
CAN KURBAN, KURBAN'IN OLAM… 

       “Yılda bir kurban keserler halk–ı âlem ıyd içün  

         Ben senin sâat–be–sâat dem–be–dem kurbânınam”   

Fuzûlî 

Kurban... Çağrışımları ne kadar bol bir kelime… 

Analarımızdan duyduğumuzda karşılıksız ve katıksız sevginin ifadesidir bu cümle... 

Kimileri ise samimi duygularını ve saf içtenliğini ifade eder bu cümle ile…  

Kurban kelimesine yüklediğimiz manada, kurbanla oluşan anlam dünyamızda her dem 

yâr ile vuslata duyduğumuz iştiyakımız vardır. “Can kurban” diye sesleniriz çoğu zaman 

dostlarımıza… “Seni verene kurban olayım” diyerek dile getiririz muhabbetimizi onlara… 

“Kurbanın olayım” yakarışıyla iletiriz talebimizi yakınlarımıza… 

Kurban olmak adına şarkılar, türküler ağıtlar yakılır. Sevdiği için her şeyden, maldan, 

mülkten, itibardan, candan vazgeçmenin adıdır kurban… Sevgiliye gönülden bağlanmayı, 

fedakarlığı, hayranlığı, teslimiyet ve sevgiyi dile getirir. 

Adamıştır kişi kendini bir başkasına, vakfederek kendini muhatabına/sevgilisine, arzu 

etmiştir ona yakın olmayı!.. Yani kendinden vazgeçerek büsbütün ona ait olmayı… 

Aşk kurban olmak ister tüm benliğiyle… 

“Kurban olurum ben sana” dediğinde neyim varsa senindir demeye getirir. 

Çok sevdiğine hiç düşünmeden ve çekinmeden her şeyini feda etmek… 

Onun için benliğini, kişiliğini, gururunu hatta hayallerini vermeyi teklif edebilmek… 

Kendini adamak ve kurban olmak!.. 

Kurban oluvermek… 

Fedakârlık, ihlâs ve cömertliğin adresi…  

Kişinin sevdiklerini hiç tereddüt etmeden Allah’a adayabilmesi… 

Eşrefoğlu Rumi’nin anlattığı aşk hâlidir kurban… “Cihanı hiçe satmak”, “Döküp 

varlığı gitmek”… Kendini Sevgili’ye feda etmek, fani olan varlıktan vazgeçip, Hakiki Varlık’a 

teslim olmak! 



 Fuzulî’nin “Canımı canan eğer isterse minnet canıma / can nedir kim, ânı kurban 

etmeyem cananıma, Can ile şayet bizden hoşnud ola cananımız / Cana minnettir anın kurbanı 

olsun canımız...” dediği gibi Canan için Can’dan vazgeçmesi…  

Kurban oluvermek… 

"Anam babam sana feda olsun ya Resulallah!"  derken teslimiyetle örülen bir aşk ve 

sevdanın göstergesi… 

“Canım kurban olsun senin yoluna 

Adı güzel kendi güzel Muhammed” 

İfadeleri de aynı aşkın "Yûnusca"sı… 

Kurban oluvermek… 

"Kurban olayım seni verene" deyip şükretmek… 

Kurban oluvermek… 

"Hey kurban!" diye seslenirken dosta yakınlığını ifade etmek, sevgi ve samimiyeti izhar 

etmek … 

Sevdiğimiz şeyi kurban etmek, gerektiğinde de kurban olabilmek… 

Kurban oluvermek… 

İstiklal Marşı’nda “ Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal” derken; Aşık Veysel’in 

dilinde “Bizi bugün için beslemiş vatan/ Ne mutlu bu yolda olaydım kurban /Çekilip karşıma 

çıkınca düşman” mısralarında vatan sevdasını dile getirirken; asırlarca uğruna ölünecek 

mukaddesatın yolunda kendini feda etme, din için, vatan için,  bayrak için canını vermektir 

kurban… 

 Çanakkale Savaşı'nın sembol ismi Kınalı Hasan’ın dediği gibi… 

      “Anam yakmış kınayı adak diye, 

      Ben bu vatan için kurban doğmuşum. 

      Anamdan Allah’a son bir hediye, 

      Kumandanım ben İsmail doğmuşum…” 

Saçına kına yakılan Hasan; Bizde üç şeye kına yakarlar kumandanım: 

http://www.haberler.com/canakkale/
http://www.haberler.com/kinali/


“Birincisi kurbanlık koça kına yakılır ki, Hak yoluna adandığı belli olsun. İkincisi gelin 

olup evden çıkan kıza kına yakılır ki, erine, evine ve çocuklarına bağlılığın nişanesi olsun. 

Üçüncüsü de askere giden delikanlıya kına yakılır ki, gerektiğinde vatanı uğruna kurban 

olsun."  

Kurban, hayata anlam ve değer katıyor. Uğruna kurban edeceğiniz, gerektiğinde kurban 

olacağınız bir değere bağlılık gösteremiyorsanız hayatınızın da bir anlamı yok sayılır. 

Şehitlerimiz din ve vatan uğruna şehit oldukları için, gazilerimiz de şehit olmayı göze aldıkları 

için ölümsüz kahramanlar haline gelmişlerdir. 

Uğruna kurban olduğunuz değer yüce ise onunla birlikte siz de yücelirsiniz. Uğruna 

fedakarlık yaptığınız varlık değersiz ise bu durumda siz yanlış tercihlerin kurbanı olursunuz. 

Yanlış tercihlerin kurbanı olmak, bir ömrü israf etmek, en değerli ömür sermayesini bir hiç 

uğruna harcamak demektir. Hesabı da çok zordur. 

Öyleyse kurban oluvermek; İbrahim (a.s) olup sözünü yerine getirmek,  söz verdiği gibi 

en sevdiğinden yeri geldiğinde vazgeçmeyi bilmektir. İsmail (a.s) olup, korkusuzca ve iman 

ederek boynunu uzatabilmektir. 

Kurban oluvermek; her an ve her saat Hak yolunda candan vazgeçmek, nefsi kurban 

etmek, İsmailleri kurban etmek, ikbali kurban etmek, benlikten arınmaktır. Nefes başına bin 

defa kurban olurcasına Karîb olana yakınlaşmaktır.  

 


