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BERAT KANDİLİ 

Aziz Mü’minler! 

Bizleri Berat Kandiline ve kurtuluşumuza 

vesile olacak mübarek bir geceye eriştiren Yüce 

Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Yarın 

akşam Allah nasib ederse, hep birlikte Berat 

kandilini idrak edecek olmanın heyecan ve 

mutluluğunu gönlümüzün derinliklerine kadar 

yaşayacağız. Berat Kandili, pek çok güzelliğin 

yaşandığı, rahmet ve bağışlanma mevsimi 

Ramazan-ı şerife bir adım daha yaklaştığımızın 

habercisidir.  

Berat gecesi, bizlere Rabbimizin 

affediciliğine sığınmayı, kendimize, ailemize, 

kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı onarıcı ve 

bağışlayıcı olmayı öğretir. Zira Berat, kırılan 

kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, 

nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. 

Yaratanın affına erebilmek için yaratılanı affetme 

günüdür. Bütün bunlara riayet ettiğimizde Berat 

Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza 

ulaşacağımız kutlu bir gece olacaktır.  

Kıymetli Kardeşlerim! 

Mevlâmızın affı olmadan arınmak, 

merhameti olmadan kurtuluşa ermek mümkün 

değildir. Öyleyse geliniz, Rabbimizin şu ayetinde 

belirttiği sonsuz merhametine ve affına sığınarak 

Berat gecesinde gönülden tövbe edelim, af 

dileyelim:   

“Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de 

sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse 

(bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok 

merhamet edendir.”
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Bu gecede yapılacak ibadetin, duanın ve 

akıtılacak gözyaşının bizleri günahlardan 
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temizleyeceğini ve affedilmemize vesile 

olacağını bakın Allah Rasulü (s.a.s) ne de güzel 

ifade etmiştir: 

“Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu 

geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o 

gece güneş batınca Allah Teâlâ (keyfiyetini 

bilemediğimiz bir halde) en yakın semaya 

tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: 

‘Bağışlanma dileyen yok mu? Onu 

bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Ona 

rızık vereyim. Musibete uğrayan yok mu ona 

afiyet vereyim…’ buyurur.”
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Değerli Müslümanlar!  

Af dilemek için özel zaman ve mekân şart 

değildir. Dinimizin getirdiği güzelliklerden bir 

tanesi de, insanın dilediği zaman dua edebilmesine 

ve Rabbinden af dilemesine olanak sağlanmış 

olmasıdır.  Ancak bazı vakitlerin daha bereketli 

kılınmış olması, müminlere Cenab-ı Hakkın birer 

ikramıdır. Gece seher vakitlerinde dua edenlerin 

Kur’ân’da övülmesi
3
,  Efendimiz (s.a.s)’in her 

gecenin son üçte birinde dua edenlerin dualarının 

kabul olacağını müjdelemesi
4
 bu mübarek 

vakitlerin önemini ifade eden en güzel örneklerden 

bazılarıdır. Yarın akşam ihya edeceğimiz Berat 

gecesi de bereketli zaman dilimlerinden biridir. 

Sevgili peygamberimiz, bu gecede Rabbimizin 

affını tarif etmek için şu benzetmeyi yapmıştır: 

“Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâbanın on 

beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve 

Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından 

daha fazla kişiyi bağışlar.”
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Muhterem Mü’minler! 

Bu duygu ve düşüncelerle başta siz değerli 

cemaatimizin ve tüm İslâm âleminin Berat 

Kandilini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin, 

gönüllerimizin birleşmesi, kardeşliğimizin 

pekişmesi, kin, nefret, öfke ve dünyevileşme gibi 

beratımızın önündeki engellerin kaldırılmasına 

vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. 

Rabbimiz, birbirini gerçekten seven kardeşler 

olarak, birlik-beraberlik, barış, huzur ve güven 

içerisinde, arınmış ve tertemiz gönüllerle 

Ramazan-ı şerife girmeyi de bizlere nasip 

eylesin.  
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