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Allah’a giden yolda sahibini engelleyip bağlamaktadır. Tövbe
ise kişiyi Allaha yaklaştırmakta ve O’na bağlamaktadır.
Günahların ağır yükü ancak tövbe ile hafifletilebilir.
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Tövbe, Allah’a yönelmek ve çaresizliğimizi itiraf etmektir. İlk
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Allah’a şu şekilde tövbe etmişlerdir:
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BERAT GECESİNİ ANLAMAK
Rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan Ayının
habercisi olan bir Berat Kandil’ine daha ulaşmak üzereyiz. Bu
gece, yani Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece,
Şaban ayının 15. gecesini yani Berat Kandilini idrak edeceğiz.
Ruhu kirleten her türlü günahtan, kalbi karartan her türlü
manevi kirlerden, Rabbimizin beratına ulaşmak için eşsiz bir
fırsat gecesine ulaşacağız inşallah. Ömür sermayemiz
tükenirken bizlere böylesine güzel bir fırsat bahşeden Cenab-ı
Hakk’a sonsuz şükürler olsun. İnsanı ezen ve üzen her türlü
manevi kirlerden kurtulmak için önemli bir fırsat olan Berat
gecesini iyi anlamak ve yeniden kalbi, ruhu, gönlü ve aklı ihya
etmek için değerlendirmek gerekir. Yüce Rabbimiz okuduğum
ayeti kerimede şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Allah’a
samimi ve kararlı bir şekilde tövbe edip Allah’a yönelin ki
Rabbiniz günahlarınızı bağışlasın. Peygamberi ve onunla
birlikte iman edenleri, utandırmayacağı günde, içlerinden
ırmaklar akan cennetlerine koysun…”1
Muhterem Müminler!
Günahlar, insanın manevi azaları olan, kalp, ruh, akıl ve nefis
gibi unsurları kirleten manevi hastalıklardır. Bu manevi azalar
temiz ya da kirli olmasına göre bedenimizi etkiler. Eğer bu
manevi azalar kirli ise beden günahlara dalar, değilse
Rabbinden gelen hakikatlere uyarak itaat eder. Kalbi, ruhu, aklı
ve nefsi temizleyen samimi istiğfar ve tövbedir. İstiğfar kalbi
temizler. Tövbe, yani Allah’a yönelmek ise davranışları
temizler. Peygamberler, önce istiğfarı yani kalbi temizlemeyi,
sonrada tövbe etmeyi tavsiye etmişlerdir. Çünkü günahların
sebep olduğu manevi yıkım ve tahribat mahrumiyetlere
sebebiyet vermektedir. Günahlar bir bağ gibidir. Her günah,
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Tahrîm, 66/8.
A’râf, 7/23.

Tövbe, bizim için bir umut ve ümit kaynağıdır. Kederli
anlarımızda sığınacağımız en önemli limandır. Herkes bizi terk
etse de, bizleri engin merhametine davet eden Allah’a içten bir
yakarıştır. Bir ayette şöyle buyuruluyor:
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ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Diğer bütün günahları
dilediği kimseleri ve dileyen kimseleri bağışlar...”3 Yeter ki
bizler, ümitsizlik hastalığına müptela olmayalım. Öyleyse
geliniz, bu geceyi fırsat bilerek günaha dönmemek üzere
samimi bir şekilde tövbe edelim. Haklarını ihlal ettiğimiz
yakınlarımız ya da mü’min kardeşlerimiz için istiğfar edelim.
Kul haklarını, hak sahiplerine verip sonrada Rabbimize tövbe
edelim. Hayatımızın muhasebesini iyi yapalım. Hesaba
çekilmeden, kendimizi hesaba çekelim.
Muhterem Müminler!
Hutbemin başında okuduğum hadisi şerifte Rasûlullah (s.a.v)
şöyle buyurmuştur; “Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman,
o geceyi ibadetle geçirin. Ve o gecenin gündüzünü (on
beşinci günü) oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca,
Allah Teâlâ dünya semasına rahmeti ile tecelli eder, (o
andan) fecir oluncaya kadar: Benden bağışlanma dileyen
yok mu? Onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu?
Onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptela olan yok mu?
Ona afiyet vereyim (Belâdan kurtarayım.) Şöyle olan yok
mu? Böyle olan yok mu? (Onlara da istediğini vereyim),
buyurur”.4 Bu vesile ile hepinizin Berat kandilini tebrik
ediyor, bu gecenin ahirette kurtuluş beratımızı almamıza sebep
olacak şekilde ihya edebilmeyi, âlem-i İslâm’a hayırlar
getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
Hollanda Diyanet Vakfı
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