
 

 

KURBAN BAYRAMI 

(12.09.2016) 

 

Şu kutlu vakitte Allah’ın evini dolduran Aziz 

Müminler!   Bayramınız mübarek olsun. 

Bizleri sevgilerin paylaşıldığı, birlik, 

beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği, 

rahmet ve bereket dolu bayram sabahına 

kavuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun 

Selam, sadakati ile Allah’ın dostluğunu 

kazanan Hz. İbrahim’e, ilahi emre teslim olan Hz. 

İsmail’e ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. 

Muhammed (s.a.s)’e olsun.  

Aziz Kardeşlerim! 

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “De ki: ‘Şüphesiz benim 

namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamım da, 

ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s), şöyle buyuruyor: 

“Birbirinizle ilgiyi kesmeyin! Birbirinize sırt 

çevirmeyin! Birbirinize kin gütmeyin! 

Birbirinize haset etmeyin! Allah'ın size 

emrettiği gibi kardeş olun!”2 

Değerli Kardeşlerim 

Bayramlar, tekbirlerimiz, tehlillerimiz, 

tesbihlerimiz, telbiyelerimiz ve dualarımızla bize 

tevhid şuuru aşılayan, benliğimizi yenileyen, 

ruhumuzu dirilten, nefsimizi arındıran ve 

imanımızı coşturan kutlu günlerdir.  

Kurban bayramı günleri, dünyanın dört bir 

tarafından kutsal topraklara giden hacıların; Hz. 

Âdemden (a.s) Hz. İbrahim’e (a.s), Hz. İsmail’den 

(a.s)  Hz. Muhammed (s.a.s)’e kadar bütün 

peygamberlerin hatıralarını yaşadıkları ve onların 

kutlu davalarına lebbeyk Allah’umme lebbeyk 

nidaları ile ortak oldukları mübarek günlerdir. 

                                                           
1 En’âm, 6/162.  

 

Bu yönüyle bu günler, Hz. İbrahim’in azim ve 

kararlılığını yaşama, Hz. İsmail’in sabır ve 

teslimiyetini anlama günleridir.  

Bu günler, aynı zamanda, Rabbimizin 

lütfettiği nimetlere şükranlarımızın bir ifadesi 

olarak eda ettiğimiz kurbanlarımızı komşularımızla 

ve ihtiyaç sahipleri ile paylaştığımız değerli ve 

bereketli vakitlerdir. 

Aziz Kardeşlerim!  

Bayramlar, hayat yolculuğumuzda 

Rabbimizin bize lütfettiği kardeşlik ve neşe 

mevsimleridir.  Bu günlerde müminler tek yürek, 

tek vücut olarak İslam’ın barış mesajını daha iyi 

kavramalı ve “müminler ancak kardeştirler” 

ilkesince kardeş ve ümmet olma bilincine 

ermelidir. 

Bayramlaşmalar da birlik, beraberlik ve 

kardeşlik duygularımızın pekişmesi için en güzel 

vesilelerdir.  

Bunun için, ilk olarak bayramlaşmaya aile 

fertlerimiz, akrabalarımız ve komşularımızdan 

başlamalı, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek hayır 

dualarını almalı ve içinde yaşadığımız toplumu 

bayramın sevinç ve coşkusuyla buluşturmalıyız. 

Çocuklarımızı sevindirirken, kendilerini 

sevindirecek bir anne-babadan mahrum, öksüz ve 

yetimleri de hatırlayalım. Son yıllarda 

ülkelerindeki sıkıntı sebebiyle Almanya’ya gelen 

mülteci kardeşlerimize de bayram duygusunu 

yaşatabilmenin gayreti içinde olalım. 

Bu duygu ve düşüncelerle tekrar Kurban 

Bayramınızı tebrik ediyor, bayramın başta âlem-i 

İslâm olmak üzere dünyamıza barış ve huzur 

getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 
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2 Müslim, Birr ve Sıla, 30. 


