
YALNIZ ALLAH İÇİN… 

"De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve 

ölümüm, âlemlerin Rabbi olan ve ortağı bulunmayan Allah 

içindir.” (En'âm, 6/162) 

Putları adına kurbanlar kesenlerin şirkine karşılık, İslâm’da ‘sadece Allah adına ve 

O’nun adıyla O’na gönderilen’ bir tevhid sembolüdür kurban… 

Allah için vazgeçemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığının ve O'na her şeyimizi feda 

edebileceğimizin göstergesidir kurban…  Allah için, Allah adına, Allah uğruna, Allah yoluna, 

Allah namına vazgeçmektir candan ve canandan… 

İbadettir kurban, yalnızca O’nun adına ve O’nun adını yüceltmek için kesilir, Kıbleye 

doğru yatırıp üç defa “Bismillahi Allahu ekber.” deyişimiz bundandır (Buhârî, “Edâhî”, 9; Müslim, 

“Edâhî”, 17) ve Hanefilere göre kasten söylenmeden kesilen et murdardır. (Kasani, Bedai‘, V, 46; 

İbn Nuceym, el-Bahr, VIII, 190-191).  

Zira kurban kesmek, vahye tabi olmaktır. Nitekim Rab ferman buyurur: 

'Ta ki menfaatlerine şahit olsunlar. Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli 

günlerde kurban ederken, O’nun adını ansınlar. Siz de bunlardan yeyin, çaresiz kalmış yoksulu da 

doyurun." (Hac, 22/28);  

"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği 

kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir 

tanrıdır. Şu halde yalnız O’na teslimiyet gösterin. Sen de Allah’ın buyruklarına içtenlikle 

teslimiyet gösteren kimseleri müjdele! (Hacc, 22/34) 

İşte yalnız tek bir ilaha teslim olmaktır Kurban… Kesmelerinin hepsi İlah'ın izniyle 

olduğuna göre, kesmeleri O’nun adına yapmaktır. Kesilen ve tüketilen her türlü nimeti "Allah'ın 

ismiyle" kesmek ve tüketmektir.  

“Allah’ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine O’nun adı anılarak kesilenlerden yiyin.”, 

(En’âm 6/118) “Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu 

büyük günahtır.”(En‘âm 6/121)  

"Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. 

Sizin için onlarda hayır vardır: Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) 

üzerlerine Allah'ın adını anın." (Hac, 22/36) 



Ayetlerinde de kurbanın tevhitle olan bağına işaret vardır ve hayvanın etine, kanına 

şirk bulaştırıp sonra da onu yemekten kaçınmak ise imandandır. 

Nitekim Allah’tan başkası veya putlar adına kesilen hayvanların yenmesi, özleri helal 

olsa bile, sırf bu sebeple haram kılınmıştır. (Bakara, 2/173; Mâide, 5/3, 5; En‘âm, 6/138, 145; Nahl, 

16/115) 

Kurban adanmıştır O’nun için…“Allahümme minke ve leke = Ey Allah’ım! Bu 

Sendendir ve Senin içindir.”  

 “Bismillahi Allahu ekber”     Bismillah… Allah’ın adıyla… O’nun rızasını kazanmak 

umuduyla… Rahmeti her şeyi kuşatan Allah’a sığınarak başlama…Her hayrın anahtarı…  

Kesim esnasında dillerin zikri, iman ve tevhit çağrısı olarak duyulur ve ahitler tazelenir:  

“İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene mine’l-

müşrikîn” = Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben 

Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En’âm 6/79) 

“Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbi’l- âlemîn. Lâ şerike leh 

ve bi-zâlike ümirtü… = De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, ibadetlerim, hayatım ve 

ölümüm hep âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Ben böyle davranmakla 

emrolundum.” (En’âm 6/162) 

Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde, sol yanı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı 

dışındakiler bağlanır. Bu sırada varsa diğer kurbanlıkların bu ânı seyretmemesi sağlanır. Rabbin 

buyruğu yerine getirilir: “Öyle ise Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.” (Kevser, 108/2).  

Bismillahi Allahu ekber… Namaza başlar gibi…Dünya ve ahireti geriye atma, Hakk'a 

yönelme… Nefsi, benliği kurban etme… 

Bismillahi Allahu ekber… Kurban kesmenin rüknü, kurbanlık hayvanın kanını 

akıtmaktır. Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen 

altından boğazlanmak suretiyle (zebh),  Deve ise ayakta sol ön ayağı bağlanarak göğsünün 

hemen üzerinden (nahr) kesilir. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve 

nefes borularıyla, iki atardamarından en az biri kesilerek yapılır ve hayvanın kanının iyice 

akmasını temin için bir süre beklenir. Kesim gerçekleşmiştir. Akıtılan kandır, ancak Rabbe 

ulaşan takvadır.  

Bismillahi Allahu ekber… Aslında kalbin eylemidir iman. Kesen değil kesilen de olmalı 

insan... Kesen can olmak da kesilen can olmak da ‘ödünç’ bir hâl… Çünkü canlar 



emanet… Kurban kesmek ve kurban olarak kesilmek, “Allah’a dönmekteyiz” gerçeğinin canla 

resmedilişi… Kurban sadece bayramda kestiğimizle de sınırlı değil aslında… Aslında her an 

kurban keser insan. Yuttuğu her lokmada, içtiği her yudumda varlıktan bir şeyi eksiltir. Ekmeği 

ve suyu boğazlar. İşte her an kendimize sormalı “Allah'ın adıyla mı, değil mi?” diye. Şu halde 

her şey "kurbanlık"tır. Allah'ın yakın olduğunu bilmenin belgesidir. Allah’a yakın olmanın 

vesilesidir.  

Oruç, nefsin, benliğin, egosal isteklerin kurbanıdır mesela. Benlikten kurtulup marifete 

erişmektir. Damlanın varlığından geçip deryada ebedîleşmektir. Kendi başına buyruk 

olmadığını, nefes nefes itiraf etmektir. Nefsi aşka, kalıbını kalbinin eylemsizliğine teslim 

etmektir. Niyetiyle yeniden var olmayı denemektir. Eylemini niyetine kurban etmektir. 

Namaz, vaktin kurban edilmesidir. Günün başını beş yerinden kesmektir. Zamanın 

kanını secdenin göğsüne akıtmaktır. Zamanı Allah adına harcamaktır. Başını secdeye koyarak 

başını Allah’a teslim etmektir. İradesini Allah’ın iradesiyle buluşturmaktır. 

Hac, bedenin sılasını ruhun sılasıyla değiş tokuş etmektir. Alışkanlığın vatanından 

kalbin ülkesine hicret etmektir. Kendi adına var olmaların cümlesine nokta koymak, 

kardeşlerinin varlığında erimektir. Mal mülk, makam-mevki, can-canan ve bütün fanî sevgileri 

aşıp kulluğa, çokluğu yırtıp birliğe (vahdet) kavuşmaktır. Şeytanı ve nefsini unutma konforunu 

yırtıp şeytanla yüzleşerek, nefsiyle tanışarak dertlenmeye talip olmaktır. 

Zekât, servetin kurban edilmesidir. Kazandığımızı kibrimizin beslemesine izin 

vermemektir. Kibirle kirlenmemek için, elimizdekinin elimize verildiğini görmektir. Verileni 

verene teslim etmektir. Bâki’ye fâniyi kurban etmektir. Sahiplenme duygusundan arınmak, 

şahit olma rahatlığına teslim olmaktır.  

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban 

kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen 

hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her bir parçasının kişinin hayır hanesine 

kaydedileceğini ifade etmiştir (Tirmizî, “Edâhî”, 1; İbn Mâce, “Edâhî”, 3). 

Nihaî tahlilde, Allah emretti diye kurban kesiyoruz. Kurban keserken, Söz’ün bizi 

kesmesine izin veriyoruz. Kutlu Söz’ün dokunuşuyla adeta rutinlerimizi kesiyoruz. Süratle akıp 

giden hayatın boynuna, kesintisiz akıp gittiği sanılan zamanın başına Söz’ün bıçağını 

vuruyoruz. 

Söz’e, Söz’ün Elçi’siyle beraber doyasıya kanıyoruz:  



“Şu halde müjdele yalnız O’na itaat edip tam bir teslimiyetle O’nun buyruklarına böyle 

yürekten boyun eğenleri..."  (Senai Demirci, “Söz Kesilmektir Kur(b)an”, 

http://www.sonpeygamber.info/soz-kesilmektir-kurban) 
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