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نِ ٱ �َِّ ٱبِۡسِم  ۡحَمٰ ِحیمِ ٱ لرَّ    لرَّ
ٓأَیَُّھا   َ ٱ  تَّقُواْ ٱَءاَمنُواْ    لَِّذینَ ٱیَٰ ا قَدََّمۡت ِلغَٖدۖ وَ   �َّ   تَّقُواْ ٱَوۡلتَنُظۡر نَۡفٞس مَّ

َۚ ٱ َ ٱإِنَّ  �َّ  َخبِیُرۢ بَِما تَۡعَملُونَ  �َّ
النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن فَقُوُموا  ذَا َكانَْت  ا  ملسو هيلع هللا ىلص   �َّ   رسولُ قَاَل   لَْیلَةُ 

 لَْیلََھا َوُصوُموا یَْوَمَھا
Muhterem Müslümanlar! 
Rahmet ve mağfiret iklimi olan üç ayların 

yarısına gelmiş bulunuyoruz. Regâib ve Mîrâc 
kandillerinden sonra Ramazan’ı şerifin son habercisi 
olan Berât Kandili’ni de idrak etmek üzereyiz. Haftaya 
perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edeceğimiz 
Berât kandilinizi tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 

Aziz Cemaat! 
Allah Resûlü (s.a.s) Berât gecesinde yapılacak 

ibadetin, dua ve niyazın affedilmemize vesile 
olacağını bizlere şöyle müjdelemiştir: “Şâban ayının 
on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise 
ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah 
Teala 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...’1 buyurur. 

Aziz Kardeşlerim 
Her yıl idrak ettiğimiz Berat gecesi, ilk olarak 

bizlere her türlü kötülükten beri olmamızı ifade eder. 
İkinci olarak ise kırılan kalpleri onarma, incinen 
onurları imar etme, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, 
nefret ve intikam duygularını aşma vesilesi olduğunu 
hatırlatır ve bu şekilde bizleri Ramazan ayına hazırlar. 

Ramazan’ın son habercisi olan Beraat kandili, 
ayrıca bizlere şunları hatırlatmaktadır; 

“On bir ayın sultanı Ramazan gönül dünyanıza 
misafirliğe geliyor; kalben hazırlıklı mısınız?!” 

“Kur’an ayı Ramazan yaklaşıyor; tefekküre 
geçmek için zihnen hazırlıklı mısınız?” 

“Ruhunuzu besleyecek ve sizi terbiye edecek 
olan oruç ayına sayılı günler kaldı; bedenen hazırlıklı 
mısınız?” 

“Ramazan’ın yolunu gözleyen yoksullar, 
çaresizler var; vicdanen hazırlıklı mısınız?” 

 
1 İbn Mâce, İkâmet, 191. 

 
Kıymetli Kardeşlerim! 
Ramazan’a yaklaşırken dünyada yaşanan 

olumsuzluklar şüphesiz insanlığı, Müslümanları ve 
bireysel olarak hepimizi etkilemeye başlamıştır. Bu tür 
zor zamanlarda birlik olmasını başaran toplumumuz 
için yine dayanışma zamanıdır. Zor ve sıkıntılı 
zamanlarda birlik, beraberlik ve dayanışmaya, 
yardımlaşmaya daha çok ihtiyacımız var. Bu konuda 
hep birlikte daha duyarlı ve dayanışma içerisinde 
olmamız milletimize, memleketimize desteğimizin bir 
ifadesi olacaktır. 

Hutbemi başta okumuş olduğum ayet-i 
Kerimenin meali ile bitiriyorum: «Ey inananlar! 
Allah'tan sakının; herkes yarına ne hazırladığına 
baksın; Allah'tan sakının, çünkü Allah 
işlediklerinizden haberdardır»2 

 

2 el-Haşr 59/18. 


