
Hutbe, 07.07.2017 
Kurban Et, İkram Et, Memnun Et!  
لَنْ يَنَاَل اللّٰهَ لُحُوُمهَا وَلَا دِمَٓاُوهَا وَلٰكِنْ َينَالُهُ التَّقْٰوى ِمنْكُمْ َكذٰلِكَ 

 سَخَّرَهَا َلكُمْ لِتَُكب ِرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَٰديكُمْ وَبَش ِرِ الْمُحْسِٖنينَ
 

يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَْينِ  ملسو هيلع هللا ىلصعَنْ جَابِرِ بِْن عَبِْد اللَّهِ، قَالَ َذبَحَ النَّبِيُّ 
اِن ِي وَجَّهْتُ وَجِْهيَ لِلَِّذي َفطَرَ : اَمْلَحَيْنِ مُوَجاَيْنِ فَلَمَّا وَجََّههَُما قَالَ

وََما اََنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ  السَّمَوَاتِ وَاألَرْضَ عَلَى مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ حَنِيًفا
صَالَتِي وَنُسُكِي وَمَْحيَاَى وَمََماِتي لِلَّهِ رَب ِ الَْعالَِمينَ ألَ شَرِيكَ لَُه 

وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مَُحمَّدٍ َواُمَّتِهِ 
 بَرُبِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْ

Muhterem Müslümanlar! 

Kurban kesme ibadeti, insanlıkla yaşıt bir ibadettir. 
Kurban, varlığın sahibine varlığı aracı kılarak yakınlaşmayı 
ifade eder. Yani, Kurban kurbiyettir, yakınlaşmadır. Ancak, 
ayette buyurulduğu gibi, Allah’a yakınlaşmak için kesilen 
kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Allah’a 
ulaşacak olan ancak bizim takvamızdır. 1  Bu yüzdendir ki, 
Kurban bizleri Allah’a yakın kılmak için güzel bir vesiledir. 
Yoksullara, ihtiyaç sahiplerine, mazlum ve mağdurlara pay 
edilmesi boyutuyla kurban, bireyi Allah’a 
yakınlaştırmasının yanında, topluma da yaklaştıran bir 
boyuta sahiptir. Kurbanla Allah’a yakın olan insan aynı 
zamanda ihtiyaç sahibi insanlara da yaklaşmaktadır.  

Değerli Mü’minler! 

Kurban kesmek üzere onları kıbleye karşı yatırdığı zaman 
şöyle derdi: “Yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, 
İbrahim milleti üzerine hanîf olarak yönelttim. Ben 
müşriklerden değilim. Şüphesiz namazım, kurbanım, 
diriliğim, ölümüm âlemlerin Rabbi olan, hiçbir ortağı 
bulunmayan Allah içindir. Ben Müslümanların ilki 
olarak bununla emredildim. Allahım! Bu sendendir ve 
sana mahsustur. Allahım! Muhammed ve onun 
ümmetinden (bu kurbanı kabul eyle)! Bismillahi 
vallahü ekber!”2 

Aziz Kardeşlerim! 

Hasene Derneği ‘Kurban et, ikram et, memnun et’ 
sloganı ile Kurban kampanyasını başlatmıştır. Bu 
kampanya100 ülkede, 400’den fazla gözlemci nezaretinde 
gerçekleştirilecektir.  

Bugün kurbanlarımızı dünyanın farklı kıtalarındaki ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırma fırsatına sahibiz. Hasene Derneği 
Kurban Kampanyası ile uzakları yakın kılıyor. Sizlerden 
aldığı vekaleti binlerce/ on binlerce km ötelerdeki ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıyor. Sizler de kurbanlarınızı çocuklarına 
yiyecek bulmakta zorlanan Afrikalı çaresizlere, yerlerinden 
ve yurtlarından çıkarılmış, farklı ülkelerde mülteci 
durumunda yaşama tutunmaya çalışan mazlumlara, Güney 
Amerika’daki ihtiyaç sahiplerine, Asya’daki ve 

                                                 
1 Bkz. Hac suresi, 22:37 
2 Ebû Dâvûd, Kitabu'd-Dahaya 8. H. No: 1795 (Hadisin bir kısmı, 
En’âm suresinin 161-163. ayetlerini muhtevidir) 

Balkanlardaki mağdurlara gönderebilirsiniz. Unutmayalım; 
hayatlarında et yememiş, belki yılda bir defa kurban 
kampanyası vesilesiyle et yiyebilen insanları düşünmemiz 
kardeşliğin bir gereğidir. Takva bilinci içerisinde, 
gönderdiğimiz kurbanların etten öte, kendilerinin 
unutulmadıklarını ve umudu temsil ettiğini, 
kardeşliğimizin sembolü olduğunu hatırdan çıkarmayalım.  

Kıymetli Kardeşlerim,  

Kurban kampanyasının önemini, paylaşacağım şu anekdot 
ne güzel ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıllarda kurban 
kampanyasına katılmış bir gözlemcimizin dilinden 
dinleyelim. Kurban gözlemcisi anlatıyor: “Daha önce 
Azerbaycan’a kurban gözlemcisi olarak gittim. Görev 
yerim Karabağ/Agdam bölgesiydi. Kurbanları kesmek için 
okulun bahçesinde bir yer göstermişlerdi. Havalar çok 
soğuktu ve elimdeki kamerayla görüntüler almaya 
çalışıyordum. Tam o sırada okulun avlusuna bir asker 
girdi. Bir an göz göze geldik. İçimde bir sıkıntı oluşmuştu, 
kimdi bu asker? Aradan 10-15 dakika geçti ki, yanıma geldi 
ve güzel bir Türkçeyle geldiği yeri işaret ederek ‘Eğer 
utanmasam ordan buraya kadar sürünerek gelip 
ayaklarınızı öpecektim’ dedi. Böyle bir yaklaşımı hiç 
beklemiyordum. ‘Olur mu hiç öyle şey komutanım’ dedim. 
Ve konuşmaya devam etti: ‘Almanya’daki/Avrupa’daki 
gardaşlarımız kurbanlarını kesmemiş, bizlere 
göndermişler. Allah onlardan razı olsun. Bundan daha 
büyük bir ibadet olur mu?’ Sarıldık, göz yaşlarımıza hakim 
olamadık. Her ne zaman bu anı hatırlasam duygulanırım, 
gözlerim dolar. Kurban kampanyası gibi anlamlı bir 
çalışmaya vesile olan Hasene’den, yöneticilerinden Allah 
razı olsun. İnanın, bu tür çalışmaların ne anlama geldiğini, 
gözlemci olarak gittiğimiz ülkelerde o kadar çok şahit fazla 
oluyoruz ki!” 

Bunun gibi nice hikayeler. Yaptığımız ufak bir iyilik, farklı 
yerlerde, farklı güzelliklere vesile oluyor.  

Sizleri iyiliğe ve güzelliğe vesile olmaya, Kurban etmeye, 
ikram etmeye ve memnun etmeye çağırıyor, Hasene 
Derneği’nin kampanyasına katkıya davet ediyorum. 
Duamız şudur ki; Kestiğimiz, kestirdiğimiz kurbanlar 
bizleri Allah’a yakın kılsın, kardeşliğimizi artırsın.  

 

Duyurular: 
1- Aziziye Camimizin 8-9 Temmuz yani bu cumartesi ve 
pazar günleri  caminin çevresinde sokak şenliği ve sezon 
sonu karne programı organizesine kadın erkek tüm 
cemaatimizi  davet ediyoruz. 
2- 28 Eylül - 02 Ekim tarihleri arasında Kudüs turu tertip 
ediyoruz ilgi duyanların Hilal Reisene müracaat etmelerini 
hassaten rica ediyoruz. 
3- Muhterem cemaatimiz; Bu hafta sonu İslami İlimler 
okulumuzda 2017/2018 eğitim ve öğretim yılının 
öğrencilerini belirlemek için giriş imtihanları yapılacaktır. 
12-16 yaş arasındaki her evladımızın katılabileceği sınav 
saat 14.00’de başlayacaktır. (Cumartesi erkekler, Pazar 
kızlar) 

 


