
HACAMAT 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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. 

 

Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte; “Şifa için iki şey bıraktım. Biri hacamat, diğeri 

dağlama.” diye tavsiye ediyor . Dağlama dediği, ateşle yakma. Ateşle yakmayı bu zamanda 

bilen var ama çok nadirdir. Hakikisini bulmadıktan sonra onu yapmak gerekmez. Onun 

usulü var, yeri var; herkes yapamaz onu. Atadan, dededen öğrenmiş olması lazım. 

Onlar normal olan her hastalık için hakikaten şifa oluyor. Onun bir yeri var, oraya 

yaptı mı o hastalık duruyor Allah’ın hikmetiyle. Bizleri Allah Azze ve Celle en güzel 

şekilde yarattı. İnsanın vücudundan, hekimlikten, doktorluktan çok az bir şey biliyoruz. 

Ama bu şeyler şifadır. Ondan daha mühimi de hacamattır. Hacamat bu vakitler yapılıyor. 

O da her türlü derde şifadır. Bahusus tansiyon için hacamat yapmak şifadır. Bir de 

Peygamber Efendimiz’in(sav) sünnetidir. Onu şifa için, inanarak yapınca hem şifa 

oluyor hem sünnet sevabını almış oluyor. 

Otuz yaşından genç insanlar için, ihtiyaç olmadıktan sonra, bir hastalığı yoksa, 

hacamat yaptırması gerekmez. Otuz yaşından fazla olanlara senede bir defa yeter. O da 

bahar aylarında iyidir. Biraz hasta olsa, hadi senede iki defa, sonbaharda da yapabilir. Ama 

fazla da kan aldırmak iyi değil. İnsanın vücudunun kana ihtiyacı var. Her ay, her ay 

yapmak olmaz. İnsanın o kadar kanı üretmesi zor olur. Zaten mühim olan o pis kanı 

aldırıp da şifa bulmak. Fazla yaptırınca bu defa temiz kan geliyor.  

Meşayıhlar yapardı. Hatta Büyük Şeyh Efendi Abdullah Dağıstani Hazretleri kendi 

eliyle yapardı. Çok maharetli, ustaydı. Hemen, hızlı bir şekilde yapardı. Hem tevazu 

gösterip yapardı hem himmet olurdu oradaki ihvanlara, müritlere. Güzel bir tedavi 

şeklidir. Olur olmaz diye bazı doktorlar söylüyor, kan verin diyorlar. Kan verince aynı 

şekilde olmuyor. Kan vermek iyidir. İhtiyaç olduğu vakit insanlara kan verebilirsin 
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ama tedavi değildir. Hacamat bazı noktalara uygulanır ve pis kan oradan çıkar. Başka 

yerden alırsan temiz kan gider. Temiz kanın gitmesi iyi değil çünkü vücudun kana ihtiyacı 

var. Muhakkak pis kan çıkması lazım ki fayda versin.  

Allah bu şeyi insanlara öğretmiş. Bu az bir şeydir. “İlimden çok az öğrettim size.” 

diyor. O bile yetiyor insana. İşi yapanlar için de insanlar onlara emanettir. Muhakkak 

temiz, hijyenik ve dikkatle yapsınlar. Bu kan necasettir. Bir hikmete binaen necaset 

denmiş. Necaset deniyorsa bunda bir hastalık var, mikrop var. Birinden birine sıçramasın 

diye çok dikkat etmek lazım, temizliğe çok dikkat etmek lazım. Günleri var, vakti var, nasıl 

yapacağının bir usulü var. Artık yapanlar bilir. En mühimi Cumartesi ve Çarşamba 

yapılmaması lazım. O günlerde yapılırsa şifa değil de hastalık kapar insan.  

Allah yapanlara şifa versin inşallah. Allah kabul etsin. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

24 Mayıs _2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı 
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