Hutbe
Kurban Bayramı

Bismillahirrahmanirrahim
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla]
“Biz her ümmete, (kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak
verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. Đlahınız, bir tek
Đlah’tır. Öyle ise, O’na teslim olun… ”
[Hac suresi, ayet 34]
Muhterem Müslümanlar!
Dini bayramlarımızdan ikincisi ve müminlerin en büyük bayramı olan Mübarek Kurban Bayramını idrak
etmenin mutluluğu içersindeyiz. Bu sebeple Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz.
Şu anda yalnız bizler değil, sayıları iki milyara yaklaşan, Allah’a ve Resulüne gönülden bağlı
Müslümanlar, bu büyük bayrama ulaşmanın haklı sevincini yaşıyorlar.
Değerli Kardeşlerim!
Kurban insanlık tarihi boyunca bütün ilahi dinlerde bulunan müşterek ibadetlerdendir. Nitekim bu
gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade buyrulmaktadır: “Biz her ümmete, (kurban kesmeye uygun)
hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye
kurban kesmeyi gerekli kıldık. Đlahınız, bir tek Đlah’tır. Öyle ise, O’na teslim olun…” [hac, 34]
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) ise kurban hakkında sorulan bir soru üzerine; “Ademoğlu, kurban
bayramı gününde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olmaz” buyurmuş ve
bu ibadetin inananlar için ne derece faziletli olduğunu ifade etmiştir. [Tirmizi, Edahi 1]
Muhterem Müminler!
Kurban, kendilerini Allah’a yaklaştıracak, kurtuluşa vesile olabilecek fırsatları kovalayanlar ve Hakk’ın
rızasını talep edenler için, bir kurbiyet bayramıdır. Kurban, en sevdiği şeyi tereddüt etmeden
yaratıcısına teslim eden, dünyaya ait her şeyi Allah için terk edebileceğini gösteren, ihlasın, sadakatin
ve tevekkülün timsali olan, Cenab-ı Allah’ın “dostum” dediği Hz. Đbrahim’i hatırlama bayramıdır.
Kurban emre boyun eğerek itaat eden Hz. Đbrahim’in ve Hz. Đsmail’i anma bayramıdır.
Kurban Bayramı, Hz. Đbrahim ve Đsmail’den günümüze kadar müminler için hep bir hasbilik, teslimiyet
ve Allah için her şeyden vazgeçebilmenin sembolü olmuştur. Kurban Bayramı, tevhid inancının
önderleri olan peygamberlerin anılarını tazelemektir.
Kıymetli müminler!
Bayramlar sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin coştuğu, kalplerin yumuşadığı, akraba ve komşuların
ziyaret edildiği, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, misafirlerin tebessümle karşılandığı ve ikramların
yapıldığı mutlu günlerdir. Bayram günlerini, din kardeşliğimizin pekişmesi için bir fırsat olarak
değerlendirelim. Büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek, değilse telefonla arayarak dualarını alalım.
Annemizi, babamızı, komşu, dost ve akrabamızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Çocuklarımıza
göstereceğimiz sevgi ile onlara bayram sevincini yaşatalım. Hastaları ziyaret edip onlara şifalar
dileyelim. Bizlere veda edip, ebedi aleme göç eden büyüklerimizi, yakınlarımızı, tanıdıklarımızı ve
bütün inananları hatırlayıp, onlar için dua edelim.
Muhterem Müminler!
Bu günlerde, dargınlar barışmalı, kırgınlıklar ortadan kaldırılmalıdır. Kin, haset ve husumet duyguları
yerini sevgi, saygı ve bağışlamaya terketmelidir. Yalan, gurur, kibir gibi manevi hastalıklardan
korunmalı, Đslamın güzel ahlakı ile ahlaklanmalıyız. Bayram vesilesiyle dinimizin güzelliklerini, Đslam’ın
şefkatli yüzünü, bütün insanlara en güzel şekilde gösterelim. Hem kendi sevincimizin, hemde
başkalarını sevindirmenin hazzını yaşayalım. Kurban kesmiş isek komşularımıza da ikram edelim.

Hutbe
Değerli Müminler!
Arefe günü sabah namazından başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazında son bulacak
olan teşrik tekbirlerini, her farz namazın sonunda getirmeyi de unutmayalım.
Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban bayramınızı tebrik ediyor, ahirete göçmüşlerimize rahmetler
diliyorum. Bu büyük bayramın bizlere, yaşadığımız topluma, bütün Müslümanlara ve dünyamıza
hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan temenni ediyorum.
Hutbemi Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifiyle bitiriyorum: “Kurban gününü bayram olarak
kutlamakla emrolundum. Allah O günü bu ümmet için bayram kılmıştır” [Ebu Davud, Edahi,1
(2789); Nesai, Dahaya 2, (7, 213)]
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