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 ِبْســــــــــــــــــــــِم اّللٰهِ الرَّْْحهِن الرَّحيمِ 
ت اْقناُطوا ِمن  أانُفِسِهْم الا  الَِّذينا أاْسراُفوا عالاى  ُقْل َيا ِعبااِديا 

 اْلغاُفُفوُر الرَِّحيمُ رَّمحاِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّا ي اْغِفُر الذُّنُوبا مِجيعاً ِإنَُّه ُهوا  
 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم   قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ
نْ ياا،   لاةا النِّْصِف ِمْن شاْعباانا إَلا َساااِء الدُّ إّن هللاا يانزُِل لاي ْ

ِد شاعاِر غناِم باِِن كاْلب     لِي اْغِفرا ِِلاْكث ارا ِمْن عادا
 

BERAT KANDİLİ 

Aziz Müminler!  

Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem 

azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının 

gölgesi üzerimize düştü. 6 Mart Pazartesi gününü 7 

Mart Salı gününe bağlayan gece inşaallah Berat 

Gecesini idrak edeceğiz. Berat, günah, borç ve 

cezadan kurtulma, günahlardan arınarak Yüce 

Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade 

etmektedir. Allah’ın affının ve bağışlamasının çok 

olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” 

denmiştir. 

 

Değerli Mü’minler! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “De ki: “Ey kendi aleyhlerine olarak 

günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın 

rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) 

bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok 

bağışlayıcı, çok merhametlidir.”1  Okuduğum 

Hadis-i Şerif’te ise Sevgili Peygamberimiz (sav) 

şöyle buyuruyor: “Şaban ayının yarısına denk 

gelen bu gece, Allah dünya semasına rahmetiyle 

tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının 

yünlerinden daha fazla sayıda insanı affeder.”2 

 

 

 

 

 
1 Zümer, 39/53. 
2 Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, Namaz, 191. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Yüce Allah, bu gecede ilâhî rahmetini bolca 

indirmekte, bağışlama, rızık ve şifâ kapılarını sonuna 

kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet 

etmektedir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.); 

“Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, 

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.”3   

buyurmuştur. 

 

Değerli Kardeşlerim! 

Berât Gecesi, kalbimizin en derin yerinden 

Rahmân’a doğru bir yol açma vaktidir. Berât gecesi, 

tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve 

mağfiret dilemenin tam vaktidir. Bu gece; huzuru 

arayan yürekler için bir imdat çağrısı, bir kurtuluş 

olmalıdır. Bu mübarek geceyi değerlendirmenin en 

temel şartı; hayatın karmaşasından biraz olsun 

kendimizi kurtarıp kulluğumuzu sorgulamaktır. İç 

dünyamıza dönerek, geçmişimizin muhasebesini 

yapmak, tefekkür etmektir. Rabbimize itaatkâr bir 

kul ve iyi bir insan olmaya söz vermektir. Nefsimizin 

esaretinden kurtulmak, hata ve günahlarımızdan 

pişmanlık duymaktır. İşte o zaman bu gece bizim 

için gerçek manada bir fırsata dönüşecek ve kurtuluş 

beratımız olacaktır. 

O halde Muhterem müminler bu kandil hayatımızda 

yeniden bir diriliş olsun. Eşimize, çocuklarımıza, 

komşularımıza ikramlarda bulunarak kandilimizi 

bereketlendirelim. Aramızdaki sevgi bağlarını, 

dayanışma ruhunu güçlendirelim. Kırgınları 

barıştıralım. Elimizi ve gönlümüzü herkese açalım. 

Cemaatle namaz kılarak cemaat olmanın, ana-baba 

ve çocuklar ile birlikte saf tutarak aile olmanın 

bilincine vararak yüreklerimizi Yüce Yaratıcıyla 

buluşturmanın huzurunu yaşayalım. 

Bu duygu ve düşüncelerle Berat Kandilinin birlik ve 

beraberliğimize, insanlık için barış, huzur ve saadete, 

bütün müminlerin de affına vesile olmasını Yüce 

Allah’tan niyaz ediyor, Kandilinizi tebrik ediyorum. 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Tac,11-107. 


