
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HİLALİ GÖRÜNCE 
 

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. 

Şehr-i Ramazan ayı yaklaştı. Ramazan ayını nasıl anlayacağız? Kur’an’ı Azimüşşan’da; 
“Hilali görünce oruç tutun, hilali görünce orucu bozun.” diyor. Çünkü bu şeyler kameri ay 
üzerinedir, kamer dediği aydır.  

Ay ilk çıktığı vakit Ramazan’ın bir gecesi çıkması lazım ki ikinci gün Ramazan olsun. 
Aslında bakmaya bu geceden başlamak lazım. Bakamadığımız vakit hükümete tâbi olup, ona 
göre orucumuzu tutup, teravih kılacağız. İnsanlar ayın nereden çıktığını bilmiyor ancak 
devletin bu işle vazifelendirdiği insanlar var. Onlara tâbi olarak, Allah Ramazan orucunu, 
teravihleri kabul etsin inşallah. Bu akşam değil de yarın akşam, pazartesi akşamı teravihe 
başlanır. 

Öteki memleketlerde herkes kendi hükümetine göre tutar. İllaki kendi gören olursa, 
hilali görürse kendisi tutsun ama tabi o zor, açık yerler olması lazım, nereden çıktığını bilmesi 
lazım. Bugünün insanlarının hiç öyle şeylerle alakaları yok, ilimleri yok, insanlar sırf kendi 
maişetine, dünyaya dalmış gidiyor. Hilale bakmak sünnettir, duası da var. Her ay o hilali 
gördüğün vakit o duayı etmek Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetidir.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in binlerce sünneti var. Her bir sünneti yaptınız mı ahir 
zamanda, fitne fücur zamanında, zulmet zamanında yaşadığımız için Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in sünnetini yapıyoruz deyip yapınca ona yüz şehit sevabı veriliyor. Yüz şehit sevabı 
kolay değil. Yani dilimizle söylüyoruz ama şehit olmak kolay bir şey değil. Bir tane değil, yüz 
şehit sevabı veriliyor. Şehit sevabı Allah indinde çok büyüktür, şehadet en büyük 
sevaplardandır. Onun için, bilmesek bile, akşamdan böyle bir gökyüzüne bakıp da bu 
sünneti yerine getirmek, getirmeye uğraşmak bile Allah’ın mükâfat vermesine sebep olur. 

Allah mübarek eylesin, inşallah doğru olarak vaktinde tutmuş oluruz, vaktinde 
bayram yaparız inşallah. Bereketli, hayırlı olsun. Ahir zaman fitnelerinden, hastalıklarından, 
her türlü musibetlerden Allah muhafaza etsin, imanımıza kuvvet olsun inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
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