
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İSLAM İÇİN SEFER 
 

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.) seyahat için;  

 اوقزرتو اوحصت اورفاس
 

“Sâfiru, tasuhhu ve turzaku” diyor. “Seferde sıhhat bulursunuz, rızık da 
bulursunuz.” diyor. Şimdi bizim ihvanlar, oradaki mübarekleri ziyaret etmek için Orta 
Asya denen yere gidiyorlar. Bu, Allah rızası için yapılan bir seyahattir. Allah rızası için 
yapılan seyahat peygamberlerin sünnetidir. Bütün peygamberler seyahat ederdi. Bir yerden 
bir yere gidip insanlara nasihat ederlerdi, doğru yolu gösterirlerdi, dini tebliğ ederlerdi.  

Bu, peygamberlerin sünnetidir, inşallah bunlar da bu sünnet üzere gidip hem 
kendilerine fayda olur, inşallah oradaki mübareklerin nazarlarına da nail olurlar, imanları 
da çoğalır, nurları çoğalır, bereketleri de çoğalır inşallah. Oradaki insanlara da bunların 
bereketleri gelir, onların da hidayetine vesile olur inşallah. Çünkü oradaki insanların 
ihtiyaçları var. İslam’ın askerleri, İslam’ın koruyucuları Allah’a şükür oralardan çıkmış. 
İslam’ın başından beri İslam’ın hamisidirler, hizmetçileridir, inşallah öyle devam eder.  

Allah yolunda canlarını, mallarını feda ediyorlar. Bazen yanlış yola sapıyorlar ki 
İslam’ı Arapların olarak biliyorlar. Arapları sevmemek iyi değil ama bunlar Arap’la alakası 
olmayan insanlardır. Onun için insanlar karıştırıyor. “Arap böyle dedi mi biz onların 
arkasından gideceğiz.” diyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Arapların seyyididir. O’nun 
yolundan gideceğiz, başkasının yolundan değil. O’nun yolu belli. Orta Asya’dan çıkan 
âlimler, insanlar, imamlar, hepsi o yoldadır. Onlar doğru yolda oldular, başka yola 
sapmadan hizmet ettiler, temiz olarak bu dini bu zamana kadar yetiştiren onlardır.  

Onun için, inşallah gene aynı şekilde o yola dönerler. Biraz yoldan sapmışlar. 
Saptıkları yanlış yolu düşünsünler. Sahte var, hakiki var, sahte Arap var, hakiki Arap var. 
Hakiki Arap’ın, Seyyidin peşinden gideceğiz inşallah. Allah yardımcımız olsun. İnsanlar da 
sahteyle doğruyu görsünler, bilsinler inşallah. Selametle gidip, gelirler, hayırlara vesile olur 
inşallah.  



 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
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