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Muhterem Müslümanlar! 

10 Mayıs Çarşamba gecesi Ramazan 
ayının habercisi mübarek Berat 
Kandili’dir. Mü’minler olarak, Yüce 
Allah’ın affına, merhametine, yardım ve 
bereketine vesile olan böyle bir geceye 
erişecek olmanın heyecan ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Hamdolsun.  

Değerli Kardeşlerim! 

Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi 
anlamlara gelen Berat, günahlardan 
arınma, Rabbimizin rahmet ve mağfiretine 
ulaşmanın adıdır. Allah’ın affı ve 
bağışlamasının çok olacağı 
müjdelendiğinden bu geceye Berat gecesi 
adı verilmiştir. 

Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol 
bol indirmekte, rızık ve şifa kapılarını 
sonuna kadar açarak bizleri sonsuz 
ikramlarına davet etmektedir. Nitekim 
Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecenin af 
ve mağfiretimiz bakımından nasıl bir fırsat 
gecesi olduğunu şöyle anlatmaktadır: 
“Şaban ayının onbeşinci gecesini 
ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç 
tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece 
rahmetiyle tecelli eder ve insanlara şöyle 
seslenir: ‘Tevbe eden yok mu; tevbesini 
kabul edeyim. Rızık isteyen yok mu; 
rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu; şifa 
vereyim. Başka isteği olan yok mu; ona 
da istediğini vereyim.’”1  

                                                           
1 İbn Mace, Sünen, İkametüs-Salat 119. 
2 Tirmizi, Savm, 39. 
3 Zümer, 39 / 53 

 

Aziz Mü’minler! 

Evet, Berat gecesi, af ve mağfiret 
gecesidir. Sevgili Peygamberimiz (sav), bu 
gece vesilesi ile pek çok kişinin 
Rabbimizin af ve mağfiretine nail olacağı 
müjdesini vererek şöyle buyurmuştur: 
“Allah-u Teala rahmetiyle Şaban ayının 
onbeşinci gecesi dünya semasında tecelli 
eder ve Kelb Kabilesi’nin koyunlarının 
kıllarının sayısından daha fazla kişiyi 
bağışlar.”2   

Bu itibarla, Berat gecesini idrak eden 
herkes yüce Allah’ın; “Allah’ın 
rahmetinden ümidinizi kesmeyin. 
Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. 
Çünkü o çok bağışlayan ve çok 
merhamet edendir.”3 müjdesinin farkına 
vararak kendi özüne dönmeli, ümitlerini 
canlandırmalı, bağışlama ve bağışlanma 
duygularını güçlendirmelidir. 
 
Değerli Mü’minler! 

Bu ve benzeri geceler iman, ibadet ve 
düşünce bakımından kendimizi 
yenilememiz; geçmişimizi muhasebe, 
geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi 
tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu 
gece münasebeti ile içimizdeki rabbanî 
sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe 
edelim. Kendimiz, ailemiz, ülkemiz, bütün 
Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua 
ve niyazda bulunalım. 

Bu gecenin, çağın getirdiği sıkıntılarla 
bunalan, manevi hayatın ihmali ile daralan 
kalplerimize bir şifa ve insanlığın barış, 
huzur ve saadetine vesile olmasını yüce 
Allah’tan niyaz eder, hepinizin Berat 
kandilini tebrik ederim. 
  

 
Süleyman MALKOÇOĞLU 

Mescidü’l-Furkan Camii Din Görevlisi/Köln 


