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BERAT GECESİ: AF VE MAĞFİRET GECESİ
Muhterem Müslümanlar!
Senenin hangi ayı, hangi günü, hangi saati olursa olsun
kulluk şuuruyla geçirilen her nefesimiz kıymetlidir.
Fakat bazı vakitler vardır ki, ilâhi ihsan zamanları
olarak hükmedilmiş, duaların kabulüne ve günahların
bağışlanmasına vesile kılınmıştır. Böyle bir lütuf
Allah’ın rahmetinin her şeyi kuşatmasının bir eseridir.
Bizlerde önümüzdeki Perşembe günü akşamı ihya
edeceğimiz berat gecesiyle bu rahmete kavuşacak;
teslimiyetimiz, tevekkülümüz ve rızamızın bir gereği
olarak, ellerimizi âlemlerin rabbine açacağız.
Aziz Mü’mimler!
Kurtuluş, af ve arınma gecesi olan bu gece,
Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuru
kazandırır. Hata, suç ve günahlardan arınmaya;
affedilmenin yanında affedici olmaya ve bağışlanma
isteğinin yanında bağışlayabilme erdemine de ulaştırır.
Böyle mukaddes zamanlar, iman, ibadet ve düşünce
hayatımız bakımından kendimizi yenilemek, geçmişi
muhasebe etmek, geleceği planlama ve ümitlerimizi
tazelemek için büyük bir fırsattır. Hidayet rehberimiz
Kur’an-ı Kerim’de, ebedi kurtuluş beratını alanların
ahiretteki durumu şöyle anlatılır: “İşte o vakit, kitabı
sağ tarafından verilen kimse der ki, ‘Alın kitabımı
okuyun; Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı
zaten biliyordum.’ Artık o, hoşnut olacağı bir hayat
içindedir;
yüce
bir
cennettedir.”1
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(s.a.s.); “Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin,
1 Hâkka, 69/19-22.
2
İbn Mâce, İkâmet, 191.
3
Ebu Dâvud, Zekât, 38.

ُ ُ
ُ
ُ
ْْال ْمعْة
ْ ْخطْبْ ْة

gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece
dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve şöyle
buyurur: ‘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
istediğini vereyim.”2
Aziz Kardeşlerim!
Milletimizin zor ve sıkıntılı zamanlarında birlik,
beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmaya daha çok
ihtiyacımız var. Bu konuda hep birlikte daha duyarlı ve
dayanışma
içinde
olmamız
milletimize,
memleketimize desteğimizin bir ifadesi olacaktır. Bu
geceyi vesile kılarak milletimiz başta olmak üzere
ümmeti Muhammedin her türlü dert ve sıkıntıdan
kurtulması için çok dua edelim. Zira peygamber
efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah için size
sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen
kimseye verin. Sizi davet edene gidin, size bir iyilik
yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını
verecek
bir
şey
bulamazsanız,
karşılıkta
bulunduğunuzu kanaat getirinceye kadar ona dua
edin.”3
Cenâb-ı Hak, bu gece hürmetine aziz
milletimize ve ümmet-i Muhammed’e hayır ve bereket
ihsan eylesin. Berat Gecemiz mübarek olsun. Hutbemi
ayeti kerimelerin mealiyle bitiriyorum: "Onlar,
Rablerinin rızasına ermek içi sabredenler, namazı
dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan
gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve
kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar
için dünya yurdunun iyi sonucu vardır.4 Onlar
bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar,
öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah
iyilik edenleri sever.5
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