
 
 

 

 

 

 

 
HASTALIKLARA HAMDETMEK GEREK 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Allah Azze ve Celle her şeyi mükemmel yaratmış. İnsanlar kendileri, kendi 

ellerinden çekiyorlar. Allah herkesi iyiliğe çağırıyor, cennete çağırıyor ama insanoğlu kendi 

kendini akıllı zannediyor. Allah’a inanan insan akıllı insandır. Allah’a inanan insan da 

Allah’ın istediğini, emrettiğini takip edendir.  

Allah her şeyi yaratmış. Bizim bu memleketlerde, iklimleri dört mevsim olarak 

yaratmış. Kış olunca, Allah’ın hikmeti hafif bir hastalık oluyor; nezle, grip oluyor. Onun 

insanlara hem maddi yönden faydası var hem manevi yönden. Manevi yönü, yapılan 

günahlara kefaret oluyor, temizlik oluyor. Günahı olmayanın da mertebesi yükseliyor. Tabi 

herkesin günahı var, günahsız kul yok.  

İnsanlar zannediyor ki nezle grip gibi şeylerin maddi yönden bir faydası yok. Onun 

faydaları var, daha kötü hastalıkları men ediyor. Allah’ın hikmeti, insan vücudunda o 

hastalık olunca bazı maddeler çıkıyor, bunlar da daha kötü hastalıkları menetmiş oluyor. 

Ama insanoğlu bir şey oldu mu şikâyet eder. Şikâyet etmek değil de hastalık olunca hamd 

edeceksin, “elhamdülillah” diyeceksin. Şükür nimet içindir. Böyle bir hastalık yahut bir 

iptila olunca “elhamdülillah” diyeceksin. Şükredince çoğalır. Allah (c.c.) söylüyor ki:  

 لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزيدَنَُّكمْ 
“Le in şekertum le ezîdennekum” “Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size 

nimetimi artırırım.” (İbrahim Suresi-7) Onun için, nimet olunca şükredeceksin. Böyle 

hastalık olunca yahut ne olursa olsun rıza gösterip “elhamdülillah” diyeceksin.  

 

Şimdi, yok bilmem tavuk gribi, yok domuz gribi, yok bilmem maymun gribi, bir 

hayli şeyler çıkarırlar. Aslında hepsi birdir ama bazen de insanların uğraşmasıyla daha 

değişik şekiller alıyor, hastalık kendilerinin elinden gelmiş oluyor. Siz bu hastalığı  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

değiştiriyorsunuz, iyileştirelim derken daha kötü yapıyorsunuz. Bu hastalıkları fayda 

olarak görmek lazım, Allah’ın bir lütfu olarak görmek lazım inşallah. Şükür değil de hamd 

etmek lazım. 

Hamdolsun ki böyle ufak tefek rahatsızlıklarla daha büyük şeylerden korunmuş 

oluyoruz. Allah’a hamdolsun diyoruz. Bu da bizi başka kötülüklerden muhafaza etmiş 

olur. Çünkü kefaret olunca, günah olmayınca daha hafif oluyor insan. Allah hepimize akıl 

versin ki bu şeyleri düşünelim, hemen her şeye şikâyet, itiraz etmeyelim inşallah.  

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

13 Ocak 2017/15 Rebîülahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


