
 
 

 

 

 

 

 
KURBANA EZİYET ETMEYİN 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Zilhicce ayı mübarek bir ay, hac ayıdır. Kurban da kesebilecek kişiye vaciptir. Bir 

miktar para limite geldiği vakit, o kişiye kurban kesmek vacip olur. Hanefi mezhebinde 

vacip, Şafii mezhebinde müekkede sünnettir. Şafii’de çünkü vacip yoktur, sünnet var. Ama 

müekkede sünnettir, yani yapılması lazım olan bir ibadettir.  

Kurban kesmek Allah rızası için yapılıyor. Hali vakti yerinde olmayan, ancak 

kesebilecek kadar parası olan insan, onu kesip de kendisi kullanabiliyor. 2-3 ay et ihtiyacı 

karşılanmış oluyor. Eskiden dolaplar molaplar yoktu, gene de insanlar kavurma yapardı, 

kuruturdu, bir şeyler yapardı. Şimdi buzluklar var; buzluğa koyuyor, 3-5 ay gidiyor. Hem 

dünya için menfaat oluyor hem ahiret için. Her teli için bir sevap alıyor insan, kaç tane 

tüyü var üstünde. Her bir tüyü için Allah bir tane sevap veriyor.  

O hayvan da mübarek hayvandır. Şimdiki kasaplar hayvanlara eziyet veriyor. Bunu 

kesmek için bir defa keskin bıçak süreceksin. O şah damarlarını kesip, hava ve yemek 

borusunu kestin mi tamam, bırak hayvanı. Allah rızası için kendisini teslim etmiş, o 

hayvancığa eziyet vermeyin. Orada bırak, on dakika bırak, müsaade et de hayvanın canı 

çıksın. Hemen sinirine, damarına dalma; hayvanın boynunu kırma.  

Hepsi sorulacak bunların. Kasap, hayvana eziyet ettin! Sen bundan sorulacaksın. İki 

kuruş fazla kazanayım derken ahirette onun cezasını çekersin. Bu meseleyi unutmuştuk. 

Bir beyefendi kestiği bir hayvanı videoya çekmiş. Halbuki iyi kesmiş ama baktık biraz daha 

keseyim diye uğraşıyor. Bırak, zaten kesmişsin; bırak hayvanı, eziyet etme. O yetmedi, 

baktık kırdı. Hem kırdı hem de bıçağı boynuna süre süre, hayvan çırpına çırpına bir hal 

oldu.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Bu merhamettir, ibadettir; bunu en güzel şekilde yapmanız lazım. Şeyh Efendi her 

sene tembih ederdi ama gene de bazı insanların bir kulağından girer, bir kulağından 

çıkardı. Dikkat edin! Merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez. Allah ibadetlerinizi 

kabul etsin, nice senelere yetiştirsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha       Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
07 Eylül 2016/05 Zilhicce 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


