
http://www.ibrahimpacaci.com.tr

ipacaci@hotmail.com



KURBAN  YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Kurban kesmekle kimler yükümlüdür?

Kurban bayramında, buluğ çağına gelmiş, mukim (yolcu olmayan)

ve nisap miktarı mala sahip olan Müslümanlar, ibadet niyeti ile kurban

kesmekle yükümlüdür. Kurban ile yükümlü olmak için gereken nisap

ise, temel ihtiyaçlarından başka 80.18 gr. altın veya bu miktar altın

karşılığı parası yahut temel ihtiyaçları dışında mal varlığına sahip

olmaktır.

Karı kocadan biri bir yıl, diğeri öbür yıl kurban kesebilir mi?

Kurban bayramında, akıllı, buluğ çağına gelmiş, dinen zengin, hür

ve mukim Müslümanlar kurban kesmekle mükelleftir. İslâm

bilginlerinin çoğuna göre, bir aile içinde herkesin malı kendisine aittir.

Bu itibarla Hanefî bilginlere göre, kurban kesmekle mükellef olma

şartlarını taşıyan kişi, kurban keser. Karı-koca her ikisi de kurbanla

mükellef ise, her ikisi de keser. Sadece birisi mükellef ise, mükellef

olan keser. Her ikisi de mükellef değiller ise, hiçbiri kesmeyebilir.

Mükellef olmadıkları halde imkanlarını zorlayarak kurban kesen kişiler,

bu sevabı elde ederler.
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Cumhura göre ise, aile adına bir kurban kesilmesi yeterlidir.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s),

  وعتيرة أضحية عام كل في بيت أهل كل على إن الناس أيها يا

buyurmuştur. Ayrıca Müslim’de, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, bir

koçu alıp yatırdığını sonra da, “Bismillah, Allâh’ım bunu

Muhammed’den, Muhammed’in ailesinden ve Muhammed

ümmetinden kabul et!” diyerek onu kurban ettiği rivayet edilir

Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

Kurbanın vacip olmasının şartlarından biri de mükim

olmaktır. Dolayısıyla seferi olanların kurban kesmeleri vacip

değildir. Ancak, kesmek isterlerse kesebilirler. Sefer halinde iken

kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse

yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Sefer halinde iken kurban

kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönerler ise

kurban kesmelidirler.
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Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine

getirilmiĢ olur mu?

Kurban ibadeti, kurbanlık hayvanı kesmek suretiyle yerine getirilir.

Bunun için kurban bayramında kesilen kurbanı veya adak kurbanını

kesmek yerine, parasını fakirlere vermekle bu ibadet yerine getirilmiş

olmaz.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanının hükmü sünnettir. Hanefi

fıkhında tercih edilen görüş ise, kurbanın vacip olduğudur. Ancak bir

ibadetin farz olmayışı, onu ibadet olmaktan çıkarmayacağı gibi, şeklinin de

değiştirilmesini gerektirmez. İbadetlerin; şekil, şart ve rükünleri olduğu

gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu

özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir.

Dini hükümlerle ilgili olarak ortaya çıkan yeni meselelerde, teşri amaç

ve şartlarına aykırı olmayacak şekilde yeni düzenlemeler getirilmesi, her ne

kadar caiz ise de; ibadetlerin eda edilişini ve sahih olma şartlarını ortadan

kaldırarak indi, keyfi ve nefsani istekler doğrultusunda değişiklikler

yapılamaz.
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Fıkhi hükmü ister vacip, ister sünnet olsun; kurban ibadetinin

ancak kurban olacak hayvanın usulüne uygun olarak kesilerek

yerine getirilmesi gerekir. Bedelini infak etmek suretiyle, kurban

ibadeti yerine getirilmiş olmaz.

Allâh Teâlâ’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak

fakir ve muhtaçlara yardım etme, iyilik ve ihsanda bulunmak da

Müslüman’ın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde

ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz

kabul edilmiştir. Ancak, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak

sunulması doğru değildir.

Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi?

Kurbanı bizzat kişinin kendisi kesebileceği gibi, vekalet

yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban mal ile yapılan bir

ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekalet caizdir.
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Kurbanı kişi kendi bulunduğu yerde vekalet vererek

kestirebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekalet

vererek kestirebilir. Aynı şekilde vekalet, sözlü olarak

verilebileceği gibi, yazılı olarak, telefon, internet, faks ve benzeri

iletişim araçları ile de verilebilir. Nitekim Hz. Peygamber

(s.a.s)’in kendisine getirilen bir koçu bizzat kurban olarak kestiği

ve “Bismillahi va’llâhu ekber; bunu benden ve ümmetimin kurban

kesemeyenlerinden kabul et!” diye dua ettiği nakledilmektedir

Kurban olacak hayvanların nitelikleri nelerdir?

Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Kurban

olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş

olması gerekir. Bu da genellikle, deve 5, sığır ve manda 2, koyun

ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Ancak, 6 ayını

tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması

halinde kurban edilebilir.



Hz. Peygamber (s.a.s)’in hadislerinde, bununla ilgili

olarak, yaştan bahsedilmeyip kurbanlık hayvanın seniyy

veya müsinne olması gerektiği bildirilmektedir (bk. Muvatta,

Hacc, 147; Ebû Davud, Dahâya,5; Nesâî, Dahaya, 13; İbn Mâce, Edâhi,7).

Hadis-i şeriflerde hayvanların kurban edilmesine

engel teşkil eden kusurlar; belirgin körlük, hastalık,

topallık ve iliği yok denecek kadar zayıflık olarak

belirlenmiştir (bk. Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Bunların dışındaki

kusurlar ise, müçtehitler tarafından, kendi

dönemlerindeki hayvanların değerini düşüren kusurlar

esas alınarak tespit edilmiştir.

Kurban Olabilecek Hayvanlar ve ġartları



Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve

besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık

bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm

derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü

kör, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi

kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan

kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz

olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya

yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmez.

Koyun ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve

manda ise yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban

olarak kesilebilir. Yedi kişiyi geçmemek şartıyla ,

ortakların tek veya çift olmalarında bir fark yoktur.

Kurban Olabilecek Hayvanlar ve ġartları
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