anladığı hâlde, edebinden; efendim 
bu palto sizinki değil demiyor, olur efendim, yeni bir palto yaparız deyip ölçüyü alıp 
gidiyor. Şu saygı ve edebe bakın. Bu arada hanımanne Hocamızın paltosunun içerde 
olduğunu söyleyince, tekrar arkadaşı arıyorlar ve bir yanlışlık oldu kardeşim, o kumaşı 
Abdülhakîm abiye palto yapın diyorlar.  

Mübârekler, börek gibi ekmek nev'inden şeyleri elle yerlerdi. Mübârekler akşam 
iftarlarını açar açmaz; "Neveytu-savme ğaden" diyerek ertesi günkü oruca niyyet 
ederlerdi. İftar sofrasında dâimâ şu şeklde dua ederlerdi; Yâ Rabbî, Ramezân-ı şerifde 
afv ve mağfiret eylediğin kulların meyanına dâhil eyle. Ramezân-ı şerîfin şefâ'atine 
nâil eyle.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Mübârekler buyurdular ki; Mü'minin 
kalbi, Kâbe'den kıymetlidir. Çünki O, 
İbrâhîm 'aleyhisselâmın' yapısıdır, 
Allahü teâlânın tecelli etdiği yerdir. 
Hâlbuki kalbi, doğrudan doğruya 
Allahü teâlâ, kudretiyle yaratmıştır. 
Onu incitmek, onu kırmak, yetmiş 
def'a Kâbe'yi yıkmakdan dahâ 
günâhdır. Kâbe'yi ilk görünce yapılan 
dua red olmaz. Onun için, mü'min 
mü'minle karşılaşdığı vakit yapdığı 
dua red olmaz. Peki, ne diye dua 

etsin? Esselâmü aleyküm desin. Allahü teâlâ sana hem dünyâda, hem de âhiretde 
selâmet versin. Ne dünyâ sıkıntısı, ne ölüm sıkıntısı, ne kabr azâbı… Doğru Cennete 
git, demekdir. 

Meselâ Mübârek Hocamız buyurdular ki; Farzlardan sonra, yanî nemâz, oruc gibi, 
Allahü teâlâyı en çok sevindiren ibâdet, bir mü'mini sevindirmekdir. Ba'zen bir tatlı 
kelâm insanı sevindirir. Bir insan kırılınca, ona dünyâyı verseniz sevindiremezsiniz, 
çünki bir kere kırılmıştır. Onun için, bizim dînimizde def-i mefasid, celb-i menafiden 
evlâdır, buyuruluyor. Ya'nî, zarara sebeb olmamak, fâide sağlamaktan önce gelir. 
Yanlış yapmamak, iyi yapmakdan önce gelir. Birçok iyi iş yaparsınız; fekat bir kötü 
işiniz hiç unutulmaz, dâimâ karşınıza çıkarılır. Ne iş yaparsanız yapın, bunu niçin 
yapdın demezler ama bir hatâ yaparsanız, bunu yapmak sana yakışmadı derler. Onun 
için mü'min, yanlış sözden, yanlış bakıştan, yanlış iş yapmakdan da çok sakınmalıdır. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübârekler buyurdular ki; Bize bir adım 
yaklaşana, biz bin adım yaklaşırız. Serhend'den 
dönerken arabada, kardeşim, siz İmâm-ı Rabbânî 
hazretlerinden dua ederek ne istediniz, 
buyurdular. Ben dua etmedim, dedim. İnsan 
buralara gelir de, dua etmez mi, buyurdular. Ben 
sâdece siz dua ederken âmîn dedim, dedim. Çok 
isâbetli yapmışsınız kardeşim, buyurdular. 

Aklı, fikri, bilgisi, insanın neyi varsa, temâmını Allahü teâlâ vermekdedir. Allahü teâlâ 
insanın aklını alsa, çocuklar deli diye bu insanı taşlamaya başlar. Mübârek Hocamız 
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buyurdular ki; Bu emânetler kullanıcıya göre ikiye ayrılır. Demek ki, insanın aklı, 
gözü, kulağı, eli, malı, neyi varsa, âhirete uygun kullansın diye kendisine verilmişdir. 
O hâlde, kullanma bakımından mal da iki türlüdür. Ya hayrlı maldır, ya hayırsız maldır. 
Hayrlı mal; bu emânetleri verenin rızâsına uygun olarak kullanılandır. Bu emânete 
ihânet eder, bunu uygun kullanmazsanız, elinizden alınır.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, 

müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

Geçen haftanın devamı 

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 İslamın 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 bir tane fazla, 
ne de bir tane noksan çıkardı. Kaç kişi varsa, o kadar verilmiş olurdu. Bu hadiseyi 
defalarca yaşadım. 
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Enver abimde öyle derin merhamet ve anlaşılamaz bir sabır vardı ki; herkes 
kurtulsun, ahiretde hiç kimse yanmasın diye fevkalade bir gayretle uğraşırlar ve her 
türlü sıkıntıya da sabr ederlerdi. Hiç kimsenin, hatta kendisine kötülük yapanların dahi 
kalbini kırmazlardı. Yetiştirdiği talebelerine de böyle olmak lazım olduğunu nasihat 
ederlerdi. Hepiniz birer Enver abi'siniz, dışarıda kendinizi değil, Hocamızı ve İhlas'ı 
temsil ediyorsunuz, ona göre davranın derlerdi. 

Fî emanillah...
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübârekler buyurdular ki; En ahmak kimse, 
rızkından şübhe edendir. Cebrâîl 'aleyhisselâm' 
çocuk dahâ anne karnındayken gelir ve ona bir 
kaç şey söyler. Bir tânesi; senin ömrün şu 
kadar sene, şu kadar gün, şu kadar sâniye, 
salise der. Cenab-ı Hak Kur'an-ı kerîm'de 
meâlen kesin olarak buyuruyor ki; Ecel bir an 
gecikmez ve vaktinden önce de 
gelmez. Mübârekler kaç def'a sohbetlerinde 
buyurdular ki; Kardeşim, hiç mü'min ölümden 

korkar mı? Hadis-i şerif var. Mü'minin kabri, bir Cennet bahçesidir, buyruluyor. 
İnsan Cennet bahçesine girmek istemez mi? Kâfirlerin kabri ise, Cehennem 
çukurudur. Cebrâîl 'aleyhisselâmın' söylediği ikinci şey; Allahü teâlâ senin yiyeceğin 
her şeyin üzerine senin ismini yazmışdır. Sen onu aradığın gibi, o da seni 
arayacakdır... 

Mübârekler anlatmışlardı. İzacae sûresinde; eğer siz Allahü teâlâya tevbe 
ederseniz mutlaka afv edilirsiniz, buyuruyor.  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübârekler; insanın nefsi itirâz doludur, 
buyurmuşlardı. Ne derseniz deyin hayır 
der. İslâmiyyet iki türlü öğrenilir. Ya, 
mutlak inanılır. Biz Mübârek Hocamıza 
mutlak inanırız. Mübârekler kendi 
nefsleri için bir tek söz söylemezdi. Onlar 
temâmen büyüklerden nakl ederlerdi. 
İkinci öğrenme yolu, incelemektir. 
Kitâbları okur, inceler. 
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Mübârekler, kibr on kısımsa dokuzu âlimlerde bulunur, buyurmuşlardı. Onun için, çok 
bilen çok tehlikededir. Zerre kadar kendinden bilen, sıfır olur. Zemzem içine bir damla 
idrar düşse içemezsiniz. Onun için, kendisini yok bilmek abdiyet makâmıdır. Allahü 
teâlânın verdiği emânetleri kendine mâl edersen, bir bakarsın hepsi gitmiş.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 

Mübârekler buyurdular ki; Eğer 
Allahü teâlâ bildirmese, cenab-ı 
Hakkı ve sıfatlarını Peygamberler 
de bilemez. Onun için, Cebrâîl 
aleyhisselâm vâsıtasıyla, kendi râzı 
olduğu yolu peygamberlerine 
bildirmiş, onlar da ümmetlerine 
bildirmişlerdir. Bu, Allahü teâlânın 
bildirdiği yolun ismi, dindir. 

Mübârekler; hiçbir ev temelsiz 
olmaz, hiçbir ağaç köksüz olmaz, 

buyurmuşlardı. İnsan, isterse en büyük evliyâ olsun, başlangıç sûrîdir, ya'nî esâs olan, 
başlangıçda görünen îmânı ele geçirmekdir. Sonra üstüne ilâveler yapılır. O hâlde 
dînin temeli, ilk başlangıçda öğrendiklerimizdir, ya'nî amentüdür. Temel olmazsa binâ 
ne kadar yüksek olsa hepsi birden yıkılır. Başlangıçda öğrenilenler, ya'nî sûrî, taklîdi, 
görünüşde de olsa, îmân çok önemlidir. Onun için Mübârekler, Ehl-i sünnet i'tikâdı, 
balta girmemiş ormanların en ücra köşesindeki âb-ı hayât suyu gibidir. O sudan bir 
damla içenler, sonsuz olduğu için onu sonsuz olan Cennete götürür, buyurmuşlardır. 
İşte bu büyüklerin sohbetleri, kitâbları, kendisi, bu âb-ı hayat suyudur. Onu içenler, o 
gıdayla büyüyenler, sonsuz olarak cenab-ı Hakkın râzı olduğu yerde buluşacaklardır. 
Ne öğrenirseniz öğrenin, unutursunuz. Bütün sohbetlerin özeti, bütün vaazların özeti, 
bütün nasîhatlerin özeti, bir cümledir. Eğer o cümle varsa, her şeye kavuşmuşsunuz 
demekdir. O zemân Mektûbât da, İlmihâl de, hepsi, sende var demekdir. O cümleye 
kim kavuşursa, o, her şeye kavuşur. O da; bir Allah adamına kavuşmakdır. Dünyâda 
en zor iş budur. 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
  
Enver abim buyurdular ki; 

Mübârekler bir sohbetinde; Allahü teâlânın bir sıfatı da Hâdî sıfatı, hidâyete erdirici 
sıfatıdır, buyurmuşlardı. Bu sıfatla kim hidâyet bulursa, insanların hidâyeti için uğraşır. 
Çünki, artık o, büyük bir ni'mete kavuşmuş, diğer insanların da bundan istifâde 
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etmesini ister. Dolayısıyla, Hâdî sıfatına kavuşan, hidâyete eren, mutlaka başkalarının 
da Ehl-i sünnet olması için uğraşır. Bu hizmeti yapmazsa ne olur? Ni'met elinden 
alınır. Çünki, orada, ahirette, din için, İslâmiyyet için ne yapdın diyecekler. Allahü 
teâlânın bir de Mudil sıfatı var, ya'nî dalâlete götürücü sıfatı vardır. Allahü teâlâ 
mülkün sâhibidir. Neden böyle yapar, süâl edemeyiz. Evveli, sonu, O bilir. Bu dalâlete 
gidenler ne yapar. Onlar da hidâyete erenlerin yapdıklarının tersini yapmaya çalışır. 
Hidâyet de dalâlet de Allahü teâlânın takdîridir. Hidâyete erecek olan kullarını bir 
mürşid-i kâmille karşılaşdırır. O, miknâtisın manyetik cevheri çekdiği gibi, kendisine 
tabi'î olacakların hepsini kendisine çeker. Kendisi çeker, kitâbları çeker, talebeleri 
çeker, ama eninde sonunda çeker. Sevindirici haber şudur ki, bu büyükleri seven şakî 
olmaz, ya'nî mürted olmaz. Ama ezelde şeklen inanır da bunun kıymetini bilmezse, 
Mudil sıfatı tecelli eder ve mürted olur. Allah korusun. Evliyalardan mürted olarak 
giden çok vardır. Neden? Çünki, bu verilen hidâyet sıfatının gereğini yerine 
getirmediği, ni'metin kıymetini bilmediği için. Elimize bu ni'met geçmişdir, ne olur 
bunun kıymetini bilip fırsatı iyi değerlendirelim. Bu beden, bu îmân, bu ahlâk, bu 
fırsat, çok kıymetlidir. Mübârekler; hem îmân hem de hizmet ihsan edildi, buyurdular. 
Bunlardan dahâ büyük ni'met düşünülemez. Elimizden gitmemesi için çalışalım... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübârekler; rûhun gıdâsı 
dindir, kalbin gıdâsı ilimdir, 
buyurmuşlardı. İlmi olmayan, 
ya'nî din kitâbı okumayanın, 
dîni sohbet yapmıyanın gönlü, 
kalbi ölür. Hasta birden bire 
ölmez. Evvelâ za'îfler, za'îf, 
güçsüz bir insanda meydâna 
gelen acılar, ızdıraplar bedene 
yansır. Bedende ise ba'zı 
alâmetler, anormallikler 
meydâna gelir. Eğer bu ses 
duvarını aşarsa deli olur. Ses 

duvarını aşmadığı müddetçe de bedeninde bir çok hastalıkların biri gider, biri gelir. 
Rûhun hastalığı da böyle. Netîce i'tibariyle, rûhun gıdâsı nemâz kılmak, Kur'ân-ı kerîm 
okumakdır, dîni sohbet, zikrdir. Bedeni ve rûhu beraber tahrib eden zehirler; 
harâmlardır. Hem rûhu hem bedeni dejenere eder, hasta eder. 

Mübârekler buyurdular ki; Enver'i gıybet edenleri dinleyenler yandılar. Gıybet edene 
sus diyene yüz şehîd sevâbı vardır. Yüz kere harbe gitmiş, şehîd olmuş sevâbı var. 

Mübârekler; Allahü teâlâ hakkını helâl etdireni, ya'nî helâl rızk kazananı sever, 
buyurdular. Mesaisinden çalmayan, fazlasını veren! Allahü teâla bunu seviyor. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Abdülehad Serhendi hazretleri 
buyuruyor ki; 70 kere, "Yâ Allah, 
Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kaviyyü, 
Yâ Kâdir" okuyup da dua eden, ne 
isterse istesin, cenâb-ı Hak duasını 
kabul eder ve ne muradı varsa 
verir. Mübârekler buyuruyorlar ki, 
Üç tanesi Besmele'de var. Allah, 
Rahman ve Rahim. İkisinin de 
başında "Kaf" harfi var. Kaviyyu, 
Kâdir. Yetmiş def'a… Sonunda da 
celle celâlüh. 

En güzeli her nemâzdan sonra okunması ama hiç olmazsa günde bir def'a. Allah rızâsı 
için okunacak. Mübârekler işâret buyuruyor. Bunu okuyana cenâbı-ı Hak ne murâdı 
varsa verir, diyor. Bu bir şifredir. Yetmiş iki olsa olmaz. Yanına başkası konsa olmaz... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

Enver abim, "İnsanların hayırlısı insanlara 
faydalı olandır" Hadis-i şerifini kendisine 
düstur edinmişti. Herkese her zaman iyilik 
ederdi. İnsanların hem dünyalarına hem 
ahiretlerine faydalı olmağa çalışırdı. 
"Herhangi bir insana bir iyilik etmek, gökten 
lamba olarak yere inse, bu iyilikten hasıl olan 

nur o kadar parlaktır ki; güneş onun yanında çok sönük kalır. Hele bu hizmet ile bir 
insanın hidayetine sebeb olunursa, kıymeti hiç ölçülemez" buyururdu. "İnsanların 
dünyalarına hizmet etmek elbette çok kıymetlidir ama ahiretlerine hizmet etmek daha 
kıymetlidir" buyururlardı. Yetiştirdiği talebelerine de, insanlara faydalı olmak, herkese 
iyilik etmek için telkin ederler, hiç kimseyi kırmamak lazım olduğunun ehemmiyetini 
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anlatırlardı. Dünyanın geçici olduğunu, ahiretin ebedi olduğunu, ahiret için her zaman 
hazırlıklı olmak lazım olduğunu anlatırlardı. Bugün için insanlara en faydalı olabilmek, 
Ehl-i sünnet itikadını anlatan kitabları vererek, mesela Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye 
kitabını vererek olabileceğini anlatırlardı. Talebelerine ve sevenlerine "mutlaka belli 
zamanlarda bir araya toplanıp kitap okuyun, büyüklerden bahsedin" buyururlardı ve 
bu şekilde toplanan arkadaşları, zaman zaman davet ederler, onlarla sohbet ederlerdi. 
Bize de 1984 senesinde böyle bir vazife vermişlerdi. Arada bir bu abileri getir, 
göreyim buyururlar, onlarla hususi sohbet ederlerdi. İyi insan yetiştirilmesine çok 
ehemmiyet verirler ve teşvik ederlerdi. Hatta zaman zaman kimler geliyor diye 
sorarlar, bazılarını hususi olarak görmek isterlerdi. Birkaç sene sonra abim İhlas 
polikliniğini açarken, bizim de orada çalışmamızı istemişti. Birgün Enver abim, abim 
ve ben üçümüz beraberdik. Abim, Enver abilere poliklinik ile ilgili bilgi veriyordu, şu şu 
şu doktorlar geliyorlar, bakalım Ali ne yapacak dedi. Enver abim buyurdu ki; "Ali 
mekteb açtı, yerinde kalacak, insan yetiştirecek." Ve bizim muayenehanenin maddî 
manevî hizmet yeri olduğunu anlattılar. Kendilerinin de defalarca teşrifleriyle müşerref 
olduk. Her defasında, layık olmadığımız şekilde, üzerimizde olmayan vasıflarla iltifatlar 
ederek teşvik ederlerdi. Cennetde beraber bulunmak için dua ederlerdi... 

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

Fî emanillah.
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki; 
Mübârekler buyurdular ki; Kâ'be-i 
mu'azzama ilk görüldüğü vakit yapılan dua 
red olmaz. 
Mübârekler buyurdular ki; Abdülehad 
Hazretleri buyurdular ki, Büyüklerin 
hayâtında veyâ mematında saygısız 
davrananlar, edebe riâyet etmeyenler, 
Allahü teâlâya karşı harb ilan etmiş 
sayılırlar; çünki Allahü teâlâ buyuruyor ki, 
Benim Evliyâ kuluma karşı edebe riâyet 
etmeyenler bana harb îlân etmiş gibi olur. 

Mübârekler buyurdu ki; İnsan ömrünün tek sermâyesi, âciz olmasıdır. İnsan âhirete 
giderken ne malını, ne mülkünü, ne çoluk çocuğunu, hiçbir şeyini götüremiyor. 
Sadece Allah için olan amellerini götürür. Seyyid Taha-i Hakkâri hazretleri Seyyid 
Fehim Arvâsî hazretlerine "Bize ne getirdin" deyince: "Size, sizde olmayan birşey 
getirdim. Günâhlarımı getirdim" demişler. Biz cenâb-ı Hakka ne götüreceğiz. Dağlar 
kadar günâhlar, Everest Tepesi kadar kusûrlar.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Mübârekler buyurdular ki; Eğer insan 
birisinin dışına bakarak, gözüne, 
kaşına, giyinişine göre hüküm verirse 
çok aldanmışdır. Çünki Peygamber 
efendimizi "sallallahü aleyhi ve 
sellem" şekille görenler kâfir kaldılar. 
Büyüklüğünü görenler kurtuldular. 
Bunu görmek kalble olur, gözle 
olmaz. İşte kalble görebilen kurtulur. 

Mübârekler buyuruyor ki; Yâ Rabbî, 
niyyetimize ve ihlâsımıza bağışla, 
amelimize değil. Cenâb-ı Hak niyyete 

ve kalbe bakıyor. 

Mübârekler buyurdular ki; İnsanlarda kusûr arayanın dostu olmaz. Kusûru kendinde 
arayanın herkes dostudur. Kusûru kendinde görene herkes dostdur. Fekat kusûru 
başkasında ararsa, gözünün üstünde kaş var derse, insanın hiç dostu olmaz, 
buyurdular.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübârekler buyurdular ki; kitâb 
okumak, canlı sohbetin yarısıdır. 
Eshab-ı kirâm hakkında Mübârekler 
buyurdular ki; Onların birçok yüce 
hâlleri var. Allahü teâlâ onların bu 
yüce hâllerinden bir tânesini 
Kur'ân-ı kerîmde bildiriyor. O da; 
Onlar devâmlı olarak birbirlerini 
çok severlerdi, buyuruyor. Allahü 
teâlânın da hoşuna giden en önemli 
sıfatları bu ki, cenab-ı Hak bu 
sıfatları ile onları zikrediyor. 

Mübârekler buyurdular ki; Haklı 
olduğu hâlde, kalbi kırılmasın diye din kardeşine, sen haklısın diyen mü'mine 
Cennetde köşk verilecek. Kefîli de benim, buyuruluyor. Yeter ki bir din kardeşini 
kırmasın, üzmesin, onu incitmesin, münâkaşa etmesin.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Mübârekler; Hanımını üzeni, âilesini 
üzeni ben sevemiyorum, buyurdular. 

Mübâreklerin nasîhati; kimseyle 
münâkaşa etmeyin. Ben haklıyım 
demeyin. Çünki, kime söyleyeceksin ben 
haklıyım diye? Sen haklısın de, işini yap. 
Enver abiyi örnek alın. Mübârekler 
buyuruyorlar ki; Enver neden muvaffak 
oluyor? Enver'in üç huyu var, üç hasleti 
var. Allahü teâlâ ona bu üç huyundan 
dolayı muvaffakiyyet veriyor. Bir; Enver 
Abinin kalbi temizdir. O, hiç kimse için 

kötü düşünemez, kötülük yapmaz, kötülük de düşünmez. İki; Enver çok sabırlıdır. Üç, 
Enver güler yüzlü, tatlı dillidir. Enver abi demek, hepimize nasîhat demek...  

Mübârekler buyurdular ki; bu yolda istifâde, kendini acındırmaya bağlıdır.  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübârekler buyurdular ki; Mevki 
sahipleriyle fazla haşr neşr olmak 
iyi değildir, sonu felâketdir. Ehl-i 
dünyayı görmekden bile 
sakınmalıdır, bulunduğu şehri bile 
terk etmelidir. Onunla karşılaşınca, 
onun gibi olmağa özenir. Büyükleri 
görmeseydik, felakete gitmek için 
bütün tuzaklar var.  

Mübârekler buyurdular ki; İmâm-ı 
Rabbânî hazretlerinin yolunun 
diğerlerinden farkı şudur. Diğer 

büyükler birini kurtarmak için şöyle şöyle yap, kurtul derler. Bu büyükler ise son 
nefesine kadar onu takîb ederler, son nefesde îmânla ölmesine yardım edip, îmânla 
âhirete gönderirler.  

Mübârekler buyurdu ki; Allahü teâlâ bir kulunu severse, bu kulu için pek çok kulunu 
fedâ eder. O sabrederse ona ecîr verir ama onu üzenler de iflah olmaz.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Mübârekler buyurdular ki; Lokman 
Hakim oğluna demiş; Oğlum şu iki 
şeyi unut. Şu iki şeyi de unutma! 
Bir; yaptığın iyilikleri unut. 
Unutmaz, hatırlatırsan, başa 
kakarsan, her hatırlatışta sevâbı 
azalır. İki; sana yapılan kötülüğü 
unut. Şu iki şeyi de unutma. Bir; 
Allahü teâlâyı. İki; ölümü. Her şey 
Allahü teâlânın dilemesiyle oluyor, 
onu nasıl unuturuz. İmam-ı A'zam 
hazretlerine gelmişler. Allah nerede 
göster, demişler. O da şekeri sütte 

eritmiş, şeker nerede bana gösterin demiş. Şekerin olmadığı yer var mı, her zerrede 
şeker var. Allahü teâlâ her an hâzırdır ve nazırdır. 

Mübârekler buyurdular ki; İslâmiyyet demek, Allahü teâlânın emrlerine uymak ve 
Onun kullarına fâideli olmakdır.  

Mübârekler buyuruyorlar ki, "İslâm âliminde iki özellik vardır. Bu iki özellik kimde 
varsa, ona İslâm âlimi denir. Birincisi, tevâzu. Allahü teâlâyı tanıyan, bilen, başını 
kaldırabilir mi? Ne kadar Allahü teâlâyı tanırsanız, o kadar korkarsınız. Gerçek âlimler 
Allahü teâlâdan en çok korkan kişilerdir. İkincisi, kafadan söyleyen değil, kitâbdan 
okuyandır, nakledendir. Filân zât şöyle buyuruyor, der. Kendi aklına göre tefsîr 
yazmaz.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

Enver abim, herkese her zaman iyilik 
ederdi. İnsanların hem dünyalarına hem 
ahiretlerine faydalı olmağa çalışırdı. 
"İnsanların dünyalarına hizmet etmek 

elbette çok kıymetlidir ama ahiretlerine hizmet etmek daha kıymetlidir" buyururlardı. 
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İnsan yetiştirilmesine, insana yatırım yapılmasına çok ehemmiyet verirlerdi. Herkes 
dünyada ve ahiretde mesut ve rahat olsun, hiç kimse Cehenneme gitmesin diye 
fevkalade gayret ederler, bunun için pekçok sıkıntılara katlanırlardı. Yetiştirdiği 
gençleri de kendileri gibi yetiştirmeğe özen gösterirlerdi. İnsanlara faydalı olmak, 
herkese iyilik etmek hücrelerine işlemişti. Dünyanın geçici olduğunu, ahiretin ebedi 
olduğunu, ahiret için her zaman hazırlıklı olmak lazım olduğunu anlatırlardı. Her 
sohbetlerinde ölümü hatırlatmak âdet halini almıştı. Ölümü unutmayan insanın ahirete 
hazırlık yapacağını, hiç kimseye kötülük yapamayacağını anlatırlardı. Talebelerine ve 
sevenlerine "mutlaka belli zamanlarda biraraya toplanıp kitap okuyun, büyüklerden 
bahsedin" buyururlardı ve bu şekilde büyüklerin feyzleri daha kolay alınabileceğini 
anlatırlardı. Velhasıl birlik ve beraberliğin temini üzerinde ehemmiyetle dururlardı. İyi 
insan yetiştirilmesine çok ehemmiyet verirler ve teşvik ederlerdi. Bu hususda 
başımdan geçen mühim bir hadiseyi anlatmak istiyorum: 

2007 senesi temmuz ayı idi. Büyük bir salonda bazı gençler haftada bir toplanıyor, 
onlara Enver abimizden ve Hocamızdan işittiklerimizi anlatmağa gidiyordum. O 
günlerde özel bazı sıkıntılarımdan dolayı, bu hizmeti zor şartlar altında, fasılasız olarak 
devam ettirmeğe çalışıyordum. Günlerin uzun ve havanın da sıcaklığından olmalı ki, 
toplanan arkadaşlarda rehavet başlamış, bazı dünyevi sebeplerle gecikmeler ve fireler 
başlamıştı. Bu meseleye olan üzüntü, içinde bulunduğum sıkıntılı ruh hali ile de 
birleşince, bu hizmetin artık yürümeyeceği düşüncesi ile, haftaya ara vereceğimizi, bir 
müddet iki haftada bir olacağını söyledim. Niyetim, yaz tatili adı altında bu hizmeti 
bırakmak ve tekrar başlamamaktı. Gece geç vakit, yorgun bir vaziyetde eve geldim, 
henüz oturmak üzereyken, telefonum çalıyordu. Açtığımda telefondaki ses, Enver 
abimin sesi idi. Halbuki direkt olarak aramaları âdetleri değildi. Yardımcıları ararlar, 
Enver abiler görüşmek istiyorlar derlerdi. Bu defa arada kimse yoktu. Bugün gibi 
hatırlıyorum… Buyurdular ki; "Aliii seni üzüntülü görüyorum, sevindirmek için aradım, 
rüyamda Hocamızı gördüm, senden bahsediyorlar, seni anlatıyorlardı, ben de neden 
acaba Ali'yi anlatıyor diye merakla dinliyordum. Ali'yi seviyoruz, Ali'nin hizmetlerinden 
razıyız, memnunuz, diyorlardı. Sonra sen geldin, Hocamızın elini öptün, Hocamız da 
sana sarıldı, beraber gittiniz. Sevindin mi Ali! Dinimize hizmette yaz tatili olmaz, ara 
vermek yok tamam mı" buyurdular. 

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

Fî emanillah
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübârekler buyurdular ki; insana en lüzûmlu şey havadır. Fekat, Allahü teâlânın 
kudreti her an lâzımdır, buyurdular. Ya'nî o, havadan da dahâ mühim. Her an hayâtda 
kalabilmek. Bu, an nedir, biz bilemeyiz. Sâniyenin kaç binde biridir. Her an bütün 
kâinat, her an Allahü teâlânın varlığına muhtâc. Bu yüce Allaha karşı bu kadar isyân 
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olur mu efendim? İnanılacak, akla 
gelecek iş değil. Her an ona 
muhtâcsın, onunla varsın. Onun 
varlığıyla varsın! O seni yokdan var 
etmiş, rızkını veriyor, her türlü 
musîbetlerden koruyor. Buna 
mukâbil de istedikleri; îmân 
edersen, inanırsan, Allah bir 
Muhammed hak dersen, ne kadar 
günâhkâr olursan ol, şefâ'at var. 
Azâb var ama ebedî ateş yok.  

Mübârekler buyurdular ki; râhat 
etmek isteyen âmirleriyle iyi 

geçinsin. Onu oraya Allah getirdi. Senin vazîfen onu ıslâh etmek, onu düzeltmek değil. 
Senin vazîfen itâatdır. 

Hocamız buyurdu ki; Kul iyiliği eğer kırık kalble yaparsa, Hak indinde o amel makbûl 
olur.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübârekler müslümânı tarif 
ederken; bakın kardeşim 
müslümân nasıldır, müslümân 
kimdir, buyurdular. Aynen 
Mübâreklerin sözüyle söylüyorum. 
Müslümân kimdir? Yanına gideyim 
de bir şey istifâde edeyim diye 
hasreti çekilendir. Yanına koşulmak 
ihtiyâcı duyulan kişidir. 

Hocamız buyurdular ki, İmam-ı 
Gazâlî hazretleri Kimyâ-i Se'âdet 
kitâbında buyuruyorlar ki; Birine 
yapacağınız en büyük beddua, üç 

şeydir. Yâ Rabbî, çok ömür ver, çok sıhhat ver, çok para ver. Niye? Çünki, onlar 
varken Allah demez. Onun için hep isteyici olmayalım, hayırlısını isteyelim. Biz 
hayırlısının nerede olduğu bilemeyiz.  

Hocamız buyuruyorlar ki; Muvaffakiyetin sırrı Mektûbât'ta vardır. O da 98.mektûbtur. 
98.mektûbu okuyup da muvaffak olmamak mümkün değildir. 98.mektûb bir ilâcdır. 
Onu kullanmak da şartdır. Yoksa öğrenmek kâfi değildir. İnsan öğrenebilir ama 
öğrendiği ile amel etmeyen kişinin âhiretde vebali, öğrenmeyenden dahâ çoktur. 
98.mektûbun özeti, yumuşaklıktır. 

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Hocamız buyurdular ki; bir meseleye 
aklım takılıyor, kitâblara bakıyorum yok. 
Haftası geçmiyor kitâb geliyor. 
Nakşibendî büyüklerinin birisinin tefsîrini 
aradım, haftası geçmedi, Tefsir-i Mazherî 
diye on cilt kitâb geldi. Senâullah Pani 
Puti hazretleri yazmış, eserine de 
Hocasının ismini vermiş. 
Hocamız buyurdu ki; Allah'a, Kur'an-ı 
kerime inanan kimsenin îmânı, gördüğü 
her hadîsede, hârikulâde işlerde artar. 

Bitkiler, böcekler arasında çok hârikulâde işler var. Bunları gördükçe îmânımız artıyor. 

Mübârekler buyuruyorlar ki; Bir mü'minin kemâlde olması, kendisinin kemâlde 
olduğuna inanmamasıdır. Ya'nî, günâhlarını düşünür, âhiret bakımından sıkıntılarını, 
üzüntülerini düşünür. İşte bu, kâmil bir müslümândır. Eğer kendisinde zerre kadar bir 
üstünlük, meziyyet, sıfat düşünse, o, kâmil bir mü'min değildir. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Birgün Mübârekler buyurdular ki; Kardeşim, bir motor 
ne kadar güçlü olursa olsun, eğer ona elektrik 
verilmezse, ne işe yarar? Olduğu gibi durur, bir işe 
yaramaz. Dolayısıyla, mü'min ne kadar çok amel işlerse 
işlesin, eğer bunları Allah rızâsı için yapıyorsa, ne mutlu. 
Fekat kendi nefsi için, şöhreti için, serveti için yapıyorsa, 

çok fenâdır. Onun için, Allahü teâlâ âhiretde, bunu niçin yapdın diye soracakdır. 
Meselâ, bu, bir araya gelmek ne maksadla yapılmışdır? Bunun gibi her işin bir gâyesi 
olacakdır. Herkes gâyeye göre hesâbını verecekdir.  

Mübârekler 'kuddise sirruh' buyurdular ki; Kâ'be-i Mu'azzama görüldüğü zemân ilk 
anda yapılan dua kabul olur. Ya'nî, Kâ'be-i Muazzama ile karşılaşınca yapılan dua red 
olmaz, kabul olur. İnsanın kalbi, Kâ'be'den dahâ kıymetlidir. Çünki, onu İbrâhîm 
'aleyhisselam' yapdı, Allahü teâlâ oraya kıymet verdi. Ama insanın kalbini bizzat 
cenab-ı Hak yaratdı. Onun için, kalbin kıymeti, Kâ'be'den yüksekdir. Bir kalb kırmak, 
yetmiş kere Kâ'be'yi yıkmakdan dahâ büyük günâhdır.  

Mübârekler buyurdular ki; Bir din kardeşinizle karşılaşdığınız zemân, selâm verin. Bu 
selâm çok kıymetlidir.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki;  

Bir gün Abdülhakim Arvasi 
hazretleri hastalanmış. Bir doktor 
getirmişler. Doktora, otur da biraz 
hasbihâl edelim, sonra muâyeneni 
yaparsın, demiş. Efendi hazretleri 
doktora güzelce bir anatomi dersi 
vermiş. Adam bakmış, bakmış; 
Efendim, siz bunları nereden 
biliyorsunuz? Bizim ders 
kitâblarımız var, bizim işimiz bu 
zâten. Siz bir din adamısınız, din 
hocasısınız. Bunların hepsi tıpla 

ilgili bilgiler. Siz bunları nereden biliyorsunuz, demiş. Efendi Hazretleri Doktora; ellibin 
cild kitâb okudum, bunların içerisinde anatomi de vardı, buyurmuş. 

Mübârekler buyurdular ki; Cömertlik, cebdeki parayı vermek değildir. Cömertlik, Allah 
rızâsı için verilendir. Vermiş olmak için vermek, sâdece karşısındakini sevindirir. Yalnız 
cenab-ı Hakkın rızâsı için vermek çok iyidir. 

Mübârekler buyurdular ki; İstişare, sebebe yapışmakdır. Sebebe yapışmak mutlaka 
lâzım. İşte en iyi sebeblerden biri de, istişare etmekdir.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
  

Enver abim buyurdular ki;  

Bir gün Mübârekler abdest 
alıyorlar. Ben de havluyu tutdum. 
Kurulandıkdan sonra; Efendim, bir 
şey arz etmek istiyorum, dedim. 
Buyurun kardeşim, buyurdular. 
Hatem-i Esam hazretleri, Şakik-i 
Belhi hazretlerine, yani Hocasına, 
istifâde etdiği sekiz maddeyi 
saymış. Hocası; dört kitâbın aslı, 
işte bu sekiz maddedir. Ya'nî, bu 
sekiz madde ile kim amel ederse, 
Zebûr, Tevrât, İncîl ve Kur'ân-ı 
kerîm azimüşşânla amel etmiş 
gibi ecîr alır, demiş. Ben de bu 
maddeleri hep unutuyorum. 
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Acabâ bu sekiz maddeyi bir maddeye indirmek mümkün mü efendim, dedim. 
Hocamız; Allah Allah. O bir madde ne kardeşim, buyurdular. Efendim, Hatem 
hazretleri, bakmış insanlara, ne yapıyorlarsa aksini yapmış, tersini yapmış, Cennete 
gitmiş, dedim. Çok iyi etmiş, buyurdular. Bu çok doğru. Çünki, insanların peşinde 
koştukları şey, nefslerinin arzûlarıdır. Demek ki, Hatem hazretleri nefsine karşı 
hareket etmiş, o hâlde çok iyi etmiş, siz de çok iyi edersiniz, buyurdular. Bu madde 
size yeter.  

Hocamız buyurdular ki; îmânın yeri kalbdir. İnsanın aklına kötü düşünceler gelse, 
îmâna zarar vermez. Çünki, bunların yeri kalb değildir. Kötü düşünceler şeytândan ve 
nefsden gelir. İlâcı da, Allahü teâlânın sevdiği kullarının yanında bulunmakdır. O 
büyüklerin yanında şeytân bulunmaz. Nefs, insanın yanında devâmlı vardır. Fekat 
büyüklerin yanında zarar veremez. İnsanın boş bir ânını yakalamağa çalışır.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

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

Allahü tealaya emanet olunuz efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

 
Enver abim, 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 
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etmek daha kıymetlidir" buyururlardı. Birlik ve beraberlik için, herkesin birbirleri ile iyi 
geçinmeleri için fevkalade gayret ederlerdi. Talebelerine ve sevenlerine "mutlaka belli 
zamanlarda biraraya toplanıp kitap okuyun, büyüklerden bahsedin" buyururlardı ve bu 
şekilde toplanan arkadaşları, zaman zaman davet ederler, onlarla sohbet ederlerdi. 
Zaman zaman, arkadaşlarını getir göreyim buyururlar, onlarla hususi sohbet 
ederlerdi. İyi insan yetiştirilmesine çok ehemmiyet verirler ve teşvik ederlerdi. ... 

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

Enver abim herzaman bize huzur pınarının üye sayısı ne kadar olduğunu sorarlardı, 
her zaman arttığını duyunca sevinirlerdi. (hattâ vefatlarından birkaç ay evvel, son 
rahatsızlıklarından az evvel sorduklarında, efendim 99.000 oldu demiştim, çok 
sevinmişlerdi. Yüzbine birşey kalmamış buyurdular ve hizmetin büyüklüğünü 
anlatmışlardı. Maalesef bugün 125.000 olduğunu bildiremiyoruz!). 

Enver abim o gün buyurdular ki; "Kaç abone var? neler söylüyorlar, bayılıyorum o 
gelen maillere, buyurdular. Bu hizmet çok büyüktür, bu iş Peygamberlerin işidir. Bir 
insanın tek başına yapacağı iş değildir, en zor iş budur, dîne hizmettir. İnsan gücüyle 
yapılamaz fakat büyüklerin himmetiyle size bu iş kolaylaştırılıyor. Bir kişinin 
hidayetine sebep olmak, bir kişiye yardımcı olmak en kıymetli ibadettir. Bazı insanlara 
Allahü teala hususi kabiliyet vermiştir. Onları özel bir iş için yaratmıştır. Bazı abiler 
böyle özel kişilerdendir. Bunlar insanın ağzından girer burnundan çıkar, onun 
hidayetine sebep olur, büyükleri tanıtır. Huzur Pınarı ile çok büyük hizmet ediliyor. 
Huzur Pınarında insanlar Hocamızı tanıyor, kitaplarımızı okuyor; ne pul parası var ne 
baskı masrafı var. Çok büyük bir hizmet, çok memnun oluyorum. Bu abilere çok dua 
ediyorum. Bir hayrın işlenmesine sebep olmak o hayrı işlemek gibidir. 

Mü'mine hizmet ibadettir. Üzmek ise felakettir. Herkesin yaptığı işten ne olduğu ve 
tarafı belli olur. Karınca, İbrahim aleyhisselamın ateşini söndürmek için su taşırken, 
yılan ise ateşin artması için üflüyor idi. İkisi de hayvan. Fakat ayrı yapıda. İkisi de 
farklı, tarafını belli ediyor. Verdiğin mal senindir, vermediği mal insanın kendisinin 
olmaz. Allah için verilen, ebedi olarak kalır. 

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

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

Fî emanillah 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bir mübârek zât, abdest almaya 
bir çeşmeye gitmiş, tam abdest 
alırken, avucunun içine çamur 
düşmüş. Bakmış ki çamur mis 
gibi kokuyor. Ama bu temiz bir 
çeşme, buradan çamur akmaması 
lâzım, demiş. Bir daha kokluyor, 
mis gibi. Çamura diyor ki, ey 
çamur, bu ne hâl? Çamur diyor 
ki, ben vallahi çamurum, billahi 
çamurum. Yani, çamurluğumda 
hiç şüphe yok. Ama ben öyle bir 
çamurum ki, benim bulunduğum 

yere gül ağacı diktiler. O gülün yaprakları üzerime düştü. Yağmur yağdı, o yapraklar 
benimle karıştı. Dolayısıyla ben şimdi mis gibi gül kokarım. Ama ağaçtan, çamurluktan 
değil. Ben yine çamurum. Zaten çamurdan dünyaya geldin. Aslımız çamur. Ama öyle 
bir çamur ki , Allahü teâlâ bu çamurun olduğu yere bir gül ağacı dikti, o gülün 
yaprakları üzerimize döküldü. Bakıyorum, mis gibi kokular geliyor. Eğer o gül ağacının 
dibinde olan bir çamur olmasaydık, zaten burada ne işimiz vardı. Şimdi bakın, 
Peygamberimiz "aleyhissalâtü vesselâm" buyuruyorlar ki, İnsanlığa teşekkür 
etmeyen, Allahü teâlâya şükretmiş olamaz. Vücudumun her zerresi dile gelse, 
Rabbimin ihsan ettiği bu nimetin şükrünün binde birini yapamaz. Bunlar büyük laflar. 
Biz defalarca her yerde, her zaman, her ne şekilde olursa olsun, hep Mübâreklerin 
üzerimizdeki hakkından bahsediyoruz. Çünki, eğer bu nimete teşekkür etmezsek, bu 
nimetin büyüklüğünü idrak etmezsek, bu kavuştuğumuz seadeti her zaman, her 
fırsatta dile getirmezsek, Allah korusun, bir gün bakarsın ki, sabahleyin kalkmışız, dün 
uğruna âşık olduğumuz zâta, bugün düşman olmuşuz. Nitekim cenâb-ı Peygamber 
buyuruyor ki, "Ey kalpleri çeviren Rabbim! Benim kalbimi, senin 
muhabbetinde, büyüklerin muhabbetinde, dînimin muhabbetinde sâbit 
kıl!" Demek ki o kadar mühim bir dua ki... Çünki, kalp demek, dönek demek zaten. 
Kalp birden dönebilir. Allah korusun. 

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki;  
Sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz. Biz teyp değiliz ki, beynimize dolduralım da, ondan 
sonra onu satalım. İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyorlar ki; ilimden maksat, 
hallenmektir. Onu yemektir, içmektir. İki üç talebe hocalarına gitmişler. Hocam 
demişler, aynı kitabı biz de okuyoruz, siz de okuyorsunuz. Hani, biz de Seadet-i 
Ebediyye okuyoruz, siz de Seadet-i Ebediyye okuyorsunuz. Ama sizin bir anlatımınız 
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var. Allah Allah biz bu kitabı okuduk mu 
okumadık mı? Biz bu bahsi okuduk mu 
okumadık mı? Sonra tekrar tekrar 
düşünüyoruz, araştırıyoruz, bakıyoruz ki, 
okumuşuz. Ama siz anlatmadan evvel 
hiçbir şey anlamamışız. Bunun hikmeti, 
sırrı nedir acaba? Hocaları cevap 
veriyorlar; müminler, insanlar, önce 
yabani meyve gibidir. Yabani meyveyi 
kimse yiyemez. Ekşi, ham… İşte sohbet, 
bu yabani meyveyi olgunlaştırmak için 
vardır. Elma, aynı elma. Ama mürşid-i 
kâmil onu bal yapar. Çabalar, tutmazsa 
aşı yapar. Olmazsa sular, bir şey yapar, 

budar. Ve en sonunda onlar olgunlaştığı zaman ilmihali çok iyi anlar. Onun için, 
ilmihali iyi anlamak için, Mübâreklerin buyurduğu nasihati ve tavsiyeyi tam yerine 
getirmek lâzım. O da, bir paragraf okuyup biraz düşünmek, bir daha okumak, bir 
daha düşünmek. Ben bu paragrafın sonucunda ne elde ettim, bana ne geldi, ne 
verildi. Bir cümle olabilir. Şu huyunu düzelt. O da bana yeter.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

Enver abim buyurdular ki;  

Mübarekler buyurdular ki; Üç tane çok büyük keramet 
vardır. Birincisi, bu büyükleri tanımaktır. İkincisi, onları 
sevmektir. Üçüncüsü, onların yolunda gitmektir. Bu üç 
şartı yerine getiren, en büyük keramet sahibidir.  

Mübarekler; Cennet, çok tatlıdır. Neden tatlıdır? Dünya 
olmadığı için. Acı olan, dünyadır. Efendim, bu dünyada, bu 

hayatta, bir an dünyayı unutmak, huzurdur, buyurdular.  

Mübarekler buyurdular ki; Dünyada en büyük kârlı iş, birinden, Allah senden razı 
olsun, duasını almaktır.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 
Enver abim buyurdular ki; 
İki kötü ahlâk kimde varsa, kâfirken müslüman olamaz, müslümanken imanını 
kurtarır veya kurtaramaz. Çok tehlikeli! Bu iki huy ve ahlâk, iliklerimize kadar 
girmiştir; fakat ancak birisi söylerse anlarız. O da korkar, söyleyemez. Onun için, 
bunu söyleyecek birine ihtiyacımız vardır. O da, Mübareklerin yazdığı kitaplardır. 
Çünki, o kitapların içindeki kelamlar, onlara ait değil, büyüklere aittir. Onlar, ben 
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derleyip topladım, o büyüklerin kelamlarını 
bir araya getirdim, buyurdukları için, o 
kitaplar bizim için bir aynadır. İnsan kendini 
göremez; ancak aynaya baktığı zaman 
kendini görür. Dolayısıyla, kitapları 
okuyarak, o ahlâk bizde var mı, yok mu, 
anlayabiliriz. Yoksa söyleyemezler, 
söylemedikleri için de bilemeyiz, 
bilemediğimiz müddetçe de imansız ölme 
tehlikesi vardır. Cevap Veremedi kitabında 
Mübarekler buyuruyorlar ki; Bu iki ahlâktan 

birincisi, kibir, ikincisi, inattır. Benim dediğim doğru dersen, yandın gitti. Onun için, 
ben haklıyım inadı, çok tehlikelidir. Halbuki cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü 
vesselam' buyuruyorlar ki; Haklı olduğu halde, din kardeşinin kalbi kırılmasın 
diye, kardeşim sen haklısın diyebilse, onun Cennete gitmesine ben kefil 
olurum. Mübarekler buyurdular ki; Ahirette en büyük sıkıntıyı, ben haklıyım diye 
gidenler çekecektir. Çünki, haksız çıktığı anda nereye dönecek? Fakat ben haksızım 
derse, zaten haksızım dedi. Haklıysa, sen haklıymışsın, derler. Burada demişler veya 
dememişler, ne faydası var?  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Bir bayram sabâhı, hepimiz Kuleli 
Askeri Lisesindeyiz, bir veyâ ikinci 
sınıfda. Mübârekler buyurdular ki; 
Yarın sabâh, sâat onbirde, ben 
Eyüb'de olacağım, gelen olursa 
beraber yukarıya çıkarız. Bu bir 
nasîb mes'elesidir. Enver abi sabâh 
erkenden kalkdığı gibi giyindi, 
kuşandı, doğru Eyüb'e. Bir-iki 
kişiye de söyledik, biz öğle 
yemeğini yer, geliriz, dediler. 
Baklava çıkacakmış öğle yemeğine, 

bayram ya'nî… Biz nemâzı kılmadan doğru Eyüb'e geldik, baktık Mübârekler de aynı 
sâatte gelmiş. Zâten Hocamız'da bir dakika geç kalmak gibi haller mümkün değildi. 
Yukarıya çıktık. Dahâ o zemânlar yeniydi dergâh. Seccâdeler, her şey eskisinin 
devâmıydı, biraz harâb olmuşdu. Efendi hazretlerinin sohbet etdiği yerler, şadırvan, 
Efendi hazretlerinin abdest aldığı yer. Anlatdılar, anlatdılar, en sonunda Hocamız 
buyurdular ki; Efendim, bir gün Efendi hazretlerine geldim ama hava çok soğukdu. 
Ankara'dan geliyorum ki, iki vagon arasında geliyorum. Hattâ ayağımın birini vagonun 
bir demirine, ötekini öbür demire... Yer yok, kompartımanlar dolmuş. Arada yol var 
ama, orada köylüler yatak yorgan sermiş, uyuyor. Zâten vakit de yok. Bir cumartesi-
pazar, o da kaçabilirsek. Haydarpaşa'ya iniyorum ama Eskişehirden sonra kardeşim, 
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hem soğuk artıyor, hem de İstanbul'a kavuşmanın heyecanıyla ölüyorum. Hiç soğuk 
filan aklıma gelmiyor. Haydarpâşadan Karaköy'e. Karaköy'den Eyüb vapuruna. 
Oradan Eyüb Sultan'a derken, Efendi hazretlerine geldim. Efendi hazretleri bakdım 
yalnız oturuyorlar, kimse de yok. Bir tek ben, kar yağıyor, soğuk. Ben de gitdim 
yanlarına. Hoş geldin, nasıl geldin bu havada, buyurdular. Güzel bir sohbet oldu.  

Efendi hazretleri sordular, İkindi nemâzını kıldın mı? Hayır efendim. İyi, bende şimdi 
abdest alıp geleceğim. Beraber câmi'de kılalım buyurmuşlar. Mübârekler buyurdu ki; 
Ben câmiye geçdim, Efendi hazretleri de biraz sonra geldi. O günün şilteleri, 
seccâdeleri dahâ güzel. Böyle kare kare olanlar var, düz olanlar var. Efendim, şimdi 
Efendi hazretlerinin kıldığı şu seccâdede ben kıldırdım. Efendi hazretleri beni imâm 
yapdı. İmam yapdı ama ben Allahü ekber derken her şeyi unutdum. Var mıyım yok 
muyum, sâdece rek'atlara bakıyorum, kaç rek'at kıldırdığıma. Öyle bir heyecânlandım. 
Nemâz bitdi, dua etdik, ayrılma vakti geldi, Efendi hazretleri buyurdular ki; Nereye 
gidiyorsun? Efendim tren kalkacak, Ankara'ya gidiyorum, dedim. Bir sâat için efendim, 
bir sâat için geldim. Geldim, nemâzı kıldık, bir sâat sonra Allaha ısmarladık dedik, 
buyurdular. 
Biz de öyle olduk. Geldik câmi'ye, Mübarekler; Efendim, şimdi siz benim kıldığım 
yerde kılacaksınız. Ben de Efendi hazretleri gibi müezzinlik yapacağım, Efendi 
hazretlerinin kıldığı yerde kılacağım, buyurdular. Allah. Ben hep rek'atları 
unutuyorum. Aman efendim, ikinci ile üçüncü rek'atları karıştırmayayım. Öyle bir 
nemâz kıldık Mübâreklerle. Duasını yapdık, kardeşim, benden bu kadar. Ben 
gidiyorum, buyurdular. Tam çıkarken bakdım, bizim Zeki abi dört-beş arkadaş ile 
beraber geldi. Mübârekler bakdılar, bakdılar ve buyurdular ki; Kardeşim, ben Enver'e 
her şeyi anlatdım, artık o size anlatsın. Vedalaşıp gitdiler.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;  

Mübareklerin mübarek kelamları 
var. Buyuruyorlar ki; Hiç kimse 
kimsenin rızkını yemez. Hiç kimse 
rızkını bitirmeden ölmez. Ölmek, 
rızkın bitmesidir. Mübarek bir zat 
buyurmuş ki; Yerler demir olsa, 
gökler bakır olsa, ben rızkıma 
üzülmem. Çünki, beni yaratan 
Rabbim, önce rızkımı yarattı ve kefil 
oldu. Senin rızkına ben kefilim, 
dedi. Allahü tealanın kefil olduğu 

rızka endişe duymamalıdır...Tevekkül, imanın şartıdır. Allahü tealaya tam tevekkül 
edenler, tam güvenenler, her zaman her yerde neşeli olmuşlardır, neşe 
dağıtmışlardır.  

Mübârekler, "Mü'min ölümden korkmaz. Çünki ölüm, sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir 
köprüdür" buyururlardı. 
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Mübârekler buyurdular ki, en son olarak can yani ruh kalpten çıkar. Beyinden çıkar, 
kulaktan çıkar, burundan çıkar, yani artık onlar fonksiyonlarını yerine getiremez hâle 
gelir. Ama kalpten çıkmaz henüz. Kalpten en son çıkar. Dolayısıyla, kalpte muhabbeti 
olan, kalpte îmânı olan, aşkla muhabbetin hatırlamakla da ilgisi olmadığı için, îmânlı 
gider, buyurdular.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Huzurpınarı ailesinin muhterem 
üyelerinin Cum'a gününü tebrik 

eder, müstecâb dualarınızı 
istirham ederiz efendim. 

Allahü tealaya emanet olunuz 
efendim 

ali zeki osmanağaoğlu
 

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 o gün buyurdular ki; 

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

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

Bayezid-i Bistâmi Hazretleri vefat edince münker-nekir melekleri sual sormaya 
gelmişler. Bayezid-i Bistâmi hazretleri sual meleklerine; "Sen utanmıyor musun bana 
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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. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz". "Arkadaşları, Darende'yi 
görüyor musunuz" diye sordum. "Devamlı beraberiz" buyurdular. "Arkadaşlar 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, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile 
merhameti ile muamele eylesin inşallah. 

Fî emanillah
 
 

 

 

 
Enver abim buyurdular ki;  
Mübârekler buyuruyorlar ki; insan nefsini ıslah edebilir. Aç 
bırakır, riyazet çeker. Nefsi mutmain olabilir, itaate gelebilir. 
Îmân edebilir. Nefs îmân ediyor ve böylece rûhla beraber fersah 
fersah derece kazandırır. Ama Mektubat'ta buyuruluyor ki; ekber, 
yani en büyük cihad, bu değil. Hani, küçük cihaddan geldik, 
büyük cihada gidiyoruz, buyuruluyor. Bu, nefsi ıslah etmek değil. 
Çünki, cenâb-ı Peygamber'de "sallallahü aleyhi ve sellem" nefs 
var mı? Eshâb-ı kirâmın hepsi evliya. Orada kastedilen cihad-ı 
ekber; huydur. Adam huysuzsa, mutlaka o huysuzluk bir gün 
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evliya olsa yine çarpar; ya bir kalb kırar, yahut da birine bir hakaret eder, hepsi gider. 
Onun için hazret-i Peygamberin "aleyhissalâtü vesselam" en büyük mucizelerinden 
birisi; bütün huyları, ahlâkı, en güzel ahlâk, yani hep ortada olmaktır. Her şeyin 
ortasını yakalayan, bulan, yalnız O'dur. Biz ortayı bulamayız, ama ortalamasını 
bulmamız lâzım. Onun için arkadaşlar, insan ölürken rûhu çıkmadan biraz önce huyu 
çıkar. Huy terbiyesi kadar zor şey yoktur. Onun için cenâb-ı Peygamber buyuruyor 
ki: (Ben size güzel ahlâkı tamamlamak, anlatmak için gönderildim. Yani, 
huyunuzu düzeltmek için geldim.) Huysuzluk kötü şey. Bakın dikkat edin, çok 
kötü şey.  

ali zeki osmanağaoğlu 
 
 

 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki;  

Cenab-ı Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyor ki, Biz Peygamberlerin 
vârisleri, âlimlerdir. Onun için, İmam-ı Rabbani hazretleri Mektûbat'ta buyuruyor ki; 
Allahü tealanın bu dünyada bir kuluna en büyük nimeti, sevdiği bir kulunu ona 
tanıtmasıdır. Göstermesi değil, tanıtmasıdır. Görmek kolay! Birgün Fatih'te eve 
misafirler gelmişti. O gün de çarşamba günüydü, çarşamba pazarı kalabalıktı. 
Mübarekler camı açtılar; bakın kardeşim, birçok insan geçiyor. Hepsi beni görüyor, 
ben de onları görüyorum. Tanıyan yok. Ama siz, daha uzak yerlerden geldiniz. Neden? 
Allah size tanıttığı için geldiniz. Görmek için değil, tanıdığınız için geldiniz. Onun için, 
çok şanslısınız, buyurdular. O büyükleri tanımak, müteselsilen, cenab-ı Peygamberi 
"aleyhissalatü vesselam" ve nihayetinde Allahü tealayı tanımak, demektir. Ya 
tanımayan? Allah tanımak nasip etsin...  

Mübarekler buyurdular ki: "İnsanlar, ancak Allahü teâlâ'nın rızâsı için, din-i mübîn 
için, sohbet için biraraya gelirler."  

Mübarekler buyurdular ki; "Eğer Enver Beğin kalbi biraz dünyaya dönerse, bu 
hizmetlerin sonu geldi demektir. Onun için Enver Beğin kalbinde dünya yoktur."  

ali zeki osmanağaoğlu 
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Enver abim buyurdular ki; 

Bir bayram günü bir arkadaşımızın 
evine sohbete gittik. Mübarekler 
feyzden bahsettiler. Büyüklerin 
kalbinden feyz gelir, evliyanın 
kalbinden feyz alınır efendim, 
buyurdular. Ev sahibi arkadaşımız 
kalktı ve; Efendim, bu feyz nasıl bir 
şey? Mesela, ben feyz alıyor 
muyum, almıyor muyum, nereden 
bileceğim? dedi. Eyvah dedik ama 
çok güzel bir soru. Hepimizin buna 
ihtiyacı var. Mübârekler cevap 
verdiler; Kardeşim, eğer kalbinize 
feyz geliyorsa, bütün dünyayı, her 

şeyi resim gibi görürsünüz, ha varmış, ha yokmuş. Eğer o feyz yoksa, her şey size 
diken gibi batar, buyurdular. Öyle ya, şimdi âşık olan bir insan, büyüklere aşkı var, 
Peygambere aşkı var, Allaha aşkı var. Ne görür ? Hiçbir şey görmez, sadece güzel 
şeyler görür. Eğer bunda nasibi yoksa, "Abi, gözlüğün ters duruyor, kaldır..." der, yani 
ufak bir şeye bahane bulur. Onun için, sevgi kar gibidir, kar nasıl bütün pislikleri 
örter, çöpleri göstermez, mis gibidir. İşte, muhabbet elde etmek için de Mektûbatı çok 
okumak lâzım, büyüklerin hayatını çok okumak lâzım, arkadaşları çok sevmek lâzım. 
Çünki, kaybettiğimiz şey sevgidir. Çok şey öğrenebiliriz. Şeytan da çok şey öğrendi, 
ama öğrendikleri ile beraber Cehennemin dibine gitti. Neden? İhlâsı yoktu çünki...  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

İmam-ı Şafii hazretleri 
buyurmuşlar ki; Eğer bir cemaatte, 
bir toplulukta kırk kişi varsa, 
onların içinde mutlaka bir tanesi 
evliyadır. Fakat tabii onlar, ben 
evliyayım demezler. Bir gün Hızır 
'aleyhisselam' camiye gitmiş. Biri 
de vaaz veriyormuş. O da biraz 
dinlemek için oturmuş. Bakmış, 
yanında birisi horluyor. Bir-iki sefer 
sarsmış; uyuma, abdestin 
bozulacak, demiş. O da, sana ne! 
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Uyursam uyurum, demiş. Hızır 'aleyhisselam' baba yapma, abdestin bozulacak, 
deyince, bir yakalamış elini, şimdi ne yapacaksın? Kalkıp şimdi millete, bu Hızır 
'aleyhisselamdır', gelin bundan birer parça koparın. Elinden, kolundan, bacağından 
koparın, doğrudan Cennete gidersiniz, dersem, demiş. Hızır 'aleyhisselam'; o zaman 
bir dakika, evliyalar defteri cebimde. Senin ismin ne, demiş? O da ismini söyleyince, 
bakmış, isim yok! Açmış ellerini, ya Rabbi, evliyalar listesinde bunun ismi yok; fakat 
bu kadar insanın arasında bir tek o beni tanıdı. Bu, senin dostun olmasa beni tanımaz. 
Ama burada ismi yok, demiş. Cenab-ı Hak buyurmuş ki; Sen, beni sevenlerin, bana 
âşık olanların isimlerini bilirsin. Benim kime âşık olduğumu sen nereden 
bileceksin? O halde, iki kısım vardır. Birincisi, cenab-ı Hakka âşık olanlardır. İkincisi, 
cenab-ı Hakkın âşık olduklarıdır. Sakın ha! Onun kim olduğunu, kendisi de bilmez. 
Cenab-ı Hak bilir. Ona dokunmaya gelmez, insan paramparça olur. Onlar, kınından 
çıkmış kılınc gibidirler. Şâh-ı Nakşibend hazretlerine gelmişler, efendim, vaziyet kötü, 
demişler. Niye, buyurmuş. Sizin hakkınızda kim bir şey söylese, ya çarpılıyor, ya bir 
felakete uğruyor, demişler. Vallahi biz kılınc sallamıyoruz. Ama millet gelip de başını 
vurursa, biz ne yapalım, buyurmuşlar.  

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

Enver abim buyurdular ki;  

Cenab-ı Hak, Şam'da bulunan 
Şems-i Tebrizi hazretlerine; 
"Git, Mevlana Celâleddin-i 
Rûmi hazretlerini irşad et. 
Onun irşada ihtiyacı var" diye 
ilham etmiş. Mübarek yola 
çıkmış, kendisini tanıyan yok. 
Bir beldeye gelmiş, o beldede 
de akşam olmuş. Yatacak yer 
aramış, hiçbir yer yok. Yatsı 
namazına camiye gitmiş, 
namazı kıldıktan sonra duayı 
uzatırım, millet çıktıktan sonra 
da burada yatarım, demiş. 
Çünki yatacak yer yok, hava 

da iyi değil. Duayı uzatmış, millet de uzatmış, derken herkes âmin demiş, camiden 
çıkmış, bu devam etmiş. Sonra müezzin gelmiş; baba kalk, burası cami, demiş. Evlat, 
ben ihtiyar bir adamım. Her yere sordum; fakat yatacak yer bulamadım. Bulsam niye 
camide yatayım? Birkaç saat dinleneyim, demiş. Yok, kalkmazsan ben nasıl kaldırırlar 
bilirim, demiş. Evladım, benim kimseye bir zararım yok, yapma, etme, demiş. 
Müezzin, sen bir laf daha edersen bak ben sana ne yaparım, demiş. Neredeyse 
dövecek. Allah muhafaza eylesin. Şems-i Tebrizî hazretleri şöyle bir nazar etmiş, o 
kadar! Kapıdan daha çıkarken, müezzin neredeyse öldü ölüyor. Derken hoca koşmuş, 
cemaat koşmuş, adam nefes alamıyor, konuşamıyor. Ölmek alametleri beliriyor, 
sadece Şems-i Tebrizi hazretlerini gösterebilmiş. Cemaat hemen yanına gelmiş; 
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Efendim, bu bir cahillik yaptı, siz afv eder misiniz? Ne olur kusura bakmayın, demiş. 
Şems-i Tebrizi hazretleri, onlara şöyle bir bakmış; bizi aştı. Artık bizim elimizde bir 
şey kalmadı. Ama çok yalvardınız, şunu dua ederim ki, Allah canını imansız almasın, 
demiş. Daha konuşurlarken adam ölmüş. Allah muhafaza etsin, dokunmaya gelmez. 
Çünki O Büyükler, cenab-ı Hakkın sıfatlarıyla sıfatlandıkları için, o dereceye 
kavuştuktan sonra, zaman mefhumu ortadan kalkar. Yani, bir nazarla adamı rezil 
yahut da ihya ederler. Onun için, onlara yaklaşmak, ateşe yaklaşmak gibidir, 
buyurmuşlardır. Uzaklaşırsan, donarsın, ölürsün. İçine atlarsan, yanarsın, yine 
ölürsün. Isınmaya bak; ne uzaklaş, ne yaklaş... 

ali zeki osmanağaoğlu
 
 

 

 
 

 
Enver abim buyurdular ki;  

Cenab-ı Hakka hamd olsun. Hakkı batıldan ayırabilmek, cenab-ı Hakkın en büyük 
nimetidir. Çünki, batıla hak diye sarılanlar, ahirette çok pişman olacaklardır. Eyvah 
diyecekler; ama iş işten geçecektir. Dünyada en zor şey; bu iyi, bu kötü demektir. 
Bunu her insan diyemez. Eğer insan bunu diyebilseydi, Peygamberler gelmezdi. 
Peygamberlerin gelmesinin sebebi, iyi ile kötüyü ayırabilmek içindir. Çünki, her şeyi 
Allahü teala yarattı. Her şey Onun; ama yarattığı şeylerin iyisi var, kötüsü var. 
Faydalısı var, zararlısı var. Dolayısıyla, insanoğlu bunu ayıramaz. Eğer ayırabilecek 
kadar aklı çok olsaydı, Peygamberlerin gelmesine lüzum kalmazdı. Allahü teala razı 
olduğu yolu, razı olduklarını, ancak çok sevdiği Peygamberleri vasıtasıyla kullarına 
bildirmiştir. Bu Peygamberlere inanalar ve O'nlara tâbi olanlar, dünyada da, ahirette 
de seadete ererler. Ona inanmayanlar, Onu inkâr edenler, sonsuz felaketlere giderler. 
Allah muhafaza eylesin.  

ali zeki osmanağaoğlu 
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