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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

سيَةً فَلَهُْم اَْجُرُهْم عسْنَد  راًّ َوَعََلن َّْيلس َوالنَّهَارس سس سال َّ۪ذيَن يُْنفسُقوَن اَْموَالَهُْم ب اَل
ْۚ َوََل َخوْ  سْم ﴾ ٢٧٤ٌف َعلَْيهسْم َوََل ُهْم يَْحزَنُوَن ﴿رَِّبس  

 
َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰللَّ :قَاَل رَُسوُل اّٰللَّ  

يهس كَاَن  لسُمهُ َمْن كَاَن ِفس َحاَجةس أَخس اْلُمْسلسُم أَُخو اْلُمْسلسمس َلَ يَظْلسُمهُ َوَلَ ُُيْ
َا كُْربَةً  ُ َعْنهُ ّبس ُ ِفس َحاَجتسهس َوَمْن فَرََّج َعْن ُمْسلسٍم كُْربَةً فَرََّج اّٰللَّ مسْن اّٰللَّ

ُ يَْومَ اْلقسيَاَمةس   كُرَبس يَْومس اْلقسيَاَمةس َوَمْن َسََتَ ُمْسلسمًا َسََتَهُ اّٰللَّ
YARDIMLAŞMA: VEKALETLE KURBAN 

 

Muhterem Müslümanlar!  

Yüce dinimiz İslam, iyilik ve fedakârlığı, yardımlaşma ve 

paylaşmayı emreder. Kötülüğü, bencilliği ve cimriliği ise 

yasaklar. İnsan, paylaşarak dünya ve ahiret mutluluğuna, 

nihayetinde Rabbinin rızasına kavuşur. Cenâb-ı Hak, 

okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Mallarını 

gece gündüz; gizli ve açık infak edenler için Rableri 

katında mükâfatlar vardır; onlar için korku yoktur ve 

onlar mahzun da olmayacaklardır.”1 

 

Değerli Müminler!  

İslam yardımlaşma ve dayanışmaya özel bir önem 

vermiştir. Sahip olduğumuz maddi imkanları başkaları ile 

paylaşmayı ibadet olarak emretmiştir. Yardımlaşma ve 

dayanışmanın ibadete dönüştüğü bir Kurban Bayramı’na 

daha yaklaşmış bulunmaktayız. İki yıldır ümmet olarak 

mahrum olmanın derin üzüntüsünü yaşadığımız hac 

ibadetinin ikiz kardeşi olan kurban en önemli ibadetlerden 

biridir. Dünyanın dört bir yanında nice yoksul ve fakir 

kardeşlerimizin yüreklerini imar etme, onların yaşama 

sevincine sevinç katmak için büyük bir fırsattır. İnsanı 

yaşatarak Allah’ın sevgi ve rahmetine ulaşmamıza vesile 

olan eşsiz bir zaman dilimidir. Bizleri mal mülk hırsından 

arındırıp Allah’a kul olma şuuru ile dirilten, 

kardeşlerimizin kalbini imar ederek ahiretimizi mamur 

kılacağımız büyük bir imkandır.  

 

Kıymetli Müslümanlar!  

 
1 Bakara, 2/274. 
2 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 33. 

Peygamber efendimiz (s.a.s) Kurban Bayramı’nı bir fırsat 

ve ganimet olarak bilmiş nasıl değerlendirmemiz 

gerektiğini bizlere öğretmiştir. O, ümmetini daima 

cömertliğe, kanaatkârlığa, paylaşmaya ve yardımlaşmaya 

davet etmiştir. Bir defasında Hz. Âişe validemize kestiği 

koyundan geriye ne kaldığını sormuş, “Sadece bir kürek 

kemiği kaldı Ya Resûlallah!” cevabını alınca, “Ey 

Âişe, desene bir kürek kemiği hariç tamamı bizim 

oldu.”2 buyurmuştur. Bir başka hadisinde ise müminleri 

şu sözlerle iyiliğe teşvik etmiştir: “Her kim Müslüman 

kardeşinin bir ihtiyacını giderirse; Allah da onun bir 

ihtiyacını giderir. Her kim de bir Müslüman’ın bir 

sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet 

sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim 

dünyada bir Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da 

kıyamet günü onun ayıbını örter.”3 

 

Aziz Müminler! 

Hollanda Diyanet Vakfımız, 40 yıla yakın tecrübesiyle 

milletimizin emanet ettiği kurbanları gönül 

coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta ve 

sizleri mazlumların duası ile buluşturmaktadır. İnsanlığın 

haz ve hız çağında yaşadığı nice unutulmuş 

coğrafyalardaki tanımadığımız kardeşlerimiz ile gönül 

köprüleri kurmaktadır.   Kurban sadece bir bayram değil 

aynı zamanda bir iyilik hareketidir. Kurban, her yıl güzel 

kalpli insanlar tarafından düzenlenen iyilik kervanlarının 

ihtiyaç sahipleri ile buluştuğu, dört gözle beklenen bir 

sevgi ve mutluluk mevsimidir. Kurban, ihtiyaç sahibi 

kardeşlerimize sadece yiyecek ve gıda göndermek 

değildir. Onlara sevgi ve muhabbetimizi göndermektir. 

Dünyada bunca kötülük ve bencilliğe rağmen kalpleri 

onlar için atan iyi yürekli insanların olduğunu 

göstermektir. Kurban, yılda bir kez bile olsa yavrularına 

et yedirebilmek için Afrika’nın kırsalında yalın ayak 

saatlerce yürüyen annelerin umudu ve mutluluğu 

olmaktır. Geliniz gönül coğrafyamızda yaşayan 

dostlarımıza bir iyilik yapalım. Küçücük bir imkanla 

büyük sevinç ve mutluluklar yaşatalım. Bir gariban 

sevindirelim; Rabbimizin sevgisini kazanalım. 

Kurbanlarımızı Vakfımıza bağışlayarak yılda bir kez 

önümüze gelen bu fırsatı en güzel şekilde 

değerlendirelim. Arefe günü sabah namazından 

başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına 

kadar her farz namazdan sonra teşrik tekbirlerini okumayı 

unutmayalım. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin.     

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Müslim, Birr, 58 


