
  

        Tarih: 20-07-2021                         Cuma Hutbesi/ خطبة الجمعة  
 

ِحيمِ ب       ِن ٱلره ۡحم َٰ ِ ٱلره ۡسِم ٱَّلله ِِ 

ىَٰ  ِكن ي ن الُهُ ٱلتهۡقو 
ل َٰ آُؤه ا و  َل  ِدم  ا و  ل ن ي ن ال  ٱَّلله  لُُحوُمه 

ُكۡمۗۡ  ىَٰ ه د  ا  م  ٱَّلله  ع ل ىَٰ  ِلتُك ب ُِرواْ  ل ُكۡم  ه ا  ر  ِلك  س خه
ك ذ َٰ ِمنُكۡمۚۡ 

ِر   ب ش ِ ِضي   (ع ْن ع ائِش ة   ***٣٧ٱۡلُمۡحِسنِين  و  ق ال ْت:  )ر 

  ِ ُسوُل َّللاه لهى(ق ال  ر  ِ ت ع ال ى ي ْوم   : »)ص  ب  إِل ى َّللاه ا تُقُر ِ م 

اِق الدهِم  ُ ت ع ال ى ِمْن إِْهر  بُّ إِل ى َّللاه النهْحِر بِش ْيٍء ُهو  أ ح 

ا ل ت أْتِي ي ْوم    أ نهه  ا  و  فِه  أ ْظَل  أ ْشع اِره ا و  ا و  ِة بِقُُرونِه  اْلِقي ام 

ك اٍن ق ْبل  أ ْن ي ق ع  ع ل ى  ُ ت ع ال ى بِم  أ نه الدهم  ل ي ق ُع ِمن  َّللاه و 

ا ن ْفًسا    «اْْل ْرِض ف ي ِطيبُوا بِه 
 

KURBAN BAYRAMI                                       

 

Muhterem Müslümanlar 

Bizleri bir bayrama daha kavuşturan Yüce rabbimize 

sonsuz hamd-ü senalar olsun. Peygamberlerin atası 

İbrahim (a.s)’a, Allah için kurban olmaya razı olan 

İsmail (a.s)’ ve her iki peygamberin sadakat ve 

teslimiyetini evrensel bir bayrama dönüştüren Hz. 

Muhammed (s.a.s)’e sonsuz salât ve selâm olsun. 

Peygamber Efendimiz hutbenin başında okuduğum 

hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır: “Âdemoğlu 

Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban 

kesmekten daha sevimli bir iş yapmaz. Şüphesiz 

ki kesilen kurban kıyamet günü boynuzları, 

kılları ve tırnakları ile gelir. Hiç şüphe yok ki 

kesilen kurban, kanı yere akmadan önce Allah 

katında kabul görür. Öyleyse gönüllerinizi 

kurban ile hoş ediniz.”1  
 

Kıymetli müminler 

Kurban ibadeti, Âdem peygamber zamanından beri 

bilinen ve her ümmete gerekli kılınan bir ibadettir. 

Yüce Rabbimiz bu hakikati şöyle ifade 

buyurmaktadır: “Biz geçmişteki her [müslüman] 

topluma kurban kesmeyi gerekli kıldık ki 

Allah'ın kendilerine rızık olarak bahşettiği 

hayvanları keserken O'nun ismini ansınlar. 

[Unutmayın ki] sizin ilahınız tek gerçek ilah olan 

Allah'tır. O halde bütün benliğinizle O'na teslim 

olun; kurban keserken yalnız O'nun adını anın. 

[Ey Peygamber!] Allah'ın emirlerine yürekten 

boyun eğip teslimiyet gösterenleri cennetle 

müjdele!”2 Kurban ibadeti hicretin ikinci yılından 

itibaren ifa edilmeye başlanmıştır. Hz. Peygamber bu 

tarihten itibaren her yıl kurban kesmiş ve imkânı 

olanların kurban kesmelerini de emretmiştir. İmkânı 

olup da kesmeyenlere ise şu ifadeleri kullanmıştır: 

 
1 (Tirmizî, Edâhî 1.IV,83) 
2  Hac, 22/34. 

Kim ki kurban kesmeye gücü yeter de kurban 

kesmezse, o kimse namazgâhımıza sakın 

yaklaşmasın!3    

 

Aziz mü’minler 

Bütün ibadetlerimizde olduğu gibi, kurbanlarımızın 

da en önemli gayesi Rabbimize kulluğumuzu, tazim 

ve muhabbetimizi sunmaktır. Takva şuuruna 

ulaşarak Rabbimizin razı olduğu kullar zümresine 

ilhak olmaktır. Yüce rabbimiz hutbemin başında 

okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 

“[Bilin ki] kurban olarak kestiğiniz hayvanların 

etleri de kanları da Allah'a ulaşmaz. O'na 

ulaşacak olan, sadece sizin takvanız, ibadette 

samimiyet ve ihlasınızdır. Evet, Allah (diğer 

varlıkları olduğu gibi bütün) hayvanları 

istifadenize sundu. Öyleyse Allah'ın size verdiği 

bu nimetleri sebebiyle O'nu anın ve zikredin. [Ey 

Peygamber!] Hac ve kurban ibadetlerini 

emirlerimiz doğrultusunda içtenlikle eda edenleri 

[cennetle] müjdele!”4  
 
Değerli Müminler! 

Bayramlar Allah’a iman ve kulluk şuuru ile gelen 

huzur ve mutluluğun coşkuya ulaştığı ve paylaşıldığı 

günlerdir. Bayramlar sevinç ve neşe günleridir. 

Komşularımızı, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız 

kardeşlerimizi bu sevince ortak edelim. Mübarek 

günlerde dargınlıklara ve küskünlüklere bir daha 

dönmemek üzere son verelim. Bayramın huzurunu 

hep birlikte yaşayalım. Kurban ibadetimizi ifa 

ederken çevremizi temiz tutmaya, kimseye 

rahatsızlık vermemeye özen gösterelim. Ayrıca 

Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve 

bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte 

tamamlayacağımız teşrik tekbirlerini unutmayalım. 

Bu vesile ile Kurban Bayramınızı tebrik eder, başta 

sizler ve aileleriniz olmak üzere tüm milletimize ve 

insanlığa sağlık, refah, esenlik ve mutluluk 

getirmesini Yüce Allah’tan dilerim.  

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

 

3 İbn-i Mace: C. 2 S. 1044 – Camiu-s Sağir: 2/152 
4  Hac, 22/37 


