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Sözlükte “yakla mak, Allah’a yakõnlõk sa lamaya vesile olan ey” an-

lamõna gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadõyla belirli bir 

vakitte belirli artlarõ ta õyan hayvanõ usulünce bo azlamak, ya da bu e-

kilde bo azlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu ekilde kesilen hayvana 

udhiyye denilir. 

nsanlõk tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulamasõ mev-

cut olmakla birlikte ekil ve amaç yönüyle aralarõnda farklõlõklar bulunur. 

Kur’an’da Hz. Âdem’in iki o lunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz 

edilir (el-Mâide 5/27); bir ba ka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban 

hükmünün konuldu una i aret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve 

Hõristiyanlõk’ta kurban telakkisi bir hayli de i ikli e u ramõ tõr.  Hõristiyan-

lõk’ta sâ’nõn çarmõha gerildi i ve bunun insano lunun aslî günahõna kar õ 

Baba’nõn o lu sâ’yõ feda etmesi oldu u inanõ õyla kurban telakkisi özel bir 

anlam kazanmõ tõr. 

slâm’da kurbanõn dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygam-

ber’in sünnetinde önemli açõklamalar yer almõ , bu çerçevede olu an fõkõh 

kültüründe de konu hakkõnda ayrõntõlõ bilgi ve hükümler derlenmi tir. 
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Kurban gerek fert gerekse toplum açõsõndan çe itli yararlar ta õyan malî 

bir ibadettir. Ki i kurban kesmekle Allah’õn emrine boyun e mi  ve kulluk 

bilincini korudu unu canlõ bir biçimde ortaya koymu  olur. Müminler her 

kurban kesiminde Hz. brâhim ile o lu smâil’in Cenâb-õ Hakk’õn buyru una 

mutlak itaat konusunda verdikleri ba arõlõ sõnavõn hâtõrasõnõ tazelemi  ve 

kendilerinin de benzeri bir itaate hazõr oldu unu simgesel davranõ la gös-

termi  olmaktadõr.  

Kurban toplumda karde lik, yardõmla ma ve dayanõ ma ruhunu canlõ 

tutar, sosyal adaletin gerçekle mesine katkõda bulunur. Özellikle et satõn 

alma imkânõ hiç bulunmayan veya çok sõnõrlõ olan yoksullarõn bulundu u 

ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zen-

gine malõnõ Allah’õn rõzâsõ, yardõmla ma ve ba kalarõyla payla ma yolunda 

harcama zevk ve alõ kanlõ õnõ verir, onu cimrilik hastalõ õndan, dünya ma-

lõna tutkunluktan kurtarõr. Fakirin de varlõklõ kullar aracõlõ õyla Allah’a ük-

retmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki da õlõmõ konusunda karamsarlõk 

ve dü manlõktan kendini kurtarmasõna ve kendini toplumunun bir üyesi 

olarak hissetmesine vesile olur. 

1. Kurbanõn Dinî Hükmü ve Kurban Çe itleri 

lmihal dilinde kurban ve kurban kesiminin dinî hükmü denilince, ak-

sine bir kayõt bulunmadõ õ sürece, kurban bayramõnda kesilen kurban ve 

bunun hükmü anla õlõr. 

Kurban kesmenin fõkhî açõdan de erlendirilmesi hususunda fakihler ara-

sõnda görü  farklõlõklarõ vardõr. Dinen aranan artlarõ ta õyan kimselerin kur-

ban kesmeleri Hanefî mezhebinde a õrlõklõ görü e ve bazõ müctehid imam-

lara göre vâcip, fakihlerin ço unlu una göre müekked sünnettir. Hanefîler, 

Kur’an’da Hz. Peygamber’e hitaben “Rabbin için namaz kõl, kurban kes” (el-

Kevser 108/2) buyrulmasõnõn ümmeti de kapsadõ õ ve gereklilik bildirdi i 

görü ündedir. Ayrõca Hz. Peygamber’in birçok hadisinde hali vakti yerinde 

olanlarõn kurban kesmesi emredilmi  veya tavsiye edilmi , hatta “Kim im-

kânõ oldu u halde kurban kesmezse bizim mescidimize yakla masõn” ( bn 

Mâce, “Edâhî”, 2; Müsned, II, 321), “Ey insanlar, her sene, her ev halkõna 

kurban kesmek vâciptir” (Tirmizî, “Edâhî”, 18; bn Mâce, “Edâhî”, 2) gibi 

ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmõ tõr. Öte yandan kurban kesmeyi 

Hz. Peygamber hiç terketmemi tir. Bu ve benzeri delillerden hareket eden 

fakihler gerekli artlarõ ta õyanlarõn kurban bayramõnda kurban kesmesini 
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vâcip görürler. Sünnet oldu unu ileri sürenler ise, Kur’an’da bu konuda açõk 

bir emrin bulunmayõ õndan, Hz. Peygamber’in devamlõ yapmõ  olmasõnõn 

kurbanõn sünnet olmasõyla da açõklanabilece i noktasõndan hareket ederler. 

Kurban bayramõnda kesilen kurbandan ayrõ olarak yine ibadet niyetiyle 

kesilen ba ka kurban çe itleri de vardõr. Buna göre kurban çe itleri öylece 

sõralanabilir: Kurban bayramõnda kesilen kurban, adak kurbanõ, akîka kur-

banõ, kõran ve temettü haccõ yapanlarõn kestikleri ve hedy adõ verilen kur-

ban, hacda yasaklarõn ihlâli halinde gereken ceza ve kefâret kurbanõ. Bu 

kurban çe itlerinin ortak ve farklõ hükümleri vardõr. 

Vasiyetinin veya ada õnõn bulunmasõ halinde ölmü  kimse için kurban 

kesilmesi gerekir ve kesilen kurbanõn etinin tamamõ fakirlere da õtõlõr. Vasi-

yet veya adak olmasa bile, âfiîler hariç fakihlerin ço unlu una göre, sevabõ 

ölüye ba õ lanmak üzere onun adõna kurban kesilebilir. 

2. Kurban Kesme Yükümlülü ü 

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayõlmasõ için bulunmasõ gere-

ken artlara kurbanõn vücûb artlarõ denilir. Kurban kesmenin sünnet oldu-

unu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet olu un artlarõdõr. 

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört art aranõr: 

1. Müslüman olmak. 

2. Akõllõ ve bulû a ermi  olmak. 

3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak. 

4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak. 

Gayri müslimler öncelikli olarak imanla mükellef olup ancak iman ettik-

ten sonra ibadetleri ifa etmeye ehil sayõlõrlar. Bu sebeple, bir kimsenin kur-

ban kesmekle yükümlü tutulabilmesi, daha do rusu böyle bir ibadeti ifaya 

ehil sayõlabilmesi için müslüman olmasõ gerekir. Bu kural bütün ibadetler 

için geçerlidir. 

Hanefîler’den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâlikî ve Hanbelî mezheple-

rine göre kurbanla yükümlü sayõlmak için akõl ve bulû  art olmayõp gerekli 

malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akõl hastalarõ adõna kanunî temsil-

cileri tarafõndan kurban kesilmesi gerekir. Bu fakihler kurbanõn malî bir iba-

det olu u ve ba ta fakirler olmak üzere üçüncü ahõslarõn hakkõnõn gözetil-

mesi hususunu ön planda tutmu lardõr. 
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Hanefî fakihlerinden mam Muhammed’e ve âfiîler’e göre kurban mü-

kellefiyeti için akõl ve bulû  arttõr. Hanefî mezhebinde bu konuda fetva 

mam Muhammed’in görü üne göre verilmi  ve tatbikatta bu görü  a õrlõk 

kazanmõ tõr. Bu son görü ün ilk bakõ ta, üçüncü ahõslarõn yani kurban 

etinden yararlanacak ihtiyaç sahiplerinin haklarõnõ göz ardõ etti i ileri sürü-

lebilirse de, ehliyetsiz ve eksik ehliyetli kimselerin mal varlõ õnõn korunmasõ 

ve gerekli tedbirler alõnarak onlara daha güvenli bir gelecek hazõrlanmasõ 

açõsõndan isabetli oldu u da söylenebilir. Çünkü çocuk ve akõl hastasõnõn 

haklarõnõn istikbale mâtuf olarak korunmasõ, kanunî temsilciler için hukukî 

ve dinî bir sorumluluktur. Böyle bir kaygõnõn söz konusu olmadõ õ durum-

larda kanunî temsilcilerinin zengin çocuklar ve ehliyetsizler adõna kurban 

kesmesi güzel bir davranõ  olur. 

Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle yükümlü de ildir. 

Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek ba õna veya mukimlerle bir-

likte kurban kesmesine bir engel de yoktur. Di er mezheplere göre kurban 

mükellefiyeti açõsõndan yolcu olanla mukim olan arasõnda, kurban kesmenin 

onlara göre sünnet olmasõ sebebiyle, zaten bir farklõlõk yoktur. Hanefîler’in 

yolcu için böyle bir ruhsattan söz etmeleri, ibadetlerde külfeti kaldõrmaya ve 

kurbandan gözetilen hikmetlerin gerçekle mesine öncelik vermeleri sebe-

biyledir. öyle ki; yolculuk halinde bulunan kimse gerek kurbanlõk temin 

etme ve kurbanõ kesme, gerekse kesilen kurbanõn etini de erlendirme ve 

da õtma açõsõndan o bölge halkõnõn (mukim kimseler) sahip oldu u bilgi ve 

imkâna sahip de ildir. Ayrõca yolculuk hali zengin olan yolcunun bile elin-

deki parayõ daha tedbirli harcamasõnõ gerektirir. Böyle olunca kurban bay-

ramõ süresince i  ve görev gere i yolda olan veya bulundu u bölgede yolcu 

konumunda olan kimselerin bu ruhsattan yararlanmasõ mâkuldür. sterlerse 

kurban kesmeyebilirler. Bu kimselere kurban mükellefiyeti yüklemek maddî 

yönden ziyade ibadetin ifasõ yönünden a õr bir külfet te kil edebilir. 

Ancak, klasik fõkõh kültüründe konu böyle ele alõnmõ  olmakla birlikte, 

günümüzde yolculuk imkân ve artlarõ büyük ölçüde de i mi tir. Bayram 

tatilini fõrsat bilerek yurt içi veya yurt dõ õ geziye çõkan, yazlõ a giden, mem-

leketine ana-ata oca õna giden kimsenin durumu farklõdõr. Bu durumdaki 

kimselerin söz konusu ruhsattan yararlanma yerine ya önceden gerekli ted-

birleri alarak vekâleten kurbanõnõ kestirmesi ya da bulundu u yerde kurban 

kesmesi daha isabetlidir. Çünkü kurbanõn namaz, oruç gibi bireyin niyetiyle 

ve iç dünyasõyla alâkalõ yönü bulundu u gibi onlara ilâveten toplumda sosyal 
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adaleti sa layan ve üçüncü ahõslarõn haklarõnõ ilgilendiren yönü de mev-

cuttur. Bu sebeple de, yolcunun namaz ve oruçta yolculuk ve me akkat 

içinde olma ruhsatõndan yararlanmasõ daha bireysel bir karardõr. Kurbanda 

ise zikredilen hususlarõn, bu ibadetin sosyal amaçlarõnõn göz önünde bulun-

durmasõ, savunulabilir bir gerekçe, sõkõntõ veya mazeret bulunmadõ õ sürece 

kurban ibadetinin yerine getirilmesi gerekir.  

Kurban kesme mükellefiyeti için dördüncü art, malî imkânõn bulunma-

sõdõr. Hanefî mezhebine göre, kurban kesmeyi vâcip kõlan zenginli in öl-

çüsü, zekâtta ve fõtõr sadakasõnda aranan zenginlik ölçüsüyle aynõ olup ki i-

nin borçlarõ ve aslî ihtiyaçlarõ dõ õnda 20 miskal (80.18 gr.) altõna, ya da 

buna denk bir paraya veya mala sahip olmasõdõr. Bu miktar bir mala sahip 

olan kimsenin kurban kesme imkânõna sahip oldu u dü ünülmü tür. Böyle 

olunca ücretli, memur gibi sabit gelirli kimselerin, kendi bütçe imkânlarõ 

içinde sõkõntõ çekmeden kurban ücretini ödeyip ödeyemeyece ini göz önün-

de bulundurmasõ ve ona göre karar vermesi gerekir. Pratik bir çözüm olmasõ 

itibariyle, bu konuda Hanefîler’in yukarõda zikredilen ölçüsü esas alõnabilir. 

Bu takdirde, sabit gelirlilerin aslî ihtiyaç harcamalarõnõ çõktõktan sonra yõllõk 

gelirinden artakalan miktar 80.18 gr. altõn de erine ula õyorsa kurban kes-

meleri gerekir. 

Zekât, sadaka-i fõtõr ve kurban gibi malî yönü bulunan ödevlerle yü-

kümlülük, dinimizde belli bir asgari zenginlik ölçüsüne ula mõ  olmaya ba -

lanmõ tõr. Dinen asgari zenginlik ölçüsü olarak belirlenen bu miktara nisâb 

denir. Bu üç malî mükellefiyet için aranan asgari zenginlik ölçüsü kural 

olarak aynõdõr. Fakat, zekât verme yükümlülü ünün mükellefe fiilen yönel-

mesi için, di er ikisinden farklõ olarak, öngörülen bu nisâbõn üzerinden tam 

bir yõlõn geçmi  olmasõ art görülmü tür. Bu art bir bakõma, ula õlmõ  olan 

bu asgari zenginlik seviyesinin ne kadar sürece i belli olmayan bir ihtiyaç-

sõzlõk (isti nâ) hali mi, yoksa oturmu  istikrar bulmu  bir zenginlik (gõnâ) 

hali mi oldu unun test edilmesi amacõna yöneliktir. Fõtõr sadakasõnõn rama-

zan orucuyla irtibatlandõrõlarak ramazan bayramõna getirilmesi, kurban 

kesmenin ise adõnõ bu i ten alan öteki dinî bayramla birle mesi tesadüfî ol-

mayõp bu günlerin yeme, içme ve e lenme günleri olu uyla ilgilidir. Böyle 

bayram günlerinde herkes yiyip içerken fakirlerin mahzun kalmamasõnõ 

sa lamak Müslümanlõk gere i olmak bir yana, toplumsal bütünle me ve 

kayna mayõ sa lamanõn da hem etkili bir yolu hem de gere idir. Böylesi bir 

günde harcama yapmak için oturmu  zenginlik (nisâb-õ gõnâ) aranmamõ , o 
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an için var olan ihtiyaçsõzlõk durumu (nisâb-õ isti nâ) yeterli görülmü tür. 

Böyle kimse kurban kesmekle, fitre vermekle mükellef olup zekât ve fitre de 

alamaz. Ki inin bu tür zenginli inde kurban bayramõ süresindeki durumu 

ölçü alõnõr. Böyle bir malî imkâna sahip her müslümanõn, akõllõ ve bâli  (er-

gen) olmasõ kaydõyla kurban kesmesi gerekir. Bu durumdaki kadõn ve yeti -

kin çocuklar bizzat mükellef olmakla birlikte kocasõ veya babasõ bunlar adõ-

na –hibe yoluyla– kurban keserse o da yeterli olur. Klasik fõkõh kitaplarõnda 

kurban mükellefiyeti için sayõlan “hür olma” artõ, o dönemde sosyal bir 

vâkõa olarak mevcut bulunan kölelerin mülkiyet sahibi olamayõ õndan kay-

naklanõr. Di er mezhepler kurban kesmeyi sünnet saydõklarõndan, kurban 

mükellefiyeti için ayrõca bir zenginlik ölçüsü tesbit etmemi lerdir. 

Uygun olan, kurban alma imkânõ bulunmayan kimselerin, kurban kes-

mek için kendini zorlamamasõdõr. Hatta bazõ Hanefî fakihlerine göre, böyle 

kimselerin kendilerine vâcip olmayan ibadeti vâcip hale getirmesi, böylece 

kesilen kurbanõn adak kurbanõ hükmünü almasõ bile ihtimal dahilindedir. 

Fakir kimsenin aldõ õ kurbanlõk hayvanõn kaybolmasõ ve ikinci bir kurbanlõk 

almasõ, bu arada birincinin de bulunmasõ halinde iki hayvanõ da kesmesi 

gerekti i hükmü bu ihtimale dayanõr. Ancak bu hüküm hakiki mânasõndan 

ziyade maddî imkânõ olmadõ õ halde sosyal baskõ sebebiyle veya ibadetin 

ecrini kaçõrmama gayesiyle kendini kurban kesmeye zorlayan kimseleri 

uyarõ, böyle bir mükellefiyetin bulunmadõ õna vurgu ve bunu örneklendirme 

eklinde anla õlmalõdõr. Zaten Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan a õrlõklõ 

görü , fakir kimsenin kesti i kurbanõn, özel olarak onu adamadõ õ sürece, 

adak kurbanõ hükmünü almayaca õ, zengin kimsenin kesti i kurbanla aynõ 

hükme tâbi oldu u, hatta kurbanõn etini da õtma mükellefiyetinin en aza 

indi i yönündedir. 

3. Kurbanlõk Hayvan ve Kesimi 

Kurban kesmekle mükellef olan kimsenin bu ibadeti geçerli olarak yerine 

getirmi  sayõlabilmesi için gerek kurbanlõk hayvanla gerekse bu hayvanõn 

kesimiyle ilgili bazõ artlar vardõr. Bunlar kurbanõn sõhhat artlarõdõr. 

a) artlar 

1. Dinen kurban olarak kesilmesi kabul edilmi  hayvan türleri unlardõr: 

Koyun, keçi, sõ õr, manda ve deve. Dolayõsõyla ancak bu hayvanlardan (ve-

ya türde leri) kurban kesilebilir. Tavuk, kaz, ördek, deve ku u, ceylan gibi 
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hayvanlarõn kurban olarak kesilmesi geçerli de ildir. Kurbanõn geçerlili i 

açõsõndan bu hayvanlarõn erkek veya di i olmasõ arasõnda fark yoktur. An-

cak koyunun erke inin, di erlerinin ise di isinin kesilmesi daha faziletli 

görülmü tür. 

Koyun ve keçi sadece bir ki i için; deve, sõ õr ve manda ise yedi ki iyi 

a mamak üzere ortakla a kurban olarak kesilebilir. Bu hüküm Hanefîler 

dahil üç mezhebe göre olup Mâlikî mezhebinde parasõna ve etine i tirakle 

ortak kurban kesimi câiz görülmez. 

2. Koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir ya õnõ doldurduktan sonra 

kurban edilebilir. Hanefîler de dahil fakihlerin ço unlu u, koyunun semizlik 

ve gösteri  olarak bir ya õndakilerle aynõ olmasõ halinde altõ ayõnõ tamamla-

dõktan sonra da kurban olabilece i görü ündedir. 

Sõ õr ve manda cinsinden hayvanlar iki ya õnõ, deve ise be  ya õnõ ta-

mamladõktan sonra kurban olarak kesilebilirler. 

3. Kesilecek hayvanõn kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmama-

sõ gerekir. Kurban edilecek hayvanõn sa lõklõ, düzgün, âzalarõ tamam, besili 

olmasõ hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sa lõk kurallarõna uygun 

dü er. Kötürüm derecesinde hasta, zayõf ve dü kün, bazõ âzalarõ eksik mese-

lâ bir veya iki gözü kör, kulaklarõ ve boynuzlarõ kökünden kesilmi , dili ke-

sik, di lerinin tamamõ veya ço u dökülmü , kuyru u ve memesi kesik hay-

vanlar kurban olmaz. Ancak hayvanõn do u tan boynuzsuz, a õ, topal ve 

deli, biraz hasta, bir kula õ delinmi  veya yõrtõlmõ  olmasõnda kurban açõsõn-

dan bir sakõnca yoktur. Koyunun daha semiz ve lezzetli olmasõ maksadõyla 

do du unda kuyru unun kõsmen veya tamamen kesilmesi kusur sayõlmaz. 

4. Kurbanõn sahih olabilmesi için belirlenmi  vakit içinde kesilmesi ge-

rekir. Kurban, kurban bayramõnõn ilk üç günü yani zilhicce ayõnõn 10, 11 ve 

12. günleri, bayram namazõnõn kõlõnmasõndan, 3. günün ak amõna kadarki 

süre zarfõnda kesilebilir. âfiî mezhebine ve bazõ fakihlere göre bu süre, bay-

ramõn 4. günü ak amõna kadardõr. Bayram namazõ kõlõnmayan yerlerde 

sabah namazõ vaktinden itibaren kesilebilir. Kurbanõn bayramõn 1. günü 

kesilmesi daha faziletli görülmü , kesimin gündüz yapõlmasõ tavsiye edilmi -

tir. Geceleyin kurban kesmeyi câiz görmeyenler veya mekruh görenler, ay-

dõnlatma imkânõnõn yetersizli inin yol açaca õ muhtemel tehlike, hata ve 

zorluklarõ göz önünde bulundurmu  olmalõdõr. Bu sakõncalar yoksa, gece de 

kurban kesilebilir. 
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5. Kurbanõn ibadet niyetiyle kesilmesi arttõr. Kur’an’da, kesilen kur-

banlõk hayvanlarõn et ve kanlarõnõn de il bu kesimi yapan müslümanõn 

niyet, takvâ ve ba lõlõ õnõn Allah’a ula aca õ bildirilmi tir (el-Hac 22/37). 

Esasen kurbanõ di er hayvan kesimlerinden ayõran da budur. Niyette 

aslolan kalbin niyetidir, dil ile açõkça söylenmesi gerekmez. Kurbanda niye-

tin bu önemi sebebiyledir ki, Hanefî mezhebinde ortakla a kesilen kurbana 

bütün ortaklarõn ibadet niyeti ile katõlmalarõ arttõr. Ortaklardan birinin sa-

dece et elde etme niyetiyle i tiraki di erlerinin kurbanõnõ geçersiz kõlar. âfiî 

ve Hanbelî mezheplerine göre ise böyle bir ortaklõk, kurban ibadetine zarar 

vermez. 

Bir kimse tek ba õna kesmek üzere aldõ õ büyük ba  hayvana, sonradan 

altõ ki iye kadar ortak kabul edebilir. 

Kurbanlõk niyetiyle alõnan hayvan kesilmeden önce ölürse, zengin kim-

senin tekrar kurbanlõk satõn almasõ gerekir, fakir için gerekmez. Kesimden 

önce kurbanlõk kaybolur, sahibi ikinci defa kurbanlõk alõr da sonra birinci 

hayvan bulunursa, zengin de fakir de bunlardan sadece birini, tercihen daha 

iyi olanõnõ keser. Fakirin ikisini de kesmesi gerekti i görü ü fetvada tercih 

edilmeyen zayõf bir görü  olup fakirin kesmesinin adak hükmünü alaca õ 

noktasõndan hareketle söylenmi tir. 

Mükellefler yanlõ lõkla birbirlerinin hayvanlarõnõ kesseler, her kesilen 

kurban, sahibinin kurbanõ olmak üzere sahih olur. Etler da õtõlmamõ sa de-

i im yaparlar, de ilse helâlle ir ve bir fark da talep etmezler. 

b) Kesim lemi 

Di er gayelerle yapõlan kesimlerde oldu u gibi kurbanlõk hayvanõn ke-

siminde de bazõ kurallara uymak gerekir. Hayvan kesim yerine incitilmeden 

götürülür, kesilecek zaman da kõbleye kar õ ve sol tarafõ üzerine yatõrõlõr. 

Elinden geldi i sürece her mükellefin kurbanõnõ kendisinin kesmesi 

menduptur, de ilse bir ba kasõna vekâlet verip kestirir. Kurbanõ kesecek 

kimsenin müslüman olmasõ tercihe ayandõr. Yahudi ve hõristiyanlara da 

kesim yaptõrõlabilir. Çünkü Ehl-i kitabõn kesti i yenir. 

Kurban sahibinin kesim esnasõnda orada hazõr bulunmasõ müstehaptõr. 

Hayvan yere yatõrõlõrken Kur’an’dan “Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Al-

lah’a, O’nun birli ine inanarak çevirdim. Ben mü riklerden de ilim” (el-

En‘âm 6/79), “Benim namazõm, ibadetim (kurbanõm), hayatõm ve ölümüm 
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hep âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O’nun orta õ yoktur. Bana böyle 

emrolundu ve ben Allah’a teslim olanlarõn ilkiyim” (el-En‘âm 6/162-163) 

meâllerindeki âyetleri okur. “Ey Allahõm, dostun brâhim’den ve habibin 

Muhammed’den kabul buyurdu un gibi benden de kabul buyur” eklinde 

veya benzer tarzda dua eder. Daha sonra da tekbir ve tehlîl getirir.  

Kurbanõ kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli, bõça õ 

hayvana göstermemeli ve keskin bõçak kullanmalõdõr. Sa  eliyle tuttu u 

bõçakla hayvanõ keserken “Bismillâhi Allahü ekber” der. Kurbanõ vekilin 

kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye i tirak eder. Kurban kesen 

kimse kesim esnasõnda Allah’õn adõnõ anmayõ (besmele) kasten terkederse, 

Hanefî mezhebine göre bu hayvanõn eti yenilmez. 

Kurban kesmenin rüknü, kurbanlõk hayvanõn kanõnõ akõtmaktõr. Sõ õr, 

manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatõrõlõp çenelerinin hemen al-

tõndan bo azlanmak suretiyle (zebh), deve ise ayakta sol ön aya õ ba la-

narak gö sünün hemen üzerinden (nahr) kesilir. Kesim i lemi bo azõn iki 

tarafõndaki ah damarlarõ, yemek ve nefes borusu kesilerek yapõlõr ve hay-

vanõn kanõnõn iyice akmasõnõ temin için bir süre beklenilir. 

Hayvana acõ vermemek için önce oka sokmak (bayõltmak), sonra kes-

mek câizdir; çünkü oka giren hayvan ölmez, hayatõ devam eder, ancak 

kesilince kanõ akar ve ölür. 

4. Kurbanõn Eti ve Di er Parçalarõ 

Hz. Peygamber’in hadislerinden hareket eden slâm âlimleri, kurban sa-

hibinin kurbanõn etinden yiyebilece i, bakmakla yükümlü bulundu u kim-

selere yedirebilece i, etinin bir kõsmõnõ da da õtmasõ gerekti i konusunda 

görü  birli i içindedir. Ancak kurban etinin ne kadarõnõn yenilip ne kadarõ-

nõn da õtõlaca õ konusunda farklõ görü  ve ölçüler ileri sürülmü tür. 

slâm âlimlerinin ço unlu u kurban etinin üç e it parçaya bölünüp bir 

parçasõnõn kurban sahibi ve bakmakla yükümlü oldu u kimseler tarafõndan 

tüketilmesini, ikinci parçanõn zengin bile olsalar e , dost ve akrabaya hediye 

edilmesini, üçüncü parçanõn ise kurban kesmeyen fakir kimselere da õtõlma-

sõnõ tavsiye ederler. Ki inin bakmakla yükümlü bulundu u kimselerin kala-

balõk olmasõ veya ihtiyaçlarõnõn bulunmasõ halinde kurban etinin kimseye 

da õtõlmadan evde tüketilmesinde de bir sakõnca görülmemi tir. Bu konuda 

kesin bir sõnõr yoktur. Kurban sahibinin kurban etinden hem yemesi, ikram 

etmesi hem de fakirlere da õtmasõ esastõr. Bunun ölçü ve eklini her mükel-

lef kendi konum ve imkânõnõ, ba kalarõnõn durum ve imkânõnõ ayrõ ayrõ 
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gözden geçirerek bizzat belirlemeli ve bu konuda ibadet anlayõ õyla hareket 

etmelidir. 

Adak (nezir) olarak kesilen kurbanõn etinden, adakta bulunan kimse ve 

onun bakmakla yükümlü bulundu u kimseler (babasõ, annesi, dede ve nine-

leri, çocuklarõ, torunlarõ, hanõmõ) yiyemezler. ayet yiyecek olurlarsa yedikle-

rinin bedelini fakirlere tasadduk etmeleri gerekir. Nafile (tatavvu) olarak 

kesilen kurbanõn etinden sahibi de, bakmakla yükümlü bulundu u kimseler 

de yiyebilir. 

Kurban sõrf Allah rõzâsõnõ kazanmak için kesildi inden kurbanõn etinin 

ve di er parçalarõnõn satõlmasõ veya benzeri ekilde sahipleri için gelir getirici 

i lemlere harcanmasõ câiz de ildir. 

Kurbanõn derisi, yünü, ba õrsaklarõ, kemikleri, iç ya õ gibi eti dõ õnda ka-

lan parçalarõnõn da sahibine gelir temin etmek amacõyla para ile satõlmasõ 

câiz de ildir. Bunlarõ kurban sahibi evde kullanabilece i gibi kullanõlmak 

üzere birine hediye de edebilir. ayet satacak olursa parasõnõ tasadduk et-

mesi gerekir. Kurbanõn bu parçalarõnõn veya satõmõ halinde parasõnõn hayõr 

i lerine sarfedilmesine, di er bir anlatõmla tasadduk etmenin dinen câiz ol-

du u ki i ve yerlere verilmesine özen gösterilmelidir. Bu parçalar da kurban 

ibadetinin devamõ olarak görülmeli, aynõ anlayõ  ve amaçla (Allah rõzâsõna 

uygun ekilde ve uygun yere) sarfedilmeli veya tüketilmelidir. ayet kurban 

ücretle kestirilmi se, kesim ücreti kurbanõn eti veya derisiyle veya bunlarõn 

parasõyla ödenmez. 

Kurbanlõk hayvanõn kesim öncesinde sütünden ve yününden yararlan-

mak da tasvip edilmemi tir. ayet yararlanõlmõ sa bedeli sadaka olarak ve-

rilmelidir. Kurbanlõk koyun ve keçinin yünü, kesimden sonra kõrkõlõp evde 

ihtiyaç için kullanõlabilir, fakat satõlõp paraya çevrilemez. Aksi halde 

tasadduk edilmelidir. 

Kurbanõn etinin, kesimin yapõldõ õ bölgede da õtõlmasõ te vik edilirse de 

daha fazla ihtiyaç sahiplerinin bulunmasõ halinde ba ka yerle im birimlerine 

de gönderilebilir, nakledilebilir. 

Kesim i lemi tamamlandõktan sonra çevre temizli inin iyice yapõlmasõ, 

hayvanõn artan parçalarõnõn topra a derince gömülmesi, mümkün oldu u 

ölçüde dõ arõda hiçbir parçasõnõn bõrakõlmamasõ gerekir. Bu husus, kurbanlõk 

hayvana ve kurban ibadetine kar õ gösterilecek saygõnõn bir gere i oldu u 

gibi özellikle büyük ehirlerde ve kalabalõk yerle im birimlerinde sa lõk ku-

rallarõ ve çevre temizli i açõsõndan da son derece önemlidir. Kurban kesme-
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nin ve etini ihtiyaç sahiplerine da õtmanõn ecrini, çevre kirlili i meydana 

getirerek ve kul haklarõnõ ihlâl ederek azaltmamak gerekir. 

5. Akîka Kurbanõ 

Çocu un do umunun ilk günlerinde Allah’a bir ükran ni anesi olarak 

kesilen kurbana “akîka kurbanõ” denilir. 

Esasen akîka, Arapça’da yeni do an çocu un ba õndaki saçõn adõdõr. 

Akîka kurbanõ kesildi i gün çocu un ba õ da tõra  edildi i için kurban bu adõ 

almõ tõr. 

Akîka kurbanõ Hanefîler’e göre mubah (bazõ rivayetlerde mendup), di er 

üç fõkõh mezhebine göre sünnet, Zâhirîler’e göre vâciptir. Hz. Peygamber 

torunlarõ Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koçu akîka kurbanõ olarak 

kesmi  ve ümmetine de yeni do an kõz ve erkek çocuklarõ için akîka kurbanõ 

kesmelerini tavsiye etmi tir. Resûl-i Ekrem’in bu tür uygulama ve tavsiye-

leri dinî bir gereklilik eklinde de il de do um, dü ün gibi mutlu olaylarõn 

yakõn çevreye duyurulmasõ, sevincin onlarla payla õlmasõ ve neticede sosyal 

yapõnõn ve dayanõ manõn sa lamla tõrõlmasõ yönünde tedbir ve örnekler 

(sünnet, nafile ibadet) olarak algõlanmasõ daha do ru olur. 

Akîka kurbanõ, çocu un do du u günden bulû  ça õna kadar kesilebi-

lirse de do umun yedinci günü kesilmesi müstehaptõr. Aynõ günde çocu a 

isim verilmesi ve saçõnõn kesilerek a õrlõ õnca altõn veya gümü ün tasadduk 

edilmesi de tavsiye edilmi tir. 

Kurban olmaya elveri li her hayvan akîkaya da elveri lidir. Kesilen bu 

kurbanõn etinden kurban sahibi ve aile fertleri, yakõn dostlarõ yiyebilece i 

gibi tasadduk da edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 


