
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HASTALIKLARIN SEBEBİ 
 

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. 

  Mide her hastalığın evidir, korunmak da birinci ilaçtır. İnsanın ne yediğine dikkat 
etmesi lazım. O hastalıklar olmasın diye helalinden yiyecek. Yani Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in söylediği maddi manevi hastalıklar da aynı şekilde, her hastalığın yeri midedir. 
Onu korumak lazım, yediğine dikkat edeceksin, helal yiyeceksin. Allah’ın helal kıldığı 
şeyleri yemen sana fayda olur, sıhhatin yerinde olur, insan rahat olur, eziyet çekmez.  

İnsan eziyeti kendisi çekiyor, herkes kendi elinden çekiyor çünkü her nimete Allah 
bir fayda vermiş, bir şifa vermiş, kuvvet vermiş. İnsanlar şimdi çok az (çeşit) şeyler 
yiyorlar. Eski insanların yediklerini yeni insanlar yemiyor, ondan sonra da “Hasta olduk, şu 
olduk, bu olduk…” diyorlar, her türlü hastalık oluyor. Bazılarının da tedavisi olmuyor, 
bazılarına gene Allah yardım ediyor, şifa oluyor. Ama şifası olmayan hastalıklar maalesef 
çok. Tabi şifası olmayınca insan hemen ölmüyor da epeyce senelerce, hayat boyu o 
hastalıkla, eziyetle geçinip gidiyor. Ama ona gerek yok. Allah size bu vücudu emanet 
vermiş, ona bakmanız da sevaptır, onu kötü kullanmanız da hem size zarardır hem de 
Allah’ın verdiği emanete hıyanet etmiş olursunuz.  

Onun için yenecek şeylere, yenmeyecek şeylere dikkat etmek lazım. Bahusus bu 
yeni yapılan yemekler var. Avrupa’dan, Amerika’dan gelen bazı şeyler var, onların ne 
olduğu belli değil. Yiyecekler, içecekler, her türlü şeyi gönderiyorlar, biz de sevinerek 
yiyoruz. Helal, güzel nimetlerimizi bırakıp lüzumsuz şeylere gidiyorlar. Allah çeşit çeşit 
yaratmış, her mevsime göre, o mevsime münasip yiyecekler var. Bunlar haşa minel huzur 
merkep gibi. Merkebi de anlamazlar, eşek diyelim, hayvan diyelim. Eşek samandan 
bıkmaz, her gün saman yer. Her gün aynı şey yenir mi? Biraz değişik olması lazım, her 
mevsime göre değişik değişik şeyler yemesi lazım. Allah helalinden versin, yediklerimize 
şifa versin inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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