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Bu gecenin, şu ayeti kerimede bildirilen gece olduğu s&ouml;ylenmiştir.
&#1601;&#1616;&#1610;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1615;&#1601;&#1618;&#1585;&#1614;&#1602;&#1615;
&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615; &#1571;&#1614;&#1605;&#1618;&#1585;&#1613;
&#1581;&#1614;&#1603;&#1616;&#1610;&#1605;&#1613; &ldquo;O gecede her hikmetli iş,
belirlenip h&uuml;kme bağlanır.&rdquo;[1] Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle
'M&uuml;barek', Kulların g&uuml;nahlarının affolunması ve temize &ccedil;ıkmaları sebebiyle
'Berat', Kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle 'Rahmet', Geceyi iyi değerlendiren kulların
se&ccedil;ilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle 'Berae veya Sakk' adı da verilir. Vergi
&ouml;dendiği zaman nasıl ki vergi bor&ccedil;lusuna borcundan kurtulduğunu g&ouml;steren bir
belge veriliyorsa, Allah Azze ve Celle de Berat Gecesinde m&uuml;min kullarına berat yazar.
"Berat, beraet" kelimesi "el-ber&acirc;e" kelimesinin T&uuml;rk&ccedil;edeki kullanılış şeklidir. Beri
olmak, aklanmak, temiz ve su&ccedil;suz &ccedil;ıkmak demektir.&nbsp; "Ber&acirc;et" iki şey
arasında ilişki olmaması, kişinin bir y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kten kurtulması veya
y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n bulunmaması anlamına gelmektedir.
M&uuml;minlerin bu gece g&uuml;nah y&uuml;klerinden kurtulup İl&acirc;h&icirc; bağışa ermeleri
umulduğu i&ccedil;in de Beraat Gecesi denmiştir.&nbsp; Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi
vesellem)&nbsp; &ldquo;Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar kabul olur. Bunlar; Recep
ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma ve Bayram geceleridir&rdquo; [2]
buyurmuştur. Bir kısım &acirc;limlerin, kıblenin Kud&uuml;s'teki Mescid-i Aks&acirc;'dan
Mekke'deki K&acirc;be istikametine &ccedil;evrilmesinin Hicretin ikinci yılında Beraat Gecesinde
ger&ccedil;ekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir &ouml;nem kazandırmaktadır. Ş&ouml;yle
denilmiştir: Yery&uuml;z&uuml;ndeki M&uuml;sl&uuml;manların iki bayram g&uuml;n&uuml;
olduğu gibi, g&ouml;klerdeki meleklerin de iki bayram gecesi vardır. Meleklerin iki bayram
gecesinden biri, Ş&acirc;ban ayının on beşinci gecesi olan Beraat gecesi; diğeri ise Kadir
gecesidir.&nbsp; M&uuml;sl&uuml;manların iki bayram g&uuml;n&uuml; ise; Ramazan ve kurban
bayramı g&uuml;nleridir. Bu sebeple Ş&acirc;ban ayının on beşinci gecesi olan Beraat gecesi
meleklerin bayram gecesi olarak isimlendirilmiştir.&nbsp; Beraat gecesine 'Kefaret gecesi' de
denilir. Bir hadis-i şerifte Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem): "Kim bayram gecesini ve
Ş&acirc;ban ayının on beşinci (Berat) gecesini ibadetle ihya ederse, kalplerin
&ouml;ld&uuml;ğ&uuml; g&uuml;nde o kişinin kalbi &ouml;lmez"[3] buyurmuştur.&nbsp; Bu
gecenin bir adı da "Şefaat gecesi" dir. Bunun delili şu hadis-i şeriftir:
"Res&ucirc;lullah (sallallahu aleyhi vesellem) Şaban ayının on &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;
gecesi &uuml;mmetine şefaat etmek i&ccedil;in dua edip yalvardı; kendisine, &uuml;mmetinin
&uuml;&ccedil;te birine şefaat etme izni verildi. On d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; gecesi yine dua
edip yalvardı; bu sefer &uuml;&ccedil;te ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci gecesi bir
daha yalvardı, bu sefer de, ka&ccedil;ak develer gibi Allah'tan ka&ccedil;anlar dışında
b&uuml;t&uuml;n &uuml;mmetine şefaat etme izni verildi."[4]&nbsp;
Bu gecenin diğer bir ismi de "Mağfiret gecesi"dir. Şu hadis-i şerif buna işaret eder:
"Allah Te&acirc;l&acirc; Şaban&rsquo;ın on beşinci gecesi kullarına nazar eder ve
yery&uuml;z&uuml;nde bulunanlardan şirk koşanlarla haset edenler hari&ccedil;, b&uuml;t&uuml;n
m&uuml;minleri mağfiret eder."[5] Diğer hadislerde, bu affın dışında tutulanlar i&ccedil;inde,
haksız yere cana kıyanlar, anne babasına asi olanlar, s&uuml;rekli i&ccedil;ki i&ccedil;enler ve
akraba ile hukukunu kesenler de zikredilmiştir.&nbsp; Rabbimiz, Beraat gecesi t&ouml;vbe, istiğfar
ederek pişmanlık duyan g&uuml;nahk&acirc;rların c&uuml;mlesini affedeceğini bildiriyor. Ancak şu

sekiz sınıfın &ldquo;Kesin T&ouml;vbe Etmedik&ccedil;e&rdquo; bu aftan istifadelerinin
olamayacağını da işaret ediyor:&nbsp; 1,&nbsp; Allah'a şirk koşanlar.&nbsp; 2, Ana-babalarına
isyan eden, onların kalplerini kırıp g&ouml;n&uuml;llerini yıkanlar.&nbsp; 3, İ&ccedil;kiye devam
edenler.&nbsp; 4, Falcılık edip gelecekten haber verenler.&nbsp; 5, Din kardeşine besledikleri
kinden vazge&ccedil;mek istemeyenler.&nbsp; 6, Adam &ouml;ld&uuml;rmekten pişmanlık
duymayanlar.&nbsp; 7, Nik&acirc;hsız aile ile yaşayanlar.&nbsp; 8, Akrabalarıyla al&acirc;kayı
kesip ihmal edenler.&nbsp; Ş&uuml;phesiz ki bu g&uuml;nahların sahipleri bu gecede derin bir
t&ouml;vbe-istiğfarda bulunur da, kesin pişmanlık haline girerlerse İl&acirc;h&icirc; aftan
yararlanırlar. Ebu H&uuml;reyre&rsquo;den rivayet edildiğine g&ouml;re: Res&uuml;lullah
Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) ş&ouml;yle buyurmuştur: &ldquo;Şaban ayının on beşinci
gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; ş&ouml;yle dedi: &ldquo;Ya Muhammed, başını
semaya kaldır. Sordum. &ldquo;Bu gece nasıl bir gecedir? Ş&ouml;yle anlattı: &ldquo;Bu gece,
Allah Te&acirc;l&acirc;, rahmet kapılarından &uuml;&ccedil; y&uuml;z tanesini a&ccedil;ar.
Kendisine şirk koşmayan hemen herkesi bağışlar. Meğerki bağışlayacağı kimseler
b&uuml;y&uuml;c&uuml;, k&acirc;hin, devamlı şarap i&ccedil;en, faizciliğe ve zinaya devam eden
kimselerden olsun. Bu kimseler t&ouml;vbe edinceye kadar, Allah Te&acirc;l&acirc; onları
bağışlamaz. Gecenin d&ouml;rtte biri ge&ccedil;tikten sonra, Cebrail (a.s.) yine geldi ve
ş&ouml;yle dedi: "Ya Muhammed başını kaldır. Bir de baktım ki, cennet kapıları a&ccedil;ılmış.
Cennetin birinci kapısında dahi bir melek durmuş ş&ouml;yle sesleniyor: "Ne mutlu bu gece
r&uuml;k&ucirc; edenlere. İkinci kapıdan dahi bir melek durmuş ş&ouml;yle sesleniyordu: "Bu gece
secde edenlere ne mutlu". &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kapıda duran melek dahi, ş&ouml;yle
sesleniyordu: "Bu gece dua edenlere ne mutlu." D&ouml;rd&uuml;nc&uuml; kapıda duran melek
dahi ş&ouml;yle sesleniyordu: "Bu gece, Allah'ı zikredenlere ne mutlu". Beşinci kapıda duran
melek dahi, ş&ouml;yle sesleniyordu: "Bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu."
Altıncı kapıda duran melek dahi, ş&ouml;yle sesleniyordu: "Bu gece M&uuml;sl&uuml;manlara ne
mutlu." Yedinci kapıda da bir melek durmuş ş&ouml;yle sesleniyordu: "G&uuml;nahının
bağışlanmasını dileyen yok mu ki, g&uuml;nahları bağışlansın. Bunları g&ouml;rd&uuml;kten
sonra, Cebrail'e sordum: "Bu kapılar ne zamana kadar a&ccedil;ık kalacak? Ş&ouml;yle dedi: "Ya
Muhammed, Allah Te&acirc;l&acirc; bu gece, Kelb kabilesinin koyunlarının t&uuml;yleri sayısı
kadar kimseyi cehennemden azat eder." Berat Gecesinin beş ayrı &ouml;zelliği var. 1.
B&uuml;t&uuml;n hikmetli işlerin ayırımına başlanması. 2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer
vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması. 3. İl&acirc;hi rahmetin b&uuml;t&uuml;n &acirc;lemi
kuşatması. 4. Allah'ın af ve bağışlamasının coşması. 5. Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin
verilmiş olması. Zemzem kuyusunun bu gecede a&ccedil;ık bir şekilde coşup &ccedil;oğalması da
bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır.[6] Berat Gecesi eşsiz bir
fırsattır. Bu fırsatı değerlendirip g&uuml;nahlarını affettirebilen, g&ouml;nl&uuml;nden
ge&ccedil;irdiklerini b&uuml;t&uuml;n samimiyetiyle Cenab-ı Hakka iletip isteklerini Ondan talep
eden ve belalardan Ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır. Buna karşılık, her tarafı kuşatan
rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan da ne kadar bedbahttır. Bedi&uuml;zzaman (r.ah)
hazretleri ş&ouml;yle buyurmuştur: &lsquo;&rsquo;İşlenen sevaplı amellerin değeri başka
zamanlarda on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir. Mesel&acirc; başka zamanlarda okuduğumuz bir
tek Kur'an harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir. Bu
bakımdan tam bir ihl&acirc;sla &ccedil;alışıp ihyasına gayret g&ouml;sterebildiğimiz takdirde Berat
Kandili elli bin senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece i&ccedil;inde bize kazandırabilir. Onun
i&ccedil;in elden geldiği kadar Kur'an ve istiğfar ve sal&acirc;vatla meşgul olmak b&uuml;y&uuml;k
bir k&acirc;rdır.&rsquo;&rsquo;[7] İmam S&uuml;bk&icirc; (rh.a.), tefsirinde ş&ouml;yle der: "Berat
gecesi, yıl i&ccedil;inde işlenen g&uuml;nahlara kefaret; cuma gecesi, hafta i&ccedil;inde işlenen
g&uuml;nahlara kefaret; Kadir gecesi ise &ouml;m&uuml;r i&ccedil;inde işlenen g&uuml;nahlara

kefarettir." Beraat Gecesinin &Ouml;zelliği ve &Ouml;nemi&nbsp; Nasıl d&uuml;nya işlerimizde
genellikle yıllık bir kar-zarar hesabı yapıyor ve bu hesaba g&ouml;re gelecekle ilgili plan ve
program hazırlıyorsak; ahiretimizle ilgili hesapları da yapmamız gereklidir. Bu gece b&ouml;yle bir
muhasebe i&ccedil;in bulunmaz fırsattır. Duhan S&ucirc;resinin 2. 3. ve 4. &acirc;yetlerinin Beraat
Gecesinden bahsettiği bildirilmektedir. &Acirc;yetlerin meali ş&ouml;yle:&nbsp; "O apa&ccedil;ık
kitaba and olsun ki, biz onu ger&ccedil;ekten m&uuml;barek bir gecede indirdik.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; biz onunla insanları uyarmaktayız. B&uuml;t&uuml;n hikmetli işler o
gecede tefrik olunur." Bu &acirc;yetler hakkında iki g&ouml;r&uuml;ş vardır. &Ccedil;oğu tefsir
alimlerinin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ne g&ouml;re, bu m&uuml;barek gece Kadir Gecesidir. İkrime
bin Ebi Cehil'in de d&acirc;hil olduğu bir grup &acirc;lim ise; bu gecenin Beraat Gecesi olduğunu
s&ouml;ylemişlerdir. Her iki tefsiri birleştiren diğer bir g&ouml;r&uuml;şe g&ouml;re de, hikmetli
işlerin ayırımının yapılmasına Beraat Gecesinde başlanmakta ve bu işlem Kadir Gecesine kadar
devam etmektedir. Bu hikmetli işler nelerdir ve &acirc;yetin m&acirc;nası nedir?&nbsp; Yıllık Kader
Programı&nbsp; At b. Yesar (rh.a) ş&ouml;yle rivayet eder: &ldquo;Şaban ayının on beşinci gecesi
olunca, gelecek yılın Şaban ayına kadar &ouml;lecek olanların isimleri yazılarak &ouml;l&uuml;m
meleğine verilir. İnsan bir yanda ağa&ccedil; diker, evlenir, bina yapar; ama ismi &ouml;lecekler
listesine kaydedilmiştir! &Ouml;l&uuml;m meleği, &ouml;l&uuml;m anının gelerek emri yerine
getirmeyi bekler.&rdquo; İbni Abbas'tan rivayet edildiğine g&ouml;re, hikmetli işlerin birbirinden
ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir:&nbsp; Bu seneden gelecek seneye kadar meydana
gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik,
fakirlik, &ouml;l&uuml;mler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu
devrede takdir olunur. Herkesin ve her şeyin o sene i&ccedil;indeki mukadderatı kaydedilir.&nbsp;
Rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhissel&acirc;ma verilir.&nbsp; Savaşlarla ilgili defterler Cebrail
Aleyhissalama verilir.&nbsp; Ameller n&uuml;shası d&uuml;nya semasında g&ouml;revli melek
olan İsmail'e verilir. &Ouml;l&uuml;m ve musibetlerle ilgili defter de Azrail Aleyhissel&acirc;ma
teslim edilir.&nbsp; Fahreddin er-R&acirc;z&icirc;&rsquo;nin (rah.a) a&ccedil;ıklamasına
g&ouml;re bu defterlerin d&uuml;zenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde
tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.[8] Kur'&acirc;n'ın bu gecede indirilmesi meselesine
ise ş&ouml;yle bir a&ccedil;ıklama getirilmektedir:&nbsp;
&lsquo;&rsquo;Beraat gecesi, Kuran-ı Kerim&rsquo;in Levh-i Mahfuzdan d&uuml;nya semasına
toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamberimize ilk kez ve
par&ccedil;a par&ccedil;a indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.&rsquo;&rsquo; Beraat
Gecesi Duası&nbsp; Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) bu gece Rabbine
ş&ouml;yle dua etmiştir:
"Allah&rsquo;ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim.
Sana gereği gibi hamd etmekten &acirc;cizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi y&uuml;cesin.&rdquo;
[9] Bazı m&acirc;na b&uuml;y&uuml;klerinin de ş&ouml;yle bir duası vardır:&nbsp;
"Allah&rsquo;ım, şayet ismimi sa&icirc;dler (iyilerin) defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet
ismimi şakiler (k&ouml;t&uuml;lerin) defterine yazdıysan oradan sil. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Sen
buyurdun ki, &ldquo;Allah dilediğini&nbsp; siler, yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz
Onun katındadır."[10]
Peki, bizler b&ouml;ylesine &ouml;nemli bir geceyi nasıl değerlendirmeliyiz? Bu geceyi ibadet ve
taatle ge&ccedil;irmenin pek &ccedil;ok sevabı ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-i Ekrem
(sallallahu aleyhi vesellem) ş&ouml;yle buyurmuştur:&nbsp; &ldquo;Şaban ayının yarısı (Beraat
gecesi) olduğunda, gecesinde kalkın ibadet edin, g&uuml;nd&uuml;z&uuml;nde de oru&ccedil;
tutun! Muhakkak ki y&uuml;ce Allah, o g&uuml;nde d&uuml;nya semasına iner ve imsak vaktine
kadar ş&ouml;yle der: Affedilmeyi dileyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim.

Şifa dileyen yok mu, şifa vereyim. Şunu isteyen yok mu vereyim&hellip;&rdquo; [11]&nbsp; Bu
geceye mahsus belirli bir ibadet yoktur. Gecenin manevi değeri dolayısıyla &ccedil;ok&ccedil;a
t&ouml;vbe ve istiğfarla, namaz, Kur'an tilaveti, zikir ve sal&acirc;vatla, hayır dualarla
ge&ccedil;irilmesi, bu gece vesilesiyle muhta&ccedil;lara yardım ve benzeri hayırlı amellere
&ouml;zel bir &ouml;nem verilmesi m&uuml;stehabtır. Kaza namazının kılınması daha isabetli
olacaktır.&nbsp; - Bilhassa m&uuml;barek gecelere &ouml;zel mevlid-i şerif okuması sağlanmalı,
mevlidleri saygı ve h&ucirc;şu i&ccedil;inde dinlemeli, Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem)
&rsquo;in m&uuml;barek ruhuna sal&acirc;t ve selam okumalıyız.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&uuml;barek geceler, duaların Allah&rsquo;a arz edilmesi, pişmanlık g&ouml;zyaşlarıyla
g&uuml;nahların silinmesi, yapılan ibadetlere verilen sevabın katlanması bakımından birer
b&uuml;y&uuml;k fırsattır. - &Ouml;ncelikle b&ouml;yle zamanlarda kulluğumuzu g&ouml;zden
ge&ccedil;irerek, eksik ve hatalarımızı ele almalı ve bunları d&uuml;zeltebilmenin yollarını
aramalıyız. Yani hesaba &ccedil;ekilmeden &ouml;nce burada kendimizi hesaba &ccedil;ekmeliyiz,
her gece ve d&uuml;nyalık işlerin muhasebesini yaptığımız gibi bug&uuml;nlerde de manevi
kazan&ccedil; ve kayıplarımızın muhasebesi yapmalıyız ki ahiretteki hesabımız kolay olsun. - Bu
m&uuml;barek geceyi g&uuml;nahlarımızın affı i&ccedil;in bir fırsat bilmeli ve bol bol t&ouml;vbe
ve istiğfarda bulunmalıyız. &Ouml;zellikle M&uuml;sl&uuml;manların i&ccedil;inde bulunduğu
sıkıntıları d&uuml;ş&uuml;nerek dua edip Allah&rsquo;a yalvarmalıyız. - Eğer kaza namazlarımız
varsa bunları kılma yoluna gitmeli, kaza namazımız yoksa bile, &ccedil;ok&ccedil;a nafile namaz
kılmaya &ccedil;alışmalı ve &ouml;zellikle geceleri iyi değerlendirmeliyiz. - İmk&acirc;nımız
nispetinde &ccedil;ok&ccedil;a Kur&rsquo;an okumalıyız. - Akrabalarla, komşularla ve
dostlarımızla olan yakınlığımızı bir kat daha artırmalı ve yapacağımız ziyaretlerle onların
g&ouml;nl&uuml;n&uuml; almalıyız. Onları sohbet meclislerine davet, hayır hasenata teşvik ederek
kendilerinin de bu feyzli, bereketli zamanlardan istifade etmelerini sağlamalıyız. - Etrafımızdaki
fakir fukaraya yardım etmeli, imk&acirc;nımız &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;nde sadaka vermeli,
fakir &ouml;ğrencilerin okuması i&ccedil;in onların elinden tutmalıyız. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu
zaman dilimlerinde vereceğimiz sadakalar veya zek&acirc;tlar bize kat kat sevap getirecektir. İftar
yemeklerine katılmalı, g&uuml;c&uuml;m&uuml;z nispetinde iftar vermeli, bir yudum su dahi olsa
iftar yemeklerine katkıda bulunmalıyız. Allah Te&acirc;l&acirc;, sadatların dua ve bereketiyle
b&ouml;ylesine m&uuml;barek gecelerden azami derecede istifade etmeyi bizlere nasip etsin
inşallah. &Acirc;min.
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