
BERAT KANDİLİ 

Önümüzdeki Pazartesi gününü Salı’ya bağlayan gece mübarek üç ayların sonuncusu, her yıl 

gelişiyle pek çok güzelliğin yaşandığı rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı şerife adım adım 

yaklaştığımızın habercisi, kurtuluş, af ve arınma gecesi olan yeni bir Berat Kandilini daha idrak 

etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. 

Hızla akıp giden ömür içerisinde böylesine mübarek bir geceye bir kez daha erişip bizlere 

güzel bir fırsat bahşettiği için Cenab-ı Hakk’a ne kadar hamd-ü sena etsek, ne kadar şükretsek azdır. 

Aldatıcı zevk ve hülyalar, ölçüsünü kaybetmiş yanlış arayışlar karşısında bizi Rabbimizle 

buluşturan bu geceler; hayatımızın bundan sonraki işleyişine bir düzen ve intizam kazandırmasıyla, iç 

bütünlüğümüzü güçlendirmesiyle birer rahmet kapısına dönüşmektedir. Esasen Berat gecesi de diğer 

gecelerimiz gibi her birimiz için birer tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. 

İnsanoğlu için adeta her yıl hesaplaşma durakları olan bu rahmet geceleri; varlığımızı yeniden 

gözden geçirme, kendimize dönme, muhasebe ve tefekkür etme, kendimizi sorgulama, zaman zaman 

ihmal ettiğimiz kulluğumuzun farkına varma, kendimize çeki düzen verme, geçici olanla kalıcı olanı 

ayırt etme, kalp gözümüzü açma ve gönül dünyamızı temizleme imkânları kazandıran birer fırsat 

olarak değerlendirilmelidir. Bizler, bu geceler sayesinde zaman zaman ihmal ettiğimiz kulluğumuzun 

farkına varıyor, kendimize çeki düzen veriyor, Cenab-ı Hakk’la olan ilişkilerimizi yeniden tanzim etme 

fırsatı buluyoruz. Bu geceler bizleri, Kur’an ve sünnet ölçüleri ışığında geçmişimizle yüzleşmeye, 

bugünümüzü değerlendirmeye, yarınımızı inşa etmeye davet etmektedir. 

Bu kutlu gece hem nedamet hem de umut zamanıdır. Bu gece, ruha ağır gelen her türlü 

sıkıntıdan, mümini inciten her türlü hatadan, insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtulmak, “berat 

etmek” için eşsiz bir fırsattır. 

Ramazanın müjdecisi.. .Şaban ayının yarısı gecesi... Berat... 

Berat... borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraet etme, kurtulma. günahlardan arınma, temize 

çıkma, ilâhî af ve rahmete nâil olma. 

Her yıl idrak ettiğimiz kutlu bir zaman dilimi olan Berat Kandili; hem düşünce, tefekkür ve 

anlamlar dünyamıza hem de gönül dünyamıza üç şeyi kazandırır: 

1. Berat Kandili, bize her türlü şer, kötülük, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, 

onlardan teberra ederek uzak kalmayı öğretir. Zira berat etmek, berâ ve velâ gibi iki önemli 

adımın sonucunda gerçekleşen bir zirvedir. Bu iki adımdan ilki berâdır ki, şerden, fesattan, 

vicdansızlıktan, insafsızlıktan, kötüden ve kötülükten teberra etmek, uzak durmak anlamına gelir. Bu 

geceyi idrak eden her mümin, kötülüğe olan mesafesini ölçmeli, kötülüğe giden yolları kapatmaya bir 



kere daha karar vermelidir. 

Berâ, her türlü çirkinlik, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, arzularımızın, tutkularımızın, 

heva ve heveslerimizin, bencilliklerimizin egemenliğinden, nefsimizin esaretinden kurtularak gerçek 

özgürlük ve hürriyet olan beratımıza nasıl kavuşacağımızı öğretir. Bu öyle bir özgürlük gecesidir ki, 

bizi bitmek bilmeyen heves ve arzulardan, benliğimizi esir alan hırs ve tutkulardan, kardeşliğimizi 

zedeleyen bencilliklerden uzaklaşmaya çağırır. Nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarına karşı her zaman 

yüksek bir teyakkuzda olma bilincini diri tutar. Berat, kurtuluşun adıdır. 

Müslümanlar bu gecede kendilerini, hayatlarını, hayal ve beklentilerini planlayarak, onları 

Kur’an ve sünnet ölçüleri içinde bir kere daha gözden geçirerek aslında gerçek mü’min olma ve rıza-yı 

Bâri’yi kazanma yolunda kayda değer mesafe kat etme imkânına sahip olurlar. Bu mübarek gecenin 

sunduğu manevi iklimde beratı almanın Yüce Rabbimiz’in ilahî mesajına kulak vermekle, Sevgili 

Peygamberimiz (sas)’in miras bırakmış olduğu sünneti ve ahlakî erdemleri hayata yansıtmakla 

mümkün olacağını bir kez daha anlarlar. 

Beratın ikinci adımı ise velâdır ki, bu da sadece kötülükten uzaklaşmakla yetinmeyip iyiliğe 

yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmak anlamına gelir. 

Her türlü çirkinliği hayatından çıkaran mümin için Berat kandili, Allah’a dost olma, hakkın 

yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir. Beratın ilk şartı kimden berî, kime yakın 

olacağımızı bilmektir. Bu gece, adımızın Cenab-ı Hak katında nasıl anılmasını istediğimize karar 

verme gecesidir. 

2. Berat Kandili, arzularımızın, tutkularımızın, bencilliklerimizin egemenliğinden, 

esaretinden kurtularak gerçek özgürlük beratımıza nasıl kavuşacağımızı öğretir. Bizi 

günahla buluşturan her türlü bağdan kurtulmak, bir şekilde ruhumuza sızmayı başarmış şer ve 

mefsedetten, fitne ve fesattan azad olmak, şeytanın her türlü oyun ve desiselerine karşı dirayet 

kazanma konusunda bize kalıcı, geliştirici bir bilinç kazandırır. Nefis ve şeytana ve onların hilelerine 

karşı her zaman yüksek bir teyakkuzda olmayı hatırlatır. 

Günahlarımızın beraatı ancak misakımızı hatırlayarak ahdimize uygun olamayan 

davranışlarımızdan vazgeçerek Rabbimizin mağfiretiyle gerçekleşir. 

3. Her yıl mübarek Ramazan ayına on beş gün kala idrak ettiğimiz Berat Kandili, Yüce 

Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı 

öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize, yaratılıştan kardeşlerimize ve tüm 

kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. 

Berat Kandilinin bize öğrettiği en önemli hususlardan biri sadece Allah’ın affına mazhar 



olmak değil, affedici olmaktır. Zira Allah’tan af bekleyen affedici olur. Allah’tan bağışlanma dileyen 

bağışlayıcı olur. Allah’ın hoşnutluğunu isteyen, hiç kimseyi hor ve hakir görmez. Allah’ın sevgisine 

ulaşmak isteyen, daima yüreğinde sevgi ve merhamet taşır. 

Beratın en derin anlamı ise, bağışlanmadır. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret 

gecesidir. Sevgili Peygamberimiz’in, (sas), bu gecede Allah’a bol bol ibadet edilmesini, gündüzünde 

ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve o gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî 

ederek fecre kadar: 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! 

Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, 

Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.) buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. 

Berat, aynı zamanda kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve 

intikam duygularını aşma günüdür. Yaradan’ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür. Berat, 

tövbe ve dua zamanıdır. 

Beratımız kendi elimizdedir. Zira bu dünyada yapıp ettiklerimizle öte dünyada haşrolacağız. 

Bu dünyadaki amellerimizle mahşer günü dirileceğiz. Bu dünyanın kalpleri karartan atmosferini 

değiştiremezsek dirilişimizi gerçekleştiremeyiz. Hesap gününden önce dirilmediğimiz takdirde diriliş 

günümüzdeki hesabımız zorlaşır. Bu geceyi yeniden dirilmek için bir milat kabul edelim ve hem 

gelecek olan Ramazanımız hem de geri kalan ömrümüz bozgunculuk ve ifsad ile değil; imar ve inşa ile 

geçsin. 

Bu gece vesilesiyle, “insanlık için gönderilmiş hayırlı bir ümmetsin fertleri olarak her birimize 

yüksek sorumluluklar düştüğünü unutmayalım. 

Zaman, kalbimizin en derin yerinden Rahman’a doğru bir yol açma zamanıdır. Bu gece hep 

birlikte Rabbimizden af dileyelim ve dua edelim. Ve hep beraber Rabbimize niyaz ederek diyelim ki: 

“Allah ’ım kalplerimizi yumuşat ve birbirimizi anlamamız için rahmetini tecelli ettir! Bize huzur ver, 

ülfet ver! Bizi kan dökücülerden eyleme. Bize merhamet duygusu ver! Bize şuur ver, izan ver ve bizi 

insaftan ayırma! Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme! Farklılıklarımızın fitne olarak 

kullanılmaması için bize basiret ve feraset ver! Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan 

kardeşlerimizi bağışla! Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz 

sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. ” 

Berat Kandilini fırsat bilerek iç dünyamıza doğru bir yolculuk yapalım. Bu bağışlanma 

mevsiminde bize düşen tefekkürdür, niyazdır, tevbedir. Bizler bu Berat Kandilinde silkelenme ve 

yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe edelim. Ahireti dünyaya tercih 

eder hale geldiğimiz, en yakınlarımızdan bile sevgi ve merhameti esirgediğimiz; eşimizi ve 



çocuklarımızı ihmal ettiğimiz; akrabalarımızı, yetimleri, kimsesizleri, mültecileri, ihtiyaç sahiplerini 

unuttuğumuz günler için, Rabbimizin bize emanet ettiği dünya evini harap ettiğimiz, nefislerimize 

zulmettiğimiz, zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatamadığımız ve gözyaşlarına ortak olamadığımız 

için, kendimiz için istediğimizi din kardeşlerimizden kıskandığımız; İslam coğrafyasında ikilik ve 

kavgayı sona erdiremediğimiz; kıvranan toprakların acısını dindiremediğimiz için tevbe edelim. Sevgili 

Peygamberimizin (sas) emrettiği üzere bir vücudun uzuvları, bir binanın tuğlaları gibi olamadığımız, 

kardeşlerimizin halleriyle hallenemediğimiz, dertleriyle dertlenemediğimiz acılarını acılarımız, 

sevinçlerini sevincimizi bilemediğimiz için tövbe edelim ki, tövbelerimiz beratımız olsun. Sadece dilde 

kalan değil, gönle inen, ruhta yankı bulan, özeleştiri ve tefekkür ihtiva eden bir tevbe ile kavli ve fiili 

olarak istiğfar edelim. 

İstikbalimizi, geleceğimizi ve hayatımızı Allah’ın rızasını kazanmak için yeniden plânlayalım. 

Umutlarımızı tazeleyerek tekrar yeşertelim. Sadece iyilik ve iyiliği egemen kılmak için çaba sarf 

edelim. 

Berat’ın yegâne sahibi elbette Yüce Rabbimizdir. Ancak her insanın beratı kendi elindedir. 

Zira biz O’na bir adım yaklaşırsak O bize bin adım yaklaşır. Biz kendi yapıp ettiklerimizi bilir, her 

türlü kötü amellerimizden nasuh tövbe ile uzaklaşır, salih amel ile O’na yönelirsek Allah’ın mağfireti 

şüphesiz bize erişir. Biz bize yapılanlar karşısında kin ve intikam duygularıyla hareket etmez ve 

affedici olursak, Allah da bizi affeder. Biz zorda ve darda kalanların zorluğuna ve darlığına yardım 

edersek, Allah da bizim zorluklarımızı ve darlıklarımızı ortadan kaldırır. Biz kendimiz için istediğimiz 

güzel şeyleri başkaları için de istersek, Allah da bize tüm güzellikleri ihsan eder. Biz anaya babaya 

iyilik eder ve yakınlarımızı gözetirsek, Allah da bizi hiçbir iyilikten mahrum etmez, her zaman 

yanımızda olur. Biz din, dil, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan tüm mazlumların yanında olursak, 

Allah da bizi zalimlerle imtihan etmez. Biz yanlış yaptıklarımızdan pişman olursak, Allah bizi doğru 

yola sevk eder ve kendi beratımızı ellerimizle almış oluruz. İşte bu gece bütün bunları düşünerek 

beratımızı hak edip etmediğimizin muhasebesini yapacağımız bir gecedir. 

Yeryüzünü nimetleriyle donatan Rabbimizin verdikleri karşısında şükran duygusunu ifa ederek 

mülke ve eşyaya bakışımızı değiştirmeye vesile yapacağımız bu gecelerde elde ettiklerimizin, 

hayatımızın bütün gün ve gecelerine ahlak olarak yansımasını dua ve niyazlarımızda istemeliyiz. Biz 

müminlerin hırsları, tutkuları ve arzuları sadece ve sadece Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır. 

Allah’ın rızası sadece Rabbimize yaptığımız ibadetlerimizle sınırlı olmayıp tüm beşeri ilişkilerdeki 

ahlaki tutum ve davranışlarımızda da Rabbimizin rızasını kazanma arzu ve iştiyakını içimizde 

barındırmalıyız. Rabbimizin rızasına muvafık olmayan her türlü dünyevi çıkar ve isteklerden bizi beri 

kılması için beraat gecesini bir fırsat gecesi olarak görmeliyiz. 



Gündelik hayatın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlara, manevi hayatın ihmaliyle daralan 

kalplere, bir kandil olması dileğiyle milletimizin, gönül coğrafyamızın ve tüm İslâm âleminin Berat 

Kandili mübarek olsun. Berat gecesi başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âleminin her türlü dertlerden 

ve sıkıntılardan bir an evvel kurtulmasına; İslâm ülkelerinde kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve 

güven ortamının yeniden tesis edilmesine, İslâm ülkelerinin tekrar ilim ve medeniyet, barış ve esenlik 

coğrafyasına dönüşmesine, fitne ateşinden, kargaşa ve kaos ortamından teberra etmesine vesile olsun. 

Yüce Mevla’mız, günah yüklerinden arınmış; suçlarından berat etmiş; hayra anahtar, şerre kilit 

olmaya azmetmiş; yüreğini imana açmış, ömrünü salih amellere adamış kullar olarak Ramazan’a 

ulaşmamızı nasip eylesin. 


