
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HACAMATIN FAYDALARI 
 

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. 

Allah Azze ve Celle insanı en güzel şekilde yaratmıştır. İnsanların her birinin vücudu 
kendisine emanettir, o emanete iyi bakması lazım. Faydalı olan neyse onu yapmak lazım. 
Faydasızdan, zararlıdan uzak duracak ki vücudu da sağlam kalsın çünkü Allah Azze ve Celle 
vücudumuz sağlam kalsın diye her türlü talimatı vermiştir. 

En mühimi de namaz ve oruçtur. Bunlar hem manevi hem maddi olarak insanoğluna 
faydalıdır. İnsanoğlu onlardan kaçıyor, sporlar yapıyor, bilmem ne yapıyor, vücuduna 
yaramayan şeylerden alıyor hâlbuki insanın vücudu emanettir, rahat rahat hayatı boyunca 
insan vücudunu sıhhat ve afiyetle kullanabilir. İnsanların dikkat etmesi lazım. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti olan bazı şeyler var, onlar da insan için sırf faydadır, hiçbir 
zararı olmayan şeylerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tuttuğu oruçlar var, ondan sonra 
şimdi hacamat vaktidir, hacamat da insanoğluna fayda veren şeylerdir.  

Şimdi hacamatın tam vaktidir, hacamat için senenin en iyi vaktidir. Zaruret olursa 
başka vakitlerde de yapılır ama hacamat insana senede bir defa yeter. Hastalık yahut bir şey 
varsa, zaruret olursa iki defa yapılabilir. Şimdikilere hacamatçı diyorsun ama hacamattan 
hiçbir şey anladıkları yok. Haftada bir de yapabilirler, ayda bir de ama olmaz! Kan zor olan 
bir maddedir, fazla harcamak gerekmez. Hacamat yapınca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
sünnetini yapmış olursun, hastalıklardan bir hayli korunmuş olursun. O da otuz yaşın 
üstündekiler için olur, otuz yaşın altındakiler için gerekmez. Zaruret olmadıktan sonra otuz 
yaşından üstünde olanlar için daha iyidir.  

Hacamatın en büyük faydası, birinci faydası tansiyon içindir. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.); “Kan hücum eder.” diyor. Kanın hücumu demek, tansiyonun yükselmesi demektir. 
Ona en çok fayda eden hacamattır. Başka şeylere de faydası var ama dediğimiz gibi bu işi, 
iş yapmışlar, bundan faydalanıyorlar. Faydalanınca emanet almış oluyorsun, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetini yapayım derken, temizlik tam olmayınca adama hastalık da 
bulaşabiliyor, ondan sonra vebale girmiş oluyor. 

İnsan vücudu emanettir, hacamat için usta olanlara gidin, her şeyde iyiye 
bakabilirsiniz, seçebilirsiniz, bir mani yoktur. “Ben dervişim, nasıl olursa olsun.” deme,  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
olmaz! Sen vücuduna, emanete riayet edeceksin, onu muhafaza edeceksin inşallah. Allah 
sıhhat afiyet versin, hayırlı sünnetleri, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetlerini 
elimizden geldiği kadar yapalım inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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