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Kurban Bayramı 

Büyük peygamberlerden biri olan İbrahim (a.s.m.) in hanımı Sare validemizin çocuğu 

olmuyordu. Eşinin de isteği üzerine Hacer validemiz ile de evlendi. Ve bu evlilikten İsmail 

(a.s.m.) doğdu. 

Hazreti İbrahim, eğer bir erkek çocuğu olursa en sevdiği şeyi Rabbine kurban edeceğini 

adamıştı. Çocuğu on üç yaşlarına gelmişti ki üç gün üst üste rüyasında bu adağı kendisine 

hatırlatılmıştı. Sırayla hayvanlarının en güzellerini ve kendince en beğendiklerini kesti. Ama 

sonucunda adağının gereğinin yani en sevdiğinin bunlar değil, sevgili oğlu Hazreti İsmail 

olduğunu Allah kendisine vahiy etti. Evet O, günlerdir süre gelen gece yarıları kendisini uykusuz 

ve gün boyu sıkıntıda bırakan esrarını bir türlü çözemediği uyarıların ne için olduğunu artık 

anlamıştı. 

Ertesi gün uyanır uyanmaz yine kendisine koşan nur yüzlü çocuğundan ayrılık vaktinin geldiğini 

düşünerek daha bir sevgi ile sarıldı. Gözleri yaşlıydı, O’nu kucakladı, öptü, okşadı. Yüzü ne kadar 

temiz, gözleri ne kadar güzeldi. Yutkundu İbrahim (a.s.m.) “Yine odun kesmeye gidelim mi?” 

diye titrek bir sesle sordu. Her şeyden habersiz o ay parçası sevinçle katıldı babasının bu sözüne. 

“Öyle ise baltayı, ipi, bıçağı hazırla yavrum!” dedi. “Peki babacığım.” diyerek fırladı küçük İsmail 

(a.s.m.). 

Baba ile oğlu yavaş yavaş dağa tırmanmaya başladılar. Bu yüce kişinin böylesine çetin bir 

imtihanda içi kan ağlarken dahi adım atmaktan dahi çekinmiyordu. 

Öfkeden kuduran şeytan ise insan kılığına girdi. Ve önce çocuğun biricik annesine koştu. 

“Oğlunu İbrahim nereye götürdü sanıyorsun” diye sordu. “Odun toplamaya” dedi Hacer. “Hayır, 

sen gerçeği bilmiyorsun. Gözünün nuru zavallı çocuğunu kesmeye götürdü.” “Sus!” dedi annesi 

kızarak. “O ne biçim söz! İbrahim yavrusunu benden daha çok sever.” “Evet ama” dedi şeytan. 

“Bunu Allah emretti O’na.” Hacer bu yabancıya şaşırarak baktı. Ana yüreciği gönül denizinin 

biricik incisi için derinden sızladı. Ama çabuk toparladı kendisini. Sanki birden bağrına taş bastı. 

Ve “Eğer bunu Allah emretti ise, elbette yapması gerekir!” dedi. 

Şeytan umduğunu bulamamıştı. Üzgün üzgün geri döndü ve koşarak İsmail’e yetişti. “O 

çocuktur, O’nu kolay kandırırım.” diyordu kendi kendine. Gözyaşlarını gizlemek için epey önden 



tellidetay.wordpress.com 

yürüyen babasını göstererek: “Baban seni nereye götürüyor, biliyor musun?” diye fısıldadı. 

“Elbette!” dedi küçük yavrucak. “Her zamanki gibi dağa gidip kuru ağaç keseceğiz.” “Ah.. Ah! 

Yanılıyorsun! Baban seni kandırdı. İnce düzgün dallar yerine seni kesecek.” İsmail güldü, bu 

söze. “Baban beni ne için kessin.” şeytan yalancıktan ağlar gibi yaptı. “Güya Allah öyle emretti.” 

Bu sözleri duyan çocuk irkildi. Kötü kılıklı bu adama kızgınlıkla dikilerek “Allah öyle emrettiyse 

elbette yapacak. O’nun emrine karşı gelinir mi hiç? Yoksa sen şeytan mısın be adam!” diye öfke 

ile bağırdı. Ve birden aldığı yedi taşı O’na fırlattı. Şeytan korku ile geriye doğru kaçtı. 

Arkasından İbrahim’ e de (a.s.m.) “Kaç gecedir rüyalarında seni şeytan kandırıyor, sakın ola ki 

oğluna kıyma.” dediyse de şeytanı hemen tanıyan o kuvvetli kişi oğlu gibi O’nu taşlayarak kovdu. 

Bu gün dahi hacılarımız bin dört yüz yıldan beri olduğu gibi küçük İsmail’in bu anlamlı ve güzel 

tepkisini aynı sayıdaki taşlarla yeniden canlandırırlar. 

Hazreti İbrahim (a.s.m.) bir ağaca yaslandı. Ve can parçasını çağırdı. İçin için ağlıyordu. 

“Yavrum!” dedi, saçlarını okşarken. “Sen dindar bir çocuksun. Allah’ın buyruğu ne demektir 

bilirsin. Seni O’nun adına kurban etmem gerekiyor.” “Bunu Sana Allah mı emretti baba?” “ Evet, 

yavrucuğum.” “Öyle ise ağlama! Ve Rabbinin buyruğunu yap babacığım. İnşaallah beni 

sabredenlerden bulursun.” dedi.  

Yaşı küçük ama ruhu büyük o inci tanesi, anladı, “Kollarımı sıkıca bağla ki kanım üstüne 

sıçramasın! Bıçağını iyice bilet ki canımı çok acıtmasın! Gömleğimi de anneme götür ki ona bakıp 

onunla avunsun!” 

Ağlaşarak birbirlerine sarıldılar. Ve ağlaştılar. Sonra Hazreti İbrahim oğlunun ellerini iyice 

bağladı. Yere yatırdı. Bıçağı eline aldı. “Bismillah!” diyerek boynuna çaldı. Ama bıçak kesmedi. 

Bir daha çaldı: hayret, bıçak kesmiyordu! İsmail yerde kıvrandı. “Canım babam yüzümü 

gördüğün için kesemiyorsun beni. Yüzükoyun yatır beni.” dedi. Hazreti İbrahim dediğini yaptı. 

Ve daha bir güçle yine denedi. Hayret, yine kesemiyordu.  

İşte o zaman ilahi bir ses yeri göğü doldurdu. “Dur, ey İbrahim! Bıçağa emir verildi. Kesmeyecek: 

Sen de, oğlun da, annesi de imtihanı kazandınız. Allah sizden razı oldu ve bu kurbanlığı gönderdi. 

İsmail’in yerine onu kes. 


