
KURBAN PAYLAŞMAKTIR 

“Mesele kurban eti değil ki; Verirken karşındakine; 'Seni 

unutmadım' demek Sen benim için önemlisin, “Açsan, tok 

olamam” demek... Kurban etleşmek değil ki; kurban dertleşmek... 

Derdi olan insana “derdin, derdimdir” demek.” (Bedirhan 

Gökçe)  

Kurban; evine et girmeyen bir yoksulun sofrasında katık olabilmenin hazzını 

yaşamaktır. Açlıktan ağlayan çocukları davet etmektir merhametin sofrasına…  

Ümidi paylaşmaktır kurban… Tebessümü bölüşmektir. Dünyanın bir ucunda duası arşa 

ulaşanlara nasibi dağıtmanın adıdır kurban…  

Zengini muhtaç kardeşine yaklaştıran, komşuları, akrabaları, dostları, uzak yakın 

kardeşleri birbirine bağlayan ve ruhları kaynaştıran bir ibadettir kurban. Vekâlet yoluyla 

Afrika’da, Asya’da adı dahi duyulmayan birçok yoksul ülkede yaşayan aç, bî ilaç ve muhtaç 

olana elini uzatmaktır. Binlerce kilometre uzaktaki kardeşleriyle yakınlaşmanın, 

bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban.  

Yoklukların, afetlerin yaşandığı coğrafyalara ulaşmak, fizikî mesafeleri gönül 

coğrafyasında aşmak, onların dertlerini paylaşmak, onlara umut ışığı olmaya çalışmaktır. Hatta 

sadece din kardeşlerine değil, ‘Yaratılanı sev, Yaratan’dan ötürü!’ felsefesiyle inancı ne olursa 

olsun muhtaç olan herkese ulaşmaktır!  

Mesafelerin gerisinde değil, önünde olmak için, bir adımda bin adım yaklaşabilmek için, 

bir yetimin başını okşamak, açlıktan ölme sınırına gelmişlere bir gönül sofrası kurmaktır.  

Kimsesize, öksüze, yolda kalmışa, yoksula, sadece et takdim etmek değil, aynı zamanda 

sevgi ve kardeşlik duygularını sunmaktır kurban…  

“…Onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin.” 

(Hacc, 22/36) hitabıyla infakın, yardımlaşmanın ve muhabbetin bereketini yaşatır kurban…  

Mü’min, Hz. Peygamber’in, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban 

kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, 

bir bölümünün de eve ayrılması tavsiyesine (Ebû Dâvûd, “Dahâyâ”, 10) uyarken paylaşmanın 

çoğalmaya vesilesine şahit olur.  



“… Kurban etlerini istediğiniz kadar yiyiniz, kendiniz için ayırınız ve dağıtarak sevabını 

Allah’tan bekleyiniz. Şunu iyi bilin ki, bu bayram günleri; yeme, içme ve Allah azze ve celle’yi 

zikretme günleridir.” (Ebû Dâvud, “Dahâyâ”, 10) buyruğunu yerine getirirken de ikramın, 

infakın, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın, en güzel örneğini sergiler. 26  

Kurban bizim cimriliğimizi, dünya malına tutkunluğumuzu tedavi eder, merhamet 

pınarımızı çağıldatır yeniden... Vermeyi, paylaşmayı yaşatır gönülden… Tok iken ne kadar 

anlayabiliyoruz ki açın halinden?  

“Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. “ (Hac, 

22/28) buyururken Mevla, yediğimizin değil, asıl verdiğimizin bizim olduğunu hatırlatır 

insana…  

Hz. Âişe validemiz şöyle anlatıyor:  

Bir koyun kesilmişti. Efendimiz sordu: “Ne kadarı dağıtıldı, geriye ne kaldı?”  

“Bize sadece kürek kemiği kaldı.” cevabını aldı. Kürek kemiği dışında hepsi 

dağıtılmıştı. Bunun üzerine o şöyle buyurdu:  

“(Demek ki) kürek kemiğinin dışında tümü (bize) kaldı.” (Tirmizî, “Sıfatü’l-Kıyâme”, 

33)  

Demek ki gerçek servetimiz, infak ettiklerimizden ibaret…  

Demek ki; “giden”ler, aslında “bize kalanlar”...  

“Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir.” (Bakara, 2/272), “Allah yolunda her 

ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir.” (Sebe’, 34/39), “İyiliğin karşılığı, yalnız 

iyiliktir.” (Rahmân, 55/60) âyet-i kerimeleri de Allah rızası için yapılacak hiçbir iyiliğin 

karşılıksız kalmayacağını belirtmekte…  

Hayır ve hasenatımızı cimriliğe, paylaşım ve yardımlaşmayı bencilliğe kurban 

etmemektir Kurban.  

Kurban ne et ne de kandır, gönülleri birbirine yakınlaştıran ilahî bir ikramdır.  

İhtiyaç sahiplerini bir nebze de olsa sevindirmek ve onları hatırlamak, Allah’ın bize 

verdiği nimetleri fakir ve yoksullarla kardeşlik duyguları içinde paylaşmaktır Kurban.  

Paylaşmak; gerçekte karşısındakinden bir şey istemek değil, ona bir şey vermeyi 

dilemektir. Bazen doğal bir güzelliği birlikte izlemektir paylaşmak... Yeri geldiğinde korkuları, 

endişeleri, yeri geldiğinde yetkileri ve yükümlülükleri birlikte sırtlayabilmektir.  



Paylaşmak, özveri, fedakârlık ve bütün güzellikler adına ne varsa harmanlayıp gönülden 

gönüle sunmaktır.  

Paylaşmak, hayatın bütün zorluklarına karşı bir cephede savaşan askerlerin edasıyla 

omuz omuza verebilmek, ipek böceği hassasiyeti ile ezelî ve ebedî kardeşlik bağını 

örebilmektir. 27  

Paylaşımı imanımızla temellendiren, "Ben"i "Biz" yapan dinimizin, rahmet kaynaklı şu 

çağrılarına kulak verelim:  

"Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz, her ne harcarsanız 

Allah onu hakkıyla bilir!" (Al-i İmran, 3/92)  

"Sizden birisi kendi nefsi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe olgun mümin 

olamaz" (Buhârî, “İman”, 13)  

"Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir 

vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple 

uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur, hasta uzvun ızdırabını paylaşırlar. " (Buhârî, “Edeb”, 

27; Müslim, “Birr”, 66 )  

"Komşusu açken kendisi tok yatan gerçek mümin değildir" (Müslim, “İman”, 74, “Birr 

ve Sıla”, 142; Ahmed b. Hanbel, I, 55) 


