
Her yıl olduğu gibi bu kurban da 
dünyanın farklı coğrafyaların-

daki kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. 
Türkiye’de 81 il ve ilçe merkezinde, 

dünyada 99 ülke ve bölgede gönül 
dostu hayırseverlerimizin bağışladığı 
kurban emanetlerini sahiplerine bire-
bir elden ulaştırıyoruz. – S 4

Kurban bağışlarınızla dünyanın 
bir ucunda yolumuzu gözleyenleri 
sevindiriyor, mağduriyetlerini gideri-
yoruz. Peki Kurbanlarınız ihtiyaç sa-
hiplerine nasıl ulaştırılıyor? – S 6-7

2014 yılı kurban 
çalışmaları

Geçtiğimiz bayram, 7.353’ü yurt için-
de olmak üzere 45 bin 18 kurban 
hissesini yaklaşık 1 milyon 600 bin 
ihtiyaç sahibine ulaştırdık.

– S 4-5

Kurban hakkında 
sorular
Kimler kurban kesebilir? Kurban eti nasıl 
değerlendirilmelidir? Vekaletle kurban 
kesilebilir mi? Yardım kuruluşlarına ve-
kalet verilebilir mi?... Kurban ile alakalı 
sık sorulan sorular.  – S 10-11

Türkiyeli bağışçıların kurban emanet-
lerini ulaştırmak için 2014 Kurban Bay-
ramı’nda Arakan’ın başkenti Sittwe’ye 
ulaştığımızda bizi Müslümanlardan 
arındırılmış bir şehir karşıladı. Kendi 
şehirlerinden, evlerinden kovulan Müs-
lümanlar kamplara hapsedilmişti.  – S 8

İHH Arakan'daydı Filistin ve 
Gazze’de bayram
Geçtiğimiz bayram, kurban bağış-
larınız Filistin ve Gazze’de yaşayan 
yaklaşık 250.000 ihtiyaç sahibine 
ulaştırıldı. – S 15
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Kurbanlarınız nasıl 
kesiliyor?

Kurban İbadet
Paylaşmak Kardeşliktir



bağışlarınızı
bu kervana

katabilirsiniz.

Dilerseniz
siz de Kurban

ORTADOĞU: Filistin, Irak, Kuzey Irak, KKTC, Lübnan (Lübnan-Filistinli mülteciler-Suriyeli mülteciler), Suriye, Ürdün, Yemen AFRİKA: Burkina 
Faso, Cibuti, Çad (Çad-Nijeryalı mülteciler -Orta Afrikalı mülteciler), Etiyopya, Fildişi Sahilleri, G. Afrika, Gambiya, Gana, Gine, Kamerun (Kame-
run-Orta Afrikalı mülteciler), Kenya, Komor Adaları, Liberya, Malavi, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Ruanda, Senegal, Sierra 
Leone, Somali, Sudan (Darfur-Kesele-Hartum), Tanzanya, Tunus, Uganda, Zimbabve ORTA ASYA ve KAFKASYA: Abhazya, Acara, Adıgey,  Af-
ganistan, Ahıska, Azerbaycan, Çeçenistan, Gürcistan, Kabardey Balkar, Karaçay Çerkes, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Osetya, Özbekistan, Rus-
ya-Astrahan, Tacikistan, Ukrayna BALKANLAR: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Romanya, 
Sırbistan (Preşova-Sancak) ASYA: Bangladeş (Bangladeş-Arakanlı mülteciler), Doğu Türkistan, Endonezya, Filipinler (Moro), Hindistan (Hindis-
tan-Assam-Kerala-Cammu Keşmir), Kamboçya, Myanmar (Arakan), Nepal, Pakistan (Pakistan-Azad Keşmir), Sri Lanka, Tayland (Patani), Vietnam 
AMERİKA: Bolivya, Brezilya, Guyana, Haiti, Küba, Peru, Venezuela OKYANUSYA: Fiji, Vanuatu
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YOLCULUĞUNDA İHH

BAYRAM ZİYARETLERİ

VESİLESİYLE

BAYRAMLIK KIYAFET

HEDİYE EDİLDİ

KESİLEN KURBANLARINIZ

Her yıl olduğu gibi  2015  Kurban Bayramı'nda da kıtalar
aşıp milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için yola çıkıyoruz.

Türkiye ile birlikte 99 ülke ve bölgede

1.600.000
BU PAYLARDAN



Ziraat Bankası:  TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07

Halkbank:   TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80

Albaraka Türk:  TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Türkiye Finans:  TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01

Kuveyt Türk:  TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01

PTT Bank (posta çeki): 160 54 51

Kurban kesimi için belirlediğimiz
550 liralık kurbanlık bedelini vakfımıza 
ulaştırabileceğiniz bazı yöntemler var:

KURBAN
BAĞIŞLARI İÇİN

Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No: 3
Fatih/İstanbul

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 
yetimlerimizi maddi olarak destekleyebilir, on 

binlerce yetimin bayram sabahına yeni kıyafetleriyle 
uyanmasına vesile olabilirsiniz.

Bir çocuğun bayramlık giysi bedeli
80 liradır.

0212 631 2121

online.ihh.org.tr

nasıl ulaştırabilirsiniz?

Kurban bedelini İHH'ya

550550₺₺

Bu bankaların şubelerine giderek İHH’nın kurumsal tahsilat hesabından bağış ekranı ile
havale masrafı olmadan kurban bedellerinizi yatırabilirsiniz.

İHH Online Bağış sitesinden kurban bedelini
ödeyebilir ve kurbanlarınızın nerede

kesildiğini görebilirsiniz.

EFT HAVALE

yetimleri sevindirebilirsiniz.
Bu bayramda da
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Geçtiğimiz kurban, gönüllü ve vakıf çalı-
şanlarından oluşan ekiplerimiz, bayram 
boyunca 7.353’ü yurt içinde olmak üzere 
45 bin 18 kurban hissesini yaklaşık 1 mil-
yon 600 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Su-
riye, Filistin, Irak, Lübnan, Ürdün, Patani, 
Arakan, Moro, Pakistan, Afganistan, Orta 
Afrika Cumhuriyeti ve Somali gibi kriz ve 
savaş bölgeleri, kurban yardımlarını ulaş-

tırmada öncelik verdiğimiz bölgeler oldu.

Bizleri bekleyen kardeşlerimize hem kur-
ban emanetlerini teslim ettik hem de ha-
yata geçirdiğimiz çeşitli projelerle destek 
olduk. Kurban çalışmamız sırasında bir-
çok bölgede cami, mescit, su kuyusu, eği-
tim merkezi, yetimhane ve benzeri çok sa-
yıda projenin temellerini attık, tamamla-
dığımız eserlerin açılışını gerçekleştirdik.

Bu bayram yine dünyanın 
farklı coğrafyalarındaki kar-
deşlerimizle kucaklaşıyoruz. 
Türkiye’de 81 il ve ilçe mer-
kezinde, dünyada 99 ülke ve 
bölgede gönül dostu hayır-
severlerimizin bağışladığı 
kurban emanetlerini sahip-
lerine birebir elden ulaştırı-
yoruz.

Kurban vesilesiyle yeryüzü-
ne dağılan İHH ekipleri, bu 
yıl da kendilerini dört gözle 
bekleyen kardeşlerine hem 
kurban emanetlerini ulaş-
tırıyor hem de hayat koşul-
larını iyileştirmeye yönelik 
çeşitli projelerle destek ol-
maya devam ediyor. Cami, 
mescit, su kuyusu, eğitim 
merkezi, yetimhane ve ben-
zeri birçok projenin temel-
leri bu ziyaretler sırasında 
atılıyor.

Bayram bereketinin tüm 
yıla yayılması duasıyla.

Geçtiğimiz yıl hayırseverlerimizin bağışlarıyla bayram 
bereketini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine 
ve kimsesizlere taşıdık. 2014 yılı Kurban Bayramı’nda 4 
kıtada 93 ülke ve bölgeye ulaştık.

Kurban emanetleriniz 2014 
yılında 1 milyon 600 bin ihtiyaç
sahibine ulaştı

Kurban
İbadet 
Paylaşmak
Kardeşliktir

İHH’nın her yıl gerçekleştirdiği kur-
ban çalışmalarında Filistin ve Gazze 
öncelik verilen bölgelerin başında ge-
liyor. Gazze, 2014 yılı Ramazan ayında 
başlayan ve yaklaşık iki ay süren İsrail 
saldırıları sonucu geçtiğimiz Kurban 
Bayramı’na büyük bir yıkımla girdi. Bu 
dönemde Gazze’de 578’i çocuk 2.000’in 
üzerinde insan hayatını kaybederken 
on binlerce ev hasar gördü; hastaneler, 
okullar bombalandı ve şehrin altyapı-
sı tahrip edildi. İHH olarak saldırıların 
hemen akabinde başlattığımız yardım 

kampanyalarımızın yanı sıra Kurban 
Bayramı’nda da bölge halkının yanın-
da olduk. 2014 Kurban’ında bölgedeki 
ihtiyaç sahipleri için toplamda 6.589 
hisseyi hayırseverlerimizin desteğiyle 
Filistin ve Gazze’deki yaklaşık 250.000 
kişiye ulaştırdık.

Yıkılan Gazze’de bayram
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Suriye’de saldırılar 
altında bayram
Yaklaşık beş yıldır saldırı ve katliamlara 
maruz kalan Suriye halkı geçtiğimiz yıl 
yokluk ve çaresizlik içinde dördüncü 
Kurban Bayramı’nı geçirdi. Saldırıların 
ilk gününden bu yana Suriye halkına 
destek olan İHH, hayırseverlerimizin ba-
ğışlarıyla savaş mağdurları için hayata 
geçirdiği projelerine yenilerini eklemeye 
devam ediyor. Sağlık, gıda, barınma, giysi 
gibi temel ihtiyaçların yanı sıra eğitim, 
rehabilitasyon gibi alanlarda da Suriye 
halkının mağduriyetini gidermeye yö-
nelik gerçekleştirilen yardım çalışmala-
rı, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda da de-
vam etti. Suriye’de 10 ayrı noktada 3.205 
kurban hissesi ekiplerimiz tarafından 
İdlip, Halep, Hama, Humus, Şam gibi sal-
dırıların yoğun olduğu bölgelerdeki ihti-
yaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Afrika kıtasında 
bayram coşkusu
İç karışıklıkların, sömürgeciliğin ve ik-
lim koşullarının neden olduğu birçok 
sorunla boğuşan ve imkânsızlıklar için-
de kendi geleceğini kurma mücadelesi 
veren Afrika kıtasına geçtiğimiz yıl da 
kurban yardımları ulaştıran İHH, ihti-
yaç duyulan birçok ülkede kurban orga-
nizasyonu gerçekleştirdi. Afrika kıtasın-
da 2014 Kurban’ında Nijer, Somali, Mali, 
Gana, Sudan, Etiyopya, Çad, Burkina 
Faso, Tanzanya, Güney Afrika Cumhuri-
yeti, Burundi, Cibuti, Kamerun, Bolivya, 
Lesotho, Mozambik, Svaziland, Zimbab-
ve, Gambiya, Gana, Kenya, Malavi, Mali, 
Moritanya, Nijer, Ruanda, Sierra Leone 
ve Uganda’da kurban çalışmalarında 
bulunan vakfımız, bağışçılarımızın ema-
netlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Patani’ye kurban 
yardımları
5 milyona yakın Müslüman’ın zor şartlar 
altında hayata tutunmaya çalıştığı Pata-
ni, Tayland sınırları içerisinde Malay ırkı-
na mensup Müslümanların yaşadığı bir 
bölge. Bölgede gıda yardımları yanı sıra 
yetim çalışmaları ve çeşitli kalıcı projeler 
yürüten İHH, geçtiğimiz yıl gerçekleştir-
diği kurban organizasyonunda Patanili 
Müslümanların bayram sevincine ortak 
oldu. Patani’deki kurban organizasyo-
nunda hayırseverlerimizin bağışlarıyla 
110 büyükbaş hayvanın kesimi yapılarak 
ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı

Nepal Müslümanları 
ile bayram
Nüfusunun %80’ini Hinduların oluştur-
duğu Nepal, dinleri sebebiyle insanların 
ayrımcılığa maruz kaldığı bir ülke. En 
yaygın dinlerin Hinduizm ve Budizm 
olduğu ülkede iki milyona yakın Müslü-
man yaşıyor. Hinduizm’den İslamiyet’e 
geçenlerin toplumdan dışlandığı ve aile-
leri tarafından sokağa atıldığı Nepal’de, 
Müslümanlar ülkedeki en yoksul grubu 
oluşturuyor. Hayırseverlerimizin kurban 
emanetlerini geçtiğimiz Kurban Bayra-
mı’nda Nepal Müslümanlarına ulaştıran 
İHH ekibi, ülkede 120 büyükbaş hayvan 
kesimi gerçekleştirdi. Ülke Müslüman-
larının %95’inin yaşadığı Biratnagar’a gi-
den ekibimiz, kesimlerden sonra kurban 
yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ve mağ-
durlara ulaştırarak Müslüman halkın 
bayram sevincine ortak oldu.

Balkanlara 1.627 kur-
ban hissesi ulaştırdık
Her yıl olduğu gibi 2014 Kurban Bayramı’n-
da da hayırseverlerimizin kurban ema-
netlerini Balkanlardaki Müslümanlara 
ulaştırdık ve bayram bereketini bölgedeki 
ihtiyaç sahipleri, yetimler ve kimsesizlerle 
birlikte yaşadık. Makedonya, Bosna-Her-
sek, Arnavutluk, Sancak, Bulgaristan, Ro-
manya ve Kosova’da gerçekleştirdiğimiz 
kurban çalışmalarımızda bölge Müslü-
manlarının bayram coşkusuna ortak ol-
duk, vakfımızın bölgede hayata geçirdiği 
projeleri gözlemleme imkânı bulduk. Bal-
kanlarda farklı ülkelerde toplam 1.627 his-
se kurban emanetini ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırdık, bölge Müslümanlarıyla çeşitli 
buluşmalarda bir araya geldik ve coğraf-
yada yaşanan genel sorunlarla ilgili fikir 
alışverişinde bulunduk.

Hediye ettiğiniz    
bayramlıklar 6.656 
yetimin sevinci oldu
2014 yılı Kurban Bayramı’nda dünyanın 
farklı bölgelerinde çeşitli desteklerle ye-
timleri sevindirmeye çalıştık ve onların 
bayram coşkusuna ortak olduk. Geçtiği-
miz bayram Türkiye’nin birçok ili başta 
olmak üzere farklı ülkelerdeki yetim ço-
cuklarımıza bayramlık kıyafetler hedi-
ye ederek yüzlerini güldürmeye gayret 
ettik. 2014 kurbanında ayrıca Suriyeli 
300 yetimimiz hayırseverlerimizin gön-
derdiği harçlıklarla bayrama neşe içinde 
girerken Balkanlardaki yetimlerimizi de 
unutmadık ve Makedonya’da 250 yetim 
ailesine kumanya desteğinde bulunduk.
 

Anadolu’da 32 il 
ve ilçede kurban 
organizasyonu
Geçtiğimiz bayram da bağışçılarımızın 
vekâletleriyle kesilen kurban emanet-
lerini yurdumuzun dört bir yanındaki 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 2014 Kur-
ban Bayramı’nda Türkiye’de 32 il ve ilçe 
merkezinde kurban organizasyonu dü-
zenledik. Yoğun bir programla gerçekleş-
tirdiğimiz çalışmalarda ekiplerimiz 7.353 
adet hisse kurbanı başta Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Adıyaman, 
Erzurum ve Van olmak üzere yurt için-
deki muhtaçlara ulaştırdı.



Kurbanlarını yüzlerce ülke ve 
bölgedeki kardeşlerine vekâlet 
yoluyla gönderen hayırsever-
lerimiz, kurban bedellerini 
İHH’nın banka hesap numara-
larına havale, kredi kartı, posta 
çeki ile veya vakıf merkezine 
bizzat gelerek elden, internet 
üzerinden online bağış veya 
telefon vasıtasıyla
ulaştırırlar.

Gelen kurban bedelle-
ri, bağışçıların talebi 
doğrultusunda, İHH 
tarafından kurban 
organizasyonu yapıla-
cak ülkelerin ihtiyaç 
durumuna göre
paylaştırılır.

Kurbanlıklar, İHH 
görevlilerince, çalışma 
yapılacak ülke ve böl-
gelerde kurban ibadeti 
için gerekli kriterlere 
uygun olarak satın 
alınır.
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Kurbanlarınız
nasıl kesiliyor?



Kurban kesimler
 tamamlandıktan sonra 
İHH, kurban sahipleri-
ne kısa mesaj yoluyla 
kurbanın kesildiğine 
dair geri bildirimde 
bulunur. 

Bayramlaşmanın ardından 
kesilen kurbanlar paylara 
bölünerek ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılır.

Kurban Bayramı’nın bi-
rinci günü, kurbanlıklar 
bayram namazı akabin-
de İslami usullere
göre kesilir.
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Beyaz takkeler, 
beyaz tesettürler
Murat Yılmaz, Liberya / 2009

Bayram sabahı; yani tüm yok-
sulluklarımıza, kanayan yara-

larımıza rağmen sevinme, coşkuyla 
bayramı bayram etme zamanı… Ko-
nakladığımız mekândan ayrılıyor ve 
futbol sahasına doğru yola çıkıyoruz. 
Camiler yeterli olmadığından Müs-
lümanlar bayram namazlarını kadın 
erkek, yaşlı genç Monrovia’da toprak 
bir futbol sahasında eda ediyor. Biz 
de adım adım oraya doğru ilerliyoruz. 
Bugün sanki tüm sokaklar buraya akı-
yor, tüm randevular bayram namazına 

verilmiş. Turuncular, yeşiller, maviler 
ama en çok beyazlar içindeki siyah 
tenler başlarında beyaz takkeler, be-
yaz tesettürler en kıymetlilerini, ço-
cuklarını unutmadan bayram namazı 
için yürüyorlar. Arapça ve İngilizce 
okunan hutbeler bambaşka bir hava 
oluşturuyor şüphesiz. Bayram namazı 
ve akabinde edilen dualar özelde Li-
berya’daki kardeşlerimiz genelde ise 
ümmetin tüm evlatları için oluyor. 
Bayramlaşıyoruz, kucaklaşıyoruz… 
Sonra bayramı bize hediye edene 
şükrediyoruz.

ORADAYDIK

Hamdi Arslan, Bulgaristan / 2007

Kurban çalışmaları için bu-
lunduğumuz Bulgaristan’ın 

Montana şehrinde ikindi namazı-
mızı kılarken yanımıza gelen yaşlı 
Türklerden Sabahaddin Amca’nın 
secdede hüngür hüngür ağlamasını 
unutamıyorum. Kendisi 20’li yaşla-
rındayken casusluk ve Türkiye’ye 
kaçmak istediği gibi gerekçelerle 
idama mahkûm olmuş, yıllarca 

cezaevinde kalmış, sonra beraat 
etmiş, işçilikten emekli olmuş bi-
risi. Namazdan sonra kalkıp: “Ne 
olursunuz, buradaki şu yıkık ca-
mimizin tamirine yardımcı olun, 
orayı yaparsanız ben caminin 
bekçisi olurum, hizmetçisi olurum, 
ne olur buraya destek olun da ya-
pılsın, ibadet başlasın.” şeklindeki 
sözlerinden sonra hararetle bizleri 
kucaklamasını da unutmak müm-
kün değil.

Sabahaddin Amca’nın göz yaşları

İHH Arakan'daydı
Abdullah Kibritçi, Arakan / 2014

Türkiyeli bağışçıların kurban ema-
netlerini ulaştırmak için 2014 Kurban 

Bayramı’nda Arakan’ın başkenti Sittwe’ye 
ulaştığımızda bizi Müslümanlardan arın-
dırılmış bir şehir karşıladı. Kendi şehirle-
rinden, evlerinden kovulan Müslümanlar 
adeta kamplara hapsedilmişti. Kamplarda 
ve köylerde yaşayan Arakanlılar için hayat 
tahammül edilemez durumdaydı. Medrese 
ve mescit yapmaları ve var olan yapıları tamir 
etmeleri 20 yıl önce yasaklanmış. Arakanlı 
çocukların ortaokuldan sonra okumasına 
izin verilmemiş. Beton evler yapmaları yasak 
olan Müslümanlar evlerini ahşaptan yapmak 
zorunda. Devlete ait kabul edilen bu ahşap 
evler kaza sonucu yanarsa ev sahibi devletin 
evini yakmaktan altı yıla kadar hapis cezası-
na çarptırılıyor.  Bu ve benzeri şartlarda ya-
şayan Müslümanların sıkıntılarını bir nebze 
giderebilmek için bayram boyunca elimiz-
den geleni yaptık. Bayram öncesi Kurbanlık 
satın alım işlemlerini tamamlayıp bayram 
günü Kurbanlıkları kesip payları muhtaç 
ailelere ulaştırdık. Böylelikle diğer mülteci 
kampları da dâhil olmak üzere 2014 yılında 
15 bin Arakanlı Müslüman İHH’nın kurban 
yardımlarından faydalandı. 
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İHH olarak 1992 yılında farklı coğrafyalarda yaşayanların
 derdine ortak olmak için kurban yardımlarımızla yola çıktık. 5 kıta ve 135 

ülkede milyonlarca mazluma, muhtaca dokunduk. Yolculuklarımızdan binlerce 
hikâye ile döndük ve yenilerini yazmaya devam ediyoruz.



1,5 milyon Müslümanla bayram namazı
Hanife Gökdemir, Etiyopya / 2007

Bayram sabahı, tekbir ve 
tehlillerle uyanıyoruz. Kadın 

erkek, çoluk çocuk, yaşlı genç de-
meden tüm Müslümanlar en renkli 
kıyafetlerini giymiş, seccadelerini 
omuzlarına veya başlarına almış, 
şehrin stadyumuna doğru yola ko-
yulmuştu. Hepsinin dudaklarında 
aynı mırıltı, sokaklardan meydana 
doğru sel gibi akıyorlardı. Biz de 
arabalarımıza atlayıp Addis Ababa 
Stadyumu’na doğru yola koyulduk. 
Çok büyük bir kalabalık. Yaklaşık 1,5 
milyon Müslümanla bayram nama-

zı kıldık. Muhteşem bir manzara. 
Onlarla birlikte namaz kıldığımızı 
gören Müslüman hanımlar yanımıza 
geliyor, selamlaşıyoruz. Allah’ın sela-
mı renklerdeki farklılıklara rağmen 
parolamız oluyor, yüzlere sıcak bir 
gülümseyiş yayılıyor. Namazdan he-
men sonra, insanlar seccadelerini 
toplayıp evlerine geri dönüyorlar ve 
ziyaretleşmeler başlıyor. Dağılırken, 
kalabalığın arasında kayboluyoruz. 
Rastladığımız erkek çocuklara takke, 
kız çocuklarına da başörtüsü hediye 
ediyoruz. Ümmetin selamını Etiyop-
yalı kardeşlerimize iletiyoruz.
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“Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine
Allah’ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise, O’na teslim olun.

(Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!”

Hac 22/34

Çocukların balon sevinci

Yardım melekleri
Hüseyin Oruç, Etiyopya / 2004

Bayramın ikinci gününde 
durağımız Sanbale Shala böl-

gesi. Burada 150 kurban kesilecek. 
Kalabalığın ortasına bizim için bir 
masa konulmuş. Geçip oturuyoruz. 
Yüzlerce insanın gözü üzerimizde, 

kesim hazırlıkları devam ediyor. Se-
lamlama konuşmasının ardından 
dualar ediliyor. Kendilerini unutma-
mamızı söylüyorlar. Bir tanesi bizi 
yardım melekleri olarak tanımlıyor, 
getirdiğimiz kurbanların sahiplerine 
sıratta binek olması için dua ediyor.

Yusuf Armağan, Nepal / 2007

Kurban kesimi için her şey 
hazır. Hayvanlar kesim için 

sıraya konulmuş, kasaplar büyük 
bıçaklarını hazırlamış. Organizas-
yon tam anlamıyla kusursuz. Kur-
banlık hayvanların hangi haneye 
ne kadar ölçülerde dağıtılacağı 
önceden belirlenmiş durumda. 
Paylarını almak için bekleyen bir 
kalabalık mevcut. Buraya geleme-
yecek olanların ise evlerine servis 
yapılacak. Meydandakilerle bay-
ramlaşıyoruz önce. Duygu yüklü 
konuşmalar yapıyorlar. Kesim baş-
lıyor. Besmeleyi ve tekbiri tekrar-
lamaya başlıyoruz. İlk kan toprağa 
düştüğünde sevinç kaplıyor yüre-
ğimizi. Boğazlanan her hayvanın 
başına üç kişi geçip hayvanı hiçbir 
zayiata meydan vermeden parça-
lamak için kolları sıvıyor. Çocuklar 
biraz geriden izliyorlar olan biteni. 
Onlar için hazırladığımız balonları 
veriyoruz ellerine. Balonu ilk kez 
görüyor hemen hepsi, ne olduğu-
nu bile bilmiyorlar. Şişiriyoruz ve 
öyle veriyoruz bu kez ellerine. Hoş-
larına gidiyor rengârenk balonlar. 
Şişirmekten yorulunca, içlerinden 
biraz büyük olanlarına 
görev veriyoruz “şişir” 
diyerek. Şişiriyor-
lar ve arkadaşla-
rına veriyorlar 
balonları. Balo-
nun buradaki 
adı birdenbire 
“şişir” olarak kalı-
yor. “Şişir” aşağı, 
“şişir” yukarı 
oynaşıyor 
çocuklar.

Eylül 2015 Gazete Kurban
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Enes b. Mâlik (ra)’ten rivayet edildiğine göre: “Resulullah (sav) boynuzlu, alaca renkli iki koçu kendi eliyle keserek
kurban etti. Besmele çekti, tekbir aldı ve keserken ayağını koçların sağ yanı üzerine koydu.”

Buhârî, Edâhî: 7; Müslim, Edahî: 3

Sık Sorulan Sorular 
ve Cevapları

Kurban ne demektir, hükmü 
nedir?
Sözlükte “yaklaşmak”, “Allah’a yakın-
laşmaya vesile olan şey” anlamlarına 
gelen kurban, dinî bir terim olarak 
ise, ibadet maksadıyla belirli şartla-
rı taşıyan hayvanı, Kurban Bayramı 
günlerinde usulüne uygun olarak 
kesmeyi ve bu amaçla kesilen hay-
vanı ifade eder. Akıllı, hür, mukim 
ve dinî ölçülere göre zengin sayılan 
mümin, ilahî rızayı kazanmak gaye-
siyle kurbanını keser. Böylece hem 

maddi durumu yetersiz olup kurban 
kesemeyenlere bir şekilde yardımda 
bulunmuş hem de Cenab-ı Hakk’a 
yaklaşmış olur.
 
Kurban keserken nelere 
dikkat edilmelidir?
Kurban edilecek hayvana acı çekti-
rilmemeli ve eziyet verilmemelidir. 
Hayvanlar ehil kişiler tarafından 
kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir 
şekilde yerine getirilmelidir. Ayrıca, 
çevre temizliği için gerekli tedbirler 
alınmalıdır. Kesim esnasında hay-

vanların birbirlerinin kesimini göre-
cek şekilde yan yana bulundurulma-
malarına özen gösterilmelidir.
 
Kimler kurban kesmelidir?
Kurban kesmek, akıl-baliğ (akıllı-er-
gen), dinen zengin sayılacak kadar 
mal varlığına sahip ve mukim olan 
bir Müslüman’ın yerine getirmesi 
gereken mali bir ibadettir. Temel ih-
tiyaçlarından ve borcundan başka 
80,18 gr altın veya bunun değerinde 
para veya eşyaya sahip olan kişi di-
nen zengindir. Dolayısıyla Allah’ın 
kendisine bahşetmiş olduğu nimet-
lere şükran ifadesi ve Allah yolunda 
fedakârlığın nişanesi olmak üzere 
kurban kesmelidir.
 
Kurban eti nasıl değerlendi-
rilmelidir?
Hz. Peygamber (sav), kurban etinin 
üçe taksim edilip bir bölümünün 
kurban kesmeyen yoksullara dağıtıl-
masını, bir bölümünün akraba, tanı-
dık ve komşularla paylaşılmasını, bir 
bölümünün de eve ayrılmasını tavsi-
ye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). 
Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin 
tamamı evde bırakılabileceği gibi, 
toplumda muhtaçların arttığı dö-
nemde kurban etinin çoğunun hatta 
tamamının dağıtılması uygun olur.
 
Ölmüş kimseler için kurban 
kesilir mi?
Son zamanlarda halkımız arasında 
yaygınlaşma eğilimi gösteren ve “ölü 
kurbanı” veya “kabir kurbanı” diye 
isimlendirilen bir kurban çeşidi dinen 
yoktur. Ancak ölmüş birisi adına veya 
sevabı ölüye bağışlanmak üzere kur-
ban kesilebilir. Kurban borcu olup da 
hayatta iken vasiyet eden kişinin bı-
raktığı miras yeterli ise, mirasçıları ta-
rafından vasiyetinin yerine getirilmesi 
gerekir. Vasiyeti yoksa, ölen kimseler 
için mirasçılarının kurban kesmesi 
gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını 
ölmüş anne veya babasına yahut diğer 
yakınlarına bağışlamak üzere kurbanı-
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“Resulullah (sav), Ramazan Bayramı namazına bir şeyler yemeden çıkmazdı. Kurban Bayramı’nda ise,
namazdan dönünceye kadar bir şey yemezdi.”

Büreyde, Kütüb’ü-Sitte: Hadis no: 3048

nı çeşitli hayır kurumlarına veya fakir 
ve muhtaç kişilere bağışlayabilir.

Bu büyük organizasyon, 
birkaç günlük zaman dilimi 
içerisinde dünyanın 5 kıta-
sında nasıl gerçekleşiyor?
Vakfımız 5 kıtada, organizasyon ka-
biliyeti olan birçok kardeş kuruluş 
vasıtasıyla kurban organizasyonu 
gerçekleştirmektedir. Bu kurumlar 
kurban bayramı öncesinde dağıtımı 
yapılacak bölgelerde ihtiyaç sahip-
lerinin tespiti, kurbanlıkların satın 
alımı, kesimi ve dağıtım organizas-
yonunun planlamasını yapmakta-
dır. Bu ön hazırlıkların ardından kur-
banların kesimlerine refakat edecek 
olan İHH görevlileri, kesecekleri 
kurban miktarınca vekâleti alarak 
bayram öncesinde kesim yapılacak 
ülkelere gitmekte ve burada kardeş 
kuruluşlarımız nezaretinde bayram 
namazı akabinde başlayarak kurban 
bayramının üçüncü günü güneş ba-
tana kadar kesimleri yapmakta ve 
dağıtımları gerçekleştirmektedirler.
 
Kurban yerine sadaka ver-
mekle bu ibadet yerine geti-
rilmiş olur mu?
Fıkhi hükmü ister vacip ister sün-
net olsun; kurban ibadeti belirli 
şartları taşıyan hayvanın usulüne 
uygun olarak kesilmesiyle yerine 

getirilir; kurban bedelini yoksullara 
ya da yardım kuruluşlarına vermek 
suretiyle kurban ibadeti ifa edilmiş 
olmaz. Şüphesiz Allah Teala’nın rı-
zasını kazanmak niyetiyle fakir ve 
muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve 
ihsanda bulunmak da Müslüman’ın 
önemli vazifelerinden biridir. Ancak 
bu iki ibadetten birinin diğerinin al-
ternatifi olarak sunulması dinî açı-
dan doğru değildir.
 
Vekâlet yoluyla kurban ke-
silebilir mi?
Kurbanı, kişi kendisi kesebileceği 
gibi, vekâlet yoluyla başkasına da 
kestirebilir. Zira kurban mal ile yapı-
lan bir ibadettir; mal ile yapılan iba-
detlerde de vekâlet caizdir. Vekâlet 
yoluyla kurban kestiren kişi, bulun-
duğu yerdeki birisine vekâlet verebi-
leceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya 
kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, 
sözlü veya yazılı olarak verilebileceği 
gibi telefon, internet, faks ve benzeri 
iletişim araçları ile de verilebilir.
 
Yardım kuruluşlarına vekâ-
let verilebilir mi?
Ülke içinde veya dışında ihtiyaç sahi-
bi bölgeler için kurban kesen çeşitli 
vakıf ve dernek gibi kurumlara vekâ-
let verilebilir. Aranan tek şart, kuru-
mun kurbanı her yönüyle amacına 
ve usulüne uygun bir şekilde kesip 

etlerini, derilerini ve kullanılabilir 
diğer kısımlarını doğru yerlere ulaş-
tıran güvenilir bir kurum olmasıdır.
 
İHH kurban fiyatlarını nasıl 
belirliyor?
Kurban fiyatları, tahmin edilebileceği 
gibi, dünyanın her yerinde farklılık 
göstermektedir. Kimi bölgelerde Tür-
kiye’deki fiyattan daha düşük, kimi-
lerinde ise daha yüksektir. Fiyatların 
düşük olduğu bölgelere yapılan kur-
ban bağışlarının artacağı, buna karşın 
fiyatların yüksek olduğu yerlere yapı-
lan kurban bağışlarının azalacağı tah-
min edildiğinden İHH, stratejik olarak 
bütün bölgelerden kurban fiyatlarını 
alıp ortalama bir fiyat belirlemektir. 
Tek fiyat uygulamak, fiyatların dü-
şük olduğu bölgelere yoğunlaşmaları 
engelleyeceği gibi, her bölgeye ihtiyaç 
oranında kurban eti götürebilmeye 
de olanak sağlamaktadır. Acil ihtiyaç 
içinde bulunduğu halde kurban fiyat-
ları yüksek olduğu için bağış alama-
yacak veya çok az bağış alacak birçok 
bölgeye bu sayede ihtiyaçları oranın-
da kurban gönderilebilmektedir.

Bazı bölgelerdeki kurbanlar 
belirlenen fiyatın altında 
iken bazı bölgelerdeki kur-
banlar ise bu fiyatın üstün-
dedir. Kurban kesim maksa-
dıyla her bölge için tek fiyat 
belirlenmesi caiz midir?

Vakfımız, bölgelerde kesilecek olan 
kurbanları haftalar öncesinden böl-
gelerde bulunan kardeş kuruluşlar 
vasıtası ile satın almaktadır. Tek fi-
yat uygulamaları fiyatların düşük 
olduğu bölgelere yoğunlaşmayı en-
gelleyeceği gibi her bölgeye ihtiyaç 
oranında kurban eti götürebilmeye 
olanak sağlamaktadır. Vekâleten kur-
ban kesiminde asıl olan, kurbanın ke-
silmesi ve etinin muhtaçlara dağıtıl-
masıdır. Kurban fiyatı belirlenmesin-
de "ortalama fiyat" tespit etmenin ve 
tespit edilen miktarı tahsil etmenin 
fıkhen bir sakıncası yoktur.



Bu kurban da sizleri;
iyiliğe, kardeşliğe ve
bayram sevincine
ortak olmaya çağırıyoruz.

ibadet


