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ُ ُةُ بُ طُ خُ  ُُُُُُُة ُعُ مُ ال    ُ                         

يمُ  ٱلرهِنَٰمۡحُٱلرهح   ُ  ِمۡسِبُٱَّلله
 ُ وا ُت ۡقن ط  َُل  ه ۡم س  نف 

 
ُأ ٰٓ ف وا ُلَع   ۡۡس 

 
ُأ ُٱَّله ين  َٰع ب اد ي  ُي  ق ۡل

ُ و  ۥُه  إ نهه  ُِۚ َُج  يًعا ن وب  ُٱَّلُّ ۡغف ر  ُي  ُٱَّلله  م نُرهۡۡح ة ُٱَّلله ُِۚإ نه
ُ ُٱلرهح يم  ور  ف  ُق ال ُ***ٱلۡغ  ال ٍب ُط  ِب 

 
ُأ ُب ن  ي   

ُلَع  ن  ُ:ع 
 ُ ُاَّلله َّله ُاَّلل ُص  ول  ُر س  لهمُ ق ال  ل ي ه ُو س  ُ"ُ:ُع  ن ت  إ ذ اَُك 

واُ وم  ُو ص  ا َُل  ل ت ه  وا وم  ق  ُف  ع ب ان  ُش  ُم ن  ف  ُالي ص  َل  ل ة 
ول ُ ق  ُي  اَل  ُاَّلل ُت ع  ف إ نه ُا ه  ُُ:ي و م  غ ف ر 

 
ت غ ف ٍرُف أ س  ُم  ُم ن  َل 

 
أ

ي هُ  ع ط 
 
ائ ٍلُف أ ُس  ُم ن 

َل 
 
ُأ ز ق ه  ر 

 
َت  ز ٍقُف أ س  ُم  ُم ن  َل 

 
ُأ َُل  

رُ  ج  ُال ف  ل ع  ُي ط  َّته اُح  ذ  ُك  َل 
 
اُأ ذ  ُك  َل 

 
 "أ

BERAAT GECESİ 

Muhterem Mü’minler! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyurmaktadır: “De ki: ‘Ey (işledikleri günah 

sebebiyle) ümitsizliğe düşen kullarım! Allah’ın 

rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah 

bütün günahları affeder. Çünkü O, çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir.”1 Okuduğum 

hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle 

buyurmaktadır: “Şaban ayının on beşinci gecesi 

olduğu zaman, gecesini ibadetle gündüzünü ise 

oruçlu geçirin. Çünkü o gece güneş batınca Allah 

Teâlâ dünyaya rahmet nazarı ile bakarak fecir 

oluncaya kadar, ‘Benden bağışlanma dileyen yok 

mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen yok 

mu, onu rızıklandırayım! Belaya duçar olan yok 

mu, ona afiyet vereyim!’ buyurur.”2 
 

Değerli Mü’minler! 

Ömür, bizim en kıymetli sermayemizdir. Her saatimiz 

hazine, her dakikamız servet değerindedir. Berat gecesi 

de hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından 

biridir. Allah Teâlâ nasip ederse 27 Mart Cumartesi’yi 

Pazar’a bağlayan gece Berat kandilini idrak edeceğiz. 

Bizler için önemli bir uyarı niteliğindeki bu gece 

kendimizi muhasebe etme ve tefekkür imkânı 

sunmaktadır. Berat günahlardan arındıran mağfiret 

gecesidir. İlahî rahmetin tecelli ettiği günlerden biridir. 

Peygamber Efendimizin (s.a.s) yukarda zikrettiğimiz 

hadisinden de anlaşılacağı üzere beraat gecesi 

müminler için bir af ve mağfiret gecesidir. O halde bu 

gece hep birlikte samimi bir tövbe ile yüce Allah’ın af 

                                                           
1 Zümer, 39/53. 
2 İbn Mâce, İkâmet, 191 

ve mağfiretine nail olmaya çalışalım. Ancak Allah’tan 

af dileyen affedici olmalıdır, Allah’tan bağışlanma 

dileyen bağışlayıcı olmalıdır. Bu gece rahmete nail 

olmanın şartı kişinin kendisine, eşine, çocuklarına, 

ailesine, komşularına, dahası bütün insanlığa ve bütün 

mahlûkata karşı affedici olmasıdır.  

 

Kıymetli Kardeşlerim! 

Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını 

yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşmaktır. 

Berat, arzularımızın, hevâ ve heveslerimizin, 

bencilliklerimizin etkisinden, nefsimizin esaretinden 

kurtulmaktır. Nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarına karşı 

teyakkuzda olma bilincini diri tutmaktır. Berat gecesi 

dua ve niyaz gecesidir. Berat gecesinin feyiz ve 

bereketinden istifade edebilmek için gündüzünü oruç 

gecesini ise ibadet, dua ve zikir ile geçirmek gerekir.  

Zira bu gecede samimi olarak yapılan dua ve niyazların 

geri çevrilmeyeceği müjdesini Efendimiz şöyle haber 

vermiştir: Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar 

geriye çevrilmez. Bunlar Recep ayının ilk gecesi, 

Şaban ayının ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, 

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 

geceleridir.3  

 

Aziz Müminler! 
Geliniz bu bereketli zaman diliminde unuttuğumuz ve 

terk ettiğimiz sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım. 

Dünyaya dalıp ahireti unutarak ihmal ettiğimiz 

görevlerimiz için tövbe edelim. İhmal ettiğimiz 

kulluğumuzu gözden geçirelim. Dinimizin emrettiği 

ahlaki ilkeleri yaşatamadığımız için hüzünlenelim. 

Yetim ve öksüzleri, mazlum kardeşlerimizi yalnız 

bırakmışsak tövbe edelim. Hırpalanmış şu gönül 

dünyamızı dua, ibadet ve tefekkür ile imar edelim. 

Günaha ve kötülüğe giden yollara set çekelim. Dünyayı 

cennete çevirecek tek anahtarın iyilik olduğunu 

unutmayalım. Hayatın her alanına iyiliği taşımak için 

çaba gösterelim. Allah’ın rahmetinin bolca tecelli ettiği 

bu günleri en güzel şekilde değerlendirelim. 

İbadetlerimiz, teslimiyetimiz ve salih amellerimizle 

tövbelerimizi, istiğfarlarımızı yalnız Allah’a arz 

edelim. Hatalarımızdan ve günahlarımızdan bir daha 

dönmemek üzere yüz çevirelim.  Geliniz hep birlikte 

İstikbalimizi, geleceğimizi ve hayatımızı Allah’ın 

rızasını kazanmak için yeniden plânlayalım. Allah’a 

kulluk ile umutlarımızı tekrar yeşertelim. 
Hutbemi, Efendimizin şu duasıyla bitirmek istiyorum: 

“Allah’ım, Seni anıp zikretmek, nimetine 

şükretmek, sana en güzel şekilde ibadet etmek için 

bize yardım eyle.”4 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Beyhâkî, sünen, Şuabül-İman 3/342 
4 Ebû Davud, Vitr, 26. 


