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KURBAN BAYRAMI
Muhterem Müslümanlar!
Bizleri yoktan var eden, bu günleri bayram kılan ve
bu günlere ulaştıran Rabbimize hamd-ü senalar
olsun. Hz İbrahim ve Hz. İsmail’in soyundan gelen
Hz Muhammed Mustafa’ya (sav) salat ve selam
olsun. Okumuş olduğum Ayet-i Kerime’de Yüce
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Bunun üzerine
kendisine (İbrahime) akıllı ve iyi huylu bir erkek
çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk, babasıyla
beraber iş güç tutacak yaşa gelince, babası ona,
“Yavrucuğum” dedi; “Rüyamda seni kurban
ettiğimi gördüm; düşün bakalım sen bu işe ne
diyeceksin?” Dedi ki: “Babacığım! Sana
buyrulanı yap; inşallah beni sabredenlerden biri
olarak bulacaksın.” 1
Okuduğum Hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz
(sav); “Âdemoğlu kurban bayramı günü Allah’a
kurban kesmekten daha sevimli gelen bir amel
işleyemez…”2 buyurmuştur.
Kıymetli Mü’minler!
Bayramlar; mutluluk, huzur, neşe, birlik ve
beraberlik en önemlisi de, Allah’a itaat ve teslimiyet
günleridir.
Bayram, Hz. İbrahim gibi büyük bir imtihana maruz
kalındığında tereddüt göstermeden itaat etmek
demektir. O, kendi oğlunu Allah için kurban etmekle
emrolunmuş, bu hususta oğlu Hz İsmail’e fikrini
sormuştu. Aynı teslimiyet ve samimiyeti gösteren,
Hz İsmail hepimize ders niteliğinde şu cevabı
vermişti: “Babacığım! Sana buyrulanı yap; İnşallah
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beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın” demişti.
Hz İbrahim, oğlunu kurban etmek için yüzüstü
yatırınca Allah Teâla “Ey İbrahim! Tamam, rüyanı
gerçekleştirmiş
oldun”
hitabıyla3
imtihanı
kazandıklarını müjdeledi. Dolayısıyla gerçek
bayram, samimiyet ve teslimiyet göstererek imtihanı
kazanmaktır.
Aziz Mü’minler!
Bayramlar aynı zamanda muhabbet günleridir. Bu
vesile ile akrabalarımız, komşularımızı ve
dostlarımızı ziyaret edip hayır dualarını alma
günleridir. Bu günlerin hakkını vermeli, dargın ve
küskünlere son verilmelidir.
Bayramlar, rahmet, bereket ve infak günleridir. Bu
nadide günlerde kesilen kurbanlarla fakirleri, yoksul
ve yetimleri sevindirmeli onların gönüllerini
kazanmalıyız. Zira mutluluk ve sevinçler
paylaşıldıkça
artar.
Bu
nedenle
hem
kurbanlarımızdan akraba, komşu ve kimsesizlere
ikram etmeli hem de onların kederlerini
paylaşmalıyız.
Değerli Kardeşlerim!
Allah’a itaat edilmiş her gün, mü’min için bir
bayram günüdür. Allah’a teslim olunmuş her gün, bir
mü’min için bir bayram günüdür. Başına gelen her
musibete karşı sabır gösterilen gün, mü’min için bir
bayram günüdür. Öyleyse geliniz, bu kurban
bayramında niyetlerimizi tekrar gözden geçirelim.
İçinde bulunmuş olduğumuz şu dünya hayatının bir
gününü bile, Allah’a itaatsizlik ve teslimiyetsizlikle
geçirmemenin kesin kararını verelim. Bu bayramda
ve her günümüzde ana babalarımızı, akrabalarımızı,
komşularımızı, yetimleri, yoksulları ve kimsesizleri
unutmayalım. Onları da sevinçlerimize ortak edelim.
Ayrıca Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve
bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte
tamamlayacağımız
teşrik
tekbirlerini
de
unutmayalım. Bu vesile ile Kurban Bayramınızı
tebrik eder, başta sizler ve aileleriniz olmak üzere
milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve
esenliğe vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz
ediyorum. Allah Teâla kesmiş olduğunuz ve
bağışlamış olduğunuz kurbanlarınızı kabul eylesin.
Kurban Bayramınız Mübarek olsun.
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