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Kurban Üzerinde Bir Sohbet

Kurban tarih boyunca çe_itli külterlerde uygulanan bir ibadet _eklidir. Bunun yan1 s1ra, kurban, Allah'1n birliine inanan ve
dünya çap1nda tan1nan Yahudi, Hristiyan ve Müsülman dinlerinde her imanl1n1n temel inançlar1ndan birini olu_turur.
Yahudiler'in inanc1nda Kurban kesmenin gerei insan1n günah1d1r. Her gün kesilen kurbanlar günahlar1n ba1_lanmas1n1
salamak içindir. (Nedense Yahudiler eski tarihlerinde olduu kadar art1k hayvan kesimi uygulamazlar). Hristiyanlar'1n
kurban anlay1_1 Yahudilerinkinden kaynakland11ndan onunla ortak yönleri vard1r. Ancak Hristiyanlar, "F1s1h" diye
tan1nan Yahudiler'in kurban bayram1ndaki ruhsal amac1n 0sa Mesih'in geli_iyle tamamland11na inan1rlar. Bu nedenle
hayvanlar1n kurban edilmesine son vermi_lerdir. Müsülmanl1ktaysa, kurban dinin gerei olduundan, hayvanlar1n kesilmesi
sürdürülmektedir.

Müsülmanlardan baz1lar1, kurban kesilmesinin günahlar1n affolunmas1 için deil, Allah'1n verdii nimetlere _ükretmek için
yap1ld11n1 ileri sürerler. Bu da çok raslanan bir fikir olmakla birlikte yaz1l1 öretilere ters gelmektedir. "Kurban kan1n1n ilk
damlas1n1n yere dü_mesinde kurban sahibi affolunur" (Bkz., Kurban ve Faziletleri, Feridun Y1lmaz Yüceler, bask1 1985,
Türkiye Diyanet Vakf1 Dizgi Tesisleri, sayfa 10). "Kurbanlar1n1z1 büyük ediniz. Onlar s1ratta bineklerinizdir" (Yüceler, sayfa
12). "Kim sevab1n1 kasdederek ve arzulayarak kurban keserse: O kurban, sahibini cehennem ate_inden saklar" (Yüceler,
sayfa 11). Bu öreti, kurban kesmekle günahlar1n ba1_lanaca1 ve ki_inin cennete gidecei ümidini dile getirir.
0ncil ise, hayvan kan1n1n ak1t1lmas1yla günahlar1n affolunma yolunun simgelendiini öretir. Hayvan kan1 ancak simge
niteliini ta_1d11ndan günahlar1n ba1_lanmas1n1 salayamaz. Allah'1n Halil 0brahim'in olunun yerine verdii koç gelecek
olan kurban1n bir simgesiydi.
Hayvanlar1n özde kutsal olmalar1 söz konusu olamaz. özde kutsal olan tek varl1k Allah't1r. Bir de ruhsal yönden O'nun
benzerliinde yarat1lan günahs1z insan kutsal say1labilir. ("Benzerlik" denince insan1n fiziksel anlamda deil, ruhsal
niteliklerinde Allah'a benzeyerek yarat1ld11 vurgulan1r). Kesilen hayvan1n simgeledii kurban1n kutsal olmas1 _artt1r.
Allah bunun nas1l gerçekle_eceini 0brahim'e olunun can1na k1ymas1n1 buyurmakla aç1klad1. Bu buyruk bo_ ve
anlams1z deildi. Allah bununla gelecek bir çada ne yapaca1n1 simge niteliinde iman1m1z1n atas1 0brahim'e gösterdi.
0brahim nas1l büyük iman ve Allah sevgisiyle kendi can1 olan olunu Allah'a vermeye haz1r idiysede, Allah da dünyan1n
günah1n1 kald1rmak için birini vermeye haz1rd1. 0brahim'in olu nas1l kendi soyu idiyse, gelecek ki_i de 0brahim'in
soyundan olacakt1. Koç nas1l 0brahim'den gelmeyip Allah taraf1ndan verildiyse, gelecek olan bu ki_i de Allah taraf1ndan
verilecekti.

Gerçekten, 0brahim'in da1n tepesinde olunu feda etmek için b1ça 1 indirmek üzereyken Allah taraf1ndan durdurulmas1
harika ve acayip bir olayd1r. Ama Allah'1n ileri bir tarihte yapt11, bu olayla simgelenen i_ çok daha mükemmel ve acay1ptir.
Nas1l 0brahim'le ilgili olaya inan1yorsak, 0sa Mesih'le ilgili olaya inan1lmal1y1z. Çünkü 0brahim'in inançla dolu hareketi ne
kadar büyük de olsa yine bir insan1n hareketi, Allah'1n sözüne itaat etmesiydi. Oysa 0sa Mesih'in ölümü ve dirili_i Allah'1n insana
yönelik hareketi, giri_imiydi!

Allah 0brahim'in s1n1rl1, insansal öyküsünün simgeledii gerçei 0sa Mesih'in kurban edilmesiyle tüm çalar ve sonsuzluk için yerin
getirmi_tir. 0brahim, olunu feda etmeye haz1r olmas1yla Allah'1 ne denli çok sevdiini gösterdi.
0sa Mesih Musa'n1n yapt11 gibi insanl1a _eriat getirmedi. Tam tersine ayn1 _eriatin mükemmel ve zor buyruklar1n1
yapmakta hep ba_ar1s1zl1k gösterip günahl1l1klar1n1 anlayan insanlara Allah'1n yüce merhameti, sevgisi ve adaletini
aç1klad1. 0brahim daa ç1karken nas1l korkunç ac1 çektiyse, Allah da ayn1 _ekilde kurtulu_umuz için 0sa'y1 ölüme verirken
derin ac1 duydu. Elbette, insan, Allah'1n kurtulu_umuz için böyle ac1 çektiini dü_ünemez. Böyle i_e kimin akl1 erer, der. Ama
insan1n kavrama zay1fl11 Allah için bir sorun mu olur? Allah bunu yapmaya karar vermi_ti. Allah'1n insana yönelik plan1
ve giri_imiydi bu. Biz buna, akl1m1za geldiinden deil, Allah'1n onu yapt11 ve bize aç1klad11 için inan1yoruz. Kutsal
Kitap'ta _öyle yaz1l1d1r: "Benim dü_üncelerim sizin dü_ünceleriniz deil, sizin yollar1n1z benim yollar1m deil, Rab diyor. Çünkü
gökler nas1l yerden yüksek ise, yollar1m sizin yollar1n1zdan, ve dü_üncelerim sizin dü_üncelerinizden öyle yüksektir" (1_aya
55:8,9 ayetleri).
Bunlara inan1yor musunuz? 0ki olay ayn1 zaten. önceki olay ruhsal olan deil, doal oland1. Ruhsal olan 0sa'yla gerçekle_ti.
Bir olaya inan1r1m deyip öbürüne önem vermemek olmaz. üstelik 0sa günahlar1m1z1n affolunmas1 için ölmediyse, Allah'1n
0brahim'e çocuunu kesmek buyruu ne anlamda olabilir?! Bütün kutsal Yaz1lar'da Allah'1n bu kadar olaanüstü ve acayip bir
buyruuna hiç raslanm1yor. Allah bunu sadece 0brahim için mi, yoksa bütün insanlar için mi yapt1? Bütün insanlar için yapt11na
inan1r1z. Be nedenle bu olay Allah'tan büyük bir esinleme olarak kabul edilmelidir.
Kurban keserken elde etmek istediimiz sonuç 0sa Mesih'in kurban edilmesiyle gerçekle_mi_tir. Her çada ya_ayan insanlar
için gerçekle_mi_ olduuna göre, neden Allah'1n r1zas1n1 kazanmak için daha hayvan kesmeyi sürdürüyoruz? Elbette, buna
kar_1l1k olarak, 0brahim'in Allah için yapt11n1 anmak, hat1rlatmak ve simgelemek içindir, diyenler ç1kar. Gerçi bu olay1
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anmak ve üzerinde dü_ünmek iyidir. Bu olay sonsuzluklar boyunca an1lacakt1r. Çünkü Allah kurban kavram1n1
sonsuzla_t1rm1_t1r. Bu nedenle nas1l 0brahim'in kurban etmesi 0sa'n1n dünyaya geli_ini önceden belirttiyse, 0brahim'in
kurban1n1 and1rmak için yap1lan her kurban da Allah'1n 0sa Mesih'le sunduu ba1_lamaya dikkat çeker. Günahlar1m1z1n
affolunmas1, sadece 0sa Mesih'e ve ak1t1lan kan1na iman etmemize dayan1r. Çünkü kutsal olan hayvan deil, 0sa Mesih'tir!
0sa Mesih müjdesiyle kutsal olmaya çar1lan bizlerin günahlar1n1n affolunmas1na hayvan1n kan1 çok az gelir, say1s1z
hayvan1n kan olsa bile. Hayvan kan1yla affolunmak mant1a ters dü_er. Hayvanda kutsall1k bulunduu anlam1na gelirdi.
0brahim daa t1rman1rken kendi kendine _unu sorduunu san1r1z: "Olumu kesmem isteniyor, nedeni ne ama ne olabilir?"
Allah insan1 öldürmek m1 ister? Hay1r, istemez. Allah yarat1r ve ya_at1r. Allah 0brahim'e ve peygamber olduu için onun
arac1l11yla tüm insanl1a günah i_lemenin ne kadar pahal1ya mal olduunu bildiriyordu. Türçe'de "Namus insan1n kan1
pahas1ndad1r" diye deyim var. Namussuzluk,, insan1n ahlak kurallar1na kar_1 besledii bal1l1k duygusunu çinemek
demektir. Allah'1n kendisiyle insanl11n aras1na koyduu kurallar1 vard1r (eski 0branice'deki kullan1l1_a uygun olarak
"kurallar" yerine "ahit" ya da "antla_ma" sözcüünü koyabiliriz). Allah ile insanlar aras1ndaki antla_ma bal1l11 bozulmu_
durumdad1r. Bu antla_may1 yenilemek için bir kan pahas1 var. Kutsal ve kusursuz bir kurban1n kan1 gerekliydi.
0brahim de günahl1yd1, yeti_kin olu da, hepimiz de... Kendimizi samimi bir _ekilde gözden geçirirsek, günahl1 olduumuzu
kabul etmek zorunda deil miyiz? Kutsal Yasa'ya göre günah1n cezas1 ölümdür. Allah bu olayla insan1n, kim olursa olsun, ölüm
cezas1n1 hak ettiini 0brahim'e ve bütün insanlar gösteriyordu. 0stenen kurban1n çok sevdii olu olmas1ndan ba_ka bu gerçek,
0brahim'in ta yüreine i_liyordu. Ama her insan temsil eden genç, hak ettii cezay1 en sonunda yemedi. Allah onun yerine bir
bedel verdi. Bedel, Türkiye'de kolayl1kla anla_1lan bir kavramd1r. örnein, baz1lar1 yapacaklar1 askerlik yerine devlete para
bedelini öder. Bedel askerlik görevini yapm1_ olmalar1yla e_deerde say1l1r. Oysa insanl11n günahlar1n1n affolmas1n1n
bedeli bir hayvan1n kan1 olamaz. (Hayvan insanla e_deerli tutulur mu Allah'1n önünde)? 0brahim'e verilen koç dünyan1n
günah1n1 ortadan kald1rabilecek deerindeki güçlü ve kutsal Ki_i'yi ancak temsil ediyordu. Bu da 0brahim'in soyundan doan
0sa'd1r.
Neden birçoklar1 0sa'ya balanmaya ihtiyaç duymaz? Çünkü O'na deil, kurban ettikleri hayvanlara güvenirler. Doal ve simgesel
olaydan sonra gerçekle_en ruhsal olay1n yerine öncekine koyarak Allah'1n insana esinleme tarihini geriletircesine, geçmi_
say1lan1 tutarlar. Bizler, sizleri, yarat1k olan ve kan1nda bizi günahlardan kurtaracak hiçbir özellii bulunmayan hayvanlar
yerine yukar1dan gelen Kutsal Kurban ve Kurtar1c1 olan 0sa'ya iman etmeye davet ederiz. Bu davet kesinlikle herhangi
bir ülke, dil, 1rk, kültür, hatta bir "din" ile ilgili deildir. Bizler Allah'1n 0brahim'in öyküsüyle insanl1a neyi bildirmek istediini
ara_t1rarak Allah'1n verdii son ve gerçek Kurban olan 0sa'ya baland1k.
0brahim Allah'a öyle iman ediyordu ki öz olunu kesseydi bile (çünkü b1ca1 kald1rd11nda ne olaca1n1 bilemiyordu), yine de
Allah'1n onu ölüler aras1ndan dirilteceine inan1yordu. Kutsal Kitap'ta _öyle yaz1l1d1r: "0brahim, iman ettii Allah'1n, ölülere
ya_am veren, var olmayan1 varl1a ça1ran Allah'1n kat1nda hepimizin babas1d1r. Allah'1n, kendi vaadini yerine getirecek
güçte olduuna tümüyle güvendi. Bunun için aklanm1_ say1l1d1" (Romal1lara 4:17,21 ve 22 ayetleri). Allah, 0brahim'in iman ettii
_eyi yakla_1k iki bin y1l sonra gerçekle_tirdi. 0sa Mesih'i ölümünden üç gün sonra dirilterek, O'nu yücelie kavu_turmu_tur.
Kurtar1c1m1z ölü deil, ya_ayan Kurtar1c1'd1r! Her gün O'na güvenebiliriz. 0sa'ya yalvaran herkes kurtulacakt1r.
1mans1zl11m1z yüzünden 0sa'n1n bizim için salad11 kurtulu_tan yoksun kal1rsak, bizi suçlayacak ki_i 0sa deil, Allah'1n
Halili 0brahim'dir. Çünkü 0brahim'in yapt11na inan1yoruz dediimiz halde, gerçekten 0brahim'in iman ettiine inanmam1_
bulunuyoruz! Çünkü 0brahim, 0sa domadan iki bin y1l önce olunu kurban etme olay1nda Allah'1n insanl1a kutsal bir bedel
salayaca1n1 görmü_ ve inanm1_t1. Oysa bugün biz de bu kutsal bedel olan 0sa hakk1nda bilgi alm1_ durumunday1z.
0sa'dan iki bin y1l sonra Allah'1n salad11 kutsal bedeli imanla görüyor muyuz? 0sa'ya inanmazsak ba_ka hiçbir kurban1n
O'nun yerine geçemeyeceini bilmeliyiz.
Hangisi daha önemlidir, doal olan m1, ruhsal olan m1? Simge mi yoksa gerçek mi? Hangisi sonra gelir, doal olan m1,
ruhsal olan m1? Cevab1n1z1 aç1klay1n1z.
Hayvan kan1n1n bizi ruhsal yönden temizleyecek bir özellii var m1d1r? Kutsall1k nitelii ta_1mayan kurban1n simge
olmaktan ba_ka bir faydas1 var m1d1r? Buna ne dersiniz?
0sa bakire Meryem'den domu_, büyük mücizeler yapm1_, e__iz öretilerde bulunmu_tur ve dünyadaki ya_ay1_1ndan iki bin y1l
sonra tüm dünyada tan1nmaktad1r. Bunlara ramen Türkiye'de 0sa'dan az söz edilir. Bunu nas1l aç1klayabiliriz?
0sa'n1n gerçek ve son kurban olduuna inan1yor musunuz? Cevab1n1z evetse, neden evet? Hay1rsa, neden hay1r?
Yukar1daki sorulara verdiiniz cevaplar1 ve varsa sorular1n1z1 adresimize gönderiniz:
Not: Bu yaz1 "Salam Temel" iyi kalpli izniyle kullan1yoruz.
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