
KURBANLARIMIZ KURBİYETİMİZE VESİLE OLSUN 

 

Kurban kelimesi, kendisiyle Allah'a yakınlık sağlamak, yani ibadet (kurbet) 

amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı 

ifade eder. 

Tarih boyunca hemen hemen her toplumda kurban ibadetinin var olduğu 

anlaşılmaktadır.  Nitekim Kur'an-ı Kerlm bu gerçeği, "Her ümmet için, Allah'ın 

kendilerine nzık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini anarak kurban kesmeyi meşru 

kıldık. " 1  âyetiyle dile getirmektedir. İslam öncesi Câhiliye toplumunda da var olan 

Kurban ibâdeti, ibâdet olma vasfını kaybetmiş, putlara tapınmanın gereklerinden biri 

olarak kabul edilmiştir.  

“Câhiliye Arapları, belli zamanlarda veya önemli kabul ettikleri olaylar vesilesiyle 

gerek Kâbe’deki gerekse Mekke’nin diğer bölgelerinde ve Mekke dışındaki putlarının 

yanında mâbede olan saygılarını, putlara olan bağlılıklarını göstermek, onlara 

yakınlaşmak gayesiyle deve, sığır, koyun, ceylan gibi hayvanları keserek kanını onların 

üzerine döker, kurbanı parçalayıp bu dikili taşların üzerine bırakır, yırtıcı hayvanların ve 

kuşların yemesini beklerlerdi.  

Yarar sağlayacağı düşüncesiyle ölen kimsenin kabri başında veya cinlerden 

korunmak amacıyla kurban kesildiği, ayrıca yeni doğan çocuk için akîka kurbanı 

kesilerek ziyâfet verildiği, bereket getireceği beklentisiyle deve veya koyunun ilk doğan 

yavrusunun (fera‘, fer‘a), receb ayının ilk on gününde “atîre” adı verilen koyunun putlar 

için kurban edildiği bilinmektedir. 

 İslâm döneminde Câhiliye Arapları’nın kurban âdeti, tevhid inancına aykırı 

öğelerden temizlenerek Hz. İbrâhim’in sünnetine uygun biçimde ihyâ edilmiş ve sosyal 

işlevler de yüklenerek zenginleştirilmiştir. Putlar için hayvan kurban etme şirk, bu şekilde 

kesilen hayvanlar da murdar sayılmıştır.(el-Bakara 2/173; el-Mâide 5/3; el-En‘âm 6/121, 

145; en-Nahl 16/115)”2 

 

 
1 Hac,34 
2 Bardakoğlu,Ali., DİA, XXVI,436-440, “Kurban” mad. 



Biz, Hz. İbrâhim’in sünnetine uygun biçimde ihyâedilmiş şekliyle Kurbanla ilgili 

bilgileri, Hz. Peygamber(s.a.v)'in Medine' deki uygulamalarından öğrenmekteyiz.  

Rasül-ü Ekrem(s.a.v), hicretin ikinci yılından itibâren Kurban Bayramlarında kurban 

kesmeye başlamış, vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir 3  Hz. 

Peygamber(s.a.v)'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi 

emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta: "Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse 

bizim mescidimize yaklaşmasın" 4 ) buyurmuşlardır. Öte yandan kurban kesmeyi Hz. 

Peygamber hiç terketmemiştir. Bu ve benzeri delillerden hareket eden fakihler, gerekli 

şartları taşıyanların kurban bayramında kurban kesmesini vâcip görürler.  

 

 

Kurban kesmedeki hikmet: 

 

          Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu 

canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bunu yaparken de malını Allah için telef etmesi 

değil en yakınlarından başlayarak insanlara yararlı olacak tarzda gerçekleştirmesi 

istenmiştir. Kur'an'da “kurbanın kan ve etinin değil kesenlerin dinî duyarlılıklarının 

(takva) Allah'a ulaşacağının belirtilmesi” (el-Hac 22/37) buna işaret eder.  

 

Kurban, Allah'a verdiği nimetlerden dolayı şükür anlamı da taşır. Müminler her 

kurban kesiminde, Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat 

konusunda verdikleri, Kur'an'da da   ِ özetle aktarılan (es-Sâffât 37/ 102-107) başarılı 

imtihanın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduklarını 

simgesel davranışla g  ِ östermiş olmaktadırlar.  

Aynı zamanda Hz.İbrahim (a.s)’ın Cenâb-ı Hak tarafından tâbî tutulduğu üç 

konudaki (mal ile, can ile ve evlat ile)  imtihanlardan üçüncüsünün sembolik ifadesi ve 

bizlere kurban ibadetinde -İbrahimin Sünneti-olarak telkin ettiği hikmettir: Hem baba 

Hz.İbrahim (a.s), hem anne Hz.Hacer valimiz hem de oğul Hz.İsmail (a.s),  hepsi de 

birlikte Allah’a ve O’nun hükmüne teslim olmayı arzetmişlerdi. 

 Onun için Peygamber efendimiz, kurbanını keserken, okuduğu duasında bu 

teslimiyeti bir türlü hatrlatıyordu. Peygamberimiz kurbanını kıbleye doğru yatırdı. 

besmele çekti, tekbir getirdi, ve şu âyeti okudu: 

"Ben hanif (hakka yönelmiş) olarak, yüzümü gökleri ve yeri yaratan (AIIah)'a 

 
3 (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 3). 
4 (İbn Mâce, "Edâhî", 2; Müsned, II, 321 



çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım 

ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Ben 

bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. AIIah'ım (bu kurban) sendendir 

ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin (rızan) için sunulmuştur. "5 

 

Allah Rasulü'nün âyetler ihtiva eden bu duası, İslâm'daki kurbanlar ile câhiliye 

dönemindeki kurbanlar arasındaki en önemli farkı göstermekteydi. Asırlardır kurbanlar 

putlara adanmış, şirk içerisinde kesilmişti. Şimdi ise, sadece yaratan Allah'ın adıyla, 

O'nun adına kurban ediliyorlardı.6 

Kurban takvaya, takva da kurtuluşa götürür.  

        “Kurban kesme ânı, kurb (ilâhî yakınlığa erme) ânıdır”. 

 

Ayet meâli: 

 “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a 

karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır…”7 

 

Kurbannlarımız, kurb anlarımız olsun inşaallah. 

 
5 Ebu Davud, Dahaya, 3-4.; En'am 6/79. 162- 1 63 . 
6 Hadislerle İslam,II,509 vd. 
7 Hac,37 


