“İNSANIN YARADILIŞ GAYESİ”
Her yapılan, icad edilen, imal olan nesne bir gayeye hizmet etmek için yapılır. Eğer imal edilen nesne imal maksadına
hizmet etmiyorsa imha edilir. Mesela binalar, insanlar barınsın diye yapılır. Çürüdü mü yıkılır, ayakkabı alırsın şayet yenide olsa
ayağını sıkıyorsa kullanamazsın. Buradan hareketle; mutlak ki insan da bir gaye için yaratılmıştır. Yüce yaratan Cenab-ı Allah
Ademoğlu’nu kendi güzelliğini ve hilafetini görmek için yaratmıştır. Halife demek Allah’ın adına yeryüzünde hüküm icra eden en
değerli varlık demektir. Allah insanı kendine halife tayin etti. Yüce izzetli ve şerefli yarattı. Biz nasıl kendi yaptığımız eşyaları
görevini yapamadığında atarsak isterse Allah(cc)’da bizleri, görevimizi yapmazsak atar. Bu nedenle bizim milletimiz İslam
sancaktarlığını yapmış şerefli, izzetli ve İslam ümmetinin önünde bir millettir. Biz ümmet-i Muhammed olmaktan şerefliyiz
mutluyuz. Bu sevinci iliklerinize kadar hissediniz.
Ne için yaratıldın; Allah’a kulluk yapmak için. Nefsini toylamak onu tatmin etmek ve memnun etmek için değil.
Efendimiz(sav) buyurdular ki: “Ben ve bütün peygamberler insanları dünyadan sakındırmak için geldik.’’ Ey insanlar artık dünya
peşinde koşturmayı bırakmalısınız. Allah’ın verdiğine razı olmalısınız. Asrımızda takdire isyan o kadar ile ileri gitmiştir ki; artık
insanlar kendilerine bahşedilen bedenlerini dahi beğenmeyip değiştirmek için uğraşıyorlar. Sağlıklı oldukları halde sırf biraz
daha güzel olabilmek için kendilerini kestirmiyorlar mı? Bedenlerinin güzelliği ile meşgul olup o bedene can veren Allah’ın
nurundan üflediği ruhlarını ihmal ediyorlar. Bineğinin güzelliğiyle meşgul oluyorsun da neden biniciyle ilgilenmiyorsun?
Hz.Muhammed(sav): “Nefisleriniz sizin bineklerinizdir.” buyurdular. Yani bizin nefislerimiz hayvandır. Bu hayvana bakıyoruz
yedirip içiriyoruz peki bu hayvanın binicisi yok mu? Bineği olmayan hayvan ne işe yarar ki bir hayvanın yönünü doğru
bulabilmesi için mutlak bir biniciye ihtiyacı vardır. İşte bu binici ruhumuzdur. 21 yy. insanı tüm buluşları icadları hep nefsini
memnun etmek için yapıyor peki bu binici yani ruhlarımız ne olacak?
İnsan ruhunu Allah(cc) kendi ruhundan üflemiştir. Bu beden o ruhu taşımak için yaratıldı. Tüm ehlullah ruhları terbiye
nefisleri eğitmek için geldiler. Ruhun gıdası Allah(cc)’ı zikretmek ona aşk ve muhabbet beslemektir. Resulullaha itaat etmektir.
Ruh o zaman memnun olur çünkü ruh o zaman yükselmiştir. Her türlü zevkin içinde olan insan ruhum daraldı değip doktora
gidiyor.İlaçlarla kendini uyuşturuyor. Oysa insan maneviyat kıtlığından daralır. Ruhu beslemezsen hasta olur. Nasıl bedeni
yedirip içirmezsen çökerse ruhta aynı şekilde gıdaya ihtiyaç duyar.
Biz ağzımızı açıp insanlara nasihatta bulunmaya kalktık mı ‘’bırak Allah’la arama girme’’diye tepki alıyoruz. Ama ruh
bedende hapiste gibidir. Hapisteki mahkum nasıl görüş günü sevdiğini görüp ferahlarsa ruhta ehlullahı görünce rahatlar huzur
bulur. Neden? Çünkü; ehlullah ruhların ziyaretçisidir. İnsanoğlu mecburdur bir ehlullahın duasını almaya çünkü ruhun buna
ihtiyacı vardır. Allah bize o ruhlarımızdan ötürü halifem dedi. Dünyadan sakınınız dünya peşine düşerseniz o ruh hapis
kalır,cehennemlik olur. Elbette bineğimize bakacağız yedirip içireceğiz ama aynı zamanda terbiyede edeceğiz. Nasıl ki seyisler
atları eğitiyorsa, benzer şekilde ehlullah da bizi eğitecek.
Şeyh Efendimiz nefis için 7 başlı ejderha demiştir. Kendi nefsinizi görseniz korkudan ölürsünüz. Sen kendi nefsini eğitip
terbiye edemezsin. Çocuğuna bile okuma yazma öğretemiyor ve okulda öğretmene gönderiyorsun. Nefsini terbiye etmek içinde
ehlini bulmalısın.
Ruhlarımızı Cenab-ı Allah öyle kuvvetli yarattı ki, gerekli eğitimi aldığında füzelerle gidemediğin yerlere anında gider
gelir. Ruh latiftir; çünkü ağır olan beden ve nefis. Bundan kurtardın mı kendini bir anda özgür olursun. Ehlullah öyledir. Bir anda
doğuda bir anda batıda. Hz.Muhammed(sav), şeytana Hz. Ömer’i sormuş şeytana aman demiş şeytan onu gördüm mü yolumu
değiştiriyorum. İşte ehlullah böyledir. Ehlullaha yakın olmayan şeytana yakın olur. Şimdi bırak şeytanı cinlerden korkuyor
insanlar. Bizim ecdadımız şeytana haddini bildiriyordu. Biz onların neslinden gelen insanların neden onlar kadar güçlü değiliz.
Tabi ki nefsimizin azgınlığından imanımızın zafiyetinden ruhlarımızın hapis kalmasındandır. Bu kutlu yolu öğrenip ruhlarımızı
nefislerimizin esaretinden kurtarınız. Ehlullah bu devirde olmaz diyorlar Allah sevilmeyecek bir varlık mı ki ehlullah(Allah
dostu) olmasın. Allah(cc) her zaman her mekanda kendine yakın seven kimseleri bulundurur. O aşkı tatmadınsa tadanların
yanında bulun, bir gün sende tadarsın onlar merhametli kimselerdir, ikram ederler.

