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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 قال عليه الصالة والسالم

َ اِلَى اهلِل ِمْن    ٌّ ِمْن َعَمٍل يَْوَم الن َْحِر اََحب  ماَ َعِمَل آدَِمي 

َِم   إِْهرَاِق الد 
     

KURBAN İBADETİ 

Muhterem Mü’minler!  

Allah Teâlâ’ya ve onun elçisi Hz. Muhammed 

Mustafa’ya gönülden iman edip teslim olan 

mü’minlerin tek gayesi Yüce Mevlâ’nın 

kendilerinden razı olmasıdır. Çünkü bizi ancak 

O’nun rızası kurtaracaktır. Yüce Rabbimiz, 

Efendimizin şahsında bizlere şu güzel öğüdü 

vermektedir: “(Ey Rasûlüm!) De ki: Benim 

namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm 

âlemlerin Rabbi Allah içindir.”
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Değerli Kardeşlerim! 

Namazımız, orucumuz, zekâtımız, haccımız, 

hayır-hasenatımız, mü’min kardeşimize vermiş 

olduğumuz selam ve tatlı bir tebessüm dahi, hep 

bize Allah Teâla'nın rızasını kazandıracak 

güzelliklerdir. Bunlar gibi, maddi durumu iyi olan 

mü’minlerin her yıl kurban bayramında kurban 

kesmeleri de Allah için yapılması gereken bir 

görevdir. Kurban, tarih boyunca bütün ilâhî 

dinlerde bulunan ibadetlerdendir. Nitekim bu 

gerçek Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle ifade 

buyrulmaktadır: “Biz her ümmete kurban 

kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak 

verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın 
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adını ansınlar. İşte sizin ilahınız tek bir ilahtır. 

Şu halde yalnız O’na teslim olun.”
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Kurban kesme görevi mü’minin halis niyeti ile 

malını Allah yolunda feda edebilme şuurunu 

kazanmasına vesile olur. Allah Teâlâ “Onların ne 

etleri, ne de kanları Allah’a ulaşacaktır. Fakat 

O’na sadece sizin takvanız ulaşır.”
3
 buyurmak 

suretiyle bütün ibadetlerde gerekli olan ihlâsın 

kurban ibadetinde de olması gerektiğini bildirmiş, 

bunu gönülden başaranları da affı ve 

merhametiyle müjdelemiştir. 

Aziz Kardeşlerim! 

Kurban ibadetinin bir diğer önemi de Allah 

Teâlâ’nın sonsuz nimetlerine karşı bir şükür 

olmasıdır. “Ademoğlu kurban bayramı 

günlerinde kurban kesmekten daha sevimli bir 

iş ile Allah’a yaklaşamaz”
4
 buyuran sevgili 

Peygamberimiz (s.a.v) bu ibadeti yerine 

getirmekle Rabbimizin sevgisini kazanacağımızı 

müjdelemektedir. Ayrıca kurban, fakir, yetim, 

yoksul ve kimsesizleri sevindirmek suretiyle 

toplumda sevgi, birlik ve dayanışma duygularının 

gelişmesine, insanların birbirleriyle 

kucaklaşmasına vesile olur.  

Kurbanda et ve kemik hesabı yapmadan, 

sadece Allah’a yakınlaşmak, Allah Teâlâ’nın 

rızasını kazanmak, dostlarımıza ve yoksul 

kardeşlerimize ikramda bulunmak niyetiyle 

kurban kesmeliyiz. Bununla birlikte 

kurbanlarımızı, eziyet vermeden ehil kişilere 

kestirmeli, kurban kesildikten sonra kurbanın arta 

kalan kısımları ve sakatatlarıyla çevreyi 

kirletmemeliyiz. Atılması gereken kısımları çevre 

sağlığına ve temizliğine zarar vermeyecek şekilde 

ortadan kaldırmalıyız. Kurbanı çevreye ve 

topluma zararlı bir ibadet gibi göstermek dinimize 

karşı da ağır bir saygısızlık ve kötülüktür. 

“Temizlik imandandır”
5
 buyuran Hz. 

Peygamber’in yolunda olan biz mü’minlere 

yakışan davranışın çevre sağlığını korumak 

oluğunu asla unutmamalıyız.  
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