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BERAT KANDİLİ

Muhterem Müslümanlar!
Allah’u Teala’nın bizlere sevgi ve merhametini, af ve
mağfiretini lütfettiği önemli zaman dilimleri vardır.
Hepimizin fiziki alemde görüp idrak ettiği gibi her
mevsimin kendine özel hususiyetleri vardır. Yaz kıştan,
bahar sonbahardan farklıdır. Kışın, yaz mevsiminden
daha fazla yağmur yağar ama yeryüzü bu yağmurlar ile
hayat bulmaz. İlkbaharda yağan azıcık bir yağmur ile
tabiattaki her şey yeniden dirilir, hayat bulur. Tıpkı
müşahede ettiğimiz bu fiziki hadiseler gibi Allahu Teala
bizlere olan lütuf ve rahmetini hissettirmek için bazı gün
ve geceleri diğerlerinden farklı kılmıştır. Peygamber
Efendimiz s.a.v: “Beş gece vardır ki onlarda yapılan
dualar geri çevrilmez. Bunlar; Recebin ilk Cuma
gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi,
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.’’1
buyurmuşlardır. İşte 7 Nisan Salı gecesi idrak edeceğimiz
Berat gecesi de bunlardan biridir. Berat, Allah’ın affı ve
bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak,
günahlardan arınmak, temize çıkmak, İlahi af ve
mağfirete nail olmak gibi anlamlara gelmektedir.
Aziz Mü’minler!
Bu geceye berat gecesi denilmesinin sebebi, Allah’a kul
olmanın manevi zevkine eren kulların işledikleri
günahların farkına vararak tövbe ve istiğfarda
bulunmaları ve Allah’a yönelip günahlarından
kurtulacaklarını ümit etmeleridir. Zira Peygamber
Efendimiz (sas) Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece
Allahü Teala’nın dünya semasına inerek rahmetiyle
tecelli ettiğini ve Kelb kabilesinin koyunlarının
kıllarından daha çok sayıda günahkârı bağışladığını
bildirmiştir2.
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Değerli Kardeşlerim!
İnsanlık ailesi olarak zor bir dönemden geçiyoruz.
Dünyanın her köşesine yayılmış olan koronavirüs salgını
adeta insanlığı esir almış durumdadır. Ancak imtihan
yurdu olan bu dünyada karşılaştığımız her türlü musibet
ve nimet bizleri denemek için verilmektedir. Burada
bizim üzerimize düşen görev bu musibetler karşısında
metanetimizi korumak, Allah’a olan imanımıza uygun
olarak hareket etmektir. Önce üzerimize düşen önlem ve
tedbirleri almak, sonra Yüce Allah’a tevekkül etmek, dua
ve ibadetlerimizle O’ndan yardım istemektir. Rabbimizin
her şeyi kontrol ettiğine inanarak paniğe kapılmamaktır.
Yetkili mercilerin ve bilgi sahibi olan uzmanların
tavsiyelerine uymaktır. İman eden Müslümanlar için
ümitsizliğe kapılmak yoktur. Çünkü Allah’a iman ile
ümitsizlik asla bir arada bulunamaz. Nitekim hutbenin
başında okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle
buyurmaktadır; De ki, Ey (işledikleri günahlardan
dolayı) ümitsizliğe kapılan kullarım! Allah’ın
rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Şüphesiz Allah
bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayan çok
merhamet edendir.’’3
Değerli Mü’minler!
Karşılaştığımız bu zor zamanların bir an önce son
bulması, bir an önce mabetlerimizde Rabbimize dua ve
kulluk görevlerimizi yerine getirebilmek için bu geceyi
bir fırsat bilelim. Yüce Rabbimize dua ve ibadet ile ihya
edelim. Çünkü yüce Rabbimiz, bu gecede ilahi rahmetini
bol bol indirmekte, bizlere rahmet kapılarını sonuna kadar
açmaktadır. Nitekim Peygamber efendimiz bu konuda
şöyle buyurmuşlardır: ‘’Şaban ayının on beşinci gecesi
olduğunda o geceyi ibadetle geçirin. Gündüzünde de
oruç tutun. Çünkü Yüce Allah bu gece güneşin
batışından fecre kadar olan sürede dünya semasına
rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu?
Tövbesini kabul edeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık
vereyim. Şifa isteyen yok mu? Şifa vereyim. Başka
isteği olan yok mu? Ona da isteğini vereyim’
buyurur.’’4
Değerli Kardeşlerim!
İçinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda, maddi ve manevi
olarak zor durumda olan kardeşlerimiz bulunmaktadır.
Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımızdan gelen yoğun
istek ve talep üzerine Hollanda Diyanet Vakfı olarak
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“Vakit Paylaşma Vakti” konulu bir yardım kampanyası
başlatmış bulunmaktayız. Kampanyamıza siz değerli
kardeşlerimizin desteklerinizi bekliyoruz. Sahip
olduğumuz maddi zenginlikleri ihtiyaç sahibi
kardeşlerimiz ile paylaşalım. Yaptığımız iyilikler güneş
gibidir. Üzerimizdeki karanlıkları yok eder. İyilikler
karşılaştığımız
musibetlerin
ömrünü
kısaltır.
İmkanlarımızı iyiliklerin çoğalması, karşılaştığımız bu
zorlu sürecin bir an önce son bulması için seferber edelim.
Berat kandilinin alemi islama ve insanlığa hayırlar
getirmesini diliyor camilerimizin mümin gönüllerle
tekrar birleşmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.
Cumanız mübarek olsun. Allah’a emanet olun kıymetli
kardeşlerim.
Hollanda Diyanet Vakfı

