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ALLAH’A YAKIN OLMA ARAYIŞI:
KURBAN
Aziz Müminler!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “De ki: ‘Şüphesiz namazım da, diğer
ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de sadece ve
sadece Âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.’ ”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Âdemoğlu kurban bayramı
günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha
sevimli bir ibadet yapmış olamaz...”2
Kıymetli Kardeşlerim!
Yüce Allah’a manen yakınlaşmamıza ve
kardeşliğimizin pekişmesine vesile olan kurban
bayramının heyecanı bir kez daha yüreklerimizi sardı.
Bizleri bu mübarek günlere ulaştıran Yüce Rabbimize
sonsuz hamd-u senalar olsun. Önümüzdeki Cuma günü,
müminler olarak hep birlikte bayramı idrak edeceğiz.
Kurbanlarımızdan elde edeceğimiz sevabın sevinciyle ve
bayramın coşkusuyla en büyük arzumuz olan
Rabbimizin rızasına beraberce ulaşmaya çalışacağız.
Aziz Kardeşlerim!
Kurban, yüce Allah’a yakın olma arayışıdır.
Kurban, teslimiyet ve sadakatin, sevgi ve vefanın,
fedakârlık ve paylaşmanın adıdır.
Kurban, nice hikmet ve ibretlerle dolu manevi bir
yolculuktur. Bu yolculukta ihlas ve samimiyet sınavına
tabi tutulan Âdem (a.s)’ın evlatları Habil ile Kabil’i
hatırlarız. Bu sınavda ihlas ve kanaatkârlık kazanırken,
samimiyetsizlik ve tamahkârlık kaybetmiştir. Zira bütün
ibadetlerin kabul şartı ihlas ve samimiyettir.
Kardeşlerim!
Kurban ibadetinde sadakat ve teslimiyet
sınavından geçen İbrahim (a.s) ve oğlu İsmail (a.s)’ın
hatırası vardır. Bu imtihanda Hz. İbrahim ve ciğerparesi
Hz. İsmail, sahip olunan her şeyin Allah yolunda
tereddütsüz feda edilebileceğini göstermişlerdir. O gün
bugündür müminler, sadakatin zirvesinde İbrahim
(a.s)’ı,
teslimiyetin
zirvesinde
İsmail
(a.s)’ı
görmüşlerdir.
Ve nitekim kurban ibadetinde Efendimiz
Muhammed Mustafa (s.a.s)’in vefası, fedakârlığı ve
cömertliği vardır. Onun ümmetinde kurban, paylaşma,
yardımlaşma ve kardeşlik sınavının adı olmuştur.

Muhterem Müslümanlar!
Kurbanlarımız, bir taraftan bizi Rabbimize
yakınlaştırırken, bir taraftan da insanlığımıza anlam ve
derinlik katar. Kurban, her şeyden önce bizlere
sorumluluğumuzu hatırlatır. Hayatın akışı içerisinde
unuttuğumuz değerleri bir kere daha gözden
geçirmemize ve sırât-ı müstakim üzere sebat etmemize
vesile olur. Kurban, aslında nefsin arzu ve isteklerine
esir olmamayı, kulluk basamaklarında samimiyetle
yükselmeyi ifade eder. Zira kurbanımız, Rabbimize
sunduğumuz bir samimiyet ve kulluk beyanımızdır.
Rabbimiz, bu gerçeği bizlere şöyle haber verir:
“Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır;
Allah’a
ulaşan
yalnızca
takvanızdır,
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samimiyetinizdir.”
Kardeşlerim!
Kurban, Allah yolunda infak ve paylaşma
bilincimizin göstergesidir. Kurban, muhtaçların,
yoksulların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir.
Bayram yapamayanları bayram sevincine ortak etmektir.
Rabbimize yaklaşırken aynı zamanda komşularımıza,
akrabalarımıza, eş ve dostumuza, hâsılı birbirimize de
yakınlaşmaktır kurban. Bu yönüyle kurban, adını bile
duymadığımız nice ülkelerde daha önce hiç
görmediğimiz, tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız
bir yardım eli ve kardeşlik dokunuşudur.
Kardeşlerim!
Namaz, zekât, oruç, hac nasıl kendine has bir
ibadetse kurban da kendine has bir ibadettir. Yoksula,
kimsesize, ihtiyaç sahibine yardım etmek ve hayır
işlemek nasıl güzel bir ibadetse kurban da öyle güzel bir
ibadettir. Bu ibadetin de kendine özgü şartları, rükünleri
vardır. Kurbanda aslolan, nisap miktarı mala sahip olan
müminin gerekli şartları taşıyan hayvanı Allah rızası için
bizzat kurban etmesidir. Dolayısıyla kurban ibadeti,
maddi yardıma dönüştürülemez.
Kardeşlerim!
Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Türkiye Diyanet
Vakfımız, bu yıl da vekâletle kurban kesim
organizasyonu düzenlemektedir. Hem yurt içindeki hem
de yurt dışındaki mağdur ve muhtaç kardeşlerimize
cömert ve hayırsever milletimizin
kurbanları
ulaştırılacaktır. Bu vesileyle kardeşlik köprüleri
sağlamlaştırılmaya çalışılacaktır. Aziz milletimizin,
ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hediye edeceği her kurban,
insanlığın, kardeşliğin ölmediğinin; insafın merhametin
tükenmediğinin
kanıtı
olacaktır.
Milletimizin
yardımseverliğinin göstergesi olan kurbanlar; çaresize
“Biz varız”, muhtaca “Seninleyiz”, yoksula “Beraberiz”
anlamına gelecektir.
Kardeşlerim!
Kurban bağışları 1 Eylül tarihine kadar devam
edecek, müftülüklerimiz tatil günlerinde de hizmet
sunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbimizden
hepimizi bayrama huzur içerisinde kavuşturmasını ve
kurbanlarımızı kabul buyurmasını niyaz ediyorum.
En’âm, 6/162.
Tirmizî, Edâhî, 1.
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