Bismillahirrahmanirrahim

Hızır a.s.’daki Emanet
“Rahmet ve suyun bulunduu
yerde, ye illikler biter, güller
açar, sümbüller kokar.“
Hz. Mevlana
Hızır a.s. ebedi hayat
çe mesini aradı, buldu ve içti.
Bu nedenle Hızır Peygamber
kıyamete dek ya ar ve her
asırda mevcuttur.
Hz. Musa, Hz. sa ve Hz.
Muhammed a.s. devirlerinde
vardi ve halende vardır ve var
olacaktır. stanbul’daki Yahya
Efendi Hz.’lerinin dergahında
yaptıımiz sohbetlerimizde
muhakkak bulunur.
Oradaki her sohbetimize gelir
ve onun bulunduu yerde
ba ka türlü bir feyz ve
uyanıklık olur.Hızır a.s.’ın
Yahya Efendi’nin arkada ı
olduu söylenir.
eyhim, bana;
“Ey olum, her insanın bir
manevi emaneti Hızır a.s.’da
mevcuttur. Bunu teslim alan
meleküti hayata girer ve
yiyecek, içecek ihtiyacı olmaz,
giysileri dahi eskimez.
Bundan sonra yemesi, içmesi
ve giyinmesi sadece Allah’ın
emrini yerine getirmek için
olur.“
Araf Suresi 31. Ayette ki gibi;
“Ey Ademoulları! Her secde edi inizde ziynetli elbiseleri giyin,yiyin, için de israf etmeyin,
çünkü O, müsrifleri sevmez.”
Ümmet-i Muhammed’in her ferdi Hızır a.s. yanında bulunan bu emanetini ya dünyada
ya arken, onunla bulu up alır veya bir kez olsun onunla dünya gözüyle gürü emediyse,
dünyadan çıkarken alır.
Aksi taktirde ki i dünyadan çıkamaz. Yalnız bu emaneti dünyada ya arken alması ki i için
önemlidir. Nasıl ki, Hızır a.s. hakiki hayat ile kıyamete kadar dünyada ya arsa, Evliya’lar da
aynı sırrı ta ır.

Evliya sohbeti, hem fiziki bünyemize, hem de kalplerimize etki eder. Evliya sohbetinde
bulunanlara inen rahmet, hem vücutlardaki aırlıı alır, hem de kalplerde olan karanlıı ve
kavseti giderir. Böylece meclistekiler hakiki hayat sahibi olurlar.
Bütün evliyalarda bu sır mevcuttur, onlarla buluabilenler “ölmeyenler“’den olurlar. O kiilerin
kalpleri hep diridir. Allah c.c. bizi onlarla bulutursun. Biz de evliyaları arıyoruz. Onlar
kendilerini gizliyorlar.
Gelirler mi diye yollarını gözlüyoruz. Gafletimizden geleni de gideni de tanıyor, bilemiyoruz.
Allah c.c. gafletten uyandırsın. Onlar hangi mecliste zikrolunursa, bulundukları makamdan o
meclise nazar ederler veya ruhaniyetleri ile o mecliste hazır bulunup meclisteki kimselere
hizmet ederler.
Ve Minallahi Tevfik

