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BERAT GECESİ 

Aziz Mü’minler!  

Bizler için ayrı bir anlam ve önem ifade 

eden üç ayların yarısına yaklaştığımız şu 

günlerde, Ramazan’ın mübarek iklimine de 

adım adım yaklaşmaktayız. 17 Mart Perşembe 

akşamı, nice hikmetlerle dolu Berat Kandilini 

idrak edeceğiz. Ruhlara ağır gelen her türlü 

sıkıntıdan, yaratılış amacımıza ve Rabbimizin 

rızasına yakışmayan her türlü hatadan berat 

etmek için eşsiz bir fırsat daha yakalayacağız. 

Zihnimizi ve gönlümüzü her türlü kirlerden 

temizleme imkânı bulacağımız Berat Gecesini 

ihya edeceğiz. 

Bu gece, unuttuklarımızı ve ihmal 

ettiklerimizi bize yeniden hatırlatan kutlu 

zaman dilimidir. Bizi, geçmişimizle 

yüzleşmeye, bugünümüzü değerlendirmeye, 

yarınımızı ise Allah rızası doğrultusunda inşa 

etmeye davet eder. Bu itibarla Berat, geçmişteki 

günah ve kusurlarımıza yönelik bir tevbe ve 

geleceğimize dönük bir umuttur. 

Muhterem Kardeşlerim!  

Her yıl idrak ettiğimiz Berat gecesi, ilk 

olarak bizlere her türlü kötülük, zulüm, 

haksızlık ve adaletsizlikten uzak olmamız 

gerektiğini ifade eder.  

İkinci olarak, Rabbimizin affediciliğine ve 

bağışlayıcılığına sığınmaya bir fırsat sunduğu 

gibi, kendimize, ailemize, kardeşlerimize ve 

bütün insanlara karşı affedici ve bağışlayıcı 

olmayı hatırlatır. Berat, kırılan kalpleri onarma, 

dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve 

intikam duygularını aşma günü ve gecesidir. 

Yüce Yaradanın affına erebilmek için yaratılanı 

affetme günüdür. Nitekim hutbemin başında 

okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “De ki: “Ey kendi aleyhlerine 

günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın 

rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz 

Allah (dilerse) bütün günahları affeder. 

Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.”
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Aziz Müslümanlar!  

Berat gecesi aynı zamanda af ve mağfiret 

gecesidir. Duaların Allah’a arz edildiği gecedir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s), Yüce Rabbimizin 

bu gece dünyaya rahmetiyle tecellî ederek: 

“Bağışlanmak dileyen yok mu, onu 

bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık 

vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona 

afiyet vereyim!”
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 buyurduğunu bizlere 

müjdelemiştir.  

Bu Kandilde yenilenme ümidiyle gelin hep 

birlikte tevbe edelim. Zaman zaman hırs, tamah 

ve bencilliğe kapılarak; dünyayı ahirete tercih 

eder hale geldiğimiz için tevbe edelim. En 

yakınlarımızdan bile sevgi ve merhameti 

esirgediğimiz; eşimizi ve çocuklarımızı ihmal 

ettiğimiz; akrabalarımızı, yetimleri, kimsesizleri, 

yardıma muhtaçları unuttuğumuz günler için 

tevbe edelim. Rabbimizin bize emanet ettiği 

dünyayı harap ettiğimiz için tevbe edelim. 

Kendimiz için, din kardeşlerimiz için, İslâm 

coğrafyasında ve tüm dünyada savaşların sona 

erip barışın hakim olması için ve Yüce 

Rabbimizin rahmet ve mağfiretine nail 

olabilmek için dua edelim. Hutbemizi, 

Peygamber Efendimizin hadisiyle bitirelim: 

“Şâban ayının on beşinci gecesi olduğu 

zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin 

gündüzünde (on beşinci günde) oruç tutun.”
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