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KURBANLA

GÖN LLER
HO TUTMAK
Ey insanlar Her sene her ev halk na bir kurban kesmek gerekir.

A

llah i in verirse bu y l kurban bayram 04-07 Ekim
2014 tarihlerinde idrak edilecek. Tarih ge mi i insanl k kadar eski olu dinin tevhid ilkesiyle do rudan
ba lant l olan kurban ibadetine Kita ve Hikmet Dergisi nin 3. say s nda
el olarak yer verilmi ti. Ka ak
ba l
nsanl n Ortak De eri Hac ve Kurban olan o
say da Abdula i Bay nd r n Hac e Kurban , Abdurrahman Ya c n n Kurban badetiyle lgili F kh Bilgiler
ve bu sat rlar n ya ar Yahya enol un H . eygamber
in Kurban Kesmek ba l klar ya lar yay mlanm t .
Konuyla ilgili Fet alarla Kurban ba l kl son ya da ise
ad ndan anla laca
ere kurban konusunda cevab
merak edilen birka
nemli mesele ele al nmaktayd .
Bu ya da ise yukar da bahsi ge en 3. say da yer alan
konular aynen tekrar etmeksi in kurban ibadetiyle alakal olan ve orada yer verilmeyen ba hususlara de inilecektir.
Bunlardan bir tanesi ve belki de -taraf m a y neltilen
sorulardan anlad m kadar yla- en ok merak edileni,
aile ad na tek bir kurban kesilmesinin yeterli olu olmayaca d r. Hanef me hebi mensu lar n n o unlukta
oldu u lkemi de ayn at alt nda ya ayan aile bireylerinin tek bir kurban kesebilece i hususu, bunu ilk ke
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duyanlar i in bira gari gelebilir. Fakat hem a a daki
k sa ya hem de ya n n sonunda tavsiye edilen makale dikkatli bir ekilde okundu unda meselenin ihinlerde daha iyi bir yer tutaca n d
n yoru . Bunun yan
s ra lm lerimi ad na kurban kesili kesilmeyece i de
bi e s k a y neltilen sorular aras nda yer al yor. Kurban
kesmek i in bankalardan kredi ekilmesi, hay r kurumlar na kurban ba lanmas , bu kurumlar n kendilerine
ba lanan kurban etlerini satmas ve kurban kesimi
esnas nda besmele ekilmesinin h km gibi konular da
merak edilen di er ba l klar aras nda.
imdi s ras yla bu konulara de inmeye al al m:

Aile Ad na Tek Bir Kurban
Kurban kesmeyi vaci olarak kabul eden Hanef me hebine g re nisa miktar mala sahi olan her bir bireyin
ayr bir kurban kesmesi gerekir. Aile bireylerinden sadece birinin kurban kesmesi, di erlerinden bu sorumluluud
rme . Aralar nda ufak tefek farkl l klar olmas na
ra men kurban s nnet olarak kabul eden ba ta
i,
M lik ve Hanbel ler olmak ere bir ok lim ise ayn at
alt nda ya ayan aile bireylerinin tek bir hayvan -ki bu bir

Kurbanla G n lleri Ho Tutmak
k
kba da olabilir- kesebileceklerini, b ylelikle he sinin birden sevaba nail olabileceklerini s ylemi lerdir.1
Hac suresinin 34. ayetinde di er ibadetlerden farkl olarak tek tek fertlere de il de Her mmete/to lulu a
kurban kesme g revinin y klenmi oldu unun beyan
edilmesi ve Resûlull h n aman aman hem kendi aile
bireyleri ve hem de mmeti ad na tek bir kurban kesmekle yetinmi olmas , o unlu un g r
n n daha
isabetli oldu unu g stermektedir.
Ey insanlar Her sene her e halk na bir kurban kesmek gerekir (Ebû D vûd, Dah y , 1 Tirmi , Ed h , 19
bn M ce, Ed h , 2 buyurarak kurban ev halk yla (aile
ile ili kilendiren Resûlull h, bir sene kurban bayram nda sadece bir ko kurban etmi ve Bismill h... Allah m
(Bunu Muhammed den, onun hane halk ndan e Muhammed mmetinden kabul eyle (M slim, Ed h , 19
1967 eklinde dua etmi tir. Kaynaklarda onun, semi
ve boynu lu iki tane ko u, birisini mmetinden kurban
kes(e meyenler, di erini de kendisi ve aile fertleri ad na
kurban olarak kesti i de nakledilmi tir.
Ayr ca burada sahabeden Halid b. Zeyd in, n m di er
Ebû Eyyûb el-Ens r ( . 49/669 nin bir s
n de hat rlatmadan ge emeyece i . T bi n devrinin nde gelen
fakih ve muhaddislerinden At b. Yes r ( . 103/721 , Ebû
Eyyûb el-Ens r ye Resûlull h aman nda kesilen kurbanlar n say s na dair bir soru sormu , o da yle ceva
vermi tir:
(Resûlull h aman nda Ki i kendisi ve oluk ocu u
i in sadece bir kurban keserdi. Onun etinden hem kendileri yer hem de ba kalar na yedirirlerdi. Fakat (o devirden sonra halk ( ok say da kurban kesmekle iftihar
etmeye ba lad ve durum i te imdi g rd
n hale d n t (Tirmi , Ed h , 10 bn M ce, Ed h , 10 Muvatta,
Dah y , 4
Buraya kadar yer verilen bilgiler nafaka halkas na dahil
olu hayatlar n ayn at alt nda s rd ren aile bireyleri
ad na tek bir kurban kesmenin yeterli oldu u hususunda herhangi bir teredd de mahal b rakmamaktad r. Ayr ca bu husustaki rivayetlerin geneli dikkate al nd nda Ashab- Kiram n H . eygamber aman nda kurban
ibadetini bu ekilde yerine getirdikleri, Resûl-i Ekrem
(s.a.s. in bu uygulamadan haberdar olmas na ra men
herhangi bir olumsu tav r sergilemedi i anla lmaktad r. Bir k
kba hayvan n ka ki i ad na kurban edilebilece i hususunda fukaha aras nda ba ihtila ara
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rastlanmakta ise de, bir ev halk n n tamam ad na bir
k
kba hayvan n k oldu u hususunda bu rivayetler
a k ve kesindir. 2
Netice itibariyle ayn at alt nda ya ayan aile bireylerinden maddi imkan yerinde olanlar n her birinin ayr
ayr kurban kesmesi art de ildir. He sinin birle erek
aile ad na tek bir kurban (k
kba kesmelerinde bir
sak nca yoktur. Bunu ya arken aile reisi -t k H . eygamber in ya t
gibi- hayvan n bedelini tek ba na
kar layabilece i gibi aile bireylerinin he birlikte ara
katarak ortakla a k
kba bir hayvan kesmeleri veya
bir b y kba hissesine girmeleri de ek l m mk nd r.
Fakat buna ra men kendisine kurban d en aile bireylerinden her biri ayr bir kurban kesebilirler.

Ölm

lerimi

bunlar n al malar te ekk re de erdir. ( sr , 17/19
Bu ayetlerde de g r ld
gibi ibadetler ki iseldir, insan n kendi al
abalamas ile yerine getirilir. Bu da
insan n son nefesini verece i ana kadar devam eder. Bununla ilgili ayeti kerime yledir:
Sana yak n ( l m geli
et (Hicr, 15/99

Demek ki l mle birlikte insan n sorumlulu u biter ve
amel defteri ka an r. Fakat
ey bundan m stesnad r.
Resûlull h bunu yle ifade etmi tir:
nsan ld
1.

in Kurban

at ncaya kadar Rabbine kulluk

aman ameli kesilir yaln

u

ey hari :

Sadaka-i c riye. (Bir kimsenin l m nden sonra
da de am eden e Allah r as i in insanlar n istifadesine sunulmu olan sadaka ,

Genelde kurban bayram arifesinde veya kurban bay2. Kendisinden faydalan lan ilim,
ram nda sevab lm anne, baba veya di er yak nlara
ba lanmak
ere kesilen kurban n, halk aras ndaki
3. Kendisine hay r dua eden iyi e lat. (M slim, Vaad yla kabir kurban n n disiyet, 14 1631
nimi de yeri var m d r? Ba
fakihler Resûlullah n,
mDikkat edilirse say lan bu
Bankalar n hac kredisi , umre
meti i in kurban kesti ine
ey, asl nda ki inin hayatta
dair rivayetlerden ve geride kredisi , geleneksel ( bayram kredisi iken geride b rakt
kendi
kalanlar n verdi i sadaka ve vs. gibi safsatalarla fai i ibadetlerimi e eseridir. Bu y den ld kten
ya t klar hayr n sevab ndan
dahi geride b rakt
bula t rmalar na kesinlikle m saade sonra
lenin yararlanaca na dair
eserlerinden faydalanmaya
edilmemelidir.
temennilerinden yola kadevam eder. Ama bu say lanrak len kimse ad na kurban
lar n i inde geride kalanlar n
kesilebilece ini ileri s rm onun i in ya aca herhangi
lerdir. badetlerde aslolan n din bildirim oldu unu ve bu
bir ibadet veya seva ba lama yoktur
konuda H . eygamber den herhangi bir a klama gelÖlen ki iler i in geride kalanlar n ya abilecekleri ey,
memi olmas n dikkate alan
ler (vasiyet veya adak
onlar i in hay r dualar etmektir. Bu konudaki ayetler yyoksa lm ler i in kurban kesilmesini cai g rme ken
ledir:
M lik me hebi ulemas ise bunu mekruh kabul etmi lerdir.3
Bu hususta vurgulanmas gereken temel rensi udur:
badetler ya ayan insanlar i indir Ki i ld kten sonra
art k sorumlu oldu u herhangi bir ibadet kalma . Geride
kalanlar n onun ibadet bor lar n d
rmesi veya kendi
ibadetlerinden ona seva lar yollamas s konusu deildir. Allah Teala yle buyurmu tur:
nsan n kendi al t
dir. (Necm, 53/39

ndan ba kas kendisinin de il-

Kim Ahireti ister ve ona inanarak al
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abalarsa i te

Rabbim Hesab n g r ld
g nde beni, anam , babam
ve t m m minleri ba la. ( brahim, 14/41
Onlardan sonra gelenler: Rabbimi Bi i ve bi den
nce inanm olan karde lerimi i ba la kalbimi de
m minlere kar kin b rakma. Rabbimi
hesi Sen
e atlisin, merhametlisin derler. (Ha r, 59/10
Dolay s yla sa lam bir delile dayanmadan bir tak m temennilerden hareketle sevab
lenlere ba lanmak
ere kesilmesi gereken bir kurbandan bahsetmek do ru olmayacakt r.4

Yahya enol

Kurban Kesmek in Kredi ekmek
Kredi, fai li bor demektir. Fai de slam Dininin en b y k yasaklar ndan biridir. Fai li bor vermek de fai li
bor almak da haramd r. Hacca veya umreye gitmek ya
da kurban kesmek i in dahi olsa hi bir ekilde fai e bula lmas cai de ildir.
Bankalar n hac kredisi , umre kredisi , geleneksel (
bayram kredisi vs. gibi safsatalarla fai i ibadetlerimi e
bula t rmalar na kesinlikle m saade edilmemelidir.
Zaten madd durumu iyi olmayan kimselerin kurban

M riklerin, utlar na kurban keserken
onlar n ad n ikretmelerine kar l k, si
de benim i in kurban keserken ellikle
benim ad m ikredin
kesmesi gerekme . Bu konuda kurban kesme sem
acaba insanlar ne der
eklinde yanl bir d
nceye
ka lmamak la md r. nk ibadetler sadece ve sadece
Allah i in ya l r. Allah i in ya lmas gereken ibadetleri
insanlar g rs nler, be ensinler, desinler diye ya mak riyad r. ine riya kar an amellerin ise Allah kat nda hi bir
nemi olma , ya lan ibadetler yok olur gider Allah Teala yle buyurmu tur:
M minler Ya t n yard mlar , ba a kakarak ve inciterek de ersi hale getirmeyin. nsanlara g steri olsun
diye mal n harcayan ama Allah a ve Ahiret g n ne
inanmayan ki i gibi olmay n Onun durumu,
erinde
bira to rak bulunan kayaya ben er. iddetli bir ya mur
ya ar ve onu
lak b rak r. B yleleri al malar ndan
bekledikleri sonucu alama lar. Allah b yle nank rler tak m n yola getirme . (Bakara, 2/264
Bu a dan bu durumda olan kimseler kurban kesmek
i in sa dan soldan bor arayarak veya kredi eki harama girerek kendilerini hem maddi hem de manevi anlamda s k nt ya sokmamal d rlar.

Kurban Keserken Besmele ekmek
Normal amanlarda ya lan hayvan kesiminin aksine,
kurban bayram kurban n keserken besmele ekilmesi
far d r. Bununla ilgili olarak Allah Te l
yle buyurmu tur:

nsanlar n i inde hacc ilan et ki y r yerek ve bitkin binekler erinde sana gelsinler b t n derin vadilerden
ge erek gelsinler. Gelsinler de kendi menfaatlerine ahit olsunlar. Belli g nlerde de Allah n onlara r k olarak
verdi i hayvanlardan en m (koyun, ke i, s r ve deve
erine Allah n ad n ans nlar. Onlardan hem si yiyin,
hem de darda olan yoksula yedirin. (Hacc, 22/27 28
Her mmete kurban kesme g revi y kledik ki kendilerine r k olarak verdi imi en m cinsinden hayvanlar
Allah n ad n anarak kessinler. He ini in ilah tek ilaht r,
si yaln ona teslim olun. Sen al ak g n ll lere m jde
ver. (Hac, 22/34
Bedence geli mi olan (kurbanl k hayvan lar si in i in,
Allah a kullu un simgelerinden ya t k. Onlarda si in i in
hay r vard r. S ra s ra dururlarken erlerine Allah n ad n
an n. Yanlar yere ya t
aman onlardan hem si yiyin hem halinden memnun olana da isteyene de yedirin.
Onlar bu ekilde si in hi metini e verdik, belki kredesini . (Hac, 22/36
Ba lamlar ndan da anla laca
ere bu ayetlerde normal amanlardaki hayvan kesiminden de il, ibadet
olarak kesilen kurbandan yani kurban bayram kurban ndan bahsedilmektedir. Buna g re kurban ibadetinin
temel ama lar ndan biri, insanlar n o hayvanlar keserken erlerine Allah n ad n anmalar eklinde a klanm ve M sl manlara kurbanlar n keserken
ellikle
Allah n ad n anmalar emredilmi tir. Yani ayetlerle belirlenen hayvanlar n, belirlenen g nlerde ve belirlenen ekillerde kesilmesi istenmi tir. lgili ayetlerde en m ve
bedence geli mi olanlar kelimeleri ile kurbanl k hayvanlar n ellikleri, belirli g nler ifadesi ile kurban bayram g nleri nas l bi at Allah taraf ndan tayin edilmi se
S ra s ra dururlarken erlerine Allah n ad n an n emri
ile de bu hayvanlar n kesiminde besmele ekilmesi yine
Allah taraf ndan emredilmi tir.5
Kurban keserken besmele ekilmesinin temel sebe lerinden biri, m riklere muhalefettir.
nk m rikler
utlar i in kurban keserlerken ellikle o utlar n ad n anarlard . L t utu i in kurban kesecekleri aman
Bismill ti: L t n ad yla , Men t i in kurban kesecekleri
aman Bismilmen ti: Men t n ad yla , U
i in keseceklerinde Bismilu
:U
n n ad yla vs. derlerdi. Allah Teala da m minlerin kesecekleri kurbanlar erine
Bismill h: Allah n ad yla diyerek kendi ad n n an lmas n istemi , bu konuda m riklere muhalefet edilmesini
emretmi tir. Tabiri cai se Allah, M riklerin, utlar na
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kurban keserken onlar n ad n ikretmelerine kar l k,
si de benim i in kurban keserken ellikle benim ad m
ikredin demi olmaktad r. Hac suresinin 34. ayetinde
Allah n ad n anmalar i in her mmete kurban ibadeti
verildi i bildirildikten sonra Si in ilah n bir tek ilaht r,
art k yaln ca O na teslim olun. buyurulmas da i in bu
tevhid boyutuna dikkatlerimi i ekmektedir. Bu a dan
kurban kesimi esnas nda besmelenin unutma hali m stesna kesinlikle terk edilmemesi gerekir.

Kurbandan Hi ay Almadan Hay r Kurumlar na Ba lamak
Son amanlarda bir ok kimsenin ahmete katlanmamak, tatil aman oldu u i in vakitten tasarruf, ekonomik a dan uygunluk vs. gibi e itli gerek elerle vekalet
vererek kurbanlar n bir hay r kurumuna ba lad klar na
ve bunu ya anlar n say s n n g n ge tik e artt na ahit
olmaktay . Vekaletle kurban kestirilmesi cai oldu u
i in hay r kurumlar na kurban ba lamakla ve bunlar n
kesilmesiyle kurban ibadeti yerine getirilmi olur.
Fakat kurban eti hakk nda ya lacak i lemlerle alakal
olarak Allah Teala yle buyurmu tur:
Bedence geli mi olan (kurbanl k hayvan lar si in i in,
Allah a kullu un simgelerinden ya t k. Onlarda si in i in
hay r vard r. S ra s ra dururlarken onlar n erlerine Allah n ad n an n. Yanlar yere ya t
aman onlardan
hem si yiyin hem halinden memnun olana da isteyene
de yedirin. Onlar bu ekilde si in hi metini e verdik, belki kredersini . (Hac, 22/36
Ayetten anla ld na g re Cenab- Hak, kurban etinden
hem kurban sahibinin yemesini hem de engin-fakir
akraba ve konu kom uya ikram edilmesini tavsiye etmektedir. Dolay s yla kurban kesmek durumunda olan
ki ilerin bu tavsiyeye uyarak kurbanlar n , etlerinden
kendileri de istifade edecek ekilde kesmeleri/kestirmeleri daha iyi olur.
H . eygamber in belirtti ine g re kurban ibadetinin g n lleri ho eden bir yan da vard r ki bunun ihmal edilmemesi, g n llerin kurban ho lu unun yok edilmemesi
gerekir. Konuyla ilgili olarak H . eygamber den nakledildi i bildirilen rivayet yledir:
demo lu kurban bayram g n Allah kat nda kurban
kesmekten daha se imli bir i ya mam t r. O kesilen
kurban k yamet g n boynu lar , y nleri e t rnaklar ile
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(her eyi ile gelir. Hi
he yok ki kurban, daha kan
yere d meden nce Allah kat nda kabul g r r. Öyle se
g n ller n kurban le ho ed n. (Tirmi , Ed h , 1, bn
M ce, Ed h , 3.
Kurbandan hi ay almaks n daima ba
ya ma yoluna gitmek g n llerin kurban ho nutlu unun yok edilmesine, bir aman sonra kurban n tamamen hayat n d na
itilmesine ve birka nesil sonra unutulmas na yol a abilir. Bu tehlikeleri g ard etmemek gerekir. Fakat maddi
durumu iyi olu da ikinci bir kurban kesmek isteyen ailelerin bir kurban eti evlerine girecek ve konu-kom uya
kendileri da tacak ekilde kesmeleri, di er(ler ini hay r
kurumlar arac l ile ba
olarak kestirmeleri de g el
bir davran t r.

Hay r Kurumlar n n Kurban Etlerini Satmas
Hacc suresinin 34 ve 36. ayetlerine g re kurban ibadetinde as l olan en m yani koyun, ke i, s r ve deve
cinsi hayvanlar
erine Allah n anarak onlar n kan n
ak tmakt r. Vak f ve dernek gibi hay r kurumlar na veya
Kur an kurslar na getirilen, ba lanan hayvanlar kesildii anda ibadet yerine getirilmi olur. Bundan sonra etlerin
m lkiyeti ya tamamen ya da k smen ba
taraf ndan
bu kurumlara devredilmi olmaktad r. Kurum y neticileri
de vak f/dernek/kurslar n n di er ihtiya lar n giderebilmek i in bu etleri takas edebilir veya satabilirler. Bunu
yasaklayan herhangi bir delil bulunmamaktad r.6
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