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Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş! 
(24.07.2020) 

 

Kardeşlerim! Aziz Müminler! 
Kurban; Allah’a yaklaşmanın, Allah’ın kullarına 
yakınlaşmaktan geçtiğini öğreten, İslam’ın en önemli 
ibadetlerinden birisidir. İçerisinde bireysel ve 
toplumsal birçok hayırlar barındıran1 insanlıkla yaşıt 
bu kadim ibadet; malımızı, canımızı ve tüm varlığımızı 
imanımıza şahit kılabilmenin sembolüdür. Kurban, 
aynı zamanda nimeti paylaşma, karşılıklı dayanışma, 
hayatın yükünü birlikte omuzlama gayesi de taşıyan 
sosyal bir ibadettir. 

 

Bizler biliriz ki; Kurbanlık hayvanların etleri de kanları 
da Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak tek şey takvamız, 
yani sorumlu ve duyarlı duruşumuzdur.2 İçinde 
bulunduğumuz bu sıkıntılı pandemi sürecinde 
yapacağımız en takvalı hareket; hastalıkla birlikte 
açlıkla da mücadele eden kardeşlerimize daha fazla 
yardım eli uzatabilmektir.  

 

Kardeşlerim! 
Avrupa’nın en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu 
olan Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB), Türkiye 
Diyanet Vakfı iş birliğiyle her yıl “Vekâletle Kurban 
Kesim Organizasyonu” gerçekleştirmektedir. Sizlerin 
de destekleriyle dünya çapında 150 ülke ve 450 farklı 
bölgede, milyonlarca aileye umut olmanın ve onların 
dualarında yer bulmanın mutluluğunu hep birlikte 
tekrar yaşayacağız.  

 

Türkiye Diyanet Vakfı, yılların tecrübesiyle oluşturulan 
profesyonel ve teknolojik alt yapısıyla, her bir bağışçıyı 
ve her bir kurbanı titizlikle takip etmektedir. Uzman 
kişilerce seçilip satın alınan kurbanlık hayvanların 
kesimi, hisse sahiplerinin isimleri teker teker okunarak 
dini esaslara uygun olarak yapılmakta ve güler yüzlü 
gönüllülerimiz tarafından dağıtılmaktadır. 

 

Kıymetli Kardeşlerim! 
Dünyanın dört bir köşesinde sizlerin kurban 
emanetlerini ulaştıran saha ekiplerimizin şahit 
oldukları onlarca hatıradan birkaçını sizlerle 
paylaşmak istiyorum: Senegal’de Kurban kesim ve 
dağıtımı yapan ekiplerimiz, bir kabilenin açlıktan dolayı 
hastalanmaya başladıkları öğrenir. Dini inancı ne 
olursa olsun sıkıntıda olanlara yardım etmenin İslam’ın 
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bir emri olduğunu bildiren kardeşlerimiz, bu kabileye 
yardım eli uzatır. Birkaç gün sonra hiç beklenmeyen bir 
olay yaşanır: Yardım edilen kabileden iki yüz kişi 
Müslüman olur. Sonraki yıllarda, çevre kabilelerden 
altı yüz kişi daha İslamiyet’i seçer ve çocuklarını hafızlık 
eğitimine gönderirler. Bu tablo gösteriyor ki; dağıtılan 
sadece “et” değildir. Dağıtılan aynı zamanda 
“hidayettir.” Rabbim hidayetlerini kabul eylesin. 

 

Bir başka olay da Etiyopya’da yaşanır. Kurban Bayramı 
arifesinde yaşlı bir kadının battaniyeye sarılarak 
caminin dışında yattığını gören ekiplerimiz, ona bu 
saatte niçin burada olduğunu sorar. Yaşlı kadının 
cevabı manidardır: “Sabahleyin burada et 
dağıtılacağını öğrendim. Ben de o eti alıp çocuklarıma 
götüreceğim.” Hiç şüphesiz ki bir mümin için en yüce 
paye, çocuklarını doyurmak için mücadele veren bu 
annenin dualarında olabilmektir.  

 

Yine bir defasında ekiplerimiz, yemek hazırlığı yapan 
ev sahibinin tencereye bir şeyler koyduğunu fark eder 
ve o koyduğu şeyin ne olduğunu sorar. Nijer’li 
kardeşimiz onun önceki yıl dağıtılan kurban eti 
olduğunu, eti kurutarak yıl boyu azar azar yemeklerine 
kattıklarını ve bu etin kendileri için çok değerli 
olduğunu söyler. Evet kardeşlerim. O et çok 
kıymetlidir. Çünkü onda her damlası kutsal olan 
sizlerin, bizlerin alın teri vardır. O etin içinde imanımız, 
ihlas ve samimiyetimiz vardır. Rabbim kabul buyursun. 
Yiyenlere de afiyet olsun… 

 

Kardeşlerim! Aziz Müminler! 
Geliniz bu yıl, “Hediyem Kurban Olsun” diyerek hep 
birlikte anlamlı bir farkındalık başlatalım. 
Sevdiklerimize, belki de birkaç gün sonra unutulacak 
olan geçici hediyeler almak yerine, onun adına kurban 
bağışı yaparak mazlumun duasında daha çok yer 
almayı amaç edinelim. Geliniz bu yıl bizleri sağlıkla 
bugünlere ulaştırdığı için şükür niyetine, başımız-
gözümüz için sadaka niyetine, vefat eden yakınlarımız 
için hayır niyetine, doğan çocuklarımız için akîka 
niyetine, insanlığın küresel salgın hastalıktan 
kurtulması için dua niyetine kurbanlar bağışlayalım. 

 

Kurban emanetlerinizi Bayramın birinci günü, 31 
Temmuz Cuma akşamına kadar DİTİB camilerindeki 
görevlilerimize veya internet üzerinden online olarak 
teslim edebilirsiniz. 

 

Rabbim kurban vesilesiyle bizleri özümüze 
yaklaşanlardan, kardeşlerimizle yakınlaşanlardan ve 
zatının rızasına kavuşanlardan eylesin. Niyetlerimiz 
kabul, kurbanlarımız makbul olsun… 
DİTİB Hutbe Komisyonu 
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