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"ONLARlN NE SADAKA EDiLEN ETLERi. 

(Geçen Sayıdan Devam) 

NE KANLARI HiÇ BiR ZAMAN 
ALLAH'A YÜKSELiP ERiŞME;Z. 
FAKAT SiZDEN .O'NA SADECE 

TAKVA ULAŞlR." 
(el-Hac, 37) 

Dr. Osman CiLAcı 
Konya Yük. lslam Enst. 

Öğretim Üyesi 

!sl!i.m, Hz. İsa'nın haç üzerinde kur
ban edilme keyfiyetini şiddetle_ reddeder: 

adam kendilerine İsa gibi gösterilditss, 
Hakikaten-İsa ve ·O'nun katli-hakkında 
kendileri de ihtilil.fa düştüler. Bu husus
ta kati bir şek ve şüphe i!ftndedirlerJıoo, 

"Ve biz Allah'ın peygamberi Mer
yem oğlu Mesih İsa'yı Öldürdük demele
ri sebebiyle :kendilerini rahmetimizden 
koğduk. Halbuki onlar O'nu öldÜrınedi
ler,. O'nu asınadılar da. Fakat öldürülen 

Onların buna ait hiç bir bilgileri yoktur. 
Ancak zanna uyınaktadırlar. O'nu, ya
kiynen öldürriıemişlerdir. Biliikis Allah 

(199) O adam yahudilerin, Hz. İsa'nın nezdinde bulunduğu bir casustu (C('llil.leyn). Bazı ri
vayetlerde Allah'ın, Yahuda İskariyot'a İsa şeklini verdiğinin geçtiği görülmektedir 
(Bkz. Dr. Halil Süil.de; İncil-i Barnaba, M. Reşid Rıza neşri, Kahire, 1ılQ8), · 

(200) Maktulün _yüzüne bakanlar "bu İsa'ya benziyor", cesedini görenler, "hayır bu İsa 

degildir" diyorlardı, Kimi de "İsa'dır" diye iddia ediyorlardı _(celıi.leyn). 
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!LAH! DiNLERDE· KURBAN 

O'nu · yükseltip. kendisine kaldırınıştır. 

Allah mutlak gai.iptir, yagane hüküm 
ve hikmet sahibidir.eoı. 

Hz. İsa· ile ilgili olarak İslAm Ale
minde Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif
lere dayanarak yapılan çalışmalar, hı

ristiyan dünyasından çok daha ilerdedir. 

Hıristiyanlık, Hz. !sa' nın Iıaçta kur
ban edilme konusuna çok fazla ağırlık 
vererek bütün çalışmalarını bu noktaya 
teksif etıni§tir. Hıristiyanlar İslam'ın 

bildirdiği · mAnılda Allalı'ın Hz. İsa'yı 
yükseltip kendi nezdine kaldırdığına 

inanmadıkları için, kıyamette önce tek
rar yeryüzüne inip inmeyeceğine de 
önem vermemişlerdir. Bu mevzu üzerin
de İslam. Alimleri arasında çalışma ya
panlar olmuştur2&2. 

Hıristiyanlık'taki bu inancın man
tıkl hiç bir dayanağı. da yoktur. HAşa . 
.Allah, insaniann günahını afvetmeğe 

kadir değildir ve biricik oğlunu feda et. 
miştir203, 

Hz. İsa'nın bu şekilde . öldürülme 
meselesini İslam reddettiği için üzerinde 
fazla durulmayacaktır. Ancak Hıristi

yanlık'ta Meta bir temel inanç halini 
aldığı. ve lrurbanla yakın ilgisi bulundu
ğ"u için bazı kısa açıklama1ar yapılması 
zaruri görülmüŞtfu:-:lO-!, 

:Hz. !sa lıakındaki ayetleri yorumla
yan bazı müfessirler bu konuda çeşitli 

(201) en-Nisa, 157-158. 

görüşler ortaya koymuşlardır. Bu görüş 
sahiplerinden bazılar Hz. İsa'nın Hindis. 
tan'a hicret ettigme, . orada bir müddet 
yaşayıp eceli gelince yine orada öldüğü
ne ve kabrinin de orada bulunduğuna 

kaildirler:2os. 

Hıristiyanlarm inancında büyük bir 
yeri ve değeri olan Hz. İsa'nın haç üze
rinde kurban edilmesi olayı, birçok garp
Iı edip ve şaire zengin bir malzeme ol
muştur. O'nun Romalı askerler tarafııı" 
dan yakalanışı, muhakeme edilişi, haça 
gerilişi. vb. en ince aynntılarına kadar 
anlatılmıştır2&s, Meseleyi Hıristiyanlık 

açısından incelediğimiz için, ayni mevzu 
ile ilgili hıristiyan telakkilerinden bazı
lanna daha temas edeceğiz: 

"Eğer !sa Mesih kurban olmaksı
zın207 ve kefaretine iman edilmeksizin 
Allalı'ın adaletle afvetmesi ve insanların 
günahlarının afv ile temiz vicdanıara 

malik olmaları mümkün olsaydı niçin 
haç'a gerilsin2os." 

Yukardaki satırlar bir hristiyan ki
lisesi akaid kitabından alınmıstır. · Bu-. . . 
rada da açıkça görüldüğü gibi Hz. İsanın 
haça gerilmesiyle ilgili uydurma haber
lere kılıf hazırlanınağa çalışılını§tır .. Şu 
hususu da belirtelim ki Hz. İsa'nın haç 
üzerinde kurban edilme meselesinde Hı
ristiyanlık'ın çeşitli mezheplerinden olan 
Nastüriler, Ya'kubiler ·ve MelekHer ara-

(202) eş.Şeyh Muhammed Eııverııah el-Keşnllri, et-Tasrih bima tevatera fi ııüzüli'l-Mesih, 

Haleb, 1965; Prof. Abdullah Alemi ed-Dımışki; Se!Asilü'l münazarati'l-İslamiyyeti'~
Nasraniyye, Şam, 1970. 

(203) Meşhur Arap şair ve filozofu ebu'I-Ala el-Maarri de bir şiirinde. bu ·asılsız inancı hic
vetmektedir. 

(204) Bu konuda-'İslam inancmı teferruatlı olarak aksettirmesi. yönünden bkz. ilgili ·ayetıerin 
tefsirlni; Hüseyin ei.Cisrt, İslam (Qev. :ı\fanastırlı İsmail Hakkı): İsmail Fenni Ertuğrul, 
Hakikat Nurları, İstanbul, 1949. 

{205) Muhammed ebu Zehre, Muhii.darat fi'n"Nasraniyye, Kahire, 1961, s. 24; Muhammed Hanı,di 
el-Cevcati, Kitabu esahhl'l-akval fi'r-reddi aıa ... · İsa b. Meryem, Dımıı;k; 1346. 

(206) Ernest Renan, Hayat-ı Yesu .(İsa), (çev. M. Nahid) !stanbul, 1330; M. Kamel Hussein: 
Kudüs'te Bir Cuma Günü, İstanbul, 1936. · 

(207) P. Oskar Slmmel und Dr. Rudolf Stahlin, Chrlstliche Religion, Hamburg, 1971, s. 10, 
150, 217. 

(208) Gr. K. Moshos Bekiiyan, İmmanuel, İstanbul, 1938, s. 217; Dinler Tarihine Giriı;, s. 4 . 
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sında bile görüş birliği sağ'lanamarmş

tır2o9, Katolik Mezhebi, kurban ayini 
olarak haçta öldürülen Hz. İsa'nın kur
ban edilişini, kansız kurban . olayının 
yenilenmesi anlamında değerlendirmek~ 
tedir2ıo. 

İnsan kurbanı meselesinin · tarihini 
çok ötelere götürrneğe de lüzum yoktur. 
İrlanda'da XV. yy.la kadar kaynanaları, 
kızlarniın düğününde kesip yemek gele
neğinin mevcut olduğu bilinmektediı'211. 

2 - İncillerden Deliler 

Kurpan edilme olayı İncillerde biz
zat Hz. İsa'nın kendi ağ"~dan anlatıl
rmştır: 

"Çünkü ben kurban ediliyornın ve 
ayrılınarmn zamanı gelınişt;ir.ı12, 

İncil'in bir başka yerinde günahın 
iptali için Hz. İsa'nın takdim edildiği 
açİklanır: 

"~. ve insanlara bir defa ölmek ve 
ondan sonra hükmolunmak mukadder 
olduğu gibi, böylece de Mesih çoğunun 
snçlarıiıı taşımak iı;in brr defa takdim 
e(lilnıiş .oıup:ıı1s, 

:tnsanoğlunun hizmet etmek için 
geldiği ve canını fidye olarak verme
si gerektiği yine İncillerde yer alınıştır: 

Zira insanoğ-lu kendisine 
edilmeğ'e değil, ancak hizmet 
ve birçoklan için canını fidye 
için geldi214, 

hizmet 
etmeğe 

vermek 

DR. OSMAN CİLACI 

Hz. İsa bu şekilde kurban olmakla 
beraber halen. kıya,mete· kadar da Kur
tancı'lık vasfını muhafaza etmekte
dirzıs. 

Hıristiyanların kesih inancına göre 
İsus Hristos (İsa) gerçekten haç· üze
rinde ölmüş ve kendisini kanlı bir şekil
de Allah'a sunmuştur. İsa Mesih'in kur. 
hanlığı . ile artık kurbanlık bi tıniştir ve 
her ne şekilde olursa olsun İsa Mesih'in 
kurbanı tekrar e·dilemez!?J.<s, 

Yine Hıristiyanların inancına göre 
Hz. İsa'nın "lekesiz kuzu" diye ıinıl

ması, O'nun kendini 33 . y~ş~da Tanrı'
ya feda etmesinden ileri gelmektedir. 
Hıristiyanlara göre Hz. İsa'nın haçta 
öldürülmesini gerçekleştirenler yahudi
ler olmuştur:2l7. 

S...;. Kurbanm Cinsi 
Yahudilik'te olduğu gibi Hıristiyan. 

lık'ta da kurban edilecek hayvanların 

detaylı bir isim listesini bulmak; hangi 
ciris hayvanların· hangi şartlar altında 

kurban edilmesi gerektiğini açıklamak 

oldukça zordur. 

İsis Hristos (İsa) inancında kaz 
kurbanı mevcuttur; at ve köpeklerin de 
kurban edildiği bilinmektedir2IS, 

Hıristiyanlık'a· göre Hz. İsa'nın ha
varlleriyle birlikte yediği. son akşam 
yemeği, (Aşa-i Rabbani) bugün birçok 
kilise tarafından ·tekrarlanmakta. ve 
kansız kurban sayılmaktadır. Evharisti·· 

(209) İbni Teyıniye, el-Cevabü's.sahih limen beddele dlne'l-l.'llesih, Kahire, tars. III, 41· 
{210) · Wilfrled Nölle, Wörterbuch der Rellgionen, München, 1960, s. 318. 
(211) Musa ve Yahudilik, s. 142. 
(.\f12) Timoteosa 11. Mektup, IV, 7. 
(213) İbranilere, IX, 27-28 .. Ayni konuyla ilgili olarak bkz. İbranilere, XI, 4. 
(214) Markos, X, 45. Hz. İsa'nın, insanlık icin kendini kurban olarak takdim ettiğ"i İncil'in 

bazı- bölümlerinde yer almaktadır (Bkz. Efesoslulara, V, 2; Filipililere, 11, 17). 
(~15) Mary Ely Lyman, İsa'nın Hayatına Bir Bakış, İstanbul, 1941, s. 60. 
(216) İmmanuel, s. 218. Hıristiyanlılı:'a göre en iyi çoban Hz. İsa'dır. O'nun coban kıyafe

tiyle· koyun sürüsünil güderken, Hz. İbrahim'in kendi oğ"lunu kurban etmeğ"e götürür
ken çizilen çeşitli temsili resimleri bugün de Hıristiyan ilahiyatında önemli bir yer tu-
tar (Bkz. İorj Erb, Der Gute Hirte (İyi Çoban) Kassel, 1963. J 

(217) Ziya Uygur, İnkılaplar, ihtilaller ve Siyonizm, İstanbul, · 1968, s. 271. 
_(218) Wörterbuch der Religionen, s. 402. 
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lLAHİ D!NLERDE KURBAN 

ya veya Communioıi ayini de denilen bu 
ayinle (İsa'nın eti-kanı) kurban olayı 
yenilenmiş olmaktadır2l9. 

4 -· Riilıiini Kurban Nedir? 

İnsanın bedenini, Allah'a 
olarak takdimi bir nevi rUhiini 
sayılır, bunu İncil ~çıklamıştır: 

·kurban 
ibadet 

"İm.di ey kardeşler, bedenierinizi 
diri, mukaddes Allah'a makbnl kurban 
olarak takdim etmenizi Allah'ın ·rahmet
leri için size yalvarınm, riilıiini ibadeti
niz budurz!lo. Bu arada yine Hıristiyan
lık'ta diriler ve ölülerin menfaati için 
mukaddes kurban takdim edilebilir. 
Tanrısal .kurban · iseı bir tapınış şekli 
olarak tek tapınacak Tanrı'ya sunuia
billr2.21. 

Hri:istiyanlık'ta başkahinler. önce 
kendi günahları, sonra da kavmin gü
nahları için kurbanlar takdim etmek 
mecburiyetiiıdedirler. Halbuki Hz. !sa, 
bir defada bu kurban vazifesini yerine 
getirmistir228 ' . . 

Hıristiyanlık'ta bütün kuvveti ve 
yüreğiyle komşuyu sevmek, yakılan kur 
hanlardan daha üstün sayılmıştu.'22·1. 
Ayrıca yine Hıristiyanlık'ta ,günahlar 
için hediyeler ve kurbanlar takdimi de 
tavsiye edilmiştiı'225. 

Hıristiyanlık'ta putlara da kurban 
takdim edildiğini, ancak putların her
hangi bir değerinin olmadığını yine İn
cil açıklamıştır:z_2s. 

A.g.e., s. 403. 
Romalılara, XII, ı. 

Hıristiyan Dini', s. 2ı5. 

Bkz. I. Petrus, II, 5. 
Bkz. Marlms, XII, 33. 
Bkz. İbranilere, V, ı. 
Bkz. I. Korintislulara, VIII. 4 
Hııistiyan Dini, s. ıı3. 

Adaklara gelince, hangi cins olur
sa olsun, Tanrı'ya takdim edilecek 
adakların kilise tarafından kabul edil
miş olması şarttır227. 

5- Mukaddes Kurban Ve Özellikleri 

~ Hıristiyanlık'ta mukaddes .kurban 

adıyla anılan, pazar ve yordu:Z2s günle
rinde takdim edileri bir kurban türü 
daha vardır. 

Hz. !sa mukkades kurbanı, Per
şenbe günü, ekmeği kendi. vücuduna ve 
şarabı kanına değiştirdikten sonra 
kurmuştur. Mukaddes kurban, Haç 
Kurbam'nı:22s devam ettirmek için bu
gün de papazlar vasıtasıyla temsili 
olarak, §arap ve ekmek şekilleriyle 

!sus Hristos'un Peder Allah'a sunul
ması biçiminde kutlanmaktadır23o. 

Mukaddes Kurban'ın özellikleri: 

ı - Mukkades Kurban Allah'a 
tapmak için sunulur. 

2 - Allah'ın verdiği iyiliklere te
şekkür etmek için sunulur. 

3 - Tanrı'dan günahları afvetme
si dileğinde bulunulur. 

4 - Tanrı'mn gerekli lütufta 
bulunması dileği arzedilir. 

Yehova Şahitleri teşkilatı, ilk ön
ce _1\..merika'da Charles Russel (1852-
1!}16) tarafından kurulmuştur. Genel
likle bir Hııistiyan Kitab-ı Mukaddes 

(:Z19) 
(220) 
(22ı) 

(223) 
(W!) 

(225) 
(226) 
(227) 
(228) özel gün anlamına gelen Yunanca "eorti" kelimesinden alınmıştır, Hıristiyan B""ayramı 

anlamına gelir. 
(229) 

(230) 

Haç, HırLstiyanlık'ta mühim bir yer işgal eder. ±nsanların asılmasına vesile oldugu 
için lanetlenmesi gerekirken, Hz. İsa onun üzerinde can verdigi için mukaddes sayıl
mıştır. 

Hıristiyan Dini, s. 212. 
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. ' 
naşirleri olarak çalışan Yehova Şahit

leİ.iı. Kitab-ı . Mukaddes'i kendilerine 
göre tefsir ettiKteri için birçok ülkede 
takibata uğramışlardir. · 

Yeliova Şahitleri'ne göre Jesus 
Christus (İsa) kendisi kurban olduğu 
için hayvan kurbanı istemez. Onlara 
göre · !ncil'i vazetmek · de bir kurban
dır23ı, 

Hıristiyanlık'ın bir kolu · olan S ür
yanilerde de "bütün seni bekleyenler 

. utanmayacaklar":23'.Z ayetine dayanıla

rak insanların ayn ayn ümitlerinin ol
duğu, çoklannın ümitlerinin kazanma
d~n · öle~ek hasretlerini mezarlara ka
dar taşıdıklan ifade edilınekte, Mesih'in 
mabede getirili§i kurban olarak de
~erlendirilınektedir233, 

Hemen bütün. dinlerde yer alan 
keffaret kurbanında ise daha: çok bir 
bedel fikri vardır. Kurbanı sunan ki
şinin günahları, kurban edilen hayvana 
geçmiş, bu hayvan o günahlan keffaret 
yoluyla bağışiatmış sayılır234, 

Genel olarak İncillerde temas etti
~rİliz bu ayetler dışında, kurbanla il
gili di~er bazı cümlelere daha bakılabi
liJ!23s, 

MÜSLÜMANLIK'TA 
KURBAN 

İliihi dinlerin sonuncusu olan Müs
lümanlık'ta kurban meselesinin en ince 

DR. OSMAN C1LACI 

teferruatına kıı.dar incelenmiş olduğunu 

mahiyet ve gaye açısından belli §artlara 
bağlı bulunduğunu, Yahudilik ve Hıris
tiyanlık'taki gibi müphem hiç bir husus 
ihtiva etmediğini peşinen söyleyebiliriz. 

Kur'an-ı Ketim ve Hadis-i Şerıı
ler:zııs ışığında fukaha, kurban vakıilsını 
etraflı bir şekilde bize intikal ettirmiş
tir237, Ancak, araştırmam~zın umfu:ni 
çerçevesi içinde bir bölüm teşkil eden 
"Müslümanlık'ta Kurban" mevzuu da 
ana hatlanyla incelenecektir. 

İs!Am'a göre kurban, "kendisiyle 
Allah'a yaklaşılan şey" manasma gelir. 
Daha geıiiş manada düşünülürse, Ey
yanı-ı Nahir'de Allah'a yaklaşmak için 
ibadet kastıyla kesilen hayvana "Udhıy
ye" denilınektedir. Bir ayet-i kerimede, 
Allah nazarında sadaka olarak dağı

tılan etten çok, takvanın bir deg-er ifa
de ettiği açıklanmıştır: 

"Onlann ne sadaka edilen etleri, ne 
kanları hi9 bir zaman Allah'a · yükse
lip erişmez. Fakat. sizden O'na yalnız 
talcva uıaşır:ı3a.'' Bununla beraber Ud
hıyye ''kuş luk vakti kesilen hayvan"
dır239, Şeriatte ise kurban, Kurban Bay
ramı günlerinde ibadet niyetiyle kesilen 
hayvandır. 

Kur'an~ı Kerim'de, bazan Mensek 
ve Zibh kelimeleri kurban manasma 

' 
(2'31): Prof. Dr. Hikmet Tai:ıyu, Yehova ·Şahitleri, Ankara, 1973, s. 23. 
(232) Mezmurlar, x:xv; 3. 
(233) M. Ha~na Dolapöhü, Yıl Öğlitleri, İstanbul, 1964, III, 3 vd. 
(234) Dinler Tarihi Notları, s. 14. 
(235) Matta, V, 24; Liıka, II, 24; L Korintoslulara, X. 19, 28; Filipililere, IV, 18; İbranilere, 

V, 17; VIII, 3; IX, 14; X, 3; XIII, 15-16; Vahly, II, 14. 
(236) Bu konuda bir fikir sahibi olmak isteyenler A. J'. Wensinck ve ·J. P. Mensing'in el

Mu'cemü'l-müfehres li'l elfazi'l~hadisi'n-Nebevi, Leiden, 1936 adlı eserin "zebh", "Ud
hıyye", "nahir", "hedy" maddeleriyle Kütüb-i Sitte ve diğer hadis kitaplarındaki Ki-
tabu'z-Zebh, Kltabu'l~Udhıyye vb. bölümlerine bakabilirler. -

(237) Müslümanlıkta kurban bahsi· işlenirken, Molla Hüsrev, ed-Dürerü'l-hükk!l.m, İstanbul, 
1330; Abdullah b. Mahiİıud b. Mevdud, el-İhtiyar lita'lili'Lmuhtar, Kahlre, 1951; Meh

. met Zihni, .Nimet-i İsl!l.m, · İstanbul, 1316; ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, İs-
tanbul, 1954 vb. fıkıh kitaplarına müracaat edilmiştir. · 

(238) -el-Hac, 37. 
(239) Buna Türkçeınizde genellikle kurban denilınektedir, 

S64. ie KASIM~ ARALIK 1979 le CİLT: 18 ~SAY!: 6 :e DİYANET DERGİSİ 1• 



İLAHİ DiNLERDE KURBAN 

kullamlmakta ve üç ayrı "sur ed e "kur-
• 1 . 

b an" kelimesi geçmektedir: 

1 - Hz. Adem'in iki oğlunun kur
ban takdimeleri2-w. 

2 - Müşriklerin Allah'ı bırakıp O'na 
vesile olması için tanrılar edinıneli ıni,124o 

3- Yahudilerin Peygamber (s.a.s.) 
Efendimizden, kurbaiiları gökten inen 
bir ateşin yakması · için Irilleize 
istemeleriıl42. 

1 - KURBANlN TARİHÇESİ 
Kurban, İslam trffimeti dışındaki 

ümmetiere de Allah'ın meşru kıldığı bir 
ibadettir: 

"Biz her üınmet i!,lin kurban kes.. 
meği meşru kıldik. Allah'ın rJZ!.k olarak 
verdiği dört ayaklı davarlar üzerine yal
nız Allah'ın adım ansınlar diye. İşte sizin 
Tanrı'nız bir tek Tanrı'dır. O halde he.. 
plniz O'na teslim olun. Habibim sen öz 
yürekli mütevazi olanlan müjdelel!48, 

Hadd-i zatmda kurban kesrnek za
hiri bir hareket gibi görülebilir. Kurba
nın İslam nazarındalti mil.hiyeti ve öne
mi bambaşkadır. İslam'da kurbanın he
defi, eski dinlerin· hedefinden çok daha 
değişiktir ve çok daha muhtevalıdır. 

' 
Kurbanın tarihçesini ta Hz. Ade

ın'in oguiiarı Kabil ile Habil'e kadar 
götürmek mümkündür: 

(240) el.Mru.de, Zl. 
(241) el-Ahkll.f, 28. 
(242) .AH İmrll,n, 183. 
(243) el.Hacc, 34. 

"Onlara A.dem'in iki oğlunuri ger
!,lek olan haberini oku. Hani onlar Alla
h'a yaklaştıracak birer kurban takdim 
etmişlerdi de ikisinden birininki kabnl 
olnnmamıstı2H, O evvelltisi kardesine, . . . 
"seni elbette öldüreceğim'' demişti. Be-
riki de_ şöyle söylemişti: "Allah ancak 
kendisinden korkanlannkini kabnl 
eder24s. 

Kur'an'dan aldığımız 
disenin gerçek miihiyetini 
Iunuyoruz. Ayni olayla 
Tevrat şöyle diyor: 

bilgiyle hil.
anıamış bu
ilgili' olarak 

''HAbil koyun ı;obam oldu, fakat 
Kiüiı.;;ı4s ı;iftı;i oldu. Ve Kiiin günler geı;-

. trımın sonra toprağİıi semeresiiıden 
Rabbe takdime getirdi. Hiibil247 kendi
side sürünün ilk doğaııJaioından ve yağ
Ianndan getirdi. Rab Hiibil'e ve O'nun 
takdimesine baktı, fakat Kftin'e ve 
O'nun takdimesine bakmadı24B, Cenab-ı 
Hak'kn;" sunduğu kurbam kiıbni edilıİıe
yen Kabil, hased duygnlarınm esiri ola
rak kardesi Hftbil'i öldürmüs, öz kar-. . . 
deşini defnetınekten bile i! .. ciz kalmış-

2 - Eski Araplarda Kurban· Telilk-
kisi 

Araplarda ulfihiyete tediye edilen, 
muay-yen b1i' verg:i miihiyetini arzeden 
yegane kurban, ilk doğanların · kurbanı 
olan Fera25odir. 

(244) O iki kardeşten HAbil bir koç kesmiş, KAbil de ekin vermişti. Kabul olunan kurban 
Habil'indi. Kabil buna icerlemiş, kardeşine haset etmiııtı (Celaleyn). 
(245) el-Mil.ide, 27. 
(246)· Kilbil'in adı yeni Kitab'ı Mukaddes'lerin Türkçe baskılarıı:ıda "Kain" olarak gecmekte, 

eski Kitab-ı Mukaddes'lerde Ise "Kayin" olarak yazılmakta idi (Bkz. Kitab-i Mukad-
des, İstanbul, 18il5). · 

(247) . Habil adı Kitab-ı Mukaddes'in TUrkce baskılarında aynen "Habil'~ olarak gectl~i halde, 
Y;ınudi cemaatlerince neıır ·edilen Türkçe kitaplarda "Evel" ve "Abel" ııeklinde kay
dedilmektedir. (Bkz. Türkiye Ha4anbaşlığı, İbrani tarihi, İstanbul, 1964, s. 9). 

(248). Tekv!n; IV. 2.5. 
<.ı:u9) Bu husustabilgi icin bkz. el-Maide, 28-32. 
(250) Sami Dinlerde Kurbanm MAhiyeti, sy. XI, s. 88. 
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Bazı kaynaklar çok eski zamanlar
_da_ Araplann insan kurban ettiklerini 
nakletmektedir. Cahiliyye devrinde 
Araplann; sabah yıldızına (daha doğma
dan önce) büyük bir acele ile insan 
veya beyaz bir deve kurbanı takdim et
tikleri yine gelen nakiller arasında yer 
almaktadır. 

!s1a.m'dan' önceki araplar nazann
cıa; geyik, noksan ve değersiz bir hay
van oldug-u için, cimri bir. kişi kurban 
keseceğinde koyıın yerine geyiği tercih 
ederdi. 

Cahiliyye devrinde araplar, özellik
le Receb ayinda putları için koyıın ke
serlerdi; bu koyuna Atlre adı verilir
di. 

İsl8.m'da kurban kesme geleneği, 

daha: dar çerçeve içinde ele alınırsa Hz. 
İbrahiıh'e kadar uzarur:25ı, Kur'an~ı Ke
rim'e göre K!lbe'nin dtni erkilm Hz. 

İbrahim tarafından müesseseleştiril~ 

· miştir. Buna göre hacılann Mekke 
yakınmda toplanmalan, etinin fakirler-
1~ kurban ed~n kimse arasında taksiııı 
edildiği hayvanlan kurban etmeleri .. 
gerekmektedir:25l!, 

DR. OSMAN CİLACI 

Kurban hicı·etin 11.ci yılında 

kılınmıştır. meşruiyeti Kitap 
ve tema ile sabittir. 

meşru 

Sünnet 

Kur'an-ı Kerim'de Kevser Süresi'n
de geçen "venhar" emri "deveyi boğaz
ia, kurban kes" demektir Hitap' Hz. 
Peygamber (s.a.s.) Efendimiz'e olmakla 
beraber, ayetln şumfılü bütün mü'İnin
leri içine alır: 

Habibim. biz sana bakikat-en Kev
ser'i verdik. O halde · Rabbin için. na
maz kıl, kurban kes. Sana buğzeden 
yok mu, işt-e asıl zürriyyetsiz olan şüp
hesiZ ki O'dur2ss. 

S - KURBANlN MAHİYETİ 

Kurban, Allah nzası için, Kurban 
Bayramı'nda kesilen özel hayvandır. 

Kurban kes~bilmek için · hür2s-!, mu
kim2ss, müslim, zengin258 olmak gerekir. 
Bir hadis-i §eriflerinde Peygamberimiz: 
"Kudreti. varken kurban kesrneğe niyet 
etmeyen kimse bizim şn namazgıibı. 

ımza yaklaşmasm" buyururlar:2s7, Kur-

ban Bayramı'nda kurban kesrneğe gücü 
· yeten kişi kesmeyipte bilahare fakir 
· düşse, bu_..husustaki vücup kendisinden 
kalkmaz. Kurban Hanefi Mezhebi'ne gö-

(251) 

(252) 

Bu husustald bilgi Yahudilik'te Kurb!'ı.n bahsinde ver!ldig"i icin burada üzerinde dur
mayacag"ız. Ancak bir noktaya deg"inmek. yerinde. olacaktır. Oğlunu kurban et~ek üzere 
denenen Hz. İbrahim'den başka bb:' peygamber yoktur. Böyle büyük bir Imtihan verc 
rnek ancak O'na düşmüş olmasına, Hz. !bralıim'in kendisinin sebep olduğu söylenebilir. 

·Zira daha önce Hz. İbrahim Cenab-ı Hak'tan, "ölüleri nasıl dirilttiğini görmeği" iste
mişti. Cenab-ı Hak, inanıp inaiımadığını sorduğunda Hz. Ibrahim .de "evet inanıyorum, 
fakat gönülmün yatınası icin istiyorum" deyince .Allah isteğini yerine getirmişti. Hiı: 
bir peygamber de Cenab_ı Hak'tan böyle bir istekte bulunmarnıştı (Doc. Dr. Hüseyin 
Atay, Kurban Bayramı ve Feisefesi, !lii.hiyat Fak. Dergisi, yıl, 1969, XVII, 280). · 
Prof. Dr. Muhammed· Hanıidullah, İslam Peygamberi, (cev. M. Said Mutlu, Doc. Dr. 
Salih Tug") !stanbul, 1969, II, 127. 

(253) 

(254) 
(255) 
(256) 

(257) 

366 

el-Keviıer; 1-3. Arapların en hayırlı mallanndan olan deveyi bog"azla ve muhtacıara sa
daka olarak ver. J?uradalti b_rihzıama, kurban günü kurban kesmekle · de tefsir edilmiş
tir (Beyzavt). Bu ayette "salat" ile murad edilen Bayram Namazı, •·nahr" ile murad edi
len kurban olduğundan Bayram ·Namazı'nın kurban üzerine 'takdimin!n vacip olduğu 
anlaşılır Melımed Vehbi, Hülasatü'l-beyan fi tefs!ri'Umr'an, !stanbul; 1343, xv, 263). 
Köle ye esir olmayalı. 
Oturan, ikamet edeiL 
Asli ihtiyaclarından başka 640 gr. gUmüse malik yani Fıtır Sadakııeı vermekle mükel
lef olan kişidir. 
Tecrid Tercümesi, III, .$2-
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iLAHİ DiNLERDE KURBAN 

re vacip, Şafii . ve ,Ma1iki mezheplerine 
göre ise sünnet-i müekkededir. İmam-ı 
Azam, Rabia ve Evzai, zengin kişiye 
kurban kesmesinin vacip olduğuna kail
dirleJ:i2ss. 

İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebü Yu
suf'a göre kurban· kesmekle. mükellef 
olabilmek için akıl ve billüğ şart değil
dir259, Zengin olan çocuğun· veya mec
nunun malından velisinin kurban kes
ınesi lazım.9ır. 

~a.nrtı:iheşrÜİYieti.- din~· a~ 
içtimal bir'"'"'t:nı:ım hikmetlere dayan-. 
maktadır. 

Bazı hususlar vardır ki Peygamber 
(s.av.) Efendimiz'e farz· olduğu halde 
ümmetine farz kılınmamıştır: 

1 - .. Duha. Namazı. 

2- Udhıyye Kurbanı. 

. 3 - Vitir Namazı2llll. 

4 - KURBAN'IN CİNSİ VE 
KUSURLARI 

Kurbanlar, koyun, keçi, deve2Gı, sı

kır vs. gibi hayvanlardan kesilir. Man
dalar. da sığır cinsinden sayılır. Bunla
rın erkek ve dişileri eşittir; koYtın 6in
sinin erkeğini kurban etmek efdaldir. 
Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, ·"kur
banın hayırlısı koçtur" buyururlar.' 

Koyun ve keçi bir, sığır iki, deve beş 
yaşını doldurmuş olınalıdır. Altı ayını 
doldurmuş iri ve gösterişli koyunda kur
ban edilebilir. Hadis ·ve fıkıh kitapların
da Rasulullah (s.a.s.)ın boynuzlu güzel 
iki koçu "Bismillah Allahtiekber" diye. 
rek ve ayağmı boynuzlarına koyarak 

kendi eliyle kestiği meşhurdur262. İma
m-ı Malik' e göre. en makbul kurban ko
yundur. 

Tavuk; horoz, kaz· gibi ehli hay
vanlar kurban olınaz. · Koyun keçi bir 
kişj. için, deve ve sığır da bir ila yedi 
kiŞi için kurban edilebilir, 

Kurbanlık hayvanın şaşı, topa!, 
uyuz,_ deli olınasında, boynuzlu, boynus-

. suz veya boynuzunun biraz kırık bulun
masında, kulaklarının uelinmiş veya 
enine yarılınış · olınasında, kulaklarının 

uçlarından kesilip sarkık bir halde bu
lunmasında, dişlerinin birazının düşmüş 
ve tenasül uzvunun · burulmasında . bir 
sakınca yoktur. 

Bir veya iki gözü kör, dişlerinin ço
ğu düşmüş, kulaklan kesilmiş, boy
nuzlarının biri veya her ikisi kökünden 
kırılınış, kulağmın veya kuyruğunun 
yansmdan çoğu, memelerinin başları 

kopmuş olan, kulaklan veya kuyruğu 

hilkaten:263 bulunmayan bir hayvan kur
ban edilemez. 

Kurban edilecek hayvan semiz ol
malıdır. 

Zengin bir kişinin aldığı. kurban 
henüz kesilmeden ölürse yerine başka
sım alınası gerekir; fakir kişinin aldı

ğı kUJban ölürse başkasını alınası ge
rekmez. 

5 - ETLERİ YENlLEN VE 
YENİL.ı.'\lEYEN HAYVANLAR 

a - Helal Olanlar 

Tavuk, kaz, ördek, zürAfa, deve ku
şu, bağırtlan kuşu, güvercin, bıldırcın, 

(258) Bkz. MUslim Şerh!, (Mehmet Sofuog-lu tercümesi) İstanbul, 1978, IX, 5401. 
(259) İmam-ı Muhammed'e göre şarttır. . 
(260) Hak Din!. Kur'an Dili, VIII, 6200. 
(261) "Biz kurbanlık develeri de sizin icin Allah'ın §e!Urinden kıldık. Onlarda sizin icin ha

yır vardır ....... " (el-Hac, 36). 
(262). Hak Din! Kur'il.n Dili, VIII, 6205 
(263) Yaratılııı itibariyle. · 
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koyun, keçi, deve, sığır, manda, ekin 
kargası, tavus, kırlangıç, baykuş, tav
şan,. turna,_ serçe, sığırcık. Yarasanın 

. yenilip yenilınemesinde, haram'26,ı veya 
mekruh2S5 olup olmamasmda ilitilili 
vardır2ss. 

b - Haram Olanlar 
Haram olan hayvanlarm cinsi, vas

fı ve haram oluş sebebini açıklayan bir 
ayette şöyle buyurulur: 

Ölü kan.2Bi, domuz ettius, Allah'tan 
başkası adına boğazlanan~B9 · kestikleri
niz müstesna olmak üzere boğulınnş27o, 
vnrnlınnş, -yukandan ynvarlannnş, süsül
müş.im, canavar yırtınışz7e, olup da öle.n
ler, dikili taşlar üzerinde boğazlananE73 
hayvanlar, fal oklarıyla27-4 kısmet ara
maruz üzerinize haram edilmiş~75" .• 

6 - IUİ.RBAN KESME ZAMANI . 

Kurbanın kesilıne zamanı, Kurban 
Bayramı'nin ı. 2. ve 3.cü günleıidir::ın; 
birinci günü kesilmesi efdaldir. · 

DR. OSMAN CİLAC1 

Kurbanlar, şehirlerde veya bayram 
namazı ·kılınan diğer yerlerde namazı 

müteakip, bayram namazı kılınmayan 

yerlerde ise bayram günün fecıinden 
sonra kesi.liJ:27B, . Geceleyin kurban kes
rnek mekrulıtur279, 

İmam-ı Şafü'ye göre kurbanlar bay
ramm 4.cü gününde de gurup vaktine 
kadar kesilebilir. Kurban kesilıne vak
tiyle ilgili olarak Peygamber (s.v.s.) 
IjJfendimiz şöyle buyururlar: 

''Namaz kılınadıkça hiç bir kimse · 
kat'iyyen kurban kesmesinfBo, 

''Kim kurbanın namaz kılmadan 
önce kesm.isse o kiırban yerine bir baş-• 
kasını kessin. Her kim kurbanını kesme-
m.işse ''besmele" lle kes~aı. 

Rasulullah (s.a.s.) önce bayram na
mazını kılmış, _.sonra da eve gidip kur
ban kesm.iştJ.r282. 

(264) ·!sHl.m Dini'nde yapılması veya kullanılması yasak olan. 
(265) İslam Dini'nde haram derecesinde şiddetli olmayan yasak. 
(2'66) Saksağan, h-umru, bülbül, keklilt ku5ları helll.l olmasına rağmenı, yurdumuzun bazı 

bölgelerinde bunları yiyenlerin felakete uğrayacağına inanılır. 
(267) Cahiliyet d1lneminde Araplar, akmı5 kanı pi:ıirip yerlerdi. 
(268) Domuz etinde bulunan tirişin ve ceşitli mikropların insan sağlığını tehdit ettiği, domuz 

eti yiyenlerde birtakım davranış değişikliklerinin olduğu, bugün hıristly~ hekim ve 
Ilim adamlarınca ·da ifade edilmektedir. 

(~-69) ·Araplaı ·cahiliyet d1lneminde kurban keserierken putlarının adını anarlardı. 

(270) Cahiliye devrinde Arapların, koyunu !\nce boğup sonra yedikleri, İbnu Abbas'tan gelen 
bir. rivayette zikredilmektedir .. 

(271) Odun veya benzer bir şey vurarak (l}dürülmü§l hayVanı da Araplar cahiliye devrinde yer. 
!erdi. 

(272) Cahiliye devrinde bir başka hayVan tarafından bu :ıekl1de llldürülen bir hayVanın da eti 
yenillrdi. · · · ' · 

(273). Yine cahiliye devrinde canavar .tarafından öldürülen hayVanın artıkları ·yenirdi. 
(274) Cahiliye d!\neminde Kil.be'nin etrafında 360 put vardı. Cradikler k-urbanlarını bunla-

rin adına keserlerdi. · 
(275) ·Cahiliye döneminde Kil.be yakınında 7 tane fal oku. bulunurdu vır parayla· bunlardan fal 

cekerlerdi. 
(276) el-Mil.ide; 3. 
('2177) !slil.miyette Zilhicce Ayı'nın 10. 11. ve 12.ci günleri kurban kesme günleridir. Bundan 

dolayı Zilhicce Ayı'na !\zellikle "Kurban Ayı"da denir. 
(278) ·Bkz. Müslim, el-Cil.miu's-sahih, K. ·Udil.hi, Kahire, 1955, III, 1554 (M. Fuad Abdülbakl 

ne:ırl). 

(279) Bkz. MUslim, K. Udil.hi, IU, 1553. 
(280) MUslim, K. Udil.hi, III, 1553. 
(281) MUslim, K. Udil.hi, III, 1551. 
(282) Bkz. Zeynu'd-Din Ahmed Zebidi, Tecrid-i Sarih .(cev. Ahmed Naim) İstanbul, 1936, 

III, 248. 
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ILAH! DiNLERDE KURBAN 

!mam.ı MiUik'e göre imam, . bay •. 
ram namazını kılıp hutbesil:ıi okumadan 
ve ' kurbanını keSıneden başkaları kur-

' banını kesemez:ısa. 

. 1 
Kurban kesrneği teşvik için Pey-

gamber (s.a.s.) Efendimiz §Öyle buyu- · 
rur: 

U diyye kurbaıiİ kesiniz, ~ünkü o 
babamz İbrahim (a.s.)'in sünetidirJ?a3, . 

7 "- KPRBAN. KESME . Aİ>ABJ: 

Her şeyi en ince teferruatına kadar 
tesbit . eden !sıa.m Dini, kurban kesi
miy~e ilgili olarak da bazı esaslar or-

~ ' . 
taya koymuştur. 

Müslümanlık'ta bir hayvan kesllir-. 
ken Allah adı anılır. Peygamber (s.a.v.) 
Efendimiz bir hadislerinde: "Allah'tan 
başkası adına hayvan kesen kişiye ·AI
lah lfuıet. etsin" buyururla.r2~-:ı. Bu, Allah 
adını 18.f olsun diye anmak deitildir. 
Böylece bir müslüman, herhangi bir hay
vanı kurban ederken gerektiğinde ken
di hayatını da Allah yolunda feda ede
bilme şuuruna ermektedir .. 

Kurban, kesileceğ;i yere eziyet ve-
. 1 

rilmeksizin · götürillmelidir. Kurban ke-
silmek üzere yere yatırılıp, sağ arka 
ayağı serbest kalmak şartıyla · bağlan
dıktan sonra "şüphesiz ki ben bir mu.: 
vaJıhid olarak yüzümü, o gö1deri ve ye.. 
ri· yaratmış olan Allah'a. yönelttim. Ben 
müşriklerden deguuu".28s ayetini okuma-· 
1İdırBB1. 

Kurban keskin l:ııçakla kesilmeli ~e · 
kanı iyice süzülmeden derisi yüzülme-

(288) . Bkz. MUslim, K. Udlllıi, III, 1551. · 
(284) Hak Diİıi Kur'll.n. Dlli, :viTI, 6201. 
(285) MUslim, K. Zeb!Uh, III, . lli62. 
(286) el-Enam, 79. 

meu~s. Küt bir bıçakla veya kesiei 
kudreti zayıf herhangi bir şeyle kur
ban kesrnek mekruhtur. Hayvam boy
nunun üstünden kesmek, daha sağuma
dan kafasını vücudundan ayırmak'da 

mekri.ıhtur. 

Uslüne uygun bir boğazlama, hay
vanın nefes, yemek ve içmek borulan 
ve bunların arasmda bulunan ve adına 
"evdec" denilen iki damanm kesrnek 
suretiyle olur. İmam-ı· Azam, sayılan bu 
dört şeyden üçünün kesilmesini kilfi 
görmektedir. 

Hayyanı keserken "bi.snıillah" de
mek ldzırodır. 'Eğer besınele kasten ter- · 
kedilirse hayvanın eti yenilmez, haram 
olur. Hırıstiyanlann dahi kurban keser- · 
ken "Bismillah veya Allahu ekber" de
diklerinin zamıederiz. Eğer "Bismillahi 
Rabbine'l Mesih" diye Hz. İsa adına kes
tiklerini görürseniz k!ll'banlanm yeme
yini.z289, 

'Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendinıiz, 

bii: kurban bayramı günü Hz. Aişe (r.a.) 
validemizden kurban bıçağını getirme
sini istemiş ve: 

''Bismillah, Ya Bab! l\Jııhammed';. 

den, AI-i Muhammed'den . ve ümmet-i 
Muhammed'den kabul eyle'' . 
duasında bulunarak· koçu kesrriiştır:ıoo. 

8 .- KURBANIN ETİ VE DEJUSt · 
NASIL DAÖITJLIR 'l 

Kurbanın etinden sahihi zengin de 
olsa, fakir de olsa yiyebilir, fakir olma-. 
yaniara da dağıtabilir. Bununla beraber, ' 

:: 

(287) Kurbanı Kıble'ye dog-ru yatırarak kesrnek sünnettir, terketmek ise mekruhtur. 
(288) Yalnız kurban boğ'azlamakta kullanılmak üzere llzel bıı:ak bulunduran salAbeLi diniyye 

sahibi müslümanların varlığ'ı da bilinmektedir . 

. (2,89) Nimet-i İsll.m, K. Zebaih, s. 121. 
(290) İbnu Hacer el-Askaiant; B!llügu'l-meram .min. edilletl'l-ahk!Un, (A. Davudoğlu tercümesi) 

İstanbul, 1967, IV, 194: 
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hiç .olmazsa üçte birini fakiriere tasad
_duk etmelidir. Halk arasmda kurbanda 
kesilen hay'vanm yoksullara dağıtılan· 

parçalarmdan her birine 'kurban payı" 
deııJ.r.29ı, 

Orta iıalli bh• kişinin bakınakla mü
kellef oldugu kimseler çok ise o takdir
de kurban etini onlarm yemesi için 
alıkoyabllir. Elli yıl kadar önce Mina'da 
Ca va .hacılarmm kurban etlerini güneşte 

. kurutup . pastırma yaptıkları bilinmek
tediJ:292, 

Kurbanm sütünden yararlanmak, · 
etini veya postunu satıp parasını alinak 
mekruhtur. Kurbanm eti veya posturidan 

. kasap ücreti de verilemez. 

Birkaç kişi yanlışlıkla birbirinin 
kurbanıiıı kesseler, her kesilen hayvan, 
sahibinin kurbanı olmak üzere cil.izdir. 

Kıirbanm rüknü, kaiıın akıtılması" 
dır, Bundan dolayı kurbalılık hayvanm 
kesilmeksizin tasadduk edilmesi cil.iz de
gildir. 

Kur'Qanı ·kesen kişi müslüman olriıa
lıdır; Kurbanm, bir gayr-i müsllm kita. . 
bt tarafından kesilinesi mekruhtur~ ·Me
cüsinin kesmesi is!'). asla cll.iz . degildir. 

. Kurban etinden gayr-i müslimlere 
hibe yoluyla vermekte bir sakınca yok
tııı:<ıea, · 

9. .- AKIKA KURBANI NEDİR? 

Akika, yeni dog-an ç9cug-un başm
daki ana tüyüdür, 

Bir çocuk ihsan ettig-l için Allah'a 
şükrAne olarak kesilen kurbana da Aki
ka dımir. 

(291) · Meydan Larousse, VII, 649. 

DR. OSMAN CtLACI 

.Ak1ka kurbanı menduptut2e-ı. 

Akika kurbanı, çocug-tın doğduğu 

günden, erginlik çağma erişeceg-1 zama-
na kadar kesilebllir, yedinci günü ke
silmesi efdaldir. Peygamber (s.a.s.) 
Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyur
muşlardır. 

''Doğduktan yedi gün sonra çocuk 
i!;in kurban kesilir. Ayni gün çocuğa 
fsim verilir ve erkek ise başı traş edi
Jiri9s, 

Kurban ıçm elverişli bir hayvan, 
Akika için de e~veı:işlidir. 

Akika kurbanının keİnikleri, çocu
g-un sıhhat ve mutlulug-tl için kırılmaz; 
ancak mafsallarmdan ayrılır ve öY:lece 
pi§irllir. 

Nezredilen bir kurbanm etini ise, 
sahibi yemeksizin dag-ttmalıdır. Rivayet 
edilcJ.ıg-ine göre Peygamber (s.a.s.) Efen
dimiz'in dedesi Abdulmuttaliı;ı, Zemzem 
Kuyıısu'nun açılması veya on oğlan ço. 
cıığa · sahip bulunması ·halinde, og-tılla

rmdan birini kurban etmeg-l adamıştı. 

Her iki dileg-l de yerine· gelince kur'a 
çekti. Kur'a Abdullah'a (Peygamberi
mizin babası) isabet edince 100 adet de
ve kurban etti; böylece nezri yerini bul
muş oldu. 

' 
Şu noktayı_belirtelim ki, Dinler Ta-

rihi'nin hemen her sa.fhı:!.smda adak ola.
Y:ffia rastlanmıştır. Adak üzerinde be
lirli sahalarda yapılacak incelemeler 
sonundıi, imcak adag-m maddi ve mane
vi mahiyetine ve onunla eşki kalmtılarm 
münasebetlne· dair kesin 'bir hükme 
varmak mümkündül'2oo. 

(292) Tahir Olgun, Müslümanlık'ta İbadet Tarihi, İstanbul, 1963 _{2. baskı) 

(293) Bkz. Büyük İslam nmihali, s. 545. 
(294) Zahiri mezhebine göre vacip, Einıme-i Sellise'ye göre ise sünnettir. 
(295) EbO. Dil.vud, en-Nesai. 
(296) Dr. Hikmet Tan yu, Ankara. ve Cevresinde Adak ve Adak Yerleri, Ankara, 1967. s. 301. 
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iLAHİ DiNLERDE :KURBAN 

İf!lii.m'da iki dint bayramdan biri 
olan Kurban Bayramı'nın, sevinmemizi 
ve mutlul1Jgum.uzu sağ"layan bir diğer 

yönü de: ".bugün sizin dininizi ke:iıUUe 
erdirdim, üzerindeki nimetimi tama:ınla
dıın ve size din olarak Müslilirısnlık'ı ve
rip ondan hoşnut oldnm.."'297. ayetinin, 
Rasulullah (s.a.s.) Vakfe'29B de bulun
duğu sırada Cuma'ya tesadüf eden Are
fe günü nazil olmasıdır299, 

SONUC. 

Kurban, insanlık tarihinin bugüne 
kadar tesbit edebildiği bütün dinlerde
şekil, :qıa.biyet ve özellikleri bakınundan 
bazı farklılıklar bulunmasına rağmen

daima mevcut olniuş bir ibadettir. 

Kurbanda en önemli hususu, kan 
akıtılması teşkil eder. 

İptidlii dinlerde, kurbanı kesen ki
şiye, kes~ kurbandaki kuvvetlerin in
tikal ettiğ.ine de inanılmıştır. 

Hemen her devirde insanoğlu, başı
na gelen herhangi bir felaketi ucuz at
lattığmda hayvan kanı ıi.lı:ıfma ihtiyacı
m duymuştur. 

Hemen büti.ln. .dinlerde kurban, ku
lun Allah'a yaklaşmasını sağ"layan, O'na 
sükri.ln.ü ifade eden bir vasıtadır. . . 

Btıgüne kadar gelip geçen bütün 
dinlerde, her cins hayvandan kurban 
sunabildiği gibi, çeşitli gıda maddelerin
den de kurban sunulabilıniştir. 

Dinlerin çoğuna göre canlı kurban
ların en önemlisini boğa teşkil etmiştir. 

İlkel dinlerde çoğu zaman kurban, 
ilillilarm gazabını teskin etmek için su-
nulmuştur. · 

nahi ve gayr-ı i18.hi hemen bütün 
dinlerde kurban, belirli zamanlarda. be-

(297) el-Mil.ide, 3. 
(298) Hacıların Arafat'ta bir müddet durmaları .. 

(299) Hak. Dini Kur'an Dili, II, "1569. 

full merasimlerle icra edilmiş, kesimi 
için de özel §ekiller uygulanan bir iba
det olmuştur. 

!ptidat dinlerde mevcut olan, ilk 
mahsul ile ilk doğan yavruların kurban 
edilme geleneği, bazı küçük değişiklik
lerle eski yahudiler tarafından da be
nimsenıniş ve uygulanmıştır. 

Bazı dinlerde hayvan ve bitki kur
banı dışında zaman zaman iıisanın da 
kurban edildiği olmuştur. Hıristiyanla.o 

rın, Hz. İsa'nın haç üzerinde can verişi
ne inanmalan, bunun en belirgin misa
lini teşkil etmiştir. 

Domuzun yenmesi bazı ilkel dinler · 
ve özellikle İslam tarafından yasaklan
dığı halde, eski yunan ve diğer bazı din
lerce ayni hayvanın kurban edildiği gö
tülmüştür. 

Tann'ya takdim edilecek kurbanla
rın her türlü kusur ve noksanlıktan arın
mış bulunmalan, bütün dinlerin titizlikle 
üzerinde durduklan bir husus olmuş. 

tur. 
tptidat dinlerin çoğunda görülen 

kurban yakma keyfiyetine, özetikle Ya
hudilik'te çok büyük önem verilmiş

tir. İslam Dini'nde ise bu türlü bir 
kurban takdiminin yeri yoktur. 

Yenmesi caiz olan her hayvanın, 

kurban olarak sunulması mümkün de
ğildir. 

·İnsanlık tarihinde ilk kurban olayı, 
Hz. Adem'in oğuları Kabil ile Habi}'in 
Cenab-ı Ha.}t'ka takdim ettikleri kurban
larla başlamıştır. Tevrat, bu iki kardeş
ten Kabil'in kurbanının Cenab-ı Hak 
tarafından kabul ,edilmedeğini bildinniş, 
Kur'an-ı Kerim isim 
olaya işaret etıniştir. 

yer ismi üzerinde 

vermeksizin bu 
Kur'an şahıs ve 

durmaktan çok 
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olaylardan alınabilecek ibretlere dikka
timizi çekmiştir. 

. Hz. İbrah.im'in oğlunu kurban etme-. 
siyle ilgili safahatta, hemen hemen bir
birine Çok yakın bilgiler veren Tı~vrat 
ve Kur'an'da, kurban edilecek çocuğun 
isri:ıi üzerinde ittifak yoktur. Tevrat'a 
göre kurban edilecek çocuk Hz. · tshak'
tır, Kur'an'a· göre ise Hz. İsmail'dir: . . ' 

Tevrat, çocuğa bedel olarak Cena-
b-ı Hak'kın ilisan ettiği· kurbanlığın 

"lı::oç" ·olduğunu ısrarla belirtmiş, Kur'
an-ı Kerim bunun, "büyük bir kurban
lık" olduğunu açıklamıştır. 

Bu arada, islam milletleri arasında 
yaygın bir. §ekilde bulunan çocuğa bedel 
koçun gelişi, çocuğun kollarının sılpea 

bağlanması, çocuğun . boynuna vurulan 
bıçağın kesmemesi, kanlı gömlek, Hz. 
İbrali.iın'in hanunlarının isimleri, onların 
ve çocukl.arının yaşları.. vb. nakillerin 
İsramyyat eseri olduğu da tesbit edil
miştir. 

Hıristiyanlık'ta kurban konusunda 
en mühim yeri Hz. İsa'nın • haçta c~p 

Dtt. OSMAN CİLACI 

verişi teşkil etınektedir. Akla ve mantı
ğa uymayan bu görüşü Kur'an-ı Kerim
kesinlikle reddetmiş, gereken mukni ce
vabı verıniştir. 

Hıristiyanlık'ta mevcut olan Ruha
ni Kurban, Mukaddes Kurban vb. tabir 
lerle kastedilen kurbanın cinsi, ne şekil
de takdim edileceği meselesi açıklıkla 
ortaya ·koliamamıştır: 

Kurbanın tarihçesi mevzuunda 'en 
mantıki ve sağlam bilgiler veren İslam 
Dini, kurbanın cinsi, lrurbanlık hayva
nın evsafı, kurban kesriıe zamanı, kur
ban kesıne adabı, kurbanın eti ve derisi 
üzerinde yapılacak işlemierle, diğer dİn- · 
lerde bulunmayan .Akika Kurbanı hak-. 
kında da ciddi esaslar getirmiştir. 

. Sonuç olarak diyebiliriz ki, tahri
fe uğramaktan korıınabilmiş olan İslam 
Dini, kurban konusunda da hiç bir 
şüpheye meydan vermeyecek şekilde 

sağlam, maiı.tıki ve akla ters düşmeye
cek esaslara sahip yegane din ohnuş
tur. 
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