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VEKALETLE KURBAN  

Doç. Dr. Ömer MENEKŞE 

Her yıl Müslümanlık bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi diri tutan; birlik, 

beraberlik ve  kardeşlik duygularımızı pekiştiren Yüce  Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler 

olsun.  

Rabbimizin dost edindiği İbrahim aleyhisselâma, Allah için kurban olmaya razı olan 

İsmail aleyhisselâma ve her iki peygamberin sadakat ve teslimiyetini evrensel bir bayrama 

dönüştüren Muhammed aleyhisselâma sonsuz salât ve selâm olsun. 

 

Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş… 

İslam dininde yapılan ibadetler, bir yandan kişiyi Allah’a yaklaştırırken diğer yandan 

pek çok güzelliği de bünyesinde barındırmaktadır. Allah için edâ edilen kurban ibadetinin çok 

sayıda hikmeti vardır.  

Kurban ibadeti toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu 

gibi bayram yapamayanları bayram sevincine ortak ederek sosyal adaletin gerçekleşmesine 

önemli derecede katkıda bulunmaktadır. 

“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.  

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! 
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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… 

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

 

Vekaletle Kurban 

Modern şehirde yaşayan, dinî hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun 

olarak yerine getirilmesinde zaman ve mekân sıkıntısı olan, ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta 

zorlanan kişiler için bir imkândır vekaletle kurban… 

Hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadet ve dolayısıyla vekâletin de caiz olduğu 

(Kasani, Bedai’, V, 67; Mevsıli, el-İhtiyar, IV, 263-265; Remli, Nihayetu’l-muhtac, VIII, 132)  bir ibadettir 

Kurban… 

Kurban sahibinin açık veya delâlet/dolaylı kesme izni vermesiyle kesilir kurban… 

Böylelikle vekalet gerçekleşir… 

Nitekim Allah Resûlü kurbanlıklarından bir kısmını kendisi kesmiş, bir kısmını da 

vekâletle başkalarına kestirmişti. (Muvatta’, “Hac”, 59.)  Hicretin dokuzuncu yılında, Kâbe'de 

kendi adına kesilmek üzere Hz. Ebû Bekir ile kurbanlık develer göndermiş, (Buhârî, “Vekâlet”, 

14) hanımlarına vekaleten kurban kesmişti. (Müslim, “Hac”, 125.) 

Sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları 

vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi veya kurumca alınan vekâletin gereği gibi yerine 

getirilmesinin adıdır Kurban… 

Vekil, insanların işlerinde onlara yardımcı olan, onların hayatlarını kolaylaştıran 

kimse… 

Vekâlet ise güven esasına dayanan bir ilişki,,, Zira vekil, asil gibidir; asıl şahsın 

kendisi adına yetki verdiği kimsedir. 

İşte vekâlet yoluyla da olsa yeryüzünde iyiliğin egemen olması adına yüreklerini, 

dualarını, mallarını vakfedenlere hizmetkâr olmak için keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine 
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ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmanın, bu ibadetin dini hükümler 

doğrultusunda ve amacına uygun şekilde ifasını sağlamanın yoludur Kurban… 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile 1993 yılından beri her 

yıl gerçekleştirilen kesim organizasyonu ile Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan 

Kafkasya’ya, Uzak Doğudan Latin Amerika’ya, adını dahi duymadığımız birçok yoksul 

ülkede yaşayan belki hiç görmediğimiz, hata tanımadığımız aç, bî ilaç ve muhtaç 

kardeşlerimize uzatılan bir eldir Kurban… 

Binlerce kilometre uzaktaki kardeşleriyle yakınlaşmanın, bütünleşmenin, ümmet 

olmanın adıdır kurban. 

Vekâletle kurban; kendi komşumuzu unutmama; fakirleri, yetimleri, ülkemize 

sığınmış muhacirleri ihmal etmeme, tarihin milletimize yüklediği misyon gereği dünyanın en 

ücra köşelerinde her sene bizi bekleyen fakir, yetim, mağdur, mazlum, darlık, yokluk ve kıtlık 

içinde yaşayan, senede bir defa olsun bir lokma ete muhtaç kalmış insanlara milletimizin 

iyilik, merhamet ve hayır elini taşımaktır. 

Hem ateşler içinde yanan coğrafyamızın hem de insanlığın umudu, mazlumların 

hamisi milletimizin ortak imzasını attığı bir sevgi ve muhabbet mektubunu onlara 

ulaştırmaktır. 

Vekâletle kurban; aslında kurbanları değil kurban kesmeyi adayan yüreklerden 

kanatlanan en güzel duaları din kardeşlerine taşımaktır.  

 

Kurban İbadetinin İstismarı 

Kurban, Kurb anıdır, yani O’na yakın olma zamanıdır, Yaratıcıya yakınlaşma, O’nun 

rızasını ve sevgisini kazanmadır. 

Kurban, kurbiyyettir, gönülden bağlılık, gönüllerin, duaların birleşmesi, milletçe ve 

ümmetçe yakınlaşma ve paylaşmadır. O açıdan verilen her vekâlet bir emanettir. 

Ancak ne var ki emanete vekâleten sahip çıkanların ihaneti, milletimizin kurban 

ibadetini bir menfaat çarkına dönüştürdü. Suret-i Hak’tan görünerek 40 yıl bu milletin 

imanını, inancını, değerlerini, zekâtını, sadakalarını çalan, evladını elinden alan, dinimizin 

temel değerlerini ve kavramlarını tahrif eden, batıla hizmet eden FETÖ, vekaleten kurban 

yolu ile topladığı kurban paralarını yerine ulaştırmayıp, kendi süfli emelleri uğruna 

milletimizin emanetini çarçur, imanını ve güvenini istismar etti. Peygamberimizin ve İslam 
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büyüklerinin adını da istismarlarına alet ederek onlar için kurban kesmek gibi asılsız vaatlerde 

bulundu. Kesimsiz kurban olmaz iken, yardım toplama kampanyası şeklinde sözüm ona 

vekâletle kurban kesti. Toplanan yardımları başka ülkelerdeki lobi faaliyetlerine ve seçim 

kampanyalarına, temsil, ağırlama işlerine, toplantı ve gezi etkinliklerine harcadı.  

 

“Yıllarca yalan söylediler millete hizmet, hizmet 

Milleti söğüşlemenin adı olmuş hayır himmet 

Tabanı ticaret, ortası cinayet, üst katı cinnet 

Ne onur var bunlarda ne ar, ne de izzet 

 

“Soru, zekat ve sadaka tek tek çalınırken,  

Bir koyuna hisse olmuş 10 kişi birden, 

Tarihte görülmemişti böyle bir ihanet 

İstismara dönüşmüş, din, iman, samimiyet...” 

Emanete vekâleten sahip çıkanların ihaneti, vekâleten kurban organizasyonunun halk 

nezdinde itibar kaybına sebep olmuşsa da bu konuda güven tazeleyecek ve aşılayacak yegâne 

kurum Diyanet İşleri Başkanlığı’dır.  

Vekaleten Kurban Kesim Organizasyonu 

1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile 

gerçekleştirilen Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi 25 yıldır artarak devam ediyor.  

Kesilen kurbanlar yurtiçinde, ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur’an kurslarına ve 

öğrenci yurtlarına, yurtdışında kesilen kurbanlar ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç 

çatışmaların yoğun olduğu gönül coğrafyamızdaki mazlum ve mağdur kardeşlerimize, 

ümmetin yetimlerine dağıtılmakta, iyilik ve kardeşlik köprüleri kurulmakta…  

Vekaletle Kurban Kesimi, Türkiye’de müftülükler, yurtdışında ise büyükelçilikler, 

müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dinî idareler ve partner 

kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenmekte… 

Vatandaşlarımız, www. diyanetvakfi.org.tr ve bagis.diyanetvakfi.org.tr adreslerinden 

online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT 



5 
 

şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp 

kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilmekte… 

Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve 

ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını 

yapabilmekte... 

 “Kurban Kesimine Diyanet Denetimi” 

Yeni hükümet sistemine geçişin ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Diyanet 

İşleri Başkanlığı'nın görev ve yetkilerini de içeren yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, 

Diyanet İşleri Başkanlığı  “Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi 

amacıyla gerekli tedbirleri alacak, vekâletle kurban organizasyonu gerçekleştiren kurum ve 

kuruluşlarını bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleyebilecek” . 

SON SÖZ 

Dünyanın her yerinde gözlerini Türkiye’ye diken, Türkiye’den imdat bekleyen, şefkat 

bekleyen insanlar, topluluklar var, kardeşlerimiz var. Mazlumların ve mağdurların umudu 

olmuşuz. Bir tarafta böyle bir ruh var. Bir tarafta da gerek ülkemizde gerekse Avrupa ve 

başka ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın bu şefkat talebi karşısında gani gönüllü tavırları 

var. Bunların buluşturulması gerekiyor.  

Vekaleten Kurban organizasyonu bütün dünyayı saran bir merhamet eline 

dönüşmüştür. Bugün Balkanlarda, Orta Asya’da, Afrika’da  ve dünyanın başka bölgelerinde 

Türkiye’ye karşı bir teveccüh varsa bunda, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı hizmetlerinin çok önemli bir yeri var. 

Yüklendiği emanetin ve üzerindeki vebalin farkında olarak kapıları çalmak, yıkık 

gönüllü insanlarla gani gönüllü insanlar arasında bir gönül köprüsü oluşturmak hepimize 

düşen mühim bir sorumluluktur.  

Bu vesileyle hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki mağdur ve muhtaç 

kardeşlerimize cömert ve hayırsever milletimizin kurbanlarını ulaştırmak için seferber 

olmalıyız. Unutmayalım ki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hediye edeceğimiz her bir kurban, 

insanlığın, kardeşliğin ölmediğinin; insafın ve merhametin tükenmediğinin kanıtı, necip 

milletimizin yardımseverliğinin göstergesidir. 

 Kurbanlar; çaresize “Biz varız”, muhtaca “Seninleyiz”, yoksula “Beraberiz”  

anlamındadır. 
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Duamız; kurbanların aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve 

kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olması, Müslüman coğrafyalarda elimizin ulaştığı her 

noktaya barış, bereket, esenlik ve merhamet taşımasıdır.  

Duamız; bizim insanımız, büyük bir teslimiyet ve gönül huzuru içinde kurban 

ibadetini ifa ederken, sahip olduğunu komşularıyla, akrabalarıyla, dostlarıyla paylaşmanın 

sevincini yaşarken; tüm İslam coğrafyasının da aynı müstesna heyecanı yaşamasıdır. 

Duamız; kurbanlarımızı, Mülk’ün Sahibi’ne sunarken, sınırlarımızın ötesindeki her bir 

kardeşimize de refah, felah, kurtuluş nasip etmesidir. 

 “Allâhümme ente’s-selâm ve minke’s-selâm tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm”  

(Allahım her türlü eksiklikten, ayıp ve kusurdan münezzeh olan  Selâm sensin. 

Yapılan işlerdeki kusursuzluk ve kemâl (selâm ve selâmet de) ancak sendendir. Ey azamet ve 

kerem sahibi Allahım, sen hayır ve bereketi çok olansın.) 

Rabbimiz, hem kendimizin, hem de bizlere güvenip kurbanını emanet eden kulların 

adına takdim ettiğimiz kurbanlarımızı dergâh-ı izzetinde lütuf ve kereminle kabul eyle,  

eksiklerimizi ve kusurlarımızı bağışla, dualarımızı makbul eyle… 

“Rabbimiz, bize dünyada güzellikler ihsan eyle, ahirette de güzellikler ihsan eyle. Bizi 

cehennem azabından muhafaza eyle.” 

 

 


