
KURBAN 

 
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. 
 
Kurban Bayramı geliyor Allah’ın izniyle. Gidebilenler Hacca gittiler, Allah mübarek 

eylesin. Onların faziletinden bize de yağsın inşallah. Burada kalanlar için de bayramda 
vazife var.  

Ramazan bayramında fitre sadakası var. Bu bayram da yapabilen, kudreti olan, 
borcu harcı olmayan, bir de bir miktar parası, kesim vacip olacak kadar parası olan için 
kurban vazifesi vardır. Kurban vazifesi, yapabilen için çok büyük fazilettir. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Kurbanın akan ilk damlasıyla, kurban kesen insanın 
bütün geçmiş günahları affolur ve sıratta da o kurbana binip geçer.” Her şeyinde fazilet 
var.  

Bir de kurbanı kesip atmıyorsun. İnsanın hali belli olmaz. Kişinin geçimi biraz 
sıkıntılıysa onu olduğu gibi kendisine bırakabilir. Dağıtmadan, beş altı ay, ne kadar 
yiyebilirse yiyebilir onu. Boşa gitmiyor yani. İnsan hem fazilet kazanıyor hem de ihtiyacı 
olursa onu yiyebiliyor. Kurban olduğu için bereketi de oluyor. Allah’ın indinde de 
sevapları çok yüksek. Allah’ın sevdiği insanlardan oluyor.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Allah pintileri sevmez. En kötü pinti 
de hali vakti yerinde olup da kurbanı kesmeyen insan.” En sevilmeyen, en kötüsü de odur 
diyor Peygamber Efendimiz.  

Borcu harcı olmayan, geçiminden fazla bir miktar parası olan insan bunu yapsın 
çünkü vaciptir. Vacip dediğimiz farzdan sonra en kuvvetli olan emirdir. Ona tabi olman 
büyük fazilettir. Tabi farzı yapmayan insana cezası var. Bunun cezası olmasa bile kıyamet 
günü azarlanacak.  

O da çok büyük bir iştir. Peygamber Efendimiz’den azar duymak kolay bir şey 
değil. Kıyamet gününde insanlar içinde azarlanmak güzel değil. O insanların arasında rezil 
rüsva olmaktan Allah korusun. Allah hepimizin ibadetlerini makbul eylesin. Bayram 
bereketli olsun inşallah.  

Biz inşallah Kıbrıs’ta olacağız. Burada kesebilen kesiyor, kesemeyen başka yerlere 
gönderiyor, vekil olarak insanları tayin ediyor. Gönderdiği yerde fakir fukara da olur 
inşallah, onların da duaları makbul olur inşallah.  

Bazı insanlar eti senede bir ya yiyor ya yiyemiyor. Başka fakir memleketlerde kaç 
sene et yiyemeyen insanlar var. Allah nimetlerini üzerimizde daim etsin, her sene keselim 
inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha 
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