YARIM HOCA DİNDEN EDER
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadiste buyuruyor: “Bildiğin şeylere cevap ver,
bilmediğin bir şey varsa, ona bak, bir cevap varsa alabilirsin, söyleyebilirsin. Yok,
bilmiyorsan, bana sor.” diyordu Sahabe Efendimize. Çünkü onu, Muaz Bin Cebel’i
Yemen’e vali olarak göndermişti. Koskoca sahabe. O sahabeler müctehiddir. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in söylediklerini iyi anlarlar, bilirler. Onların bile bilmediği bazı şeyler
oluyor, onlara da sorun diyor.
Şimdiki insanlar bazen kalkıp da bildikleri, bilmedikleri şeylere karışıyorlar. Cevap
verme değil, kendi kendilerine insanlara sohbetler yapıyorlar, uçuyorlar, insanların aklını
karıştırıyorlar. İnsanlar sever diye, olur olmaz, duydukları kulaktan dolma şeyleri insanlara
söylüyorlar. Onlar da bunu duyunca bazıları hakikat zannedip hoşlarına gidiyor. Çoğu da
biliyor ki bu şey değil, kaçıyorlar. Allah için gelmiş olanları Allah’ın yolundan kaçırmış
oluyorsun. Onun vebali bu tür konuşmalar yapanlardadır.
“Biz Muhyiddin İbni Arabî’den (k.s.) böyle duyduk.” diyorlar. Sen onu anlayana
kadar otuz sene okuman lazım, ilim görmen lazım. Sen kitap açınca onu anladın manasına
mı geliyor? Değil, anlaşılmaz. Muhakkak ki şeyhin yanında durman lazım, âlimin yanında
durman lazım, hakiki âlimin yanında durman lazım ki bir kitaptan anlayasın. Hele böyle
zâtların kitaplarını anlamak zor. Onların maksatları Allah’tır. Senin maksadın, onların
Allah dedikleri şeye, sen şahsa havale ediyorsun, onun için insanlara fayda olmuyor, zarar
oluyor. Onların maksatları halis muhlis Allah içindir.
Şeyh Efendi de aynı şekilde. Bazıları “Şeyh Efendi böyle dedi.” diyor. Siz onu fazla
anlamıyorsunuz, anladığınız şeye bakın. Anlamadığınız şeyler varsa, onu anlayana kadar
sizin için çok vakit ister. O gerekmez. İnsanların anlayacağı şeyleri anlatın, anlamayacakları
şeylere karışmayın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) koskoca sahabeye “Bilmediğin şey varsa
sor.” diyor.
Onun için dikkat etmek lazım. Atalarımız ne demiş? “Yarım doktor candan eder,

yarım hoca dinden eder.” demişler. Bu büyük ve güzel bir sözdür. Dikkat etmek lazım,
hikmet sahibi olmak lazım. Mühim olan insanlara lazım olanı vermektir. Yani lüzumsuz
şeyleri vermek gerekmez. Allah hepimize hikmet versin, anlayış versin inşallah.
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