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Berat, Arapça “berae-beraet” kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Beraet, sözlükte "iki şey 

“arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün 

bulunmaması" anlamına gelir.  

Kur’ân-ı Kerîm’de “berâet” kelimesi iki yerde geçmektedir. Bunlardan biri olan el-Kamer Sûre-i 

Celîlesinin 43. âyet-i kerîmesinde  “suçsuzluk, kurtuluş belgesi” anlamında kullanılmıştır. Hadîs-i 

şerîflerde de “berâet”, umumiyetle, “günahtan kurtulma, bir işten veya bir zümreden uzak olma” 

anlamlarında kullanılmıştır. Berat Gecesi için hadis-i şerîflerde, “Şaban’ın ortasındaki gece, 

mübarek gece", "rahmet gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Şaban-ı Şerîf ayının 

on dördünü on beşine bağlayan gece, 07 Nisan 2020 Salı gecesini Çarşamba Gününe bağlayan 

gece (bu gece) Berat Gecesidir. 

Berat Gecesi; Rabbimizin feyiz ve bereketinin zirvelere çıktığı gecelerden birisidir. Bu gece; feyiz 

ve bereketin çokluğu sebebiyle “Mübarek”, bizlerin günahlarının af ve mağfiret olması sebebiyle 

“Beraet”, bizleri bol bol nimetlere kavuşturması sebebiyle “Rahmet” gibi isimlerle anılmaktadır. 

Bazı âlimlerimiz, Duhan Sûre-i Celîlesinin ilk ayet-i kerimelerinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği 

ifade edilen mübarek gecenin Şaban-ı Şerîf’in 15. gecesi olduğunu ifade etmişlerdir. Bu indirilmenin 

Kur’ân-ı Kerîm’in Levh-i Mahfûz’dan dünya semasına olduğu da ifade etmek gerekir. Nitekim Kur’ân-

ı Kerîm’in Ramazan-ı Şerîf ayında ve Kadir Gecesinde indirildiğini bildiren âyet-i kerîmelerin de 

olduğunu biliyoruz. Bu konuyu başka bir ifadeyle şöyle ifade edebiliriz: “Kur’ân-ı Kerim’in iki türlü 

indirilişi vardır. Bunlardan birisi Levh-i Mahfûz’dan birinci kat semadaki Beytü’l İzzet denilen 

makama indiriliştir. Diğeri ise Hz. Peygamber’e (s.a.v.) indirilmeye başlandığı gecedir.” 

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bir hadis-i şerîflerinde, "Allah Teâla, rahmetiyle, Şaban’ın on beşinci 

gecesi dünya semâsında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının tüyleri sayısından daha fazla 

kişiyi bağışlar." buyurduğu rivayet edilmiştir. (Tirmizi, Savm, 39; İbn Mâce, İkâme, 191). Bu hadis-

i şerîf ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Rabbimizin (c.c.) Müslümanlardan çok fazla kimsenin Berat 

Gecesinde bağışlanacağı müjdesini biz ümmetine bildirmiştir. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) başka bir hadis-i şerîflerinde de, “Şaban ayının 15. gecesini 

ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semâsına 

rahmetiyle tecelli eder ve '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." buyurmuştur. (İbn Mâce, İkâme, 191.) 



Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bizlere bu hadis-i şerîfleriyle, Yüce Mevlâmızın da Kur’ân-ı 

Kerîm’de buyurduğu gibi Allah-u Teâla Hazretleri’nin (c.c.) rahmetinden, bağışlamasından ümit 

kesmememiz gerektiğini bir kez daha gündemimize getirmekte, eksikliklerimizi tespit edip, Rabbimize 

(c.c.) yönelebileceğimizi, biz ümmetine beyan etmektedir. 

Bu kadar güzel haberlerle bizleri müjdeleyen Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.); Rabbimizin, “Allah’a 

(c.c.) şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile 

münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam 

edenlerin yüzüne bakmayacağını” (Buhârî Et-Terğîb ve’t-Terhîb, II, 118.) buyurduğunu ifâde 

ederek, bu kimselerin Berat Gecesi’nden istifâde edemeyeceğini de biz ümmetine bildirmiştir. 

COVİD-19 ile dünya ve toplum olarak mücadele ettiğimiz, evimize, ailemize, kendimize ve 

ruhumuza döndüğümüz bugünlerde belâ ve musibetlerden korunmanın mânevî tedbirinin, tevbe-i 

istiğfâr ile Rabbimize yalvarmak olduğunu bir kez hatırlamalıyız. Bu anlamda Berat gecesi, bizler için 

Rabbimize bütün benliğimizle dönmenin, nâfile ibadetlerimizi artırmanın bir vesilesi olarak 

değerlendirmeliyiz.  

Bu duygu ve düşüncelerle,  Berat kandilinizi tebrik eder, bu mübarek gün ve geceleri salih 

amellerle ihyâ ederek, Hak katında cümlemizin beratına vesîle olmasını; yine bu mübarek günler 

hürmetine, vatanımızı, milletimizi ve İslâm Âlemini ilâhi rahmet ve bereketlere kavuşturmasını, Yüce 

Rabbimiz’den niyâz ederiz.        
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