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KURBAN BAYRAMI 
 

Muhterem Müslümanlar! 

Bu günlerde hepimiz Kurban bayramının 

hazırlıkları içerisinde olduk. Cenâb-ı Hakk 

Kur’an-ı Kerim’de: “(Rasûlüm!) Kuşkusuz biz 

sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine 

kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, 

şüphesiz sana hınç besleyendir”
1
 buyurur. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) de bir çok hadisinde 

kurbanla ilgili hükümleri beyan etmiş ve bunları 

hem kendisi uygulamış hem de biz ümmetine 

emir ve tavsiyelerde bulunmuştur.
2
 Bu sebeple biz 

mü’minler, sahip olduğumuz nimetlerin şükrü 

olarak Allah için kurban kesmeye özen gösteririz. 

Kurban, hem bizim Allah’a olan bağlılığımızın ve 

kulluk bilincimizin göstergesi hem de paylaşma 

duygumuzun bir ifadesidir.  

Kıymetli Mü’minler! 

Küçük baş havanlar tek kişi için kurban 

olabiliyorken, büyük baş hayvanlar yedi kişiye 

kadar ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Bu 

sayının tek olması şart olmadığı gibi, yediye 

tamamlanması da şart değildir. Ancak bu 

ortakların hepsi müslüman olup her biri kendi 

hissesine malik olmalı ve Allah rızası için kurban 

kesme niyeti taşımalıdır. 
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Kurban kesiminde, dini hassasiyetimiz 

gereği hayvanı kesilecek yere incitmeden 

götürmeye özen göstermeliyiz. Elimizden 

geliyorsa kendimiz, buna imkânımız yoksa 

vekâlet verdiğimiz ehliyetli kişiler kurbanı 

kesmelidir. Kurban kesilirken kesim yerinde 

bulunmak, ortaklaşa kesim yapılmışsa hisseleri 

tartı ile ayırmak daha uygundur. Ancak  

taksimat sonrası helalleşmek, kesim yerlerini 

nahoş görüntülerden uzak tutmak da dikkat 

edilmesi gereken çok önemli hususlardandır.  

Aziz Mü’minler! 

Kurban etinin üçe ayrılıp bir bölümünü 

kurban kesemeyen fakirlere, bir bölümünü 

komşu ve akrabalara bir bölümünü de aile 

fertlerine ayırmayı tavsiye eden hadis-i şerifi
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hemen hemen hepimiz biliriz. Bununla birlikte 

eğer kişinin durumu müsait değil ve hane halkı 

da kalabalıksa hepsini kendilerine ayırmaları 

da mümkündür.  

Değerli Kardeşlerim! 

Bayramlar; birlik ve beraberliğin, sevgi ve 

kardeşliğin had safhaya ulaştığı günlerdir. Aile, 

akraba, komşu tüm din kardeşlerimizle 

ilişkilerimizi gözden geçirdiğimiz, 

dargınlıklara son verdiğimiz mübarek 

günlerdir. Yetimlerin, öksüzlerin ve tüm 

çocukların kucaklandığı ve sevindirildiği özel 

zaman dilimleridir. Salgına karşı tüm tedbirler 

alınarak ziyaretleştiğimiz ve ölmüşlerimizi 

dualarla yad ettiğimiz zaman dilimleridir. Bu 

hassasiyetleri dikkate alarak başta siz kıymetli 

cemaatimizin ve tüm İslâm aleminin bayramını 

tebrik ediyor, daha nice bayramlara sağlık ve 

afiyet içerisinde ulaşmayı Cenab-ı Haktan 

niyaz ediyorum. 

Hutbeme son verirken, dün sabah 

namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü 

günü ikindi namazıyla tamamlayacağımız 

teşrik tekbirlerini sizlere hatırlatıyor, hutbemi 

başta okuduğum Hz. Peygamberin hadisi ile 

bitiriyorum: “Kurban gününü bayram 

yapmakla emrolundum. Allah Teâla bu 

günü bu ümmet için bayram yapmıştır”
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