
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ANLAMAYANA DAVUL ZURNA AZ 
 

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. 

 أَْحَسنَھُ الَِّذیَن یَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبُِعوَن 
     

“Ellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahsenehu” diyor ayette. (Zumer 18) 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de buyuruyor:  

 اللھم اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون احسنھ
 

“Allahummec'alna mimmen yestemiunel kavle feyettebiuna ahseneh” Bunları 
dinleyip de en güzelini bulup, ona tabi olalım diye Allah Azze ve Celle onları methetmiş. 
En güzel söz, en güzel söylenecek şey, kitap, Allah’ın kitabı Kur’an’ı Azimüşşan’dır. 
Kitapların en güzeli, en doğrusu, en faydalısıdır. Milyonlarca değil, milyarlarca hikmetler, 
faydalar insanoğlu için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e verilmiştir. Anlayan onu biliyor, 
kıymetini bilir, anlamayan da kendi kafasına göre teviller yapar, tefsir eder, yorum yapar, 
kendi isteği üzerine açıklama yapar.  

Öyle olmaz! En iyisi Allah’ın dediği, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği 
üzere olması lazım. Yok, sen doğruyu görüp de bu böyle değildir deyip, tam tersini 
söylersen o olmaz. Onlar, akılsız insanların işidir. Kur’an’ı Azimüşşan doğru yolu 
gösteriyor, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de güzel sözleriyle onları bize açıklamış. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözü hadistir. Hadis demek Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in ağzından çıkan sözlerdir. O hadis olmasa, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) olmasa 
biz hiçbir şey anlamayız. Binlerce, yüz binlerce değişik çeşit yollar çıkacak. 

Onun için, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolu olan İslam yolu en güzel yoldur. 
Ama düşmanları da çoktur, akılsızlar da çoktur. Akılsız olan iyiyi anlamaz, kendi kafasına 
göre yorumlar. Türklerin güzel bir sözü var: “Anlayana sivrisinek saz” diyor. Yani 
sivrisineğin sesi ne kadar çıkacak? Ama saz gibi gelir, ondan güzel bir şey anlar.  

 



	
	

 

 

 

 

“Anlamayana davul zurna az.” Davul zurna adamın kafasını şişirir, kulaklarını çınlatır ama 
onu bile duymaz. Ahir zamanın insanları bu şekilde olmuşlar. Allah doğruyu gösteriyor, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de güneş gibi göstermiş, sonra kalkıp da “Yok, ben 
duymadım, ben şey yapmadım…” demek olmaz. Yahu nasıl duymazsın? Senin sağır 
olman lazım, kör olman lazım ki bu şeyi anlamayasın. 

İnsanları da şaşırttılar, onlara tabi olanlar, kabahat kendilerinde. “Biz duyduk, 
duymadık…” diye değil de Allah yolunu aramak isteyen için en ufak bir ses bile kâfidir. En 
yüksek seste bile söylesen “Ben duymadım, etmedim.” diyorlar. O da ahirette fayda etmez. 
“Biz size doğru yolu göstermiştik, siz de kalktınız başka yollara tabi oldunuz, cezanızı 
çekeceksiniz!” 

Allah muhafaza etsin, Allah İslam olanlara, Müslümanlara akıl fikir versin ki böyle 
akılsız işler yapmasınlar. Akılsız işler dediğimiz, doğru yoldan sapmaktır. Allah hepimizi 
doğru yolda sabitkadem kılsın inşallah. 

 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
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