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 ْ ُ  َۙ ۪ َ َ ْ ِ َرّبِ ا ّٰ ِ  ۪ َ َ َي َو َ ْ َ ۪ َو ُ ُ ۪ َو َ َ .اِّنَ   

 ْ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ:  

  َ ا، َو ُ َ َ َ  ًَ ا َ ْ ِ إِ َ ّ َد ا َ ِ ا  ُ ُ وا، َو ُ َ ا َ َ  َ وا، َو ُ َ َ َ.  

 
KURBAN BAYRAMI 
 
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 
buyuruyor: “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım da, diğer 
ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin 
Rabbi Allah içindir.’”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise 
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), şöyle buyuruyor: 
“Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. 
Birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. 
Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun!”2 
 
Kardeşlerim! 
İslam âlemi olarak, inanan gönüller olarak bir Kurban 
Bayramını daha idrak etmenin haz ve sevincini yaşıyoruz. 
Bizlere bu sevinci yaşatan Yüce Rabbimize sonsuz hamd 
ve şükürler olsun. Kurban Bayramı günleri, müminlerin 
tek yürek, tek vücut oldukları günlerdir. Bu günler, Hz. 
İbrahim’in duasıyla3 inananların aynı iman ve aynı ruhla 
mukaddes topraklara geldikleri; tek merkezde, Kâbe’de 
tavaf ettikleri; tek meydanda, Arafat’ta toplanarak hac 
farizasını yerine getirdikleri kutlu zaman dilimleridir. 
Kurban Bayramı günleri aynı zamanda, Rabbimizin 
lütfettiği nimetlere şükranlarımızın bir ifadesi olarak 
kurban ibadetini eda ettiğimiz mübarek vakitlerdir. 
 
Kardeşlerim! 
Kurban Bayramı günlerinde eda ettiğimiz, dinimizin en 
önemli ibadetlerinden olan hac ve kurbanın pek çok 
anlamı ve mesajı vardır. Her şeyden önce hac, birliğin 
göstergesidir. Kurban ise bize, dini sadece Allaha has 
kılarak O’na teslim olmayı ifade etmektedir. Kurban 
Bayramı, bizleri hem Rabbimize, hem mümin 
kardeşlerimize hem de tüm insanlığa yakınlaştırır. 
 
Kıymetli Kardeşlerim! 
Kurban, Allah’a teslimiyetin ifadesidir. Ancak bugün 
üzerinde durmamız gereken husus, teslimiyetimizi ne 
kadar Rabbimize yönelttiğimizdir. Kurban, bizim gerçek 
anlamda kardeş olmamıza katkıda bulunan bir ibadettir. 

                                                           
1 En’âm, 6/162. 
2 Buhârî, Edeb, 57. 

Ancak bugün muhasebesini yapmamız gereken husus, ne 
kadar kardeş olduğumuzdur. Kardeşlik gerçeğinden ne 
ölçüde uzak olduğumuzdur. Teslimiyet ruhundan, 
kardeşlik duygusundan yoksunlaştıkça Müslümanların 
hangi belalarla, hangi fitnelerle karşılaştığı, bunların 
neticesinde nice mümin kanının aktığı artık fark 
edilmelidir. Aynı şekilde müminleri birbirine yakın kılan 
iman kardeşliğinin zedelenerek nasıl kavgaya, şiddete ve 
düşmanlığa dönüştürüldüğü bilinmelidir. Bu sebeple, 
kurbanlarımız ve bayramlarımız artık mümin kalpler 
arasında muhabbeti gerçekleştirmelidir. Müminler, her 
türlü fitneye, fitnenin getireceği kargaşa, huzursuzluk ve 
felaketlere karşı uyanık olmalı, bütün bunlara basiret ve 
ferasetle karşı çıkmalı ve imkan tanımamalıdır.  
 
Aziz Müminler! 
Müslümanlar olarak Kurban Bayramı dolayısıyla 
şüphesiz birbirimizi tebrik edeceğiz. Geçmişi hatırlama, 
birbirimizi tanıma, kendimizi bilme ve bulma, 
yardımlaşma ve dayanışma, bu bayram vesilesiyle nail 
olduğumuz ilâhî lütuflardır. Ancak bu bayram vesilesiyle 
darda ve zorda kalan Müslüman kardeşlerimizi, dünyanın 
çeşitli yerlerinde büyük acı ve ıstırap yaşayan, zulme 
uğrayan mazlum ve mağdur kardeşlerimizi asla 
unutmamalıyız. Onların yürek yakan durumlarına çareler 
üretmek, mazlumluklarını ortadan kaldırmak ve tekrar 
özgürlüklerine kavuşmaları için gayret göstermek 
Müslümanlar olarak hepimizin kardeşlik borcudur. 
 
Kardeşlerim! 
Kurbanlarımız, müminlerin kanlarının, gözyaşlarının 
akmasını önlemeli, İslâm coğrafyasındaki acıyı 
dindirmelidir. Kurban Bayramı, müminleri birliktelik 
şuuruna erdirmelidir. Mümin gönüller, bayram günleri 
vesilesiyle İslam’ın barış mesajını kavramalı ve 
‘müminler ancak kardeştirler’ düsturunca kardeş ve 
ümmet olma bilincine ermelidir. Bu duygu ve 
düşüncelerle sizlerin, Hollanda’da yaşayan tüm 
Müslümanların, gönül coğrafyamızın ve İslâm âleminin 
mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. 
Bayramın âlem-i İslâm’ın ve tüm insanlığın barış ve 
huzuruna vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.   
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3 Bakara, 2/126. 


