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Kulağı delinmiş hayvan kurban olur mu?

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.

Günümüzde, yaşayan hayvanların sayısını tespit etmek,

ülkemize girip çıkan hayvanları kontrol altına almak ve sağlıklı

olduklarına işaret etmek amacıyla marka takmak için hayvanların

kulaklarının delinmesi bir kusur değil hayvanın sağlıklı

olduğunun göstergesidir. Bu itibarla kulakları delinen hayvanın

kurban edilmesinde sakınca yoktur. Kaldı ki, fakihlerin çoğunluğu

kulağın delinmesini kusur kabul etmemişlerdir.
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Kuyruksuz koyunlar kurban edilebilir mi?

Doğuştan kuyruksuz olan veya küçük yaşta besili olması için

kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban

edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir kaza ile değerini

azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kopan

hayvanın kurban edilmesi caiz değildir.

Kurbanlık hayvan tartıyla alınabilir mi?

Kurbanlık hayvan, kilo birim fiyatı belirlenmek suretiyle canlı

olarak tartılıp alınabilir.

Kurban edilmek üzere satın alınmak istenen hayvanın fiyatı,

kesildikten sonra eti tartılarak da belirlenebilir. Ancak kilo

fiyatının rayiç bedeli şeklinde belirsiz bırakılmayıp, kesin olarak

belirlenmesi ve derisi, kellesi ve sakatatının satıcıda kalmak üzere

akitten istisna edilmemesi gerekir.
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Ölü kurbanı var mıdır?

Ölü kurbanı veya kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur.

Ancak, ölü adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban

kesilebilir.Vasiyeti yoksa, ölen kimseler için mirasçılarının kurban

kesmeleri gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne

veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlanmak üzere, çeşitli

hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği

gibi, kurban da kesebilir. Ölenin kendisi için kurban kesilmesine dair

vasiyeti yoksa, kesen kimse, bu kurban etini fakirlere yedirebileceği

gibi, kendisi ve zenginler de yiyebilir. Vasiyet varsa, tamamen

fakirlere yedirilmesi veya dağıtılması gerekir.

Ölen kimsenin vasiyeti olmaksızın, sevabı onun ruhuna

bağışlanmak üzere kesilen kurbanın her hangi bir zamanda kesilmesi

caiz ise de, kurban bayramı günlerinde kesilmesi daha faziletli ve

daha sevaplıdır. Ölenin vasiyyeti gereğince kesilen kurban ise, ancak

kurban bayramı günlerinde kesilir.
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   ٌ ح   إِ ُٕٓسِ  ِعذ  ُْذ   انشُّ ِ  ِع ش   اْثُ ب ّللا  ش  ًْٓشا ع  ِ  ِكز بةِ  فِٙ ش  و   ّللا  ْٕ ه ق   ٚ  ادِ  خ   ٔ ب  ً اْْل ْسض   انس   ٔ 

ُْٓ ب خ   ِي ُحُشو   أ ْسث ع 

(Tevbe 9/36)

 ٌْ اجِ  ث ْعطِ  أ  ٔ ْص
ٗ   أ  ٌ   ق بن ذْ  -ٔسهى عهّٛ ّللا صهٗ- انُ جِ ب ُسٕلُ  ك  ِ  س   عهّٛ ّللا صهٗ- ّللا 

خِ  ِرٖ رِْسع   ٚ ُصٕوُ  -ٔسهى و   اْنِحج  ْٕ  ٚ اء   ٔ  بُشٕس  ث ال ث خ   ع  ٍْ  أٚ  بو   ٔ  ْٓش   ُكم   ِي ل   ش   ٔ ٍِ  أ  ْٛ ٍ   اْثُ  ْٓشِ  ِي  انش 

ٛس   ًِ اْنخ   ٔ.

(Ebû Dâvûd, “Savm”, 62; Nesâî, “Sıyâm”, 70, 83)

 ٍْ خ   أُو   ع   ً ه  ٍِ  ، س  ٙ   ع  هٗ  انُ جِ ُ  ص  ِّ  ّللا  ْٛ ه  ه ى   ع  س   ٔ  ُ  ّ ٍْ  : ق بل   أَ  اد   ي  ٌْ  أ س  ش   أ  ُْح   ِر٘ ِْال لِ  فِٙ ٚ 

خِ  ٍْ  ٚ أُْخزْ  ف ال   ، اْنِحج  ْعِشِِ  ِي أ ْظف بِسِِ  ش   ٔ .

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/311)

 أْم فإرا ٚزثحّ رثح نّ كبٌ يٍ " ٔسهى عهّٛ ّللا صهٗ ّللا سسٕل قبل رقٕل سهًخ أو

ٚعحٙ حزٗ شٛئب أظفبسِ يٍ ٔال شعشِ يٍ ٚأخزٌ فال انحجخ ر٘ ْالل

(Ebû Dâvûd, “Dahayâ”, 3)

  ٌ ُسٕل   أ  هٗ  ّللاِ  س  ِّ  ّللاُ  ص  ْٛ ه  ه ى   ع  س   ٔ   ٌ ب ا ك  ٌ   إِر  ب وُ  ك  ْٕ زٗ  ٚ ْخُشجْ  ن ىْ  اْنفِْطشِ  ٚ  ، ح  ا ٚ أُْكم  إِر   ٔ 

  ٌ ب وُ  ك  ْٕ زٗ  ٚ أُْكمْ  ن ىْ  انُ ْحشِ  ٚ  ٚ ْزث ح   ح 

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/360)

Zi’l-Hicce Ayı



ٔانجبقٛخ انًبظٛخ انسُخ ٚكفش فقبل ؟ عشفخ ٕٚو صٕو عٍ سئم

(Müslim, “Sıyâm”, 197)

سُ  ًْ دُّ  ال   نٛ  بل   خ  ٍ   ُٚش  ِٓ بءُ  فِٛ ع  ْٛه خُ  :انذُّ ِخ، ن  ع  ًُ لُ  اْنُج  ٔ أ  ْٛه خ   ٔ  ٍْ  ن  ، ِي ت  ج  ْٛه خُ  س  ن   انُ ْصفِ  ٔ 

 ٍْ ، ِي  ٌ ْعج ب ْٛه خُ  ش  ن  ْٛه خُ  اْنِعٛذِ  ٔ  ن  انُ حش ٔ 

“Duaların reddedilmediği beş gece vardır, onlar: Cuma geceleri,

Recep ayının ilk gecesi, Şa’bân ayının yarısı gecesi, Ramazan

bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesidir.” (Abdurrazzak, Musannef,

4/317; Beyhaki, Şuabu’l-Îmân, 5/288)

Arafe Günü
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