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ayın ba§kan, değerli bilim adamları, 
sevgili dinleyiciler, sözlerime ba§lar
ken hepinizi saygıyla seHimlıyorum. 

Efendim, benim bildirim İsltim Tarihi'nin ilk 

Dönemlerinde Kurban ve KurbanBayramı ba§

lığını ta§ımaktadır. 

Benden önceki bazı konu§macıların da değin
diği gibi Kurban, kökeni Hz. Adem dönemi
ne kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Hemen 
hemen her tarihi evrede varlığına §ahit oldu
ğumuz bu ibadet türü, İslam öncesi dönem
de Arap Yarımadasında da yaygın olarak icra 
edilirdi. Kaynaklarımızın ifadelerine göre 

söz konusu dönemde, her Arap kabilesinin 
müstakil tanrıları vardı. Bu kabileler, 'kendi 
tariniarına deği§ik vesilelerle kurbanlar su
narlardı. Örneğin bu kabilderin ikisi olan E vs 
ve Hazrec,I Kızıl Deniz sahilinde, 1y{ü§ellel'in 

Kudayd bölgesindeki Menat putuna2 sadece 
kurbanlar sunmaz, Mekke'den dönü§te ba§
larını onun huzurunda tıra§ edinceye kadar 
haclarının kabul olmayacağına inanırlardı. 

Bir ba§ka Arap kabilesi olan Himyer ise, tap
tıkları Ri' am putuna kurbanlar takdim etmek
sizin kutsanmayacaKlarını iddia ediyorlardı.3 

İslam'ın doğduğu Mekke'deki Kurey§ kabi-

lesi ise kurbanlarını, genelde diğer putların 

tamamından üstün tuttukları Uzza adına 

keserlerdi.4 Birkaç ağaçtan olu§an ve çevresi 
Kabe gibi kutsal kabul edilen Uzza'nın, gab

gab denilen bu hareminde kesilen kurbanlar 
ziyaretine gelenler arasında payla§tırılırdı. 5 

Kurey§ sadece Uzza'ya değil, aynı zamanda 
Ha Ba'l (Hubeyl) ile İsaf ve N aile putlarına 
da deği§ik vesilelerle kurban takdim ederdi. 
Hatta_ o dönemde Zemzem kuyusunun çev
resi, putlara kurban kesilen mekan olarak 
bilinirdi.6 Araplar tarafindan tanrıianna tak
dim edilen bu kurbaniara el-atair, kubanların 

kesildiği yere ise el-itr (sunak) adı verilirdi.7 
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Tannlara bağlılığı simgeleyen atair, sunanı 

rabbine yakınla§tıran veya ula§tıran ibadetler
den biri kabul edilirdi.8 

Cahiliye döneminde putlara kurban kesme
nin, Arap kabilelerinin üzerinde ittifak et
tikleri muayyen bir zamanın bulunmadığı
nı, yine tüm Arap kabilelerine ait, tek tip bir 
kurban ritüelinden de bahsetmenin mümkün 
olmadığını belirtmemiz gerekir. Her kabile, 
putlarına deği§ik §ehlllerde ve deği§ik zaman
larda kurban sunuyordu. Bununla birlikte her 
Arap kabilesihin, atair etinden faydalanma 

konusunda ortak bir anlayı§a sahip olduğu da 
gözlenmektedir. Bir ba§ka ifade ile her Arap 
kabil esi, putlara· sunulan kurban etlerinden, 
oraya gelenler arasında payla§tırılmak suretiy
le faydalanıyordu. Hatta bazı kabil~lere göre, 
bu etler de kutsal kabul ediliyordu. 

Cahiliye döneminde kurban, Tanrı veya tan
rısal olduğuna inanılan ya da Allah ile 'kul' 
arasında aracı kabul edilen varlıkları ho§nut 
etmek, rızalanna nail olmak, öfkelerinden 
beri olmak veya kendilerinden bir §ey talep 
etmek amacıyla sunulurdu.9 

İslam Dini, tarih sahnesinde görülmeye ba§
landığı andan itibaren yukarıda bir kısmını 
zikrettiğimiz paganizme sava§ aÇmı§ ve tevhit 
dü§üncesinin yerlqmesi içi~ çaba göstermi§
tir. Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmelerine 
rağmen; Allah dı§ındaki varlıkları tanrısal 

kabul eden C~hiliye Arabının bu anlayı§ı, 
İslam tarafından §iddetle reddedilmi§tir. İnen 
ilk ayetlerle birlikte, cahiliye zihniyetinin Al
lah ile birlikte ululadıhlan, "ilah" mertebe
sine yükselttikleri yapay tanrılada mücadele 
etmi§ ve tanrısallığın bir ve tek olan Allah'ın 
hakkı olduğunu ilan etrni§tir. Bu ayetler 
yaratıcılıkla-rububiyet; nimet bah§eden, ik
ram sahibi ile rububiyet ve uluhiyet arasında 
bağ kurmu§tur. İlk ayetlerde: 

-İnsanı yaratan, ona ikramda bulunan, nimet 

bah§eden varlık, rab olmayı hak ediyor. Bu 
varlık da Allah'dır (Kalem Suresi). 

-Bir tekAllah'tan yardım talep edilmelidir. 

-Bir tek O'na sığınılmalıdır (Fatiha Suresi). 

- Kevseri veren O'dur. Öyleyse O'na namaz kı
lınmalı, kurban kesitmelidir (Kevser Suresi). 

Görüldüğü gibi gerek cahiliye döneminde, 
gerek İslam döneminde tanrısallık (uluhiyet 
ve rububiyet) ile kurban arasında ciddi bir bağ 
kurulmu§tur. Kurbanın kelime anlamından 

da anla§ılacağı gibi 'tekarrub' yani yakınla§
ma, bit ba§ka ifade ile muteaVa§kın olarak 
kabul edilen varlıklara yakınla§mayı ifade 
etmektedir. Allah dı§ında bir ba§ka varlıkla 
kurulan kurbiyet ili§kisi, din dı§ı kabul edil
mi§tir. Allah dı§ındaki varlıklara kesilen kur
banın yenmesinin caiz olmaması da bununla 
ili§kilidir. 

Kurban Ayeti Mekki Olmakla Birlikte 
Kurban Medine'de Uygulanmı§tır 

Bilindiği gibi kurbandan bahseden ayet, Kur
an'ın en kısa surelecinden biri olan Kevser 
Suresinde yer almaktadır. Kurban ibadetinin 
Medine'de uygulanmaya ba§lamasından ha
reket eden bazı müfessirler, bu ayetin yer al
dığı surenin Medeni olabileceğini söyleseler 
de gerek surenin, Hz. Peygamberin erkek ev
ladının bulunmaması nedeniyle onunla alay 
eden Mekkelilerin tavrını anlatan son ayeti, 10 

gerekse İbn Abbas, Mukatil ve Kelbl'nin ifa
deleri, bu surenin Mekkl olduğunu ortaya 
koymaktadır. 11 Zaten, bu konuya tefsirinde 
geni§ yer. veren merhum Elmalı Harndi Ya
zır, lehte· ve al ey h teki görü§leri teker teker 
ele aldıktan sonra surenin kesinlikle Mekki 
olduğu sonucuna varmaktadır. 12 Bununla 
birlikte, neden Mekke' de kurbanın kesilm e
mi§ olduğu sorusu onun da zihnini mqgul 
etmi§tir. O bu sorunu, "Kurban'ın Mekke'de 
bir tek Resulullah'a emredildiği, Medine'de 



ise bütün Müslümanlara emredildiğini" söy- · 

leyerek a§maya çalı§mı§tır. Buna rağmen Hz. 
Peygamber'in Mekke'de kurban kestiğine dair 
bir bilgiye de ula§amamı§tİr. 13 

Kurbandan bahseden ayetin Mekki olu§U ve 
Mekke döneminde kurban kesildiğine dair bir 
bilgiye ula§mamak bizi bu ayeti "Allah dı§ın
da ba§ka varlıklara kurban kesilmemesi" §ek
linde anlamaya itmektedir. Zira bu surenin, 
Mekki surelerle bir arada dü§ünüldüğünde 
"İnsanın gerçek rabbinin sadece ve sadece Al
lah" olduğunu anlatmaya çalı§tığı görülecek
tir. Bu ayetlerde "Kevser gibi insan gücünün 
yetmeyeceği §eyleri kendisine bah§edenin an
cakAllah olduğu, dolayısıyla onun dı§ında bir 
ba§kasına kurban kesilmemesi gerektiği" vur
gulanmaktadır. 

İslam'ın ilk yılları, bir ba§ka ifade ile Mekke 
Döneminde Hz. Peygamber ve ilk Müslü
manların kurban kestiklerine dair elimizde 
bir veri olmasa da, Allah dı§ında bir ba§ka var
lığa kesinlikle kurban kesmediklerini biliyo
ruz. Kanaatimize göre, söz konusu ayetlerin 
asıl amacı da zaten tevhit inancını vurgulayan 
bir zihniyet dönü§ümünü gerçeklqtirmek su
retiyle, Allah dı§ında ba§ka varlıklara kurban 
kesilmemesini sağlamaktı. Mekke'de kurban 
kesilmemesinin arkasında var olan bir ba§ka 
neden ise bunun Mekke mü§riklerinin kur
ban ritüeli ile karı§mama arzusu olabilir. 

Eğer böyle olmasaydı, Mekke'de kurban kese
bilecek güce sahip Müslümanlar olduğu gibi, 
kurban etine muhtaç fakirler de vardı. Fakat 
buna rağmen, kurban orada değil Medine'de 
ve hicri ikinci yılda uygulanmaya_ ba§lamı§tır. 

Hz. Peygamber'in Medine'ye hicret etmesin
den sonra geli§en yeni dönemde, Allah dı§ında 
hiçbir varlığa kurban kesmeyen Müslümanla
rın, artık bir tek varlığa, insanlığın rabbi olan 
Allah'a kurban kesmelerinin zamanı gelmi§ 
oldu. Böylece Medine'nin ba§larında kurban 

kesilmesi ibıdeti ba§lamı§ oldu. 

İslam Tarihinde İlk Kurban 

Kaynaklarımızın ifadesine göre; Kurban bay
ramı günlerinde kesilen kurban (udhiye), hic
retin ikinci yılında uygulanmaya ba§lanmı§tır. 
İbn Sa'd'ın anlattığına göre Zübeyr b. Avam, 
hicri ikinci yılı zilhicce ayının onu girince, 
Habqistan'dan getirdiği mızrağı bir sancak 
gibi en önde ta§ıyarak, arkasında Hz. Pey
gamber ve diğer Müslümanlar olduğu halde 
Musallaya gitti. Mızrak Kabe'ye doğru dikildi. 
Hz. Peygamber ilk kez, ezansız ve karnetsiz 
olarak Müslümanlara bayram namazı kıldır
dı. Bayram namazının bitiminde de halka bir 
konu§ma yaptı ve bu konu§masında kurban 
kesmelerini emretti. Kendisi de, daha önce 
satın almı§ olduğu iki koçu -ilkini ümmeti 
adına, ikincisini ise kendisi ve ev halkı adına
kesti. Hz. Peygamberin, kendisi ve ev halkı 
adına kestiği kurbandan hem kendisi, hem 
de ev halkı ve fakirler faydalandılar. Hz. Pey
gamber, Medine'de her sene aynen bu §ekilde 
kurban kesmeyi sürdürmü§tür. 14 

Kurban ibadetine çok önem veren Hz. Pey
gamber, "Varlıklı olup da (kurban bayra
mmda) kurban kesmeyen bizim musallamıza 
yaklaşmasm. "15 demektedir. Yine onun üm
mete son vasiyeti olarak kabul ettiğimiz veda 
haccındaki tarihi konu§masında "Her Müslü
man ailenin kurban kesmesini vasiyet etmi§ 
olması," 16 bu ibadeti nedenli önerusediğini 

göstermesi açısından önem arz etmektedir. 

Kurban ve Bireysel Kazanımlar 

Abdullah b. Cafer'in rivayetine göre Hz. 
Peygamber, Kurban'ını Kabe'ye çevirir "Ben 
bütün{batıl} dinlerden yüz çevirerek İbrahim'in 
dini (yani İslam) üzere, jirk kopnadan gök
leri ve yeri yaratan Allah'a yöneldim. Şüphe
siz orucımı, diğer bütün ibadetlerim, hayatını 
ve ölümilm Alenılerin rabbı olan Allah'adır. 
O'nun Hiçbir aıtağı yoktur. Ben ancak bunu 
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yapmakla emr olımdum ve ben Müslümanlarm 

ilkiyim. Allah'ım bu Kurban sendendir ve senin 

içindir. "17 der sonra ayağını kurbanın sağ ya
nına koyar, "Bismillah Allah u Ekber" diyerek 
bizzat kendisi keserdi. 18 

Hz. Peygamberin kurbanını bizzat kendisi
nin kesmesi ve her kurban sahibinin kendi 
kurbanını kesmesini tavsiye etmesi; üzerinde 
durulması gereken bir husus olduğu kanaatin
deyiz. Bize göre bu' tavsiyenin arkasında, kısa 
bir süre öncesine kadar canlı olan, hatta sahibi 
ile arasında zaman zaman duygusal bağlar da 
olu§an bir varlığın, bir an sonra gözünüzün 
önünde can vermesi, cansız bir bedene dönü§
mesinin gözlenmesi veya bu sürecin izlenmesi 
istenmektedir. Bilindiği gibi, İslam'ın, münte
siplerine asıl öğretmek istediği §ey 'öte dünya 
gerçeğidir. Öte dünyayı zihninde tutan birey
lerin, yanlı§ yapma ihtimalleri azalmaktadır. 
Bize öte dünyayı, ölümü anlatan örneklerden 
biri de ku§kusuz kurbandır. Kurban, insanla
rın ölüm bilincine varmasını sağlamaktadır. 
Ölüm bilinci, kula kulluğu ortadan kaldırdığı 
için ki§iye sonsuz bir özgürlük bah§etmekte
dir. Kula kulluğun özünde, kulların birbirle
rine kar§ı duydukları korku yatmaktadır. Oy
saki ölüm bilinci, korkuyu yok eden, yegane 
motivasyondur. Dolayısıyla, ölQm bilinci ve 
kurbanla yerle§tirilmeye çalı§ılan tevhit dü
§Üncesi arasındaki ili§ki de kendiliğinden or
taya çıkmaktadır. 

Şayet kurbanın. tek amacı fakiriere yardım ol
saydı, hayvanın boğazlanmadan, olduğu gibi 
bağı§lanabilmesi ve fakirin bundan dilediği 
gibi faydalanabilmesi ,gerekirdi. Oysaki kur
ban edilecek hayvan, bağı§lansa bile kurban 
edilmesi ko§ulu ile ancak bağı§lanabilme zo
runluluğu bulunmaktadır. Yine, kurban kes
meyip parasını tasadduk etmek de bu neden
den ötürü fukaha nezdinde kabul görmemi§ 
ve kurbanda "irakayı dem" vaciptir denilmi§
tir. Yani kurban edilecek hayvanın boğazlan
ması vacip kabul edilmi§tir. 

İlk Dönem İslam Toplumunda 
Kurban ve Toplumsal Sorumluluk 

Bunları söylerken, kurbanın toplumsal boyu
tunu göz ardı etmiyoruz. Ku§kusuz kurbanın 
bireysel olduğu kadar, toplumsal boyutu da 
vardır. Nitekim Hz. Peygamber'in (sav), Me
dine Döneminde Kurban bayramı günü, bura
ya gelen fakirleri esas alarak kurban etlerinin 
üç günden fazla saklanmasını yasaklaması ve 
"Sizden her kim kurban keserse bayramın iiçihı

cii gecesinden sonra evinde kurban etinden bir ;ey 
bırakmasın. "19 demesi kurbanın bu toplumsal 
boyutu ile ilgilidir. Bu rivayeri aktaran Buhari, 
söz konusu hadisin devamında, hadisi duyan 
sahabenin kurban etini üç günden fazla sak
lamanın haramlığı sonucuna vardığını, ancak 
yine de emin olmak için Hz. Peygamber' e 
müracaat ettiklerini, Hz. Peygamber'in bunu 
duyduğunda, kurban etlerinin üç günden faz
la saklamanın dinen bir sakıncası olmadığını, 
bir önceki yıl kurban etlerini saklamamalarını 
söylerkenki gerekçesinin Medine'ye gelen fa
kirler olduğunu, dileyenin kurban etini iste
diği süreye kadar saklayabileceğini, dileyenin 
yiyebileceği veya kom§uları arasında pay ede-

. bileceğini söylediğini aktarmaktadır.20 Öyle 
sanıyorum ki bu örnek, bize bu gün de bazı 
§eyler söylemektedir. Dünyanın çe§itli bölge
lerinde açlıkla pençele§en Müslüman bireyler 
dururken, kurban etlerini derin dondurucula
rımızda saklamanın çok dini bir duru§ olma
dığını anlatmaktadır. 

Dikkat edilirse Hz. Peygamber, burada kurban 
ile toplumsal yapı arasında bir bağ kurmu§tur. 
Fakirierin bulunduğu veya fazla olduğu top
lumlarda:, gelecek kaygılarını merkeze alarak 
etleri saklamanın caiz olmadığını söyleyen 
Hz. Peygamber, aslında burada İslam toplu
mu içerisinde hep var olagelmesini arzuladığı 
dayanı§maya vurgu yapmaktadır. "Kom§U
su aç iken tok yatan bizden değildir!" diyen 
Allah Resulü ile Medine'ye gelen fakiriere 
kurban etini ikram ederek, onların açlıklarını 



gidermeye çalı§an Hz. Peygamber aynı §eyleri · 
söylemektedir. 

Yine aynı hadise dikkat ettiğimizde Hz. Pey
gamber, kurban, etlerinin aile içerisinde oldu
ğu gibi kom§ular tarafından da tüketilebile
ceğini söylemektedir. Burada kom§uya vurgu 
vardır. "Cebrail kom§u hakkını o kadar çok 
övdü ki kom§uyu kom§uya varis kılacağından 
korktum.'' diyen Hz. Peygamber aslında aynı 
§eyi söylemektedir. Yin~ aynı hadiste Kurban 
etlerinin fakirler arasında dağıtılması da isten
mektedir. 

Hz. Peygamber tarafından kurban etinin üçe 
bölünerek taksim edilmesi sünneti, kendi
sinden sonra da olduğu gibi uygulanmı§tır. 
Nitekim fıkıh ekolleri olu§tuktan sonra kur
banın üçe taksim edilmesi, l/3'ünün fakirlere; 
l/3'ünün kom§ulara; kalan l/3'ün ise ev hal
kınca yenmesi ilke olarak benimsenmi§tir. 

Dahası Kurban ayetinin Mekke' de nazil ol
masına rağmen Medine'de uygulanmaya ba§
lanmı§ olması, buibadetin sosyal bir hadise ol
duğunu gösteren en önemli veridir. Mekke'de 
İslam toplumu henüz olu§madığı için bu sos
yal ibadet yerine getirilememi§tir. M edin e' de 
İslam toplumu olu§maya ba§layınca da uy
gulandığı görülmektedir. Hz. Peygamber'in 
kurbanı, bayram namazından sonra kesmeyi 
emreden beyanlan -ki burada asi olan bayram 
namazı vaktinin girmesi değil, bizzat nama
zın kılınmı§ olmasıdır-21 da bu toplumsal yapı 
ile ilgili olsa gerektir. İ'mam Malik'in aktardığı 
bir rivayete göre Hz. Peygamber, kurbanını 
namazdan önce kesen Ebu Burde b. Niya~2 

ile U~eymir b. E§kar'a kurbanını tekrar kes
mesini emretmi§tir.23 Bunun illeti, kurban 
ibadetini gizli ve bireysel bir ibadet olmaktan, 
çıkarma olabilir. 

Kurbanı Bir Yerde Kesrnek 

Ciddi bir kent bilincine sahip olan Hz. Pey
gamberin uygulamalanna baktığımızda, kur-

banını her s~ne aynı yerde kestiğini görüyo
ruz. Züreykoğullan Mahallesine giden yolun 
üzerinde bulunan ve adına musaila denilen, 
bayram namazlannın kılındığı 'namazgahta' 
kurbanını keserdi.24 Onun döneminde ve 
daha sonraki dönemde Medinelilerin çoğu da 
aynen peygamberin yaptığı gibi kurbanlarını 
burada keserlerdi. 

Her §eyi ile bizlere örnek olmaya çalı§an Hz. 
Peygamber'in bu uygulaması ile aslında iki 
§eyi birden amaçladığını sanıyoruz. 

1- Hz, Peygamber kurbanını keser kesmez, 
etleri hiç evine götürmeden dağıtmaya çalı
§ıyordu. Zira eve giren malın oradan çıkması 

oldukça güçtür. 

2- Bir tek mekanda kurban keserek §ehrin 
temiz kalmasını sağlamaya çalı§tığını dü
§Ünüyoruz. Zira Hz. Peygamber'in, kurban 
kesildikten sonra kanının, sakatatının rast
gele atılmasına müsaade etmeyip bunların 
gömülmesini emretmesini, çevre ve sağlığa 
verdiği önem §eklinde okumak mümkündür. 
Bununla birlikte Hz. Peygamber, ümmetine 
bir külfet yüklemernek için ashabından illa 
da kurbanlarını bir tek yerde kesmelerini 
emretmemi§tir. Buna rağmen Müslüman
ların önemli bir kısmı, onu örnek almı§ ve 
kurbanlarını ulu orta kesmedikleri gibi, kur
banların yenıneyecek kısımlarını rast gele 
atmamı§lardır. 

Muhammed b. Ömer'in ifadesine göre, 
Medine'de bu konuya Hz. Peygamberin ve
fatından sonra da ciddi önem verilmi§tir.25 

Nitekim İmam Malik, Abdullah b. Ömer'in 
Hz. Peygamberin bu uygulamasını esas ala
rak sürekli musallada kurban kesrneğe devam 
ettiğini söyleyerek, kurbanın sadece bir yerde 
kesilmesinin uygunluğunu vurgulamı§tır.26 

En ciddi §ehir bilincine sahip olan Hı. Ömer, 
Hz. Peygamber'in kurbanı bir tek yerde kes
me geleneğini yeni kurduğu §ehirlerde aynen 



uygularnı§tır. Nitekim onun döneminde kur
banlar ba§ta kendisi tarafindan kurulan Kufe 
olmak üzere, adına cibane denilen ve çok 
amaçlı kullanılan alanlaı-27 ile feda, rneydan/8 

salıra ve sakife denilen özel yerlerde kesilirdi. 

Burada §Unu da söylernek gerekir: İlk Dönem 
İslam tarihinde sadece kurbanların değil, aynı 
zamanda insanların gündelik ya§arnlarında 
tükettikleri etierin de ulu orta kesilmesine 
müsaade edilmezdi. Hatta etierin kesildiği 

rnezbahalar ile sarıldıkları kasapların §ehrin 

merkezinde olmamasına özel öı::em gösteri
lirdi. Buna uymayıp halkın sağlığını tehlikeye 
atanlar ciddi bir §ekilde cezalandırılırlardı. 

Kesilen Kurbanların Sayısı 

Hz. Peygamber döneminde, onu istisna tut

tuğumuzcia her ailede bir kurbanın kesilme
sinin esas olduğu anla§ılrnaktadır.29 Erneviler 
ve daha sonraki dönemlere gelindiğinde ise 

bu gelenek yerini biraz da gösterİ§ olsun diye 
çok kurban kesmeye bırakmı§tır. Bu duruma 
değinen Hz. Peygamberin ünlü salıabisi Ebu 
Eyub el-Ensari, aynen §öyle demektedir: "Hz. 

Peygamber döneminde insanlar kendileri ve ev 

halkı için bir davaı: kurban ederlerdi. Hem on

dan yer, hem de yedirirlerdi. O dönemden sonra 

lıalk çok sayıda kın·ban kesmekle ifii/ıar etmeye 

baJladı ve durımı gördüğün !ıale dönii{tü. "30 Bu 
dururndan sadece Ebu Eyyub el-Ensari de
ğil, bir ba§ka sahabi olan Huzeyfe b. Esid de 
§ikayetçidir. Nitekim o da §öyle demektedir: 
"Ben siimıeti öğrendikten sonra ev halkım beni 

çok sayıda kurban kesmeye zorladı. [Peygamber 

döneminde] lıalk bir veya iki davar {bayramda] 

kurban ederdi. Şimdi (bir veya iki davar kurban 

etmekle yetinirsek) komJularımız bizi cimrilikle 

it/ı am ederler. "31 

Bu rivayetler Hz. Peygamber dönerninden 
sonra kurban sayılarında ciddi bir artı§ın ya
§andığı, İ§İn içine kurban felsefesinden ziyade 
biraz da rnürailiğin dahil olduğunu gösterme
si açısından önemlidir. 

Kurban Bayramı ile ilgili Birkaç N ot 

İslam öncesi dönernde Medinelilerin, uygula
ya geldikleri iki bayramları bulunuyordu. Hz. 
Peygamber Medine'ye geldikten sonra Allah 
size bunların yerine iki gün verdi diyerek Kur
ban ve Ramazan Bayramı'nı vazettiY Bunun
la birlikte Hz. Peygamber, Kurban Bayramı'nı 
gerek bizzat kurbanın kendisinden gerekse 
hacdan dolayı, Ramazan Bayramı'ndan üstün 
tutardı. Hatta "Alla/ı katmda günlerin en fa-



ziletlisi yevmu'n-nalır (yani kurban'ın kesildiği· 
giindiir." derlerdi.33 

Hz. PeygamberdönemindeKurban Bayramı' nın 
ne §ekilde kutlandığına gelince; Kurban Bayra
mı, bayram namazı ile ba§lardı. Bayram narna
zına büyük bir ne§e içerisinde ve tekbirler alı
narak gidilirdi.31 Namaza sadece erkekler değil, 
aynı zamanda hanımlar,3; hatta çocuklar da 
i§tirak ederlerdi: Hz. Ebubekir döneminde -ise 
durumu uygun olan h~nımlann- bayram na
mazına gitmeleri zorunluluğu getirilmi§tir. 36 

Hanımların bayram namaziarına devam et
tiklerini Emeviler döneminde de mü§ahede 
etmekteyiz. Nitekim ba§ta Kufeli Alkame ve 
Esved gibi büyük alimler olmak üzere, döne
min uleması, kadınların Cuma namaziarına 
gitmelerine kar§ı olmalarına rağmen, bayram 
namaziarına gitmelerini te§vik ederlerdi. 37 An
cak bunun kesin bir kural olmadığını, ihtiyari 
bir durum olduğunu da zihinde tutmak gere
kir. Nitekim o dönem incelendiğinde bayram 
narnazına gitmek istemeyen hanımların da 
bulunduğu görülecektir.38 

Hz. Peygamber, bayram namazianna gider
ken daha fazla sevap kazanmak amacıyla 
uzun yolun tercih edilmesi gerektiğini söy
lemektedir. Hatta namaza gidenler, yüksek 
sesle tekbirler okuyarak, büyük bir CO§ku içe
risinde musallaya ula§ırlardı. Emeviler dö
neminde bu geleneğin kısmen terk edilmeye 
ba§landığı anla§ılmaktadır. Nitekim dindarlı
ğı ile tanınan Ömer b. Abdulaziz halife olun
ca, valilerine gönderdiği genelgelerin birinde, 
halkın bayram narnazına yürüyerek gitmele
rini öğütlemektedir.39 Ömer b. Abdulaziz'den 
sonra, özellikle kentlerin giderek büyümeleri 
ve bir tek yerde namazın kılınma imkanının 
ortadan kalkmasından sonra bu adecin an
cak bireysel olarak uygulanabildiği söylene
bilir. Müslüman erkekler, bayramlarda, en 
güzel ve en yeni elbiselerini giyerek namaza 
giderlerdi.'0 Örneğin Halife Hz. Ömer, her 

bayram günü pamuktan yapılan elbisesi
ni giyerdiY Çünkü onun en değerli elbisesi 
bu idi. Musallada halka namaz kıldıran Hz. 
Peygamber'in, namazın bitiminde okuduğu 
hutbesinin konusu genelde kurban veya cihad 
ile ilgili olurdu. 

Bayram namazından hemen sonra, namazın 
kılındığı musallada kurban da kesilirdi. Bu
rada Peygamber ile birlikte diğer sahabeler de 
kurbanlarını keserlerdi. Sonra Hz. Peygam
ber, ashabının tamamından birer parça et alır, 
bu etleri bir çömleğe koyarak pi§irir ve orada
kiler ile birlikte bayramın ilk yemeğini yerdiY 
Hz. Peygamber, kurban bayramında kalıvaltı
yı namazdan sonraya ertelemelerini emrettiği 
için tamamı aç olan ashab, güne toplu olarak 
yenen i§te bu yemekle ba§larlardı. Bu yemek, 
fakir-zengin, dul-yetim bütün Müslümanları 
bir araya toplayan, aralarındaki sosyal statüyü 
kaldırarak 'biz bilinci'nin olu§masını sağlayan 
önemli bir hadisedir. Herkesten alınarak bir
le§tirilen ve tek yemek haline getirilerek tüm 
Müslümanlara sunulan bu kalıvaltı ile 'üm
mette birlik bilinci'nin olu§masına katkı sağ
lanması hedeflenmektedir. Deve, sığır, koyun 
ve keçi gibi farklı hayvanlardan alınan bu et
ler, siyah-beyaz, soylu-köle vb. farklı katman
lardan bir araya gelerek olu§turulan bir ve tek 
ümmeti simgelemektedir. 

Büyük bir ihtimalle ilk bayramla§ma da toplu 
olarak yenen bu yemekten sonra olurdu. Hz. 
Peygamber döneminde Müslümanların nasıl 
bayramla§tıklan, birbirlerinin bayramlarını 

hangi ifadelerle kutladıkları hakkında yeterli 
bilgilere sahip değiliz. Ancak Emeviler döne
minde özellikle de sarayda yapılan bayram
la§malarda "Allah bizden de, sizden de kabul 
etsin." denildiği bilinmektedir. 

Hz. Peygamber ve Müslümanlardaki bayram 
co§ku ve heyecanın bayramdan oldukça önce 
ba§ladığını görüyoruz. Hadis ve siyer kitap
larında verilen bilgileri esas aldığımızda Hz. 
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Peygamber, bayramdan günlerce önce kurban 
edeceği hayvanı seçer, bir özrünün bulun
mamasına özel dikkat sarfedt:rdi.H Daha çok 
"Koç kurban etmeyi seven" Hz. Peygamber44

, 

"Kurbanda kesilen hayvanlarm en lıayırlısı iki 
boynuzlu koçtur. "45 derdi. Hz. Ai§e ve Ebu 
Hureyre'nin rivayetine göre Hz. Peygamber, 
Kurban Bayramı'nda iki koç kurban eder
di. Bu koçlardan ilkini kendi ev ahalisi için, 
ikincisini ise ümmeı:i için keserdi.46 Bununla 
birlikte koç kurban etmenin, dini bir zorunlu
luk olarak algılanmasını istemediği de anla§ıl
maktadır. Nite'kim İbn Mace'nin belirttiğine 
göre Hz. Peygamber, Medine'de koçun yanı 
sıra hem deve, hem de sığır kurban etmi§tir.47 

İbn Abbas "Biz bir yolculukta Resıılııllalı 
(sav)'le beraber idik. Kurban bayramı günü 
geldi. Devede on ki;i; sığıı·da ise yedi ki;i olarak 
oıtakla;tık. "48 diyerek peygamberiri bu uygula
masını bize anlatmaktadır. . ,. 

Yine Hz. Al§e' den edindiğimiz bilgilere göre, 
Hz. Peygamber döneminde Medine'de bay
ram eğlenceleri de düzenlenirdi. Nitekim bu 
eğlencelerden birinde Hz. Ai§e, Habe§lilerin 
mescitte mızraklarıyla yaptıkları gösteriyi Ra
sulullah ile birlikte seyrettiklerini anlattıktan 
sonra §öyle der: "Genç bir kızın oyun-eğlence 
seyretmeye ne kadar dü§kün ola~ağını varın 
siz dü§ünün." Hz. Peygambe(, ona olan §efka
tinden dolayı seyir esnasında hiç can sıkıntısı 
ve bıkkınlık göstermemi§, ta ki Hz. Al§e'nin 
sıkıldığını görüı::ıce, "yeter mi" diye sormu§ 
"yeter" cevabını alınca, ona (evine) gitmesini 
söylemi§tir.49 

Em eviler döneminde de 'özellikle, sonradan 
kurulan Kufe gibi kentlerde bayramlar, son 
derece eğlenceli geçerdi. Bu bayramlarda 
daha önce Medine'de olduğu gibi özel eğlen
celer düzenlenir, oyunlar oynanırdı.50 Hatta 
bazı haberlere göre, bayramlarda def çalınıp 
§arkılar söylenirdi. Rivayetlere göre Ktifeli 
sahabilerden İyad_ el-Ensan, bayramlardan 
birini Enbar'da geçirmi§ti. Halkın bayram-

larda def çalıp §arkı söylemediklerini görün
ce son derece §a§ırmı§ ve "Size ne oluyor def 
çalıp §arkı söylemiyorsunuz? Bu sünnettir. 
Çünkü Resululfa/ı (s.a.v.) döneminde böyle 
yapılıyordu." diyerek51 KUfe'de uygulanmak
ta olan bayram eğlencelerinin onlar tarafın
dan da yapılmasını istemi§tir. Yine Yusuf b. 
Adiyy'in, bayramlarda Müslüman çocukların 
ve cariyelerin yol kenarlarında oturarak, def 
çaldıklarını ve §arkı söylediklerini belirtınesi 
de, bu eğlencelerin yaygın bir §ekilde yapıl
dığını göstermektedir.52 Alus!, ilk dönemler

de bayramların sade bir §ekilde kutlandığını, 
Em eviler döneminde özellikle M edin e' de def, 
ud, zurna ve benzeri müzik aletleri e§liğinde 
§arkılar söyleyerek eğlence geleneğinin ba§la
dığını, bu geleneğin Abbasller döneminde ise 
doruk noktasına ul.a§tığını rivayet eder.53 

Kufe, Basra, Fustat ve diğer askeri kentlerde 
Hz. Ömer döneminden itibaren kurban bay
ramlarının daha ba§ka anlamı bulunmaktay
dı. Halkının tamamına yakını askerlerden 
olu§an bu kentlerde, özellikle 'Emevi valisi 
Ziyad b. Ebihi döneminden itibaren her arefe 
günü, sava§an unsurlar demek olan mukatile
nin rızıkları verilirdi. 54 Böylece halk, kurban 
bayramını yıllık erzaklarını almı§ olarak kar
§ılar ve bayramı da büyük bir CO§ku içerisinde 
kutlardı. 

Bundan dolayı da bu günlerde oruç gibi, yapı
lan ikramı kabule mani hallerin olmamasına 
dikkat edilmi§tir. Nitekim Hz. Peygamber'in 
bu kabil günlerde oruç tutulmasını kabul 
etmemesi gibi; Hz. Ömer'in de, ba§ta Abde 
b. Hilal e?-Sekafi (ö.) olmak üzere dönemin 
abidlerine Ramazan ve Kurban Bayramların
da oruç tutmayacaklarına dair yemin ettirdiği 
rivayet edilmektedir. 55 

Sonuç 

Kurban Hz. Adem'den beri varlığını koruyan, 
hemen hemen her din ve mezhep mensu-



bu tarafindan yerine getirilmeye çalı§ılan bii 
ibadettir. İsHim'dan önce Araplar, kendi tan
niarına ibadet ederlerken İslam dini bunu ya
saklamı§ ve kurbanın birtekAllah'a kesilmesi 
gerektiğini vazetmi§tir. İslam'ın ilk yıllarında 
konan bu kural deği§ik zamanlarda kısmen 
bozulmu§sa da bir bütün olarak günümüze 
kadar varlığını korumu§tur. 

Arapların Yevmu'n-Nahr veya Yemu'-Te§rik 
ya da 'Iydu'l-Adha de,dikleri kurbanın kesil
diği gün ise İslam'ın en büyük günlerinden 
biri olarak kabul edilmi§tir. Bu günde Müs
lümanlar değerlerinin izin verdiği nezafet ve 
nezakete göre eğlenirlerdi. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygı
lar sunu yorum.· 
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