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Muhterem Kardeşlerim !  
İman ve İbadet hayatımızda önemli bir 

yeri olan Kurban Bayramına sayılı günler 
kaldı. 
Dinîmize göre kurban, kendisiyle Allah’a 
yakınlık sağlamak üzere, ibadet amacıyla 
belirli zaman diliminde, belirli cinsten ve 
usulüne uygun olarak kesilen hayvanı ifade 
eder. Aynı zamanda Hz. İbrahim’in 
sadakatinin, Hz. İsmail’in teslimiyetinin 
sembolu olan Kurban, Allah Teala`ya 
yaklaşmak ve yakın olmak demektir.  
 

Yüce Dinimiz İslam; hali vakti yerinde 
olan her mümine, Kurban Bayramı günlerinde 
bu dinî vecibeyi yerine getirmeyi emretmiştir. 
Hutbemizin başında okuduğum ayeti 
kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 
buyurmaktadır: “Kurbanların ne etleri, ne de 
kanları Allah’a ulaşır. O’na ancak sizin 
takvanız ulaşır.”1  

 
Peygamberimiz (s.a.s) de bir hadis-i 

şerifin de şöyle buyuruyor: “Âdemoğlu 
kurban bayramı günlerinde Allah katında 
kurbandan daha hayırlı bir amel işlemiş 
olmaz...”2 

 
Aziz Kardeşlerim! 
Kurban; bizi yoktan var eden, yaşatan, 

sonsuz nimetleriyle donatan Allah’a 
yaklaştırır. Nitekim Hz. İbrahim ve oğlu Hz. 
İsmail de kurban sayesinde Allah’ın emrine 
teslim olup boyun eğmişlerdir. Yüce Allah 
samimi bağlılıklarından dolayı onları övmüş 
ve bu örnek davranışın karşılığında 
mükâfatlandırmıştır. İşte Mü’minler her 
kurban bayramında, Hz.İbrahim ve oğlu Hz. 
İsmail’in Allah’u Teâlâ’nın emrine mutlak itaat 
ve tam teslimiyet gösterdikleri o kadîm ve 
şerefli hatırayı anarlar ve kendilerinin de 
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benzer bir durumda aynı şekilde itaate hazır 
olduklarını gösterirler. 

 
Kıymetli Mü’minler ! 
Kurban kesmenin amacı, ihtiyaç 

sahiplerini sevindirmek ve onları hatırlamaktır. 
Allah’ın bize verdiği nimetleri fakir ve 
yoksullarla, kardeşlik duyguları içerisinde 
paylaşmaktır. Diğer taraftan kurban kardeşlik, 
yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı 
tutar. Sosyal adaletin gerçekleşmesine 
katkıda bulunur ve bizlere malımızı 
başkasıyla paylaşma imkânını verir.  

 
Aziz Kardeşlerim! 
2016 yılı vekaletle kurban kesim 

kampanyası kapsamında, Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği ve Türkiye Diyanet Vakfına, 
sizlerin emanet ettiği kurbanlarınız,  dünyanın 
dört bir yanında mazlum ve mağdur insanlara 
ulaştırılmış, mazlum coğrafyalardan yükselen 
feryad ve gözyaşları dindirilmeye çalışılmış ve 
hayır dualar alınmış, yedi kıtada, fakirlere, 
yetimlere, mazlumlara, mağdurlara, aç ve 
yoksullara taşınmıştır.Onların duaları, 
tebessümleri, sevinçleri, kurbanlarını 
bağışlayan kardeşlerimize  ulaştırılmıştır.  

 
 Her yıl olduğu gibi bu yılda da, aynı 

şekilde  “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim 
Organizasyonu” devam edecektir. 
Kurbanlarını bizlere emanet eden 
kardeşlerimizin kurbanları, ülkemizdeki 
muhtaç kardeşlerimiz başta olmak üzere, 
dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahipleri 
ve fakir kardeşlerimize bir Bayram hediyesi 
olarak sunulacaktır. Yer yüzünde iyiliğin 
egemen olması yolunda Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’ne ve Türkiye Diyanet Vakfına 
vermiş olduğunuz destekten dolayı  
şükranlarımızı sunar; yaklaşmakta olan 
Kurban Bayramının başta milletimiz ve 
ülkemiz olmak üzere bütün alemi İslam’a 
barış ve huzur getirmesini Yüce Rabbimizden 
niyaz ederim. 
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