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KURBAN BAYRAMI 
 
Muhterem Müminler! 
Hicret’in ikinci yılı, Zilhicce ayının onuncu 

günüydü. Peygamberimiz (s.a.s.), ashâbıyla birlikte ilk 
kez Kurban Bayramı’nı idrak edecekti. Allah adına 
kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik 
içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resûlü, 
bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram 
namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden 
feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına 
gelmelerini emretmişti. Namazgâha varınca müminlere 
selâm verdi. Allah’a hamd ve senâ ettikten sonra 
ashâbına şöyle seslendi: “Bugün ilk işimiz, bayram 
namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. 
Kim böyle yaparsa, sünnetimize uymuş olur.”1  

Değerli Müslümanlar! 
Bayramlar müminler için sevinç ve mutluluk 

vesilesidir. Bu mutluluğumuzun en önemli sebebi ise 
günahlarımızdan arınıp Yüce Rabbimizin rızasını 
kazandığımıza olan inancımızdır. Nasıl ki, bir ay 
boyunca sabır göstererek oruç tutanlar günahlarından 
arınmış bir şekilde Ramazan Bayramı’nı idrak 
etmektedir. Aynı şekilde günahların affına ve Yüce 
Allah’ın rızasını kazanmamıza vesile olan kurban 
ibadetini idrak ettiğimiz Kurban Bayramı da bir sevinç 
ve mutluluk sebebidir.  Hayatımızın en nadide 
günlerinden birinde, bu bayram sabahında Sevgili 
Peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı coşkuyu 
bizler de yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bizleri 
Kurban Bayramı’na kavuşturan, Kâbe’nin şubeleri 
misali mescitlerde buluşturan Yüce Rabbimize hamd, 
âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili 
Peygamberimize salât ve selâm ediyoruz. 

Aziz Müminler! 
Bayramlar, iman kardeşliğinin en ulvi noktaya 

ulaştığı mübarek günlerdir. Gönüllerdeki keder 
bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle 
ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, 
günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah 
Teâlâ’dan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. 

1 İbn Hanbel, IV, 283; Buhârî, Îdeyn, 3, 15. 

Kıymetli Müslümanlar! 
Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İbadette asıl 

olan ihlas ve samimiyettir. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Her ümmet için, 
Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar 
üzerine Allah’ın ismini ansınlar diye kurban 
kesmeyi gerekli kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek 
ilahtır. Şu halde yalnız O’na teslimiyet gösterin...”2    

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. 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. Öncelikle, Arefe günü sabah namazıyla 
başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi 
namazıyla birlikte sona erecek olan teşrik tekbirlerini 
unutmayalım.  

Aziz Müminler! 
Bugün Kurban Bayramı’dır. Bugün kucaklaşma, 

affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda 
bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur 
kardeşlerimiz için umut olma günüdür. 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.  

Hollanda Diyanet Vakfı  

2 Hac, 22/34. 
 


