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KURBAN, ALLAH’A YAKINLAŞMAK
Değerli Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Biz her ümmete kurban kesmeyi
gerekli kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği
kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını
ansınlar. Sizin ilahınız tek gerçek ilah olan
Allah’tır. Şu halde yalnız O’na teslim olun. (Ey
peygamber) Allah’ın emirlerine yürekten boyun
eğip teslimiyet gösterenleri müjdele!”1 Bir sonraki
ayette ise Allah’ın buyruklarına teslimiyet
gösterenler şu şekilde ifade edilmektedir: “Onlar
öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri
titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler,
namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine
verdiğimiz
rızıklardan
Allah
yolunda
2
harcarlar.” Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “ Âdemoğlu
Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban
kesmekten daha güzel b r amel şleyemez”3

bütün müminlerle birlik olmamızı sağlar. Bizi
Allah’a yakınlaştırdığı gibi binlerce kilometre
uzaktaki
kardeşlerimizle
de
yakınlaştırır,
bütünleştirir, ümmet olma şuuruna erdirir. Kurban;
tokluğa hasret kalmış insanların sofrasına bir nebze
de olsa katkı sunabilmektir. İnancı ne olursa olsun,
muhtaç olan herkesin imdadına koşmaktır.
Mazlumların sevincine, bayram neşesine vesile
olmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinde, adını dahi
duymadığımız
diyarlarda
yaşayan,
hiç
görmediğimiz, tanımadığımız din kardeşlerimize
iyilik götürmektir. Onlara kurban etinden ziyade
ümit, güven ve muhabbet göndermektir.
Kurbanımızı paylaşmak ebedi mutluluk ve huzura
ulaşma vesilesidir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s) bir defasında, kestiği koyundan geriye ne
kadar et kaldığını sormuştu. Hz. Âişe validemizin
kendilerine sadece bir kürek kemiği kaldığını
söylemesi üzerine “Ey Âişe! Desene bir kürek
kemiği hariç hepsi bizim oldu”4 buyurmuştur.

Muhterem Müslümanlar!
Hz. Âdem’den bu yana devam eden kurban, bizi
Allah’a yakınlaştıran ibadetlerden biridir. Kurban
Bayramı günlerinde kesilen kurbanlar Allah’a
sadakatin, itaat ve teslimiyetin göstergesidir.
Gerektiğinde malımızı, canımızı ve bütün
varlığımızı Allah yolunda feda edebileceğimizi ifade
etmektedir. Kurban; bizlere Allah rızası için
paylaşma, ihtiyaç sahibine el uzatma alışkanlığı
kazandırır. Bizi cimrilikten, dünya malının esiri
olmaktan kurtarır. Komşularımız, akrabalarımız ve

Kıymetli Müminler!
Hollanda Diyanet Vakfı 40 yıla yaklaşan
tecrübesiyle milletimizin emanet ettiği kurbanları
dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmaktadır.
Kurban bağışları Arefe günü
akşamına kadar devam edecektir. Vekaletle kurban
bağışları vakfımızın web sitesinden online
yapılabildiği gibi, şehrinizdeki cami din görevlisi ve
şube yöneticileri vasıtasıyla da yapılabilmektedir.
İnanıyoruz ki, verdiğimiz bir hisse kurban,
mazlumların duası olarak bizlere geri dönecektir.
Yetimlere, gariplere, dünyanın dört bir tarafında
umutla bekleyen kimsesizlere, kamplardaki
mültecilere gönül sofraları kurmak için siz de bu
iyilik kervanına katılalım. Hem kendi kaderimizi
hem
de
dünyayı
iyiliğin
değiştireceğini
unutmayalım. Küçücük bir iyiliğin nice güzelliklere
sebep
olacağını
hatırdan
çıkarmayalım.
Unutmayalım ki kötülükle mücadele etmenin en
güzel yolu iyilik yapmaktır. Hutbemi kurbanlarla
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ilgili bir ayeti kerimeyle bitiriyorum: “Onların ne
etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. O’na ulaşacak
olan sadece sizin takvânızdır.” 5
Şimdiden Kurban bayramınızı tebrik eder, birlik
beraberlik ve sağlık içinde ailemiz ve
sevdiklerimizle Kurban bayramına erişebilmeyi
Yüce Rabbimizden niyaz ederim.
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