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ْوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم  َ َ َُ ْ َْ ََ َ َ ٌَ ِ ِ َِ ُْ َ َ ِ ُ ُ َّ ِ َ
ْكتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم  َ ْ َ َُ ُِ ِ ِ َِ ََ َُ ََّ َ ْ َّ ْ َ ََ ُّ َ
ٌسوءا بجھالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور  ُ َ َُ ََُّ ََ َ َ َ َ ََ َْ َْ ِ ِ ِ َُّ ٍ ِ ً

ٌرحيم ِ َّ  
 

Aziz ve Muhterem Mü’minler, 
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz 
şöyle buyuruyor: Âyetlerimize iman edenler 
sana geldikleri zaman, de ki: "Selâm olsun 
size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti 
(merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim 
cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden 
tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) 
O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." 
 
Kardeşlerim, 
Cenab-ı Hakk ile olan ilişkilerimizi yeniden 
güzelleştirme, zaman zaman ihmal ettiğimiz 
kulluğumuzun farkına varma, kendimize çeki 
düzen verme; bir başka ifade ile insanoğlu için 
adeta her yıl hesaplaşma durakları olarak 
oluşturulan rahmet gecelerinden Berat 
Gecesine ulaşmanın hazzını yaşarken, Berat’ın 
yegâne sahibinin Allah olduğunu, ancak her 
insanın beratının kendi elinde olduğu bilinç ve 
şuurunu da idrak etmek zorundayız.  
 
Berat Kandili, bizlere manevi bir nefes alma, 
kendimize dönme, tefekkür etme, kendimizi 
sorgulama, geçici olanla kalıcı olanı fark etme, 
kalp gözümüzü açma ve gönül dünyamızı 
temizleme fırsatı sunar. Berat Kandilinin bize 
öğrettiği en önemli hususlardan biri sadece 
Allah’ın affına mazhar olmak değil, affedici 
olmaktır. Berat Kandilinin bu öğretisi 
kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm 
kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı 
olmayı gerektirir. Günahlarımızın beratı ise, 
ahdimize uygun olmayan davranışlarımızdan 
vazgeçmek suretiyle Rabbimizin mağfireti 
sayesinde gerçekleşir. Bu, Yüce Kitabımız 
Kur’an’ın ilahi mesajı olan Emri bi’l Ma’ruf ve 
Nehyi anil Münker’e uymakla mümkündür. 
Önemli olan, beşer olarak yaptığımız 
hatalardan ders çıkararak böyle gecelerde 
tövbe ve istiğfar ile Rahman’ın huzurunda 
O’nunla olan ilişkilerimizi, yeniden 
güzelleştirme fırsatına dönüştürebilmektir. 
 
 
 
 
 
 

Aziz Kardeşlerim! 
Berat Gecesinde yapılacak ibadetin, duanın ve 
akıtılacak gözyaşının bizleri günahlardan 
temizleyeceğini ve affedilmemize vesile 
olacağını  
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. 
 
Kardeşlerim; 
Bu geceyi ihya etmeyi  Hz. Aişe Validemiz 
şöyle anlatıyor: Resûlullah bu geceyi ibadetle 
geçirmek için namaza kalktı. Kıyamda fazla 
durmayıp, Fâtiha ve kısa bir zamm-ı sure 
okuduktan sonra gece yarısına kadar secdede 
kaldı. Sonra ikinci rekat için ayağa kalktığında, 
ilk rekatta olduğu gibi fâtiha ve kısa bir zamm-
ı sure okuyup secdeye vardı. Secdesi sabaha 
kadar uzadı. Kendinden o kadar geçmişti ki, 
ruhu kabz olundu sandım. Yanına yaklaşıp 
mübarek ayaklarına dokunduğumda şöyle duâ 
ettiğini işittim: 
“İlâhî! Cezandan affına sığındım. Gazabından 
rızana güvendim. Senden sana sığındım. Senin 
senân büyüktür. Fakat seni hakkıyla, senin 
kendi nefsini senâ ettiğin gibi övmekten 
acizim”  
 
Aziz Mü’minler; 
O halde bizler de bu geceyi ibadetle ihya etme 
adına bolca kaza ve nafile namaz kılarak, 
Kur’an okuyarak Salavat-i Şerifeler, Kelime-i 
Tevhidler söyleyerek değerlendirelim. 
Büyüklerimizin hal ve hatırını soralım. Bir 
telefonla veya mesajla bu gün de onlara değer 
verdiğimizi gösterelim. Hasta ve kimsesizleri 
ziyaret edelim. Yetim ve öksüzlerin başını 
okşayalım. Küçüklerimizi bu faaliyetlerimiz de 
mutlaka yanımızda bulunduralım. Bir yıl 
boyunca bizlere verilecek olan ilahi 
hükümlerden hakkımızda hayırlı olacaklar için 
dua ve niyazda bulunalım. Başta İslam alemi 
olmak üzere milletimiz, ülkemiz, ailemiz için 
de dualar edelim.  
Bu duygu ve düşüncelerle kandilinizi tebrik 
eder nice kandillere sağlık sıhhat ve afiyet 
içerisinde tekrar tekrar ulaşmayı Yüce 
Allah’tan niyaz ederim. 
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