
BAŞLARKEN

İnsanı varlık hiyerarşisinde en güzide yere yerleştiren Allah’a hamd,
Varlığını Allah’a kurban eden elçilere, hususan Efendimiz’e, âline ve ashâbına salât,
Allah’a yakın olmak için biteviye mücadele eden müminlere selam olsun.

Hamdolsun, vahiyle hayat bulma çabalarına mütevazı bir katkı yapabilmek için 
Temmuz 2008’de yayın hayatına başlayan Kur’ani Hayat Dergimize, on sekiz aylık ilk 
periyodunu tamamlama fırsatı veren Allah’a. Vahiyle hayat bulmak için sırasıyla Kur’an 
ayı ramazanı, mahşerin provası haccı, Rabbani eğitimi, ümmetin iftiharı Gazze’yi, 
vahdetin çekirdeği İbrahimî aileyi, nifakın panzehiri infakı ve gök sofrası vahyi işleyen 
Kur’ani Hayat Dergimiz, ilk dönemin bu son sayısında varlık hiyerarşisini düzenleyen 
‘kurban’ı konu edindi.

Mustafa İslâmoğlu hocamızın kurban olmayı anlatan başyazısını Mevlüt Güngör’ün 
kurbanda niyetin önemini, Hüseyin Kerim Ece’nin kurban kavramını,  Murat Sülün’ün 
‘kurban’ın ilham ettiklerini inceleyen yazıları takip ediyor.

Mehmet Deri sosyal bir ibadet örneği olması, Abdulcelil Candan ‘İsmail’leri ortaya 
koyabilme eğitimi olması açısından ele alıyor kurbanı. Bilgin Erdoğan Amerika 
gözlemlerini kurban ibadetinin hikmetleri çerçevesinde paylaşıyor bizimle.

Kur’ani Hayat Dergimiz bu 9. sayısında söyleşi için Burhanettin Tatar hocayı seçti. 
Murat Aydın’ın gerçekleştirdiği ve kurbanı Allah ile iletişimimizde bir üst-bilinçlilik 
hali olarak tanımlayan söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

İktibas köşemizde Vecdi Akyüz hocanın efradını cami bir yazısını, kurban fıkhını derli 
toplu anlatması sebebiyle tercih ettik. İdris Şahin kurbanlıkları ve etleri sağlık bilimleri 
açısından, Mustafa Akman müşriklerin kestiği hayvanları fıkıh ilmi açısından ele aldı 
bu sayımızda. 

Fatih Okumuş, Cemal Şakar, Selvigül Şahin, Elif Alaca, Ömer Bayar ve Ömer Noyan 
denemeleriyle, Faruk Özkaya ve Mustafa Karaca ile Nuriye Çakmak seyahat notlarıyla 
katkı yaptı bu sayımıza. 

Arzu Melek Arıkan’ın tefsir ekollerini, Muhammed b. C. Zeyno’nun Kur’an’ın 
muhataplarını, Mahmut Yavuz’un Kur’an ve şiiri inceleyen yazıları uzunca bir 
bekleyişten sonra nihayet huzurunuza çıkma fırsatı buldu. Son bölümde üstat Sezai 
Karakoç’tan İbrahim ve kurban konulu bir şiir seçkisi ile Mevlana İdris’in kurbanı 
çizgi diliyle anlatan çalışması yer alıyor. 

8. sayımızın son kısmında yayınladığımız anket formunu doldurup bize ileten 
dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Yeni yıl hazırlıklarını yaparken tavsiyelerini 
dikkate alacağız. Anket formuna 11 Aralık Cuma gününe kadar www.kuranihayat.net 
adresinden ulaşılabilir. 

Abone bedellerini yatıramayan dostlarımızın Kasım sonuna kadar posta çeki ya da 
banka hesabımıza yatırmalarını istirham ediyoruz. 2010 yılı abone kaydınızı şimdiden 
yenileyerek ve dostlarınızı abone olmaya teşvik ederek, okuyarak ve okutarak dergimize 
destek verebilirsiniz. 

Yeni dönemde Kur’an’ın temel kavramlarını ve Kur’an ilimlerinin temel konularını 
işleyen sayılarla birlikteliğimizi devam ettirebilmek niyazıyla, Allah’a emanet olun…
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B A Ş Y A Z I

Kurban olmak: 
Sürekli Huzur-ı İlahide 
Bulunmak

KURBAN, SADECE İNSANIN 

ALLAH KARŞISINDAKİ 

HADDİNİ DEĞİL, EŞYA 

KARŞISINDAKİ DEĞERİNİ 

DE ÖĞRENMESİDİR. 

KURBAN, İNSANOĞLUNA 

VARLIK HİYERARŞİSİNİN 

ÖNEMİNİ ANLATAN 

SEMBOL BİR İBADETTİR. 

Lugavi çerçeve

Kurbân, en yalın haliyle “yaklaşmak, yakın 
olmak” manasına gelir. Kelime, Kur’ân, furkân, 
sultân ile aynı vezinden gelir. Bir mübalağa kipi 
olan fu’lân mastarının ait olduğu vezin, hem 
sürekliliği hem de ‘kök manasının tüm olumlu 
çağrışımlarıyla ağzına kadar dolu olmayı’ ifade 
eder. Lugavi olarak “yaklaşma”nın tüm olum-
lu anlamlarını kapsar. Yakınlığın nihai noktası 
“huzurda” olmaktır. Kurbân, “sürekli huzurla 
olmak” demektir.

“Kurban” kelimesi Türkçe’de Kur’ân’dan ik-
tibasla kullanılmaktadır (Maide 5/27; Âl-i 
İmrân 3/183). Türk dilinde, “bayram kur-
banı” anlamına gelen udhiyye (edhâ, edâhi, 
dahâya) ve hac kurbanı anlamına gelen hedy 
anlamlarının her ikisi için de mücerret halde 
kullanılır. Nezr için “adak kurbanı”, ‘akîka 
için “akika kurbanı” denir. Kur’ân’da nusuk, 
nusk, mensek, nezr, nahr, zebh, zibh, zebîh gibi 
kelimeler “kurban” kelimesinin çağrışım 
alanına dâhildir.

Kurban, mefhum olarak birçok Kur’âni kav-
ramla aynı gözede buluşur. Mesela Allah 
Rasulü’ne daha vahiy sürecinin başlangıcın-
da emredilen adama tarzı olan tebtîl (Rabb’ini 
an ve bütün varlığını O’na ada! Müzzemmil 
8), yine Hz. Meryem’in annesinin Meryem’i 

Mustafa İSLAMOĞLU
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yolunu öğretir. Zira insan, malı mülkiyet 
bildiğinde veremez. Kişi veremediğine sa-
hip olamaz, veremediğine ait olur. İnsan, 
malı emanet bildiğinde verebilir; Allah için 
verdiğinde ise gerçekten sahip olur.

Kurban da, diğer birçok ibadet gibi, Mu-
hammedi davetle ortaya çıkmış bir ibadet 
değildir. Kur’ân’dan anlıyoruz ki, önceki 
ümmetlerde de kurban ibadeti teşri kılın-
mıştı: “Biz her ümmet için kurban kesmeyi 
bir ibadet kıldık” (Hac 34). Âyetteki men-

sek kelimesi kip olarak 
“kurban kesmek, kurban 
kesme zamanı, kurban 
kesme mekânı” manala-
rının her üçüne birden 
delalet eder. Fakat aynı 
kökten gelen nusuk çoğu-
lunun En’am Sûresi’nin 
162. âyetinde “ibadet” 
vurgusuyla kullanılması 
da gösteriyor ki, tarihsel 
açıdan kurban ibadeti, 
ibadetlerin “anası” mesa-
besindedir.

Maide Sûresi’nde anla-
tılan Âdem’in iki oğlu 
kıssası bunu teyit eder 
(âyet 27). Habil ve Kabil 
adlarıyla bilinen Âdem’in 
iki oğlu (ya da zımnen: 

“âdemoğluna mensup iki kişi”) Allah’a 
kurban sunmuşlardı. Tevrat’ın Tekvin bö-
lümünden öğrendiğimize göre (4:1-8) 
hayvancılıkla uğraşan Habil’den kabul 
edilmiş, çiftçilikle uğraşan Kabil’den kabul 
edilmemişti. Kabul edilmeme gerekçesi 
sunulan kurbanın ziraat mahsullerinden 
oluşu değil, sahip olduğunun en kötüsünü 
sunmasıydı. Kabil’in kardeş katili olmasıy-
la neticelenen bu süreci başlatan duygusal 
sapmanın adı ne “kıskançlık” idi ne de 
“cimrilik”. O zehirli duygunun adı “dün-

adamasını ifade eden nezr (Âl-i İmrân 3/35) 
bunlardandır. Musevi gelenekteki kurumsal 
adamayı ifade eden nezr de, Kur’ân’daki bi-
reysel adamayı ifade eden tebtîl de, bir öm-
rün Allah’a kurban edilmesini ifade ederler. 
İnfak ve sadaka, servetin kurban edilmesidir. 
Vakıf (vakf), malın ve taşınmazların kurban 
edilmesidir. Şahadet, canın kurban edilmesi-
dir. Hatta misak ve ahd’e giren sözler de, kur-
ban ile aynı anlam alanında değerlendirilerek 
“sözün kurbanı” sayılabilir.      

Kurban: Dünyevileşmeye 
karşı ilahi uyarı

Elbet kurban ile kas-
tedilen “Allah’ın yak-
laşması” değil, “Allah’a 
yaklaşma”dır. Onun için 
açılımı, hem failin hem 
mef’ulün yaklaşmasını 
birlikte ifade eden kur-
bullah biçiminde değil, 
et-takarrub ilallah (Allah’a 
yaklaşmak) biçimindedir. 
Zira Allah kuluna zaten 
yakındır; hem de şah-
damarından bile yakın. 
Mesele kulun Allah’a ya-
kın olup olmaması me-
selesidir. Ve kurban, tüm 
ibadetler gibi kulu önce 
kendi öz benliğine, sonra 
Allah’a yaklaştırır.

Kurbanın maldan sunulması anlamlıdır. Ver-
diği mesaj açıktır: Allah’ın insana bahşettiği 
dünyalıkların insan ile Rabb’i arasına girme-
sine mani olmak. Kurban, Rabb’in bahşettiği 
dünyevi nimetleri O’ndan uzaklaşmak için 
değil O’na yaklaşmak için kullanma temri-
nidir. Özünde “Ey insan, dünyevileşme!” ta-
limatıdır. “Sahip olmak mı - ait olmak mı?” 
ikileminde, birincisine işaret eder. Yani serve-
te ait olmayıp gerçekten sahip olmanın doğru 

KUR’ÂN’DA KURBAN 
İBADETİ, HEP HAC 

İBADETİ BAĞLAMINDA 
DİLE GELİR. KEVSER 

SÛRESİ’NİN SON 
ÂYETİNDE MÜCERRET 
OLARAK GELEN EMİR, 

“KURBAN KESME”Yİ 
DEĞİL, KILINAN HER 

TÜR NAMAZI VE 
KESİLEN HER TÜR 

KURBANI “ALLAH İÇİN” 
YAPMAYI EMREDER.
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ya sevgisi” idi. Allah Rasulü de bu duygusal 
sapmanın fenalığını ifade sadedinde şöyle 
demişti: “Dünya sevgisi tüm kötülüklerin 
başıdır.” 

Kur’ân’da kurban ibadeti, hep hac ibade-
ti bağlamında dile gelir. Zira kurban, Hz. 
İbrahim’den beri haccın bir parçasıdır. Kev-
ser Sûresi’nin son âyetinde mücerret olarak 
gelir. Ne var ki bu âyet, “kurban kesme”yi 
değil, kılınan her tür namazı ve kesilen her 
tür kurbanı “Allah için” yapmayı emreder. 
Allah Rasulü hacca git-
mediği halde kurban 
kesmeyi sünnet edinir ve 
bunu ümmetine de tav-
siye eder. Bununla Rasu-
lullah birçok şeyi amaç-
lamış olabilir. Bunların 
başında, haccın coşku-
sunu müminlere kurban 
üzerinden yaşatmak gel-
se gerektir. 

Hz. İbrahim rüyasında 
kendisini, ahir ömrün-
de kavuştuğu biricik 
yavrusunu kurban eder-
ken görür. Âyette şöyle 
buyurulur: “Sen rüya-
nı tasdik ettin!” (Saffat 
37/105). O, en sevdiği varlığı olan biricik 
yavrusu İsmail’den Allah için vazgeçebilece-
ğini isbat ederek rüyasını gerçekleştirmiştir. 
Burada irfan ekolüne mensup bazı isimlerin, 
tasdik kelimesinden yola çıkarak verdiği al-
ternatif mana da nüktelidir. Buna göre Saffat 
Sûresi’nin 105. âyetinin açılımı şudur: “Ey 
İbrahim! Sen rüyayı (tâbir etmen gerekirken) 
tasdik ettin!” Neyse ki netice aynı kapıya çık-
mış, sonuçta İsmail’in kurban olmasının yo-
lunun, “kesilmek” değil “adanmak” olduğu 
gösterilmiştir.

Kurban ibadetinin gayesi müminleri dünye-
vileşme tehlikesine karşı uyarmaksa, hikmeti 

de Allah’ın mahlûkat için tayin ve tesbit et-
tiği “varlık hiyerarşisi”ne (meratibu’l-vücud) 
riayettir.     

Kurban: Bir varlık hiyerarşisi talimi

İbadetlerde üç şey aranır: İllet, maslahat, 
hikmet.

İlletler ibadetlerin sebepleriyle, maslahatlar 
yararlarıyla, hikmetler ise gayeleriyle ilişki-
lidir.

Hikmetsiz ibadet olmaz, zira:

1. Allah abesle iştigal et-
mez. İnsan da, insan için 
konulan emir ve yasaklar 
da abes değildir: “Yoksa 
Bizim sizi anlam ve amaç-
tan yoksun olarak yarat-
tığımızı mı sanıyorsunuz? 
(Müminun 23/115).

2. İbadetleri ibadet yapan 
niyetlerdir. Niyet, bir bi-
linçlilik halidir. Dolayı-
sıyla niyet, bir amaçlılık 
ve anlamlılık halidir. An-
lamsızlığın ve amaçsızlı-
ğın olduğu yerde niyetten 
söz edilemez. Bu, kurban 
ibadeti için de geçerlidir. 

Niyet, bir ibadetin “aksa’l-ğaye”sini gösterir.

Hikmetler bazen illetlerle, bazen de masla-
hatlarla karıştırılır. Oysaki hikmetler gaye-
lerle alakalıdır. Zira hikmet “muhakeme” 
yoluyla “ihkam” veya “hükm”dür. Tüme-
varım yöntemiyle bir okuma sonucunda 
peygamberlere “kitap ve hikmet” verildiğini 
söyleyen âyetler, kitabı hayata dökecek bir 
muhakemeye işaret ederler. Bir ibadetin hik-
meti, onu hayatın içinde bir yere “bağlamak”tır. 
Yani, onun anlam ve amacını keşfetmektir. 
Onun, insanın “ma hulika leh”ini (yaratılış 
amacını) gerçekleştirmede oynadığı rolü 
tesbit etmektir.

KABİL’İN KARDEŞ 
KATİLİ OLMASIYLA 

NETİCELENEN 
SÜRECİ BAŞLATAN 

DUYGUSAL 
SAPMANIN ADI NE 
“KISKANÇLIK” İDİ, 

NE DE “CİMRİLİK”. O 
ZEHİRLİ DUYGUNUN 

ADI “DÜNYA 
SEVGİSİ” İDİ.
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İbadetlerin hikmeti bazen onları emreden 
nasların açık ve zımni delaletleri ve hâl ka-
rineleri yoluyla, bazen de muhakeme ve tü-
mevarım yoluyla bilinebilir. Kurban ibade-
tinin hikmeti, kurbanın amacını açıklayan 
Kur’an’daki tek yer olan Hac Sûresi’nin 36 ve 
37. âyetlerinde mündemiç bulunmaktadır:

“Hayvanların kurban edilmesine gelince; 
Biz onu sizin için içerisinde nice hayırlar 
barındıran Allah’ın simgelerinden biri ola-
rak (ibadet) kıldık: /…/ Bu böyledir; zira 
Biz onları sizin emrinize âmade kılmışız-
dır; umulur ki şükredersiniz.

“Onların ne etleri, ne de kanları Allah’a 
ulaşır; fakat sizden O’na 
ulaşan yalnızca O’na 
karşı gösterdiğiniz de-
rin sorumluluk bilinci-
dir. Böylece, onları size 
musahhar kıldı ki, size 
yol gösterdiğinden do-
layı Allah’ın yüceliğini 
layıkıyla takdir edesi-
niz; ve (sen Ey Peygam-
ber,) iyileri (O’nun rı-
zasıyla) müjdele” (Hac 
22/36-37).

Bu âyetler kurbanın hikmetini onun eti ve 
kanı gibi maddi unsurlarında, sosyal ve eko-
nomik katkısında değil, manevi boyutta ara-
mamız gerektiğini gösterir. 

Bu iki âyette kurbanın hikmetini bulmamızı 
kolaylaştıran iki ibare vardır: 36. âyetin so-
nunda yer alan “Kezâlike sahharnâha lekum 
(Böylelikle Biz kurbanlıkları size musahhar 
kıldık)” ve 37. âyetin ortasında yer alan şu 
cümle: “Kezâlike sahharaha lekum (o hayvan-
ları size musahhar kıldığını işte böyle göster-
di).”  

Teshir, insanın ekremiyyet sırrıdır ve yara-
tılmışlar içindeki kerametini gösterir. Teshir 
âyetlerindeki lam’ın dilsel konumu gereği, 

hem “insanın emrine âmade kılınma”yı hem 
de “insana hizmet maksadıyla bir yasaya 
uygun yaratılma”yı ifade eder. Diğer bir ifa-
deyle, bir şeyin insana musahhar kılınması, 
onun üzerine Allah’ın “insanî hizmete mah-
sustur” yazmasıdır. Kur’ân’a göre, Allah, ne-
hirleri, yıldızları, Güneş’i ve Ay’ı, geceyi ve 
gündüzü, denizleri, yerde ve gökte bulunan 
her şeyi, kuşları ve bulutları insana musah-
har kılmıştır. Kurban edilen hayvanlar da 
musahhar kılınanlar arasındadır. Kurbanın 
hikmeti kezâlike işaret ismiyle “musahhar kıl-
dığımızı beyan için kurban kesilmesini teşri 
kıldık” zımni ifadesinde yatmaktadır. 

Teshir, kavram olarak 
“meratibu’l -vücud”a 
(varlık hiyerarşisi) dela-
let eder. 

Kur’ân teshiri hatırlat-
makla, dolaylı olarak 
şirki ortadan kaldır-
mayı, doğrudan varlık 
mertebelerini gözetme-
yi amaçlamıştır. 

Allah, şirki kendisine 
zarar verdiği için değil, insana zarar verdiği 
için yasaklamıştır. Şirk, özne olarak yaratılan 
insanın eşya karşısında kendisini nesneleşti-
rerek tüketmesidir. Ve her şirk, insanın ilahi 
yaratılış hiyerarşisindeki yerini unutması so-
nucunda gerçekleşir.

Teshirin asıl amacı, varlık hiyerarşisine dik-
kat çekmektir. Varlığın bir hiyerarşiden yok-
sun olduğunu düşünmek, tesadüfü yaratıcı 
ilan etmekten başka bir şey değil. Bu tür ma-
teryalist bir yaklaşımın ahlaki nihilizmle so-
nuçlanması bir yana, insanın kendi değerini-
haddini bilmemesiyle, dolayısıyla insanın ve 
insanlığın tükenişiyle sonuçlandığı bir haki-
kat. Kur’ân’ın, insanın “ahsen/en iyi” oluşun-
dan söz etmesi, haddizatında ilahi yaratışta 
bir hiyerarşinin varlığının açık delilidir.  

BİR ŞEYİN İNSANA 
MUSAHHAR 

KILINMASI, ONUN 
ÜZERİNE ALLAH’IN 
“İNSANÎ HİZMETE 

MAHSUSTUR” 
YAZMASIDIR.
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İnsan varlık hiyerarşisini her bozduğun-
da, başına iş alır. Sahte kutsalların icadıy-
la sonuçlanan tüm sapmaların temelinde, 
varlık hiyerarşisine hürmetsizlik yatar. 
Eğer varlık hiyerarşisi bozulursa, işte o 
zaman insan kurban edilmiş demektir. 
İşbu yüzden kurban, sadece insanın Allah 
karşısındaki haddini değil, eşya karşısın-
daki değerini de öğrenmesidir. 

Kur’ân’da insanoğlunun emrine âmade kı-
lındığı vurgulanan unsurları hatırlayalım: 
Yıldızlar, Güneş, Ay, ok-
yanuslar, nehirler, gece, 
gündüz ve hayvanlar…  
Bunlardan bazılarının 
karşısında insanoğlu 
kendisini aciz hissetmiş-
tir. Bu acziyet giderek 
korkuya, korku tazime, 
tazim takdise, takdis ta-
pınmaya dönüşmüştür. 
Güneş’e, Ay’a, yıldızlara, 
denize, ırmağa tapınan 
kadim kavimleri hatır-
layalım. Mesela eski Mı-
sırlıların “güneş tanrısı”, 
Sümerlerin “ay tanrıçası”, 
Urluların taptığı yıldızlar, 
Mısırlıların kutsadığı Nil 
bu türdendir. Mısırlılar, 
her sene bâkire bir kızı 
Nil’e kurban ederlerdi. 
Yine musahhar kılındığı 
buyurulan gece de öyle. Cahiliyye insanı ge-
ceyi bir tür “şer ilahı” gibi tasavvur etmeye 
başlamıştı. Kur’ân’da geceye yemin edilmesi 
onun da Allah’ın buyruğu altında olduğunu 
ifade eder aynı zamanda.

Musahhar kılındığı buyurulan unsurlardan 
yabani hayvanları temsilen kuşlar ve evcille-
ri temsilen de kurbanlık hayvanlar, insanın 
minnet duygusuyla başlayan süreç sonunda 
tanrılığa terfi ediyorlardı. Tüm animist ve pa-

gan toplumlarda totemlerin ve kültlerin bir-
çoğunun vahşi veya evcil hayvanlar olması 
tesadüf değildi. 

Varlık hiyerarşisi bozulunca 
ineğiniz tanrınız olur

Nuh Sûresi’nin 21-23. âyetlerinde anılan beş 
puttan yeğus’un “arslan”, ye’uk’un “at”, nesr’in 
“kartal” figürleri olduğunu Kelbi’nin Kitabu’l-
Asnam (Putlar Kitabı) adlı eserinden öğreni-
yoruz. Bunlar Beni Gatif’in, Hemedan’ın ve 

Himyerlilerin putlarıy-
mış. Peki, ya Kureyş? Ya 
bölgenin en vazgeçilmez 
hayvanı olan deve? Onu 
neden put olarak göremi-
yoruz?

Bu sorunun cevabı için 
Maide Sûresi’nin 103. 
âyetini okumamız gere-
kecek:

“Ne bahîra ve sâibe, ne 
de vasîle ve hâm Allah’ın 
emri değildir. Fakat haki-
kati inkârda direnenler 
Allah’a iftira ediyorlar. 
Zira onların çoğu kafala-
rını kullanmıyorlar.”

Cahiliyye insanı, sonun-
cusu erkek olan beş yav-
rulu dişi deveyi kutsuyor, 
bunun alâmeti olarak 

kulağını yarıp adını “kulağı yarık” anlamına 
gelen bahîra koyarak salıveriyordu. Adandı-
ğı için seyip olarak salıverilen deveye sâibe 
adını veriyorlardı. Sulbünden on deve gelmiş 
olan erkek deveyi kutsayıp salıveriyorlar, adı-
na hâm diyorlardı. İlk doğumda ikiz doğuran 
koyun ve keçinin ikizlerinden erkek olanı-
nı kutsayıp salıveriyorlar ve adını da vasîle 
koyuyorlardı. Bu tür hayvanlara birer işaret 
koyup salıveriyorlardı. Sırtına binmiyorlar, 
kesip yemiyorlar, tüyünden ve sütünden isti-

SAMİRİ’NİN ALTIN 
TAKILARDAN İMAL 

ETTİĞİ BUZAĞI 
DA MISIRLILARIN 
İNEK TANRISININ 
BİR ASTIDIR. ÖYLE 

BİR AŞAĞILIK 
DUYGUSU Kİ BU, 
ONUN TAPTIĞI 
ÖKÜZE, HATTA 

İNEĞE KENDİSİNİ 
LAYIK GÖRMEYİP, 

İNEĞİN YAVRUSUYLA 
(BUZAĞI) 

YETİNMİŞLER. 
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fade etmiyorlardı. Bir tür minnet duygusuy-
la yapılan bu uygulama, sahte bir kutsallık 
icadıydı. Bu sahte kutsallık ve dindarlık gös-
terisi, ekmeğin sahibine şükredeceği yerde 
ekmeğe şükreden şaşkınlıktan başka bir şey 
değildi. Bu, hayvana da eziyet idi. Çünkü o 
deve artık “Allah’ın devesi” oluyor, ona ne 
yem ne de su veriyorlardı. 

Aslında Semud kavminin helâk kıssasında 
merkezî bir yer işgal eden “deve”, bu kav-
mi helâke götüren sürecin temelinde varlık 
hiyerarşisini ihlalin yattığını gösteriyordu. 
Bu deve için Kur’ân’da 
“Allah’ın devesi” tabi-
ri kullanılır. Aslında bu 
“Allah’ın beyti”, “Allah’ın 
arzı” ibareleriyle aynıdır. 
Yani “kamu malı”nı ifade 
eder. Onlar muhtemelen, 
“Allah’ın devesine” var-
lık hiyerarşisini bozan 
bir tasavvurla yaklaşmış-
lardı. Mekke müşrikleri-
nin Sâibe, Ham ve Vasile 
adını koyarak bir yandan 
kutsadıkları, öte yandan 
“Allah’ın devesine Allah 
baksın” mantığıyla aç ve 
susuz bırakmalarına ben-
zer bir tavır sergilemişler-
di. Sonuçta Allah’ın devesine Allah’ın suyu-
nu çok görmüşler, bu tasavvur onları helâke 
sürüklemişti.

Varlık hiyerarşisini bozmanın en tipik örneği 
eski Mısır’dır.

Eski Mısır’da Apis kültü, Mısır dininde 
merkezî bir yer işgal eder. Apis boğası/ökü-
zü, toprağı sürdüğü için kutsaldır. Onun alt 
kategorisi olan inek ise Apis’in astı olan bir 
tanrıdır. Nihayet, varlık hiyerarşisini bozma 
sonucunda koca ülkeyi bir öküz yönetme-
ye başlar. Şöyle ki: Apis rahiplerinin tek bir 
görevi vardır: Memphis’teki Apis mabedinde 

bulunan kutsal öküzü gözlemleyerek, onun 
hareketini, kuyruk sallamasını, kulak oynat-
masını, ses çıkarmasını yoruma tâbi tutmak. 
Koca ülkenin savaşa girip girmeyeceğine bu 
yöntemle karar veriyor, Nil’in o yıl taşıp taş-
mayacağını bu yöntemle kestirmeye çalışı-
yorlardı. Bu hayvan öldüğünde “tanrı” ilan 
ediliyor, “serapeum” adı verilen görkemli 
anıt mezara konuyordu.

Hz. Musa’nın vahiy almak için İsrailoğulları-
nı kendi başlarına bırakmasından istifadeyle 
Samiri’nin altın takılardan imal ettiği buzağı 

da Mısırlıların inek tan-
rısının bir astıdır. Varlık 
hiyerarşisini bozma süre-
cinin, sonunda nereye va-
rıp dayandığının en tipik 
örneğidir bu. Bu öyle bir 
aşağılık duygusu ki, onun 
taptığı öküze, hatta ineğe 
kendisini layık görmeyip, 
ineğin yavrusuyla (buza-
ğı) yetinmek. Kur’ân’ın 
ifadesiyle “aşağılık may-
munlar” derekesine düş-
mektir bu (Bakara, 2/65). 
Bu çarpılmış bilinç, ada-
let ve özgürlüğü soğan ve 
sarımsakla takas etmeye 
kalkacaktır: 

“Bir zaman da demiştiniz ki: Ey Musa! 
Biz tek çeşit yiyecekten bıktık: Rabb’ine 
yalvar da, bize yeryüzünün değişik ürün-
lerinden; sebzesinden, acurundan, sar-
mısağından, mercimeğinden, soğanından 
versin! (Musa) şöyle cevaplamıştı: “Hayır-
lı olanı daha değersiz ve aşağı olanla mı 
değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse dönün 
Mısır’a, istediklerinizin tümü orada sizi 
bekliyor!” (Bakara, 2/61).

Kurbanın hikmeti bütün bu izahlardan sonra 
şöyle özetlenebilir: Kurban ibadeti, insanoğ-
luna varlık hiyerarşisinin önemini anlatan 

TIPKI CANLILARIN 
RUHU OLDUĞU GİBİ, 

SALİH AMELLERİN 
DE RUHU VARDIR. 

SALİH AMELİN 
RUHU BİLİNÇTİR. 
KURBANIN ETLERİ 

VE KANLARI 
ULAŞMADIĞI HÂLDE, 

ALLAH’A KULDAN 
YÜKSELEN TAKVA 
İŞTE O BİLİNCİN 
TA KENDİSİDİR.
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SEMBOL bir ibadettir. Kurbanın mahiye-
tinin açıklandığı Hac Sûresi’nin 36 ve 37. 
âyetlerinde üstelik iki kez vurgulanan “TES-
HİR”, varlık hiyerarşisinden başka bir şey 
değildir.

Kurban, bu manasıyla yalnızca kulun Allah’a 
yaklaşması değil, hem kendi öz varlığına 
hem de kendini çevreleyen varlıklara ‘doğ-
ru’ yaklaşmasıdır. Kurban, zımnen “Allah’ım, 
senin varlık için koyduğun hiyerarşiyi bozmaya-
cağım” sözüdür.

Kurban, Yaratan’ın yarattıklarının yerini ve 
makamını belirleme hakkını kabul etmek ve 
bu hakka riayet etmektir. Buna riayetsizliği 
mahlûkata zulüm olarak görmektir. Bunu 
değil de kurban kesmeyi zulüm ve vahşet 
olarak algılayan modern zihin, milyonların 
ölümünü kahkahayla izlerken ölen köpeği-
ne ağlayan Hitler’in ruh halini çağrıştırmak-
tadır. Şefkat zehirlenince, zehirler. Zehirli 
şefkat şefkat değildir, zulmün âlâsıdır. Var-
lık hiyerarşisini bozmanın sonucunun neye 
mal olduğu görmek için ineklerin kutsandı-
ğı Hindistan’a gitmeye gerek yok. Vareden’e 
hürmet, onun koyduğu hiyerarşiye hürmeti 
gerektirir.

Sonuç

“Allah’a ne onların etleri, ne de kanları 
ulaşır; fakat sizden Allah’a ulaşan yalnız-
ca takvanızdır.”

Âmennâ ve saddaknâ.

Şu halde, açık ve net olarak şunu söyleye-
biliriz: Kestiğimiz hayvanlara “kurban” adını 
vermemiz mecazidir. Zira onlardan Allah’a 
takarrub edip yaklaşan bir şey yoktur. Hay-
vanların ‘takva’sından da söz edilemeyece-
ğine göre, aslında kurban eyleminde isbat-ı 
vücud eden insandır.

Canını veren kurbanlık hayvan olduğu hal-
de, bizden Allah’a takvanın ulaşması ne de-
mektir?

Bilincin huzur-ı ilahiye miraç etmesi, yani 
Allah’ın huzuruna çıkması demektir. Tıpkı 
canlıların ruhu olduğu gibi, salih amellerin 
de ruhu vardır. Salih amelin ruhu bilinçtir. 
Kurbanın etleri ve kanları ulaşmadığı hâlde, 
Allah’a kuldan yükselen takva işte o bilincin 
ta kendisidir. Şu halde, kesilen hayvanın be-
deni üzerinden yapılan tüm ikameci yorum-
lar bir tarafa, aslında kurban olayında gerçek 
kahraman, kesilen kurban değil, o kurbanı 
kesen insandır. Zira insan, takvasıyla Allah’a 
kurbiyyet kesbetme yeteneğine sahiptir. Bu-
nun için ölmek zorunda değildir insan. Fakat 
Rabbiyle arasına gerilen dünyalıkları kesip 
atmak zorundadır. Bunu yaptığında, insan, 
gerçek bir kurban olacaktır.

Değilse, ikame teorisinde iddia edildiği gibi, 
koçun kurban edilmesi İsmail’i ölümden 
kurtarmamıştır. O sonunda yine ölmüştür. 
Verilen mesaj ise açıktır: Hz. İbrahim’in tak-
vasının Allah’a ulaşması için, İsmail’in etine 
ve kanına ihtiyaç yoktur.

Ama kesilen kurbanla ölümsüzleşen bir şey 
var: Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in takvası. Yani 
İbrahimî ve İsmailî bilinç (takva), Allah’a ta-
karrub ederek huzur-ı ilahiye çıktı. Allah’ın 
büyüklüğünü bilmenin verdiği ürperti ve tit-
reyiş (: haşyet), cehaletten kaynaklanan kor-
kuya (: havf) galip geldi.

Ve kurban, kelimenin içerdiği “süreklilik” 
vurgusunun da ihsas ettiği gibi, “sürekli hu-
zurda olma” haline dönüştü. Tıpkı Kur’ân’ın 
dediği gibi:

“Size sadece tek bir öğüdüm var: İster 
tek başınıza olun ister başkalarıyla birlik-
te olun; (asla Allah’ın huzurunda bulun-
duğunuz gerçeğini unutmayın)!” (Sebe’ 
34/46).
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urban Bayramı’nda yeterli mâlî güce 
sahip olan her mümin, kurban keser. 

Ancak, her işte ve her ibadette olduğu gibi 
kurban ibadetinde de niyetin önemli bir yeri 
vardır. Nitekim Hac Sûresi’nin 37. âyetinde 
Yüce Allah şöyle buyurur: “Onların ne et-
leri, ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat 
sizin takvanız (yani Allah’a olan samimi 
saygınız) O’na ulaşır. Allah, onları bu şe-
kilde size boyun eğdirdi ki, size (onları 
emriniz altına alma) yol(unu) gösterdiği 
için Allah’ın büyüklüğünü haykırasınız. 
Yaptıkları işleri, güzel yapanları ve iyilik-
te bulunanları müjdele.” (Hacc 22/37)

Demek ki, keseceğimiz kurbanlarımızın 
Yaratıcı’mızın katında makbul birer kurban 
olabilmeleri için niyetimize çok dikkat etme-
li, bu ibadetimizde sadece, et elde etme veya 
âdet yerini bulsun gibi, başka hiçbir niyet ve 
maksada gönlümüzde yer vermemeli, kur-
banımızı sadece Yüce Allah’ın hoşnutluğunu 
kazanmak ve O’nun bize olan sonsuz nimet-
lerine bir şükür nişânesi olarak kesmeliyiz.

Böylece, O’nun her emrini yerine getirmeye 
hazır olduğumuzu, çünkü neyimiz varsa her 
şeyimizi O’na borçlu bulunduğumuzu fiilen 
ortaya koymalıyız.

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Kurbanda Niyetin Önemi

BAYRAMIN BİRİNCİ 
GÜNÜNÜN SABAHI 
HACILAR MİNA’DA 
KURBANLARINI 
KESERKEN, BİZLER 
DE BULUNDUĞUMUZ 
YERLERDE BU GÖREVİMİZİ 
İFA ETMEYE, BÖYLECE 
YÜCE RABB’İMİZE 
YAKLAŞMAYA ÇALIŞIRIZ.

KMevlüt GÜNGÖR

Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Tefsir Öğretim Üyesi
mvgungor@istanbul.edu.tr
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Nitekim kurban keserken -Hz. Peygamber’in 
bize öğrettiği gibi- dile getirdiğimiz şu ifade-
de ve okuduğumuz şu âyette bu samimi ni-
yetimizi şöyle dile getiririz:

“Bismillahi Allahu ekber! = Allah’ın adıyla, 
Allah en büyüktür!”

Yani, bu kurbanımı, Yüce Allah’ın adı ile 
O’nun adına ve sadece O’nun rızası için ke-
siyorum. Çünkü en yüce olan, her şeyin ya-
ratıcısı, yaşatıcısı ve koruyucusu olan sadece 
O’dur. Bundan sonra da şöyle deriz:

“Allahümme minke ve leke! = Ey Allah’ım! 
Bu Sendendir ve Senin içindir.”

Bu ifademizle daha geniş olarak şöyle demek 
istiyoruz: “Ey Rabb’imiz! Bu hayvanı Sen ya-
rattın, onu satın alma gücünü ve imkânını 
bana Sen verdin. Çeşitli ihtiyaçlarımızı gi-
dermek için bu hayvanları bize itaatkâr kı-
lan da Sensin… O halde, Senin bize olan 
sonsuz nimetlerine bir şükür ifadesi olarak 
bu kurbanımı sadece Senin için, Senin rızan 
için kesiyor ve onu sadece Sana sunuyorum. 
Kabul buyur!”

Bundan sonra okuduğumuz şu âyet-i kerime 
de ne kadar anlamlıdır:

“Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve 
memâtî lillâhi Rabbi’l- âlemîn. Lâ şerike 
leh ve bi-zâlike ümirtü… = De ki, şüphe-
siz benim namazım, kurbanım, ibadetle-
rim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin 
Rabbi olan Allah içindir. O’nun ortağı 
yoktur. Ben böyle davranmakla emrolun-
dum.” (En’âm 6/162)

Hiç şüphesiz, kurban keserken söylediğimiz 
bu sözlerin şuurunda olmalı ve yaşantımızla 
da bu ifadelerimizde samimi olduğumuzu 
ortaya koymalıyız. İbadetlerimiz olsun, gün-
lük diğer işlerimiz olsun, her işimizi Yüce 
Allah’ın istediği şekilde ve sadece O’nun 
hoşnutluğunu kazanmak için yapmalıyız. 
Gösterişe kapılma veya başa kakma gibi dav-

ranışlarla yaptığımız iyi işlerimizi ve amelle-
rimizi boşa çıkarmamalıyız.

Kurban deyince Kurban Bayramı’na da bu-
rada -kısaca- değinmek yerinde olacaktır. 
Kurban Bayramları, hem bayramın, sevincin, 
kardeşlik ve yakınlaşmanın, hem de kurban 
ve hac gibi iki önemli ibadetimizin bütünleş-
tiği, iç içe olduğu mübarek günlerdir. Bay-
ramın bir gün öncesindeki arefe gününde, 
hacı kardeşlerimizin Arafat ovasındaki içten 
yalvarış ve yakarışlarını duyar gibi oluruz, 
onların bu dualarına biz de katılırız.

Bayramın birinci gününün sabahı onlar 
Mina’da kurbanlarını keserken, bizler de bu-
rada bu görevimizi ifa etmeye, böylece Yüce 
Rabb’imize yaklaşmaya çalışırız.

Hacı kardeşlerimiz, Kurban Bayramı gün-
lerinde orada, sembolik olarak şeytan taş-
larlarken, bizler de burada bütün şeytan ve 
düşmanlarımızı çatlatırcasına, birbirimizi 
ziyaret ederek, bayramlaşıp ikramlarda bu-
lunarak aramızdaki sevgi, saygı ve kardeşlik 
bağlarımızı daha da kuvvetlendiririz.

Onlar orada siyahıyla, beyazıyla, dünyanın 
her tarafından oraya gelmiş ve hepsi de sa-
dece bembeyaz elbiselere bürünmüş olarak 
hep bir ağızdan sık sık tekbirler getirerek 
Allah’ı yüceltirken, bizler de buradan onlara 
katılıp bayram süresince namazlarımızdan 
sonra tekbirler getiririz. Yine onlar, orada 
dalga dalga büyük bir coşku ile mukaddes 
Kâbe’yi tavaf ederlerken bizler de buradan 
aynı heyecanı tadar ve onların dualarından 
Yüce Allah’ın lütfu ile istifade ederiz. 
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Kur’an’da kurbanı anlatan kelimeler

Kur’an’da birçok âyette kurban ibadetinden 
farklı kelimelerle söz edilmektedir. Bunlar; 
‘kurban’, ‘nüsük’, ‘hady’, bedene (çoğulu; el-
büdne) ve ’zibh’  kelimeleridir. 

Ayrıca bazı fillerle kurban kesme olayı anla-
tılmaktadır. ‘Zebeha’ ve ‘nehara’ gibi.

Kurbandan söz edilen yerlerde genellikle Hz. 
İbrahim’e ve hac ibadetine atıf yapıldığını da 
görmekteyiz. Bu da Hz. İbrahim’in Allah’a 
yakınlığının bir model olarak sunulması, hac 
ibadetinin de Allah’a yakınlaştırmayı yoğun-
laştırıcı özelliğinden dolayı olsa gerektir. 

‘Kurban’ bayramına Arapça’da ‘’ıydu’l-adha’ 
denir. ‘Adhâ’ kelimesi Kur’an’da yer alma-
maktadır. 

Kurban kesme zamanına ‘eyyam-ı nahr’ de-
nilir. Bu günler aynı zamanda hac zamanıdır 
ki Zilhicce ayının 10-13. günleridir. 

Kurban kelimesi, maddi ve manevî her türlü 
yakınlaşmayı anlatır. Ancak İslâmî litaratür-
de kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeydir. Özel 
olarak Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet 
amacıyla belli vakitte, bellirli hayvanları kes-
meyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. 

İslâmda ibadet amacıyla kesilen hayvana 
‘udhiyye’, eti için kesilen hayvana da ‘zebiha’ 
denir. Kurbanın ‘udhiyye’ diye adlandırılma-
sının, Kurban bayramı namazından sonra 
kuşluk (duhâ) vaktinde kesilmesinden dola-
yı olduğu söylenmiştir.

Kur’an’da genel olarak ibadeti ifade eden ve 
aynı kökten gelen ‘nesîke, nüsük ve mensek’ 

İ N C E L E M E

Kur’an’da “Kurban” Kavramı

İSLÂM’DA KURBAN 

KESME İBADETİNİN TİPİK 

ÖRNEĞİ HZ. İBRAHİM’İN 

(AS) OĞLU İSMAİL İLE 

DENENMESİ OLAYIDIR.

HÜSEYİN KERİM ECE
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kelimeleri de özelde kurbanı veya kurban ke-
sim yerini ifade ederler.

Hac ve umrede kesilen kurbanlara ‘sevkedilip 
götürülen, sunulan şey’ anlamındaki ‘hedy’ 
veya büyük baş ve küçükbaş oluşuna göre 
‘bedene’ denilir (Güç, A., TDV İslâm Ansik-
lopedisi, 26/433).

Yakın olmak fiili

Kurban kavramı, Arapçadaki (yakınlık anla-
mına gelen) ‘karuba/ kurbet’’ten ‘fu’lan’ vez-
ninde bir kelimedir. Bu vezin yerine göre 
isim, yerine göre mastardır.  

‘Karube’ sözlükte, uzaklığın zıddı olarak me-
kan, zaman, nisbet, mesafe, ilgi ve kök/asıl 
açısından yakınlaşmayı ifade eder. (Isfehânî, 
Müfredat, s: 601)

Kur’an’da fiil olarak farklı formlarda kullanıl-
mıştır. 

- Yasak anlamında; (En’am 6/152, İsra 17/34, 
Bakara 2/35 ve 222.

- Zaman olarak yakınlık, (Enbiya 21/1)

- Nisbet/nesep açısından yakınlık, (Akraba, 
kurbâ, zevi’l-kurbâ, kurubat gibi). (Nisa 4/7, 8, 
37, Nur 24/22, Rûm 30/38 ve diğerleri)

- İtibar açısından yakınlık, (Nisa 4/172) Hz. 
İsa’ya (as) (Âli İmran 3/45, A’raf 7/114, Şuara 
26/42, Mutaffifîn 83/28)

- Korumak/gözetmek açısından yakınlık (A’raf 
7/56, Hûd 11/61, Sebe’ 34/50, Kâf 50/16) an-
lamlarında kullanıldığını görüyoruz.

Hadislerde de Allah’a yaklaşmak aynı fiille 
anlatılıyor. 

Ebu Hureyre’nin rivâyetine göre Peygamber 
(sa); Allah (cc) kul için, onun Allah’ı nasıl dü-
şündüğü gibidir. O Allah’ı hatırlarsa, Allah da 
onu hatırlar.  Kim Allah’a yakın olursa, Allah 
ona ondan daha yakın olur diye haber veri-
yor (Buharî, Tevhid/15, 35. Müslim, Zikr/2, 
Tevbe/1).

Yine Ebu Hureyre’nin rivâyetine göre Pey-
gamber (sav) kulların Allah’a farz ibadetlerle 
yakın olabileceklerini, nafile ibadetlerle de 

bu yakınlığı daha da ileri götürebileceklerini 
söylüyor (Buharî, Rikak/38).

Allah’a yakınlık hiç bir zaman mekân açısın-
dan düşünülmez. Zira Allah (cc) zamandan 
ve mekândan münezzehtir. Burada Allah’a 
yakınlıktan maksat O’nun lutfuna ve keremi-
ne, affına ve bağışlamasına, rızasına ve sevgi-
sine yakın olmak, yani layık olmaktır. 

Kur’an’da kurban

İslâmda esasen her türlü ibadet, dua ve zikir 
kulu Allah’a yaklaştırır. Kurbana aynı mana-
nın yüklenmesi; onun ciddi bir sunum olma-
sından, Hz. İbrahim’in (as) fedakârlığını sem-
bolize etmesindendir.    

Kur’an’da; birçok sûrede doğrudan doğru-
ya dinî terim anlamındaki kurban ibadetini 
konu eden âyetler bulunmaktadır.

Bu ayetlerden bir kısmı, hac ibadetinin bir 
parçası olan ‘hedy’ kurbanlarıyla ilgili; bir 
kısmı, başlı başına bir ibadet olan ‘udhiyye’ 
kurbanıyla ilgili; bir kısmı ise, genel anlamda 
kurban ibadetinin esasları hakkındadır.

Sözlük anlamıyla kurban

Bir âyette ‘kurubât’ şeklinde geçen kelime, 
ibadet anlamındaki (udhiyye, nüsük gibi) 
kurban’ı değil; yakınlaşmak, yaklaşmaya ve-
sile olan şey anlamında kullanılmıştır (Tevbe 
9/99).

Bazı insanlar kendilerini Allah’a yaklaştırır 
ümidiyle ara tanrılar icat ederler. Sonra da 
onlara ilah diye tapınırlar. Halbuki onların hiç 
bir faydası olmadığı gibi, yarın hesap günü 
onları yüzüstü bırakacaklar (Ahkaf 46/28). 

Bu âyette geçen ‘kurban’ kelimesinin ‘yaklaş-
tıran’ anlamında kullanıldığını görüyoruz. 

Kitap ehlinden bir kısmı “ateşin yediği bir 
kurban” getirmedikçe son elçiye iman etme-
yeceklerini söylediler (Âl-i İmran 3/183). 

Burada “ateşin bitirdiği bir kurban” İsrail 
oğulları tarihindeki bir kurban olayına işa-
ret etmiş olabilir (M. Esed, Meâl ve Tefsir, s. 
1/128). 
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Olay şöyle: Kitab-ı Mukaddese göre İsrailo-
ğulları zamanında Allah’ın peygamberi İlya, 
onlara iki ilâha tapmalarının yanlış olduğunu 
söyleyerek, peygamberliğinin belgesi olarak 
kurban adamayı teklif etmişti. Baal putunun 
elçisi ile birlikte birer boğayı kurban olarak 
adadılar.  Onun kurbanını gökten inen bir 
ateş yeyip bitirdi. Karşı tarafın kurbanı kabul 
edilmedi (1. Krallar 18/20-40).

Âdem’in (as) iki oğlunun Allah’a sundukları 
şey de ‘kurban’ kelimesi ile anlatılıyor.

“VE ONLARA gerçeği göstermek için Âdem’in 
iki oğlunun kıssasını anlat; nasıl ikisinin birer 
kurban sunduklarını ve birinden kabul edildiği 
halde diğerinden kabul edilmediğini. [Onlardan 
biri, Kâbil,] “Seni mutlaka öldüreceğim!” demişti. 
[Kardeşi Hâbil] cevap vermişti: “Unutma ki Al-
lah, yalnız O’na karşı sorumluluk bilinci duyan-
ların/takva sahiplerinin [kurbanı]nı kabul eder.”  
(Maide 5/27). 

Burada hem kurban ibadetinin ilk örneğini, 
hem de bu ibadetin arka planındaki hikmeti 
görüyoruz. 

Âdem’in çocuklarının kurban sunma olayının 
sebebi Kur’an’da anlatılmıyor. Ancak yorum-
cular kendilerine göre pek çok ihtimalden 
bahsediyorlar. 

Âyet ise kurban olayındaki ‘takva bilinci-
ne’ vurgu yapıyor. Buradaki vurgu ile Hacc 
Sûresi’nin 34. âyeti arasında bir bağlantı var-
dır. Kurbanların etleri veya kanları değil, hak-
kıyla ibadet eden kulların samimiyeti (takva-
sı) Allah’a ulaşır. 

Her iki kardeşin neye/kime kuvvetli bir biçim-
de bağlı olduklarını ortaya koyan ölçü Allah’a 
adadıkları ‘kurban’ idi. Bu kurban adama ola-
yı bu ‘Allah’a yakın olma’ bilinci ortaya koya-
cak bir mihenk taşı idi.

Bu aynı zamanda Kur’an’ın muhataplarına 
da bir uyarıdır. Kim, neyi, ne kadar ve hangi 
amaçla adarsa, onun karşılğını kazanır. 

Tevhidî kurban tasavvuru (nüsük)

Nüsük kelimesi ‘nesike’ kelimesinin çoğulu-
dur ve kimilerine göre kesilen hayvan, kimi-

lerine göre de Allah (cc) için yapılan ibadetler 
demektir. Nitekim yaptığı ibadetlerle Allah’a 
yaklaşan kişiye de aynı kökten gelen ‘nâsik’ 
denilir (Kurtubî, Tefsir, 1/1264). 

‘Nüsük’ kelimesi Kur’an’da fiil, isim olarak 
altı yerde geçmektedir. 

Aynı kökten gelen ‘mensek’; Özelde ‘hacda 
kesilen kurban’, genelde ‘hacca özgü ibadet-
lerin her biri’ ya da ‘bunların yeri ve zamanı’ 
anlamına gelir.

Bu bağlamda ‘nüsük’ ile hac ibadetinin bir 
parçası olan kurban kasdedilmektedir. Cahi-
liyye döneminde hac zamanı putlar için ke-
silen kurbana el-‘ıtr veya (‘atire) adı verilirdi. 
Kur’an onların yerine mensek ve türevlerini 
kullanarak yepyeni bir kavramlaşmaya gitmiş 
ve bununla cahiliyye kurban kültünden farklı 
olarak tevhidî kurban tasavvuru oluşturmaya 
çalışmıştır (M. İslamoğlu, Meâl, s. 648).

Allah (cc) kurban kesmeyi iman eden bütün 
ümmetler için bir ibadet eylemi olarak emret-
miştir. Böylece eti yenen hayvanları keserken 
Allah’ın adını ansınlar diye. (Hacc 22/34).

Bu âyette geçen ‘nüsük’ kelimesini pek çok 
Türkçe meâl kurban olarak, Elmalılı ise ‘ma’bed/
ibadet edilen yer’ olarak tercüme ettiler. 

Hac Sûresi’nin 67. âyetinde geçen ‘nüsük’ keli-
mesi ise ‘kurban’ olarak anlaşılmamıştır. Bura-
daki ‘nüsük/mensek’ kelimesi Türkçe meâllerde; 
ibadet tarzı, din, şeriat, ibadet yolu ve yöntemi, 
ibadet şekli şeklinde tercüme edilmiş.

Kur’an Hz. İbrahim’in şöyle dua ettiğini haber 
veriyor:

“De ki: Şüphesiz benim namazım, nüsük’üm 
(ibadetim), hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin 
Rabbi Allah içindir.” (En’am 6/162).

Bu âyetteki ‘nüsük kelimesine Diyanet Vakfı 
meâli ‘kurban’,  Elmalılı, S. Ateş, S. Yıldırım, 
M. İslâmoğlu ve diğer pek çok meâl ‘ibadetle-
rim’ anlamını vermişler.

Mensek kelimesinin çoğulu ‘menâsik’tir. Bu 
da haccı oluşturan ibadetlerin alemi olmuştur 
ve ‘menâsikü’l-hacc/hac menâsiki’ şeklinde 
bilinmektedir.  
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Bakara Sûresinin 128. ve 200. âyetlerinde 
geçen ‘menâsik’ kelimesi ise daha çok ‘ibadet 
yolları’ şeklinde anlaşılmıştır. 

Bakara Sûresi’nin 196. âyetinde geçen kur-
banla (nüsük), kurban bayramında kesilen 
kurban kastedilmeyip, haccın ifası esnasın-
daki bir noksanlıktan (ihsar) dolayı kesilme-
si gereken kurban kastedilmektedir. Türkçe 
meâllerin pek çoğunda buradaki nüsük’e kur-
ban anlamı verilmiş.

Nüsük kelimesi bazı hadislerde de kurban 
anlamında kullanılıyor (bak. Müslim, Edahi 
6, 7).

Hedy (hac kurbanı)

Hedy; sevkedilen, götürülen anlamından ha-
reketle; deve, sığır ve davar cinsinden Kâbe’ye 
hediye edilen kurbanlıklara verilen addır. İl-
gili âyetlerde bu anlamda yer almaktadır (bak. 
Bakara 2/196, Maide 5/97, Fetih 48/25). 

el-Büdn (iri kurbanlıklar)

‘Büdn’, bir âyette yer almaktadır (Hac 22/36).

‘Büdn’ ‘bedene’nin çoğuludur. ‘el-Bedene’; iri 
ve semiz kurbanlık develere verilen bir isimdir. 
Ki kurbanlık develer hakkında kullanılırdı. 

‘el-Büdn’ kelimesinin sığırlar hakkında kul-
lanılıp kullanılmayacağı tartışılmış. Pek çok 
alime göre mükellef eğer kurban edecek bir 
deve bulamazsa, ya da bulduğu halde buna 
gücü yetmezse, bunun yerine sığır kurban 
edebilir.

Genel görüşe göre; ‘el-hedy’, deve ve sığır cin-
sinden Kâbe’ye hediye olarak gönderilen kur-
banlıklar; ‘el-büdn’ ise, kurbanlık develerdir.  

Bu âyette geçen ‘savaffe’ kelimesi de el-
büdn’ün/kurbanlık develerin bir sıfatı olup, 
sıraya girmiş, kurban edilmek üzere sıralan-
mış demektir. 

‘el-Büdn’ hadislerde de kurban olarak geç-
mektedir. 

“Kurban olarak bir büdn (deve) yedi kişi için, 
bir sığır yedi kişi için yeterlidir…” (Müslim, 

Hac/138, 351; Ebu Davud, Edahî/6; Tirmizî, 
Hac/66, Edahi/8; İbni Mace, Edahî/5; Darimî, 
Edahî/5; Muvatta, Dahâya/9).

“(Cumanın) ilk saatlerinde mescide giden 
kişi sanki bir büdn (deve) kurban etmiş gibi 
gibi olur. İkinci saatte giden ise sanki bir sığır 
kurban etmiş gibi olur….” (Buharî, Cumua/4. 
Müslim, Cumua/10. Ebu Davûd, Tahâre/217. 
Tirmizî, Cumua/14. Muvatta, Cumua/1).

‘Büdne’, yani semiz ve etine dolgun kurban-
lık develer, cahiliye Araplarının en gözde 
mallarındandı. Ama ne yazık ki bunları put-
ları, yani kendi uydurdukları tanrıları adına 
adarlardı/kurban ederlerdi. (Şevkânî, Fethu’l-
Kadir, s. 1948). 

Yukarıdaki âyet bu tür kurbanların ve diğer-
lerinin sadece Allah adına kesilebileceğini, et-
lerinden ancak üzerlerine Allah’ın adı anılırsa 
yenilebileceğini (onlar kesilirken -Allahü ek-
ber Allahü ekber Lâilâhe illalah Allahü ekber- 
denilmesi gerekir), böyle yapmanın da aynı 
zamanda bir şükür olacağını ortaya koyuyor.

İbrahim’in kurbanı

İslâm’da kurban kesme ibadetinin tipik örne-
ği Hz. İbrahim’ in (as) oğlu İsmail ile denen-
mesi olayıdır.

“Böylece (çocuk) onun yanında koşabilecek bir 
çağa gelince (İbrahim ona): ‘Oğlum, gerçekten 
ben seni rü’yamda boğazlıyorken gördüm. Bir 
bak, sen ne düşünüyorsun?’ dedi. (Oğlu İsmail) 
dedi ki: ‘Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İn-
şaallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sonunda 
ikisi de (Allah’ın emrine ve takdirine) teslim olup 
(babası, İsmail’i kurban etmek için) onu yanağı 
üzerine yatırdı. Biz ona Ey İbrahim! diye seslen-
dik. Gerçekten son rüyayı doğruladın. Hiç şüphe-
siz biz, güzel davrananları böyle ödüllendiririz. 
Doğrusu bu, apaçık bir imtihandı. Ve ona büyük 
bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonra gelenler 
arasında ona (hayırlı ve şerefli bir isim) bırak-
tık.” (Saffat 37/102-108).

Burada inanan bir insanın en sevdiği şeyi Al-
lah yolunda feda etme fedakârlığını görmek-
teyiz.  
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Bu olaydan önce Hz. İbrahim bir kaç deneme-
den daha geçirilmiş, o da her birinden başarı 
ile çıkmıştır. Kur’an buna işaret ediliyor ve hz. 
İbrahim’in insanlara imam (önder/rehber) kı-
lındığını haber veriyor (Bakara 2/124). 

Hz. İbrahim’in güzel davranışları ve bilinçli 
kulluğu, Kur’an’da onun ‘muhsin/iyi’ olarak 
anılmasına sebep olmuştur. Bu aynı zamanda 
bütün müslümanlara ibadetlerinde ve dünya-
lık bütün işlerinde ihsan ahlâkı üzere davran-
mayı tavsiyedir. 

Kurban ibadeti bir taraftan hz. İbrahim’in ve 
Hz. İsmal’in teslimiyetini hatırlatırken, bir ta-
raftan da inanan kimsede Allah’a yakınlığın 
zirvesini sembolize eder. Müslümana Allah 
için yaptığı bütün işlerde diri bir bilinç, üs-
tün bir fedakârlık ve canlı bir yakınlık hissi 
kazandırır.

Kurbanla ilgili âyetler, bilinçli bir şekilde kur-
ban kesmeyi ve ihsan (güzel davranış) sahibi 
olmayı öne çıkarıyorlar. Kurban müslüman-
lığın sembollerindendir. Bu sembollere saygı, 
müslümandaki takva bilincinin, yani bir an-
lamda ihsan anlayışının sonucudur (Maide 
5/2, Hac 22/36). 

Kesilen kurbanların etleri ve kanları değil, 
mü’minlerin takvasının Allah’a ulaşacağı vur-
gusu (Hac 22/37), kurban ibadetindeki asıl 
amacı haber veriyor.  

“Ve Rabbin için kurban kes”

Allah (cc) Kevser Sûresinde Hz. Muhammed’e 
(sa) hitaben şöyle buyuruyor:

“Gerçek şu ki, Biziz san her türlü hayrı 
(Kevser’i) bahşeden: O halde namazı da, kur-
banı da yalnız Rabbine tahsis et! Bir başka ger-
çek de şu ki; (hayırdan) temamen kesilip kop-
muştur senden nefret eden.” (Kevser Sûresi).

Buradaki ‘ve’nhar’ fiilinin aslı olan ‘nahr’ bo-
yun demektir. Deveyi boğazından kesmek, 
yani kesmek üzere eli devenin boynuna 
koymak anlamı buradan gelir (Isfehânî, el-
Müfredât, s. 738). 

Deve ayakta iken ön ayaklarından biri bağ-
lanıp boynundan boğazlanır ki buna ‘nahır’ 

denir. Sığır ve davar cinsi üç ayağı bağlanıp 
yerde boğazlanır ki bu kesim şekline de ‘ze-
bih’ denilir. 

Bu âyetteki ‘ve’nhar’; kurban kesmek mana-
sında anlaşıldığı gibi, ellerini göğsüne kal-
dırıp tekbir almak şeklinde de anlaşılmıştır. 
(İbni A’rabî, Ahkâmu’l-Kur’an, 4/458; Cassâs, 
Ahkâmu’l-Kur’an, 3/475). 

“Rabbin için namaz kılıp kurban kes…” Yani 
hem Rabbinin sana emrettiği farz namazları 
kıl, hem de dilediğin kadar nafile ibadetlere 
devam et. Allah’a şirk koşmadığının ve sade-
ce O’na ibadet ettiğinin bir göstergesi olarak 
da kurban kes. İbadetini, kurbanını, ta’zimini 
sadece Allah’a tahsis et (Zamahşerî, el-Keşşâf, 
4/802).

Buradaki ‘ve’nhar’ fiili; ‘kurbanını keserken 
kıbleye dön’ şeklinde de tefsir edilmiştir 
(Ferrâ’, Meâni’l-Kur’an, 3/296).

Bu âyet Hz. Muhammed’in şahsında bütün 
insanlara; “namazınızı/ibadetinizi sadece Al-
lah (cc) için yapınız, kurbanınızı/adaklarınızı 
sadece Allah için kesiniz’ diye emretmektedir 
(Şevkânî, Fethu’l-Kadir, s. 1948). 

‘Ve’nhar’ emri, yani adı ve özelliği belli olan 
‘bir kurbanı yalnızca Allah adına kes’ demek-
tir. Zira şirk dinlerine inananlar, birden fazla 
tanrıya, ya da kendi elleriyle yaptıkları putla-
ra ibadet edenler, kurbanlarını çeşitli sebep-
lerden dolayı onlara adarlardı, ya da onların 
adıyla keserlerdi.

Peygamber (sa) bayram günü önce bayram 
namazını kılar, sonra da kurban keserdi. Bay-
ram namazdan önce kurban kesenlerin ‘nü-
sük/kurban kesmediklerini, fakat ev halkı 
için et temin ettiklerini açıklardı (İbni Kesir, 
Muhtasar Tefsir, 3/648; Cassâs, Ahkâmu’l-
Kur’an, 3/476).

İslâm alimleri ‘namaz kıl, kurban kes’ emrin-
den hareketle bütün müslümanların bayram 
namazı kılmalarının ve kurban kesmelerinin 
dinî bir emir olduğunu söylemişlerdir (Cassâs, 
Ahkâmu’l-Kur’an, 3/476). 
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İ N C E L E M E

“Şüphesiz, benim namazım, 
kurban ettiğim 

hayvanlar, hayatım ve ölümüm Âlemlerin Rabbi 
Allah’a aittir. Hiçbir ortağı olmaksızın… 
Müslümanların ilki olarak ben bununla 

memurum.” (En’âm 6/162-163)

GİRİŞ

İnsanlar, tarih boyunca sebebini anlayama-
dıkları tabiat olaylarından, tabiatüstü oldu-
ğuna inandıkları varlıkların hışmından ko-
runmak, onlara şükranlarını iletmek ya da 
günahlarının keffareti saymak gibi amaçlarla 
canlı cansız şeyleri onlara feda etmişler; boğa, 
sığır, kuzu, balık, tavuk, güvercin, kumru, at, 
hatta köpek ve domuz gibi canlıları ‘kurban’ 
ettikleri gibi çeşitli yiyecek içecek ve giye-
cekler de ‘takdim’ etmişlerdir. Kaynaklarda, 
bizzat insan kurban eden ‘medeniyet’lerden 
de bahsedilir… Hz. İbrahim’le birlikte bu 
geleneğin yok edilmesi yolunda büyük bir 
adım atılmışsa da Abdülmuttalib’in, sevgili 
oğlu -Hz. Peygamber’in babası- Abdullah’ı 
kurban etme teşebbüsü ve Hz. Ömer dev-
rinde hâla Nil nehrine insan kurban edildiği 
çerçevesindeki rivayetlere bakılırsa, bu uy-
gulamanın yer yer devam ettiği anlaşılmak-
tadır. İslâmiyet de ‘kurban’ ibadetinin ifa 
edildiği bir iklimde doğmuştur. Ancak bu 
ibadet tahrif edilmiş bulunuyordu… Allah 
adına değil, taş, ahşap, maden vs. heykel-
lerle sembolize edilen varlık/şahıslar adı-
na kesiliyor ve -dikilitaşlar üzerine serilen 
hayvanların zamanla ağırlaşan et, yağ ve 

KURBAN KELİMESİNİN 

İLHAM ETTİKLERİ…
[Teslimiyet, Fedakârlık, Minnettarlık, Halka İyilik, Hakka Yakınlık]

ALLAH’A YAKINLIK 
KAVRAMI, ALLAH’IN 

EMİR-YASAK VE 
TAVSİYELERİNE 

AYKIRI TUTUM VE 
DAVRANIŞLARDAN 

UZAKLAŞMAYI 
GEREKTİRİR. 
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kan kokularından başka- insanlara bir fay-
dası dokunmuyordu. Nitekim Allah adına 
kesilen hayvanların etlerinden yenmemesi 
Kur’ân’da kınanmış; ne gibi bir gerekçe ile 
bu yola başvurulduğu sorgulanmıştır (En’âm 
6/119). Mekke ortamında inzal edilen Kev-
ser Sûresi’nde Hz. Peygamber’e kurban kes-
mesi emredilirken, aslında kurban ibtidaen 
emrediliyor değildi, yani yeni bir ibadet ih-
das ediliyor değildi. Aksine, amacından sa-
pan mevcut ‘ibadet’i rayına oturtmanın ilk 
adımı atılıyor; kurbanın ‘tamamen Allah için’ 
kesilmesi emrediliyordu. Aynı husus, yine 
Mekkî olan bir başka âyette şöyle vurgulan-
dı: “De ki: Şüphesiz, benim namazım, kur-
ban ettiğim hayvanlar, hayatım ve ölümüm 
Âlemlerin Rabbi Allah’a aittir. Hiçbir ortağı 
olmaksızın… Müslümanların ilki olarak ben 
bununla memurum.” (En’âm 6/162-163) Hz. 
Peygamber bu emre şüphesiz Mekke’de de 
imtisal etmiş olmakla birlikte, asıl, Hicrî 2’den 
itibaren kurban bayramlarında kurban kesme-
ye başladı ve bu uygulamayı hiç terk etmedi. 

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kurbanlık hayvan çeşitli özellikleri sebebi 
ile behîmetu’l-en‘âm, zibh, nesîke, hedy, kalâid, 
büdn ve takdime gibi isimlerle anılabilmek-
tedir. Ancak bunlar ‘Allah rızası için kamu 
yararına feda edilen can’ anlamında birleşir. 
Buna karşılık, ‘kişinin Allah’tan başkası adı-
na keserek, O’nun emrinden çıktığı hayvan’ 
fısk; bu amaçla kurban kesmek ise ihlâl ola-
rak nitelenmiştir. Kurbanın vakti, ‘malum 
günler’ olarak nitelenen Zilhicce’nin 10., 11. 
ve 12. günlerine tekabül eden Kurban Bay-
ramı günleridir. Kesim kuşluk vakti (duhâ) 
gerçekleştirilmekte olduğu için, kurbanlık, 
udhiyye (çğl. edâhî) olarak da adlandırılmış; 
kurban bayramına ‘îdü’l-adhâ denmiştir. Bu 
günler dışında insanın kendi kendine gerekli 
kıldığı kurbanlar da bulunmaktadır. Kurban 
etme eylemi ise kesmek/boğazlamak, kanını 
akıtmak, kan akıtarak temizlemek ve Allah’a 
yaklaşma amacıyla O’na bir şey sunmak kav-
ramları ile ifade edilir.

II. KURBAN NEDİR?

Kurban kelimesi ‘hizmeti sayesinde krala ya-
kın olan kişi’ anlamındaki kurbânu’l-melik 
ifadesinden gelir (Ragıb, el-Müfredât, “k-r-b” 
md.). Kurban, ‘sayesinde Allah’a yaklaşılan 
şey’ anlamına gelmekle birlikte, ‘malum iba-
det amacı ile hayvan kesmek ya da kesilen 
hayvan’ anlamıyla terimleşmiştir. Kurban, 
‘sevdiği’ yüce varlık için ‘sevdiği’ni feda etmek, 
kanını akıtmaktır. Fıkıh nokta-i nazarından; 
kan akıtma ya da cana kıyma / kan akıtma 
unsurunun bulunmadığı bir ibadete kurban 
değil, sadaka, iâne vs. denir. Yani, cana kıyma 
eyleminin bulunmadığı fedakârlıklar da birer 
yakınlık vesilesidir, ancak Kur’ân bunlar için 
‘kurbân’ kelimesini değil kurbe kelimesini 
kullanmıştır. Kurbe ‘kişiyi Allah’a yaklaştıran 
her tür tutum, davranış ve eylem’i içerir. Kur-
ban Bayramı dışında da kurban yükümlülü-
ğü doğabilir; bu mükellefiyeti doğuran farklı 
sebeplere bağlı olarak kurbanın adak, akîka, 
tatavvû, şükür, kabir, ceza ve keffaret kurbanı 
gibi çeşitleri varsa da ‘kurban’ denince, ergen 
ve mukîm Müslümanların, Kurban Bayramı 
günlerinde belli bir zenginlik (85 gr altın) 
içerisinde bulunmak şartıyla Allah rızası için 
kestikleri kurban anlaşılır.

Kurban, salt cana kıyma anlamı ile dinin temel 
ibadetleri arasında yer almaz; hatta ‘gerekli’liği 
de tartışmalıdır. Ancak İslâmiyet’in öngördü-
ğü kurban; iman, tevhit, ittikâ / takva, ihsân, 
birr ve tezkiye/zekât gibi dinin en önemli ilke-
lerini bünyesinde barındırmaktadır:

(i-iii) Kurban her şeyden önce iman, tev-
hit ve takvadır. Çünkü kişi varlığına, birli-
ğine inandığı Rabbi adına kesmekte; yegâne 
tanrı olarak tanıyıp benimsediği ‘Allah’a 
yaklaşmak ve O’nun azap ve gazabından 
kendini kurtarmak istemektedir (ittikâ). 
Kurbanlar kesilirken, Hz. İbrahim’in müş-
riklerle ilişkisini keserken (teberrî) söylediği 



23

Kur’ani Hayat
KASIM’09
SAYI 9

MURAT 
SÜLÜN

Kurban Kelimesinin 
İlham Ettikleri

“Ben, samimi bir muvahhit olarak, varlığımı 
gökleri ve yeri Yaratan’a yönelttim. Müşrik-
lerden de değilim!” (En’âm 6/79) beyanı tek-
rarlanmaktadır ki, iman ve tevhidin en açık 
ifadesidir. “Biz her ümmete bir kurban meş-
ru kıldık; o halde, kendilerine Allah’ın nasip 
ettiği hayvanları malum günlerde keserken 
(sadece) O’nun adını ansınlar. Sizin tanrınız 
bir tek tanrıdır; o halde, sadece O’na teslim 
olun. (Rasûlüm!) Sen de mütevazı olanları 
müjdele.” ve “(Başkası adına değil) Allah adı-
na kesilen hayvanlardan yiyin, şayet O’nun 
âyetlerine iman etmişseniz!” âyetlerinde (Hac 
22/34; En’âm 6/118) de kurban bağlamında 
asıl tevhit ve iman vurgulanmaktadır. Kurban-
dan Allah’a ulaşan yegâne şey, kurban kesen 
kişinin takvasıdır; Allah’ın ne ete ne de kana 
ihtiyacı vardır; Allah sadece takva sahiplerinin 
amelini kabul eder (Hac 22/37; Maide 5/27). 
Kurban keserken gösterilmesi gereken bu dik-
kat ve özen, kurbanlığın Allah’ın sembollerin-
den ( ) biri olarak görülmesi ile de 
alâkalıdır: “Her kim Allah’ın simgelerine saygı 
gösterirse, bu, şüphesiz kalplerin takvasından 
ileri gelmiştir (…) Bu iri cüsseli kurbanlıkla-
rı da sizin için Allah’ın simgelerinden kıldık.” 

(Hac 22/32, 36) Öte yandan, Yahudilere ‘düve’ 
kestirilmesi örneği de bu çerçevede anılmaya 
değer. Kur’ân’ın en büyük sûresinin, tevhit 
çerçevesindeki bir olayın kahramanı olan ‘ba-
kara/düve’ ile alâkalı pasajdan (67-71. âyetler) 
hareketle adlandırılmış olması ilginçtir. 

(iv-v) Yine bu bağlamda kurban eylemi bir şü-
kür ve tekbîrdir; yani, Allah’ı en büyük varlık 
olarak tanıyıp O’nun verdiği nimetlere minnet-
tar kalabilmenin ifadesidir (Hac 22/36-37).

(vi) Kurban salât ile de derinden ilişkili bir 
ibadettir. İnsanın Allah’a en yakın olduğu za-
man secde hâli olup namazın ‘müminin mira-
cı’ sayılması bu ibadetin insanı Allah’a ruhen/
manen yaklaştırması hasebiyledir. Ayrıca, kur-
ban kesilirken de Allah’a dua edilmekte, tıpkı 
namazda olduğu gibi bir araya gelinerek sos-
yal ve siyasî dertlere derman aranmaktadır.

(vii) Kurban ile aynı zamanda nefislerin 

tezkiye edilmesi hedeflenmektedir. Hz. Pey-
gamber, “Kestiğiniz kurbanlarla nefsinizi 
arındırın.” buyurmuştur (Tirmizî, Edâhî 1). 
Kurbanda hedef Allah’a yaklaşmaktır. Allah’a 
yakın olabilmek, O’nun sevgi ve rızasına 
erebilmek sadece kurbanın değil, ibadetle-
rin tamamının ortak gayesidir. Elbette, bu 
ibadetlerin zahirî/dış yönü değil, ifa edilir-
ken taşınan halis niyet, arınma ve yaklaşma 
arzusu… Kasabın da yaptığı hayvan kesme 
işlemini kurbana çeviren, işbu niyet olduğun-
dan, sırf şahsî protein ihtiyacını gidermek, 
kavurma yapıp ara sıra yemek vb. amaçlarla 
karışık niyetler kurbanın ruhuna uymaz.

(viii) Kurban kesen, yani Allah’a yaklaşmak 
için O’nun meşru kıldığı bir cana kıyan kişi, 
hem arzu ve ihtiraslarını hem de tutkuyla 
bağlandığı şeyleri O’na feda edebilmektedir. 
Yine, kesilen hayvanın gerekli şartları taşıma-
sı, birtakım eksik ve kusurlardan uzak olması 
gerekir. Çünkü insanlar ‘iyi’liğe (birr) ancak 
sevdiklerinden feda edebildikleri takdirde 
ulaşabilmektedir. Özünde iyi olanların bu 
‘iyi’liklerini başkalarına da tattırmaları (ihsân) 
anlamına gelen kurbanda, insanlar; “… on-
lardan hem kendiniz yiyin hem de, kanaat 
edip istemeyene de, hâlini arz edip isteyene 
de yedirin.” (Hac 22/36) buyruğuna uyarak 
kestikleri kurbanın etinden hem kendileri 
yararlanmakta hem de başkalarına tasadduk 
etmektedirler ki bu yönüyle kurban ‘başkası-
nı kendine tercih edebilmek’ demektir (îsâr). 
Al-i İmrân Sûresi’nin (3) 183. âyetindeki 
‘Ateşin yiyeceği/yakacağı bir kurban’ ifadesi, 
İslâmiyet’ten önce Tanrı’ya sunulan kurban-
lardan insanların yararlan-a-madığını îhâm 
ediyor. Oysa İslâm’da kurbanın hiçbir şeyi sa-
tılmaz; ihtiyaç sahiplerine, akraba-i taallukata 
ve konu komşuya meccanen dağıtılır… Aslın-
da, Allah’a da böyle yaklaşılmaktadır; Hakk’ın 
rızası halkın rızasında gizlidir. Allah’ın ihsan 
sahiplerini sevdiği ve O’nun rahmetinin, ih-
san sahiplerine yakın olduğu bildirilmiştir; 
böyleleri Allah’ın inayet ve riâyeti altındadır. 
Yaptığı işi ‘Allah bilinci’ ile en güzel, en kaliteli 
bir şekilde yapan kişi, Allah tarafından sevil-
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mekle kalmaz, insanlar tarafından da sevilir. 
Bu çerçevede kurbana ve çevreye de iyi dav-
ranılması gerekmektedir. Yani, hayvanı, rahat-
lıkla can verebilmesini sağlayarak kesmek ve 
kestikten sonra etrafı temizlemek…

(ix) Kurban-hac ilişkisi aşikârdır. Bu iki iba-
det aynı günlerde ifa edilmekte; Zilhicce’nin 
10’unda, hac menâsikinin ziyaret tavafı ile bir-
likte bitmesini müteakip kurbanlar kesilmek-
tedir. Bilindiği gibi, aynı hac döneminde önce 
umre yapıp daha sonra hac için tekrar ihrama 
girerek hac merasimini ifa eden ya da ihrama 
girerken hac ve umreye birlikte niyet eden 
kişiler kurban kestiği gibi, hac gereklerinden 
birini yerine getirmeyen veya ihram yasakla-
rından birini çiğneyen kişiler de ceza olarak 
kurban kesmek durumunda kalmaktadırlar.

III. AMAÇ ALLAH’A YAKLAŞMAK

Tıpkı salât ve zekât gibi, kurban da gayesi 
esas alınarak adlandırılmış bir ibadettir. An-
cak bu gayeyi ifade eden ‘Allah’a yaklaşma’ 
tabiri mecazîdir. Bir ismi de el-Karîb (Yakın) 
olan yüce Allah, insana her hâlükârda şah-
damarından daha yakındır (Kâf 50/16). O 
halde, kurban vb. ibadetlerde daha özel bir 
yaklaşmadan söz edildiği açıktır: 

Allah’ın insana yakınlığı mekânla ilgili olma-
yıp, insanı sevmesi, ona lütfedip ihsanlarda 
bulunması, ona adeta akıtması demektir. Ku-
lun Allah’a yakın olması da öncelikle O’nu 
sevmeyi gerektirir; Allah’ı sevmek ise O’na 
itaat ederek kendi iradesini O’nun iradesine 
tâbi kılmak demektir. Allah’a yakın bir kul, 
Allah’ın ilim, hikmet, merhamet, izzet, güç 
kuvvet vb. sıfatlarının çoğuna sahip olan ki-
şidir; bu da cehalet, gazap, hafifmeşreplik, 
bedenî ihtiyaçlar gibi kirleri beşerî takat öl-
çüsünde izale etmekle gerçekleşir; bedenî de-
ğil, ruhanî bir yakınlıktır (Ragıb, el-Müfredât, 
“k-r-b” md.). İnsan, Rabb’inin ahlâkı ile 
ahlâklanıp O’nun güzel ism-i şeriflerini ken-
di varlığında ne kadar tahakkuk ettirebiliyor-
sa, O’na o kadar yakınlaşabiliyor demektir. 
“Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir 
adım yaklaşırım…” kutsî hadisinde (Buhari, 

Tevhid 5), işbu anlama dikkat çekilmiştir. İn-
san bu ruhanî hâle erdiğinde Kur’ân’ın mu-
karreb dediği kişilerin arasına girer. Bu kelime 
Türkçe’ye ‘gözde’ ya da ‘has’ olarak çevrilebi-
lir. (Allah’ın gözde/has kullarının özellikleri 
Furkan Sûresi’nin (25) 63-75. âyetlerinde 
dile getirilmiştir.) Şüphesiz bu, nâma tapulu 
daimi bir hâl değildir; söz konusu yakınlık, 
birtakım yanlışlar yüzünden kaybedilme ris-
ki ile karşı karşıyadır. İmam Matüridî’nin de 
belirttiği gibi, Kur’ân’ın müjde ve tehditleri, 
o hâl kişide devam ettiği sürece geçerlidir 
(Matüridî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, İstanbul 2007, 
nşr. Topaloğlu-Sülün, IX, 173); bir kez müj-
deye nail olan ebediyen kurtulmuş olmaya-
cağı gibi, ilahî ikaza/tehdide muhatap olan 
da ebediyen lânetlenmiş olmaz; tevbe ederek 
durumunu düzeltebilir.

Kurbun en yüksek hâlinin, ‘Allah’tan başkası 
ile alâkanın kesilip gönlün tamamen sevdiği’ 
[c.c.] ile dolu bulunması’ olduğu söylenmek-
le birlikte (Tehanevî, Keşşaf, “k-r-b” md.), 
daha ziyade sufilerce öngörülen bu rütbeye 
ulaşmak hem imkânsız denecek kadar zor-
dur hem -aslına bakılırsa- gerekli değildir. 
İslâm bir ruhbaniyet olmayıp müntesiplerin-
den dinî-dünyevî her şeye hakkını verme-
mizi ister; tıpkı Hz. Peygamber gibi… Yine, 
Allah’a yaklaşma adına dinin makâsıdı değil, 
teferruâtı, yani nafileler, daha fazla öne çı-
karılmakta ise de bir kutsî hadiste “Kulum, 
Benim kendisine farz kıldıklarımdan daha se-
vimli hiçbir şey ile Bana yaklaşamaz”  buyrul-
muştur (Buhari, Rikâk 38). Ancak bu vurgu-
landıktan sonradır ki, nafilelerin insanı Allah’a 
yaklaştırdığına dikkat çekilmiştir. Şunu da be-
lirtelim ki; Allah’a yakınlık kavramı, Allah’ın 
emir-yasak ve tavsiyelerine aykırı tutum ve 
davranışlardan uzaklaşmayı gerektirir. Her 
‘iman’ nasıl aynı zamanda bir ‘ret ve inkâr’ ise 

(Bakara 2/256; Nisa 4/60) her yakınlaşma da 
bir uzaklaşmadır. Bir şeyler reddedilmedikçe 
imana erilemediği gibi, bir şeylerden uzakla-
şılmadıkça da O’na yaklaşılamamaktadır.

İnsanı Allah’a yaklaştıran, ne malıdır ne de 
evlâdıdır; evlâtta iman ve amel-i salih bu-
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lunursa; mal da iman ve salâh uğrunda 
harcanırsa ne âlâ… (Bkz. Sebe’ 34/37). Bir 
peygamberin neslinden gelmek, falan hoca 
efendinin, feşmekân şeyhin ya da müftünün 
akrabası olmak insanı Allah’a yaklaştırma-
maktadır. Allah’a toplum ya da millet olarak 
değil, ferdî olarak yaklaşılır; bu tür aidiyet-
ler Allah katında geçerli değildir. Hiç kimse 
“Ben falanca ümmettenim, elbette Allah’a ya-
kınım!” diyemez; dese de bu, kuruntudan öte 
gitmez (Bkz. Nisa 4/123-125). Sürekli vahye 
muhatap olan Yahudiler bile, atalarının pey-
gamber olmasından da hareketle, ‘Allah’ın 
sevgili kulları’ hatta -mecazen- ‘oğulları’ ol-
duklarını iddia ettiklerinde, Kur’ân’da kendi-
lerine şu cevap verilmiştir: “Günahlarınız yü-
zünden size ne diye azap ediyor öyleyse?!”, 

“Madem O’nun diğer insanlardan farklı özel 
velîlerisiniz, haydi ölmek istesenize!” (Nisa 
4/18; Cum’a 62/6) 

Allah katında güç-kuvvet, mal mülk, gü-
zellik/yakışıklılık, makam mevkî, servet ü 
sâman gibi insanlarca değerli görülen şey-
ler değil, güvenlik, barış, salâh, hak, adalet, 
hoşgörü, insan sevgisi, vazife, sorumluluk, 
özveri gibi şeyler geçerlidir. “Abdin Hakk’a 
takarrubu halk ile sulh olduğu miktardır.” 
Hakka hukuka riayet etmeyen, çevresi ile 
uyumsuz, insan sevgisinden yoksun, eşiyle 
dostuyla kavgalı, insanlarca sevilmeyen bir 
insanın Allah’a yakınlığından bahsetmek 
zordur. Hele, elinden, dilinden ve belinden 
insanların sâlim olmadığı, çevresindekileri 
can-mal-namus-akıl-inanç emniyetlerini ihlâl 
eden bir kişinin bırakın Allah’a yakınlığını, 
mümin ve Müslüman olduğu dahi söylene-
mez. Şüphesiz, bunu söyleyenler vardır, ama 
söyledikleri, ‘siyasî mülâhazalarla birtakım 
çevrelere atraksiyon yapmak’tan öte gitme-
mektedir. -Tevbe hakkı elbette bakidir.- 

IV. KURBAN; İSTİSMARA 
MÜSAİT BİR ZEMİN
Kurban; yanlış anlamalara da son derece 
müsait bir zemindir. Çünkü insanlık Allah’a 
yaklaşma amaçlı çeşitli usulsüz davranışlar 
sergileyegelmiştir.

(i) Bazıları; kurban edilemeyecek canlıları 
kurban adı altında ‘katl’ederken, bazıları da 
kurban edilmeye müsait hayvanları Allah’tan 
başkası adına keserek murdarlaştırmaktadır 
(Bkz. Bakara 2/173; Maide 5/3; En’âm 6/145; 
Nahl 16/115). 

(ii) Yine, tek tük de olsa, insan kurban etmeye 
kalkışanlar olabilmektedir. Dinî duyguların 
şiddetinden kaynaklandığı sanılan bu yanlış, 
esasen kişinin marazî/psikolojik rahatsızlı-
ğından ve cahilliğinden kaynaklanmaktadır. 
Ancak her Kurban Bayramı vaazında “Atamız 
İbrahim, Allah’ın emrini yerine getirmek ulvî 
gayesiyle bıçağı oğlunun boynuna vurur! Fa-
kat Allah’ın işine bakın ki, bıçak kesmez. Hz. 
İbrahim; ‘Allahallah! Neden kesmez ki acaba, 
kesme özelliği mi yok bunun?!’ deyip bıçağı 
yanındaki taşa çalınca, taş ikiye ayrılıverir! Bı-
çağı ciğerpâresinin boynuna bir daha vurur, 
bir daha vurur, fakat nafile… Taşı bile ikiye 
bölen(!) o sert çelik, körpe bir boynu kese-
memektedir. Bunun üzerine, elinde bir koç 
ile Cebrail göklerden yanlarına süzülür ve…” 
diye anlatılan, gerçeklerle hurafelerin birbiri-
ne karıştığı kurban kıssası da bunu tetikliyor 
olabilir. Oysa Kur’ân bu kıssayı insan kurban 
etmenin Allah’ın bir emri olmadığı bağlamın-
da anlatmaktadır (Bkz. Sâffât 37/100-111). 
Dinler tarihinde tevhit katarının lokomotifi 
sayılabilecek kadar önemli bir yeri bulunan 
Hz. İbrahim devrinde, insanlar, çevrelerinin 
de etkisi ile Tanrı’nın kendilerinden böylesi-
ne ağır bir fedakârlık beklediğini zannetmiş, 
hatta buna iyice kanaat getirmiş olabilirler. 
İşte, ‘Rahman Allah’, insanlardan asla böyle 
bir vahşet beklemediğini Hz. İbrahim örne-
ğinde insanlığa anlatmıştır. Kur’ân’ın Hz. İb-
rahim ve oğlu bağlamında medhettiği teslimi-
yet, iman, sabır ve ihsan, bu iki kutlu insanın; 
bir rüyanın sübjektif yorumuna dayanarak 
Allah’ın emri zannettikleri bir hususta bo-
yunlarını büküp ne kadar ağır olursa olsun 
o işi yerine getirmeye çalışmalarıdır. Yoksa 
Allah bir şeyi önce emredip sonra bundan 
vazgeçmiş olacaktır ki, O, bu tür ‘abes’lerden 
münezzehtir. İlahî kelâm bu tür değişiklikle-
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re kâbil değildir. Nitekim Hz. İbrahim, tevhit 
tarihinin ikinci büyük kilometre taşı olmakla 
birlikte, tıpkı kavmi gibi, ilkin gökcisimle-
rine perestîş edip yıldızları, Ay’ı ve Güneş’i 
tanrı addetmiş, fakat zamanla Allah vergisi 
akıl ve muhakeme gücüyle bunlardan soğu-
yarak tek tanrı inancına ulaşmıştır. [Gerçi, bu 
örnekte de Hz. İbrahim’in, sırasıyla yıldızla-
rı, Ay’ı ve Güneş’i hiç tanrı kabul etmediği, 
fakat bunları tanrı addetmenin saçmalığını 
kavmine göstermek için bu yolu denediğini 
(mümâşât) söyleyen müfessirler de vardır.] 
Allah Teâlâ, elçileri aracılığı ile insanlara ger-
çekleri işte böyle anlatmaktadır. Peygamber 
de olsalar, sonuçta kendi çağlarının ürünü 
olan ve asıl değerleri o çağ esas alındığında 
anlaşılacak olan ‘elçi’leri bu beşerî format-
tan çıkartıp ‘ilahî âlem’den ‘gönderilen’ ‘ilahî 
varlıklar’ gibi görmemeyi başarırsak, Allah’ın 
onlar aracılığıyla sergilediği bu tür canlı tem-
silleri daha rahat anlayabiliriz.

(iii) Allah’a yaklaşma amaçlı en yanlış tu-
tum, belki de “Biz O yüceler yücesi varlığa 
ulaşamayız, O’nunla doğrudan ilişki kura-
mayız, isteyeceğimizi O’ndan direkt olarak 
isteyemeyiz, o halde O’nunla aramıza ara-
cı tanrılar (şefaatçiler) koyalım” şeklinde-
ki düşüncedir. Yani, şirk inancı… Kurbân 
kelimesinin, ‘hizmeti sayesinde krala yakın 
olan kişi’ manasına gelen kurbânu’l-melik 
ifadesinden türediği düşünülürse, konunun 
önemi daha iyi kavranır. Kurbân müfred 
için de çoğul için de kullanılmakla birlik-
te, çoğulu karâbîndir. Karâbînü’l-melik kra-
lın nedimleri, has adamları demektir. İşte 
müşrikler, Allah’tan başka tanrılar edinir-
ken onları ‘Tanrı’nın yakınları’ olarak mü-
lahaza etmekte (Ragıb, el-Müfredât, “k-r-b” 
md.); bu varlıkların özellikle görünmez 
olanları ( ) ile O’nun arasında nesep 
ilişkisi ihdas etmekteydiler (Sâffât 37/158). 
Kur’ân, melekler ve İsa Mesih için bu tabiri 
mukarreb kelimesi ile değiştirmiştir. Ancak 
bu, ‘aracı tanrı’larla ilgili söz konusu edilen 
anlamda bir yakınlık değildir, herkesin elde 
edebileceği ruhanî/manevî bir ‘eriş’tir. İşte, 

Kur’ân’da “Allah’ın insana şahdamarından 
daha yakın olduğu”, “Allah’ın, kulu ile kal-
binin dahi arasına girebileceği” bunun için 
anlatılır. Bunun için, “Kullarım sana Beni 
sorduklarında, Ben ‘yakın’ımdır; çağıranın 
çağrısına icabet ederim…” buyrulur ve ‘ara-
cı tanrı’lara perestîş edenlerin bunlardan 
hiçbir yarar sağlayamayacakları Kur’ân bo-
yunca defalarca vurgulanır. Hâsılı; İslâm’da 
bu tür şefaatçi tanrı inanışı bulunmamakta, 
kul ile Allah arasına hiç kimse -melek ve 
peygamber dahi- sokulmamaktadır.

(iv) Kurbanın temelinde fedakârlık olduğu, 
şehitlik -ve gazilik- de canın feda edilme-
si ile ilgili bulunduğu için -ki canın feda 
edilmesi birinde hedeflenmekte, diğerinde 
ise sonuçlanmaktadır- bu iki kavramla il-
gili bazı mülâhazalara yer vermek gerektiği 
düşünülebilir: Şehitlik -ve gazilik- kavram-
ları son derece istismara müsaittir. Şüphe-
siz, insanın, canını ve malını uğrunda feda 
edebileceği ‘değer’lerinin olması büyük bir 
mazhariyettir; hatta insanlar, biraz da aşı-
rı sevgiden, hemen kendilerini birilerinin 
yoluna kurban edivermektedirler. -Türkçe-
deki ‘kurban etmek’, ‘kurban gitmek’, ‘kur-
ban vermek’, ‘kurbanı olmak’ gibi deyim-
leri hatırlayalım.- Ancak insanın en kutsal 
varlığı canı olduğuna, mal da canın yonga-
sı olduğuna göre, insanın canını ve malını 
kim için, ne uğruna feda ettiğine dikkat 
etmesi gerekir; fedakârlığın birtakım ku-
ralları; şartları ve sınırları olduğu aşikârdır. 
“İslâm; hak uğrunda yani tevhit düzenini 
yaygınlaştırmak için canını ve malını feda 
ederek savaşmanın kutsal bir gaye oldu-
ğunu kabul etmiştir. İslâm’da şehitlik kav-
ramının son derece tutarlı ve mantıklı bir 
fikrî temeli vardır: Şehitlik hem dinî hem de 
dünyevî gayeler için insanın kendi varlığını 
yok etmeyi göze almasıdır. Bu gaye uğrun-
da ölen bir Müslüman’ın ideali, yeryüzünde 
tevhide dayalı âdil bir idare kurabilmektir. 
Müslüman’ın nazarında her ferdin İslâm’ın 
yayılmasına ve dünyada tevhitçi bir düzenin 
kurulmasına hizmet edebilmek için ayakta 
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kalması ve ilim ve amel örnekleriyle yaban-
cı kültürlerin değersizliğini göstermek üze-
re çalışıp gayret etmesi gerekir. Bunun için, 
gerektiğinde bazı fertler gaza yaparken ha-
yatlarını kaybedebilirler. Dinin yükselmesi, 
tevhit düzenini uygulayan İslâm ülkelerinin 
dengeli bir kalkınma modelini bütün dün-
yaya fiilen göstermeleriyle mümkün olur. 
İnsan bütün varlığını bu ideale hasrederek 
şahsî menfaatini hiçe saymak suretiyle şehit 
olur. Bu manada şehitlik cephelerde ölmeyi 
gerektirmez, fakat haksız egoizmin öldürül-
mesi anlamına gelir. Şehitlik kavramının bir 
kısım mutasavvıflarca çok iyi idrak edilen 
bu anlamı, maalesef tarihimizde genellik-
le ihmal edilmiştir. “Bütün mesele, hangi 
şartlar altında şehit olunacağının iyi anla-
şılmasında düğümlenmektedir (…) Savaşın 
sonunda sapasağlam geri dönmek, savaşa 
girmek yerine vatanın kalkınmasında gö-
rev üstlenmek… bunları düşünmeye alışkın 
değildik.” (Âmiran Kurtkan Bilgiseven, Din 
Sosyolojisi, İst. Filiz 1985, s. 225-26). Böy-
lece şehitler, fert olarak ölseler de cemiyet 
olarak dirilmektedirler. [Son zamanlarda 
moda haline gelen ve insanların haklı hak-
sız ayrımı yapılmadan hunharca katledildiği 
intihar eylemlerini de bu istismar zeminin-
de değerlendirmek gerekir.] Bu durumda, 
İslâm’ın öngördüğü şehitliği iyi kavramalı; 
sadece savaş alanlarında mücadele etmek 
değil, kendi benliklerimizle ve toplumu ke-
miren kurtlarla da mücadele etmek gerek-
tiğini anlamalıyız; vatan uğruna, şimdiye 
kadar yaptığımız gibi, sadece tehlike za-
manlarında hayatımızı değil, barış anların-
da bütün şahsî ve zümrevî ihtiraslarımızı da 
feda etmeliyiz. Çünkü dinî, ahlakî ve estetik 
güzelliklerin bir müzesi olan vatan (taştan 
topraktan ibaret değil, Kur’anî değerlerden 
beslenen) millî kültürden ibarettir; “belli sı-
nırlar dâhilindeki topraklar ise onun ancak 
zarfından ibaret olup asıl kutsallıkları da bu 
özelliklerinden ileri gelmektedir.” (Ziya Gö-
kalp, Türkçülüğün Esasları, hazırlayan: Meh-
met Kaplan, İst. 1990, s. 90).

SONUÇ YERİNE

İslâmiyet ‘kurban’ ibadetine aşina bir iklimde 
doğmuşsa da bu ibadet tahrif edilmiş bulu-
nuyordu. Kevser Sûresi’nde Hz. Peygamber’e 
kurban kesmesi emredilirken, aslında kur-
ban ibtidaen emredilmemişti, yani yeni bir 
ibadet ihdas ediliyor değildi. Aksine, ama-
cından sapan mevcut ‘ibadet’i rayına oturt-
manın ilk adımı atılıyor; kurbanın ‘tamamen 
Allah için’ kesilmesi emrediliyordu.

Kurban; ‘sevdiği’ yüce varlık için ‘sevdiği’ni 
feda etmek, kanını akıtmaktır. Fıkıh açı-
sından, kan akıtma ya da cana kıyma / kan 
akıtma unsurunun bulunmadığı bir ibadete 
kurban denmez. 

Kurbanda hedef Allah’a yaklaşmaktır; ama 
Allah’a yakın olabilmek sadece kurbanın de-
ğil, ibadetlerin tamamının ortak gayesidir. 
Tıpkı salât ve zekât gibi, kurban da gayesi 
esas alınarak adlandırılmıştır. Yüce Allah in-
sana her hâl ü kârda yakın olduğuna göre, 
kurban vb. ibadetlerde daha farklı bir yaklaş-
madan söz edildiği açıktır. İnsan, Rabb’inin 
ahlâkı ile ahlâklanıp O’nun güzel isimlerini 
kendi varlığında ne kadar gerçekleştirebili-
yorsa, O’na o kadar yaklaşabiliyor demektir. 

Şüphesiz bu, daimi bir hâl değildir; söz ko-
nusu yakınlık, birtakım yanlışlar yüzünden 
kaybedilme riski ile karşı karşıyadır. Kur’ân’ın 
müjde ve uyarıları, o hâl kişide devam ettiği 
sürece geçerlidir; bir kez müjdeye nail olan 
ebediyen kurtulmuş olmayacağı gibi, ilahî 
ikaza/tehdide muhatap olan da ebediyen 
lânetlenmiş olmaz. Allah’a yakınlık kavra-
mı, Allah’ın emir-yasak ve tavsiyelerine ay-
kırı tutum ve davranışlardan uzaklaşmayı da 
gerektirir. Her ‘iman’ nasıl aynı zamanda bir 
‘ret ve inkâr’ ise her yakınlaşma da bir uzak-
laşmadır. Bir şeyler reddedilmedikçe imana 
ulaşılamadığı gibi, bir şeylerden uzaklaşılma-
dıkça da O’na yaklaşılamamaktadır. 
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özlükte “yaklaşmak, Allah’a yakın-
laşmaya vesile olan şey” anlamlarına 

gelen kurban, İslamî bir terim olarak, ibadet 
maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı 
usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaç-
la kesilen hayvanı ifade eder.1 Türkçe’mizde 
kurban, Arapça’daki “udhiye” kelimesinin 
karşılığıdır. Udhiye, sözlükte kurban olarak 
kesilen veya Kurban Bayramı günlerinde Al-
lah rızası için kesilen, Cenab-ı Allah’a yak-
laşma ve yakınlaşma vesilesi sayılan hayva-
na denir.2

Hemen hemen bütün dinlerde kurban uy-
gulaması mevcut olmakla birlikte, şekil ve 
amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. 
Kur’an’da, Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a 
kurban takdim ettiklerinden söz edilir.3 Bir 
başka ayette de ilahî dinlerin hepsinde kur-
ban hükmünün konulduğuna işaret edilir.4

İnsanlık tarihi boyunca bütün semavî din-
lerde kurban ibadetinin mevcut olduğu bi-
linmektedir. Ancak zaman içerisinde, başta 
Yahudilik ve Hıristiyanlık olmak üzere bazı 
semavî dinlerdeki kurban anlayış ve uygu-

1 Ali Bardakoğlu, “İslâm’da Kurban” mad., Diyanet İslâm 
Ansiklopedisi, C. 26, TDV Yay., Ankara 2002, s.436.

2 Mehmet Soysaldı, Kur’an ve Sünnet Işığında İbadet Tarihi, 
TDV Yay., Ankara 1997, s. 289; Saffet Köse, “Kurban” mad., 
Şamil İslâm Ansiklopedisi, C. 5, İstanbul 2000, s.18.

3 Maide 5/27.
4  Hacc 22/34.
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lamaları değişikliğe uğramış, tahrif edilerek 
bozulmuştur. Semavî dinlerin dışındaki din-
lerde de, şekil ve gaye yönüyle farklılıklar 
bulunsa bile, kurban ibadetinin mevcut ol-
duğu bilinmektedir.5

Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına/yakın-
laşmasına vesile olan bir ibadettir. Kurban, 
Allah yolunda fedakârlığı, Allah’a teslimiyeti, 
sadakati ve şükrü ifade eder. Kurban ibade-
tinde bu mana vardır.6 
İnsan, kurban kesmek-
le Hz. İbrahim (as) gibi 
Allah’a ve O’nun emirleri-
ne olan sımsıkı bağlılığını 
ve gerektiğinde O’nun rı-
zasını kazanmak için her 
türlü fedakârlığa hazır 
olduğunu; Hz. İsmail (as) 
gibi kayıtsız şartsız tes-
limiyeti, büyük bir sabır 
örneğini göstermiş olur. 
Bu nedenle bütün ibadet-
lerde olduğu gibi kurban-
da da hâlis niyet ve ihlâs 
esastır.7 Nitekim Kur’an-ı 
Kerim’de, “Onların ne etleri ne de kanları 
Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin tak-
vanız ulaşır” buyrulmuştur.8 Bu bağlamda 
kurban ibadetinde; Allah’ın rızasını kazan-
ma, Allah’a tazim/hürmet duygusunu his-
setme, ibadet aşkının ve heyecanının duyul-
ması ve bu çerçevede kurbanlığa ve kurban 
kesme işlerine büyük bir özen gösterilmesi 
gerekir. Ayrıca kurban kesen ve kesilmesine 
yardım eden kimselerde de,  takva amacı ve 
bilinci bulunmalıdır ki, kesilen kurbanlar 
Rabb’imiz katında değer bulsun, makbûl 

5  Ahmet Güç, Çeşitli Dinlerde ve İslâm’da Kurban, Düşünce 
Yay., İstanbul 2003, s.37.

6  Seyfettin Yazıcı, Lütfi Şentürk, İslâm İlmihâli, 11. baskı, 
DİB Yay., Ankara 2004, s.322.

7  Zeki Duman, Beyanu’l-Hak Kur’an Tefsiri, Fecr Yay., Anka-
ra 2006, s.3.

8  Hacc 22/37.

olsun;9 Hz. Âdem’in oğulları kıssasında ol-
duğu gibi, Rabb’imiz ancak takva sahiple-
rinin kurbanını kabul eder.10  Buradan da 
rahatça anlaşıldığı üzere, diğer ibadetlerde 
olduğu gibi, kurbanda da bizi Rabb’imizin 
rızasına ulaştıracak temel unsur takva; yani 
ibadetlerin gösterişten uzak, Allah rızası için 
samimiyetle ve ihlâsla yapılmasıdır. Nitekim 
Peygamber’imiz (s) bir hadislerinde, “Amel-
lerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin 

niyeti neyse eline geçecek 
olan da odur”11 buyur-

muşlardır.

Kurban kesen insan, 
Allah’ın koruması ve hi-
mayesi altına girmekte, 
şeytanın ve nefsinin teh-
likelerinden kurtulmak-
tadır. Nitekim bu husu-
su Peygamber Efendimiz 
şöyle müjdelerler: “Ey 
insanlar! Kurban kesiniz, 
ondan akan kan nedeniyle 
Allah’tan mükâfatınızı bek-
leyiniz. Şüphesiz, kurbanın 

kanı yere düştüğü zaman, kişi Allah’ın himaye-
sine girer.”12 

Kesilen kurbanın her kılına bir sevap veril-
diği gibi, akıtılan kanın da taşıdığı mânâ şu 
Hadis-i Şerif’te belirtilmektedir:“İnsanoğlu 
Kurban Bayram’nda, Allah katında kan akıt-
maktan daha makbûl bir amel işlememiştir. O 
kesilen kurban, kıyamet günü boynuzları, kılla-
rı ve tırnakları ile Allah’ın huzuruna gelecektir. 
Kesilen kurbanın kanı yere düşmeden, Allah ka-
tında yüksek bir mertebeye çıkar. Artık kurban-
lar hakkında gönlünüz hoşnut olsun.”13

9  Duman, age., s.533. 
10  Maide 5/27.
11  Buharî, İman, 41; Müslim, İmare, 45.
12  İbni Mâce, Edâhî, 2.
13 İbni Mâce, Edâhî, 3; Tîrmizî, Edâhî, 1. 

KURBAN, TOPLUMUN TA-
MAMINI KUCAKLAYAN 
POTANSİYEL BİR GÜÇ 
KAYNAĞIDIR. ONUN-
LA EKONOMİK HAYAT 

CANLANDIĞI GİBİ, YİNE 
KURBAN NETİCESİNDE 
OLUŞAN İMKÂNLARLA 
İHTİYACI OLANLARIN 

İHTİYAÇLARI GİDERİLE-
REK İÇTİMAÎ BİR DEN-
GELENME SAĞLANIR. 
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Kurban, İslâm’da sosyal yardımlaşma ve da-
yanışma örneğinin en iyi ve en somut şekilde 
görüldüğü bir ibadettir. Yeryüzünde her gün 
yüz binlerce hayvan kesilmekte ve bunlardan 
çoğunlukla, zengin kimseler yararlanmakta-
dır. Hâlbuki kurban ibadetinde, kesilen kur-
banlardan daha çok, fakirler ve ihtiyaç sahip-
leri yararlanmaktadır.14 Zira bir hadiste de 
işaret buyrulduğu gibi15 kesilen kurbanın eti 
üçe taksim edilir; üçtebir kısmı fakirlere ve 
ihtiyaç sahiplerine verilir, üçtebir kısmı aile 
fertleriyle yenilir, üçtebir kısmı ise komşula-
ra, akrabalara ve misafirlere ikram edilir. 

Kurban, zenginlerde infak, paylaşma ve cö-
mertlik duygularını geliştirir, fakirlerde ise 
zenginlere karşı oluşan önyargıları yok eder; 
zenginlerle fakirler arasında karşılıklı sevgi, 
saygı ve muhabbet duygularını geliştirerek 
toplumsal huzuru ve barışı sağlar; yine bu 
bağlamda kurban “sosyal adalet”in gerçek-
leşmesine katkı yapar.16

 Kurban, insanın yardım etmesini kolaylaştı-
rarak dünya malına olan tutkunluğunu önler. 
Fakirlere bir dayanak olur, onları hayata bağ-
lar. Kurban; toplumda kardeşlik, yardımlaş-
ma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, kurulan 
sofralarla komşuluk ilişkilerini pekiştirir, ya-
pılan ev ziyaretleriyle zenginleri ve fakirleri 

14 Hamdi Döndüren, İslâm İlmihâli, Erkam Yay., İstanbul 
2001, s.620. 

15 Buharî, Edâhî,16; Müslim, Edâhî, 28, 29, 33; Ebu Davud, 
Edâhî, 9. 

16 Musa Hub, Her Yönüyle Kurban, Işık Yay., İzmir 2006, s.32. 

kaynaştırır, böylece aralarındaki muhtemel 
haset duygusunu tedavi eder.17

Kurban, toplumun tamamını kucaklayan po-
tansiyel bir güç kaynağıdır. Onunla ekono-
mik hayat canlandığı gibi, yine kurban neti-
cesinde oluşan imkânlarla ihtiyacı olanların 
ihtiyaçları giderilerek içtimaî bir dengelenme 
sağlanır. Kurbanlık hayvanları yetiştirenler, 
alanlar, satanlar, nakliyesini ve kesim işini 
yapanlar, derisini alıp satanlar, kasaplar, yem 
tüccarları vs. birçok insan bu vesile ile para 
kazanmakta ve geçimini temin etmektedir.  
Ayrıca kurban ibadeti, yeni hayvan soyları-
nın yetiştirilmesine imkân sağlayarak hay-
vancılığın gelişmesini önayak olur.18

Sonuç itibariyle şunları söyleyecek olursak, 
İslâm’da sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
örneğinin en iyi şekilde görüldüğü kurban 
ibadeti, aynı zamanda İbrahimî duruşun ve 
İsmailî teslimiyetin sembolleştiği bir ibadet-
tir. Kurban, Allah yolunda infakın, cömertli-
ğin, fedakârlığın ve takvanın bir nişânesidir. 
Biz Müslümanlar, kurban keserek Rabb’imizi 
hoşnut etmenin ve O’na tazimde bulunma-
nın sevincini yaşar; Hz. İbrahim’in (as) ve 
Hz. İsmail’in (as) aziz hatıralarını yâd eder; 
Rabb’imize bize böyle bir ibadeti bahşettiği 
için sonsuz hamd ü senâ ederiz. 

17 Hub, age., s.33.
18  Süleyman Uludağ, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, 

TDV Yay., Ankara 1989, s.101.
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İsmaillerimizi verebilmek 

Sözlükte “yaklaşmak” anlamında 
kullanılan kurban, Kur’an literatüründe tek 
bir ibadet için kullanılmamıştır. Allah rıza-
sını elde etmek gayesiyle yapılan her meşru 
faaliyet, hizmet1 ve kişiyi Allah’ın rızasına 
yaklaştıran bütün eylemler2 anlamında kul-
lanılmıştır. 

Tarih boyunca hemen hemen bütün dinlerde 
kurban uygulamaları olmuştur. Ancak kur-
banlıklar, kurban etme şekilleri ve amaçları 
farklı olmuştur. Bazı dinlerde bitkiler, kümes 
hayvanları hatta kuşlardan bile kurban ve-
rilirdi. Hıristiyanlar Hz. İsa’nın çarmıha ge-
rilmesini bir Kurban olarak telakki ederler. 
Bununla da insanların günahlarına karşılık 
Allah’ın Hz. İsa’yı feda ettiğine inanırlar. 

Kurban, Allah yolunda fedakârlığın ona 
teslim olmanın ifadesidir. Mü’minler Kur-
ban kesmekle, cedleri Hz. İbrahim ve Hz. 
İsmail’in şanlı hatıralarını anmakta, tazele-
mekte ve gerektiğinde kendilerinin de aynı 
teslimiyet ve fedakârlığa hazır olduklarını 
ifade etmektedirler. Kurban, fedakârlık, ihlâs 
ve cömertliğin sembolüdür. Kişilik kazanıl-
masında da etkisi büyüktür. 

Kurban, gerektiğinde canan için candan 
vazgeçebilmektir. İsmailleri ortaya koymaya 
vesile olmayan kurban, kasaplık yapmakla 
oyalanmaktır. “Kurbanın ne etleri ne kanları 
Allah’a ulaşır. Belki kesenlerin takvası Allah’a 
ulaşır.” (Hac 22/37) âyeti bu gerçeğe işaret 
etmektedir. “İnananlardan, Allah’a verdi-
ği ahdi yerine getirenler vardır. Kimi bu 

1  Firuzâbâdî, Besâir, 4/254.
2  Heyet, el-Mevsuatu’l-Fıkhiyye, 5/74.
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uğurda canını sermiş kimi de beklemek-
tedir. Ahitlerini hiç değiştirmemişlerdir.” 
(Ahzab 23/33) âyeti de bir yönüyle Enes b. 
Nadr’ın duruşuna işaret ederken diğer yö-
nüyle de kıyamete kadar aynı sebat ve kararlı-
lığı ortaya koyacak şahsiyetlerin bulunacağını 
işaret etmektedir.

Allah katında değer ölçüsü fedakârlık ve üm-
met insanı olma bilinciyle bağlantılıdır. Tek 
başına zevki için yaşamayı hedefleyen kişi çok 
rahat yaşayabilir. Başta peygamberler olmak 
üzere ilk Müslümanlar, canı Allah’a adamanın 
gerçek anlamda hayat sürdürmek ve kurtu-
luş olduğunu, sergiledikleri duruş ile ortaya 
koymuşlardı. Sunacağımız örnekler imanın 
küfür, hakkın batıl karşısında zafer kazan-
dığının, icbar ve zorbalıkla, inancın sönme-
yeceğinin, söndürülemeyeceğinin yaşanmış 
öyküleridir. İslam’ın tarih boyunca elde ettiği 
somut zaferler, müminlerin kaba güçler kar-
şısında sergiledikleri duruşlar ve gerektiğin-
de canlarını, İsmaillerini ortaya koymaları ile 
mümkün olabilmiştir. 

En makbul kurban, kişinin kendisini Allah’a 
ve O’nun dinine adamasıdır. Ceddimiz Hz. 
İbrahim dünya ateşini ahiret ateşine tercih et-
mekle bunu gösterdi. İkinci derecedeki Kur-
ban, kişinin sevdiklerini Allah’a adamasıdır. 
Bi’ri Mauna vakasında Haram b. Milhan, isa-
bet alıp kan içinde yere yığılınca, “Kâbe’nin 
rabbine yemin olsun kurtuldum” dedi. Ken-
disine darbeyi indiren kişi Haram’ın bu ifade-
si karşısında şaşırıp kaldı. Allah yolunda şehit 
olmayı kurtuluş olarak telakki ettiğini duyun-
ca etkilendi ve Müslüman oldu. İslam’a giriş 
gerekçesini kendisinden dinleyelim: Müslü-
manlardan birine mızrak sapladım. “Kâbe’nin 
rabbine yemin olsun kurtuldum” dedi. “Öl-
mek üzeresin, nasıl kurtulduğunu iddia eder-
sin?” Şehadet kurtuluştur, şehit oluyorum. 
Müslüman’ın bu sebat ve fedakârlığı benim 
de İslam’a girmeme neden oldu.”3 

İsmaillerini ortaya koyamayanlar kasaplıkla 
oyalanıp durmaktadır.  İnsan, belirli ilkeler 
istikametinde insanlığın yararı için çalışırsa 
etki ve hizmeti ebedi hayata kadar uzar, tüm 
insanlığa yarar sağlar.  Sadece kendisi için 

3  Mazin, er-Râid, 2/173.

yaşayan ise “hayırda çığır açma” seva bından 
mahrum kalır. Müslüman, nasıl istirahat ede-
bilir ki? Hz. Peygamber “Kim müminlerin 
dertleriyle ilgilenmezse onlardan değildir”4 
dediği halde mümin nasıl rahat edebilir? Ye-
rine getirmediği vecibeleri duruyorken nasıl 
olur da rahat eder? Mukaddesatı ayaklar al-
tında çiğnendiği halde nasıl rahat edebilir? 
Şuursuz ve dini hissiyatı ölmüşlerin dışında 
kim rahat edebilir? Hasan Elbenna’ya şehid 
edilmeden kısa bir süre önce bir arkadaşı 
“Üstadım biraz istirahat etseniz olmaz mı? 
Deyince Üstat şöyle cevap vermiş. Aziz kar-
deş! (Öldükten sonra) uzun süre hem uyur, 
hem istirahat ederim cevabını vermişti.”5

Hz. Muhammed ve ashabının, yarım asır-
da İslam davasını insanlığa ulaştırmaları-
nın sırlarını çözmeye çalışmamız gerekir. 
Kendisi için yaşayan, “İnsanların arasına 
katılıp onlardan gelecek eziyetlere katılan 
mümin, insanların arasına girip eziyetlerine 
katıl mayanlardan daha hayırlıdır”6 hadisi-
nin müjdesinden uzak kalır. Ebu Yezid el-
Bestâmî, “Mü’min, nefsini Allah’a adadığı 
için nefissiz kalmıştır, demektedir. Can ve 
malını Allah’a satan biri nasıl canım, ma-
lım var diyebilir.”7 

Büyük âlim İbn Cevzi, Bağdat’ta insanların 
duyacağı bir biçimde şöyle seslenmişti: Bu 
yolda atılacak ilk adım Allah için canı orta-
ya koymaktır. Var mı böyle baba yiğit?8 Hz. 
Peygamber de, ashabına en zor şartlarda 
iman duruşu sergilemeyi öğretti. Ashab; ey 
Allah’ın Resûlü en hayırlı şehit kimdir? diye 
sorduğunda, Hz. Peygamber, “Zalim bir idare-
ciye iyiliği emredip, kötülükten sakındırdığı için 
öldürülen kişidir” buyurdu.”9 Cihada gitmek 
üzere ayağını atının üzengisine koyan biri, en 
faziletli cihadı sorduğunda Hz. Peygamber, 
kendisine; “En faziletli cihadın zalim idareci 
karşısında hakkı söylemek” olduğunu beyan 
etti.10 Bunun nedeni açıktır. Bunu söyleyen 
birinin şehit olma ihtimali vardır. Hatta inan-

4  Beyhaki, Şuabu’l-İman, H.No: 10102
5  Afânî, Uluvvul-Himme, s. 291.
6  Tirmizi, Kıyame, 55. 
7  Gâzî, Arabi,Tefsir, 2/1195.
8  Afâni, Salahu’l-Ümme, 2/100.
9  Elbânî, Sahihu Câmii’s-Sağir, 1/219, (Hakim’den naklen).
10  İbn Mace, Fiten, 20.
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mayan birini cephede öldürmek zalim birini 
zulmünden alıkoyacak bir gerçeği söylemek 
kadar sevap değildir11.

Hz. Peygamber, Müslümanlardan kınayıcının 
kınamasından korkmama, hakkı her yerde söy-
leme ve bu uğurda sabır gösterme konusunda 
biat alırdı. Ubade b. Sabit anlatıyor: Hz. Peygam-
ber zorlukta, kolaylıkta, leh ve aleyhimizde, bü-
tün şartlarda İslam liderlerine itaat ve her yerde 
hakkı söyleme konusunda bizden biat aldı.12 

Bu makalemizde en büyük kurban anlamında 
kişinin nefsini Allah’a ve onun yoluna adama-
sına dair örnekler verip kurban ile kasaplığın 
farkını ortaya koymaya çalışacağız. Yukarıda 
da geçtiği gibi, Kur’an bu bilinç dışında ortaya 
konulan kurbanların bir anlam ifade etmedi-
ğini belirtmektedir.“ O kurbanların ne etleri, 
ne kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece 
sizin takvanız ulaşır.” (Hac 22/37).

Makalemize, İsmail’ini ortaya koymak sure-
tiyle bu konuda çığır açan ceddimiz Hz. İbra-
him ile başlayacağız. 

Hz. İbrahim

Zor şartlarda gerçeği dillendirmenin atası 
İbrahim’dir (a). O, müşrik bir toplumda ve 
tek başına hiç kimseye aldırış etmeden en zor 
şartlarda davasına devam ettirmiştir. En ya-
kınları ona cephe açtı. Bu nedenle Allah onu 
tek başına bir ümmet olarak yâd etti. Biricik 
ciğer paresi İsmail’ini ilk olarak o ortaya koy-
du; yurdundan hicret etti. Her şeyden arınıp 
kendine hiçbir pay ayırmadan nefsini olduğu 
gibi Rabbi’ne adadı; ateşe, hicrete, cenge evet 
dedi; “halim” gül gibi kokladığı, bağrına bas-
tığı, kucakladığı biricik oğlu İsmail’ini hiçbir 
tereddüde mahal bırakmadan ortaya koydu. 
Hz. İbrahim’in boyun eğmekten, tereddütsüz 
teslim olmaktan başka bir seçeneği yoktu. Bu 
teslimiyette üzülme, kaygı, ıstırap yok, ah vah 
yok; emre rıza ve teslimiyet var. Zaten, “Allah 
ve Resulü bir işe karar verdiği zaman gerek 
inanan bir erkeğin gerek inanan bir kadının 
kendilerine ait bir işte tercih hakları yoktur.”13 
(Ahzab 33/36) âyeti mü’minlere tereddüt ve 
itiraz seçeneğini vermemiştir. O, oğlunu sava-

11  Mübârekfûrî, Tuhfetu’l- Ahvezi, 6/296.
12  Nesâi, Beyat, 3.
13  Ahzab, 33/36.

şa göndermiyor, eliyle kurban etme hazırlığı 
yapıyordu. Allah’a iman etmenin ona teslim 
olmanın ne anlama geldiğini insanlığa sunu-
yor. İmanın sadece dillerde dolaşan bir kelam 
olmadığını öğretiyordu.

İşte iman ve kurban budur. Allah’ın İsmail’i 
kurban etmesini istemesi, onlara azap etmek 
için değildi. Hz. İbrahim’ın zatında kıyamete 
dek gelecek bütün nesillere fedakârlığın, ima-
nın, kurbanın ne olduğunu göstermek istiyor-
du. Hiçbir şey Allah’ın rızası ile kıyaslanamaz. 
Rabbi kendisini kendisinden daha çok tanı-
yor, seviyor. Hayatın, tamamı Allah Teâlâ’nın 
rızası karşısında hiçbir değer ifade etmez. 

Firavun sihirbazları 

“Sihirbazlar dediler ki biz seni bize gelen 
açık delillere ve yaratımıza tercih etmeyiz. 
Vereceğin hükmü ver senin hükmün ancak 
dünya hayatında, geçerlidir.” (Taha 20/72). 
“Biz Rabbimize inandık. Ondan günahlarımızı 
affetmesini ve bize zorla yaptırdığın büyücülü-
ğümüzü bağışlamasını diliyoruz. Allah’ın ödülü 
herkesinkinden daha üstün ve daha kalıcıdır.” 
(Taha, 20/73).  Kalpler Allah’ın kontrolündedir; 
onları dilediği yöne yönlendirir. Kısa bir müddet 
öncesine kadar aynı kalpler, Firavun’a yöneliyor, 
onun adına hareket ediyorlardı. Ona boyun eği-
yorlar ve ona yakın olmaya çalışıyorlardı, ancak 
birkaç saniye sonra aynı despota karşı kıyam 
ediyorlar, zorbalığını, tahtını, otorite, yönetim 
ve debdebesini reddediyorlardı. “Hakkımızda 
vereceğin hükmü ver, elinden geleni ortaya koy, 
senin cezan, otoriten geçicidir. Öteki dünyaya 
müdahalen olamaz, tüm ceza ve işkencelerin 
fani ve kısacık olan bu dünyaya hastır, büyücü-
lüğü, kehaneti, gerçekleri inkâr etmeyi icbar ile 
bizlere öğrettin” demeye başladılar, baki olanı 
fani olana tercih ettiler.

Mâşite

Canı pahasına en zor şartlarda ve İsmail’ini ver-
me pahasına mücadele ve davetini sürdürenler-
den biri de Firavun’un kızı Mâşite’dir. Mâşite, 
Firavun’un diğer bir kızının başını tararken ta-
rağı elinden düşer. Tarağı alırken Bismillah der. 
Firavun’un kızı, adıyla başladığın babam mı? 
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- Hayır, benim, senin ve babanın da Rabbi 
Allah’ın adıyla.

- Babama haber vereyim mi? 

- Haber ver. Babasına durumu anlatır. Firavun:

- Benden başka Rabbin mi var? 

- Evet, benim ve senin Rabbin olan Allah. Fi-
ravun bir kazan suyun kaynatılmasını emre-
der. Onu ve çocuklarını içine attırır. Maşite, 
Firavun’a şu teklifte bulunur: Ben ve çocukla-
rımın kemiklerini bir torbada topla ve onları 
defnet. Firavun teklifi ka-
bul eder. Gözü önünde 
çocukları birer birer atılır. 
Süt emen çocuğa sıra gelir. 
Çocuk şöyle der: Anneci-
ğim, sabret dünya azabı 
ahiret azabından daha ko-
laydır der ve o da kazana 
atılır.14 Firavun sarayında, 
bir kadıncağız, dönemin 
despotuna karşı çıkıyor 
ve boyun eğmeden gerçe-
ği söylüyor ve bu uğurda 
nefsini kurban ediyor. 

Ahmet b. Hanbel

İsmail’ini veren şahsiyetlerdendir. Mu’tasim, 
cellâtlarına kendisine işkence yapmalarını 
söyler. İmam, ilk kırbaçta “Allah’ım senin adı-
na sığınıyorum” der. İkinci darbede kuvvet 
ve kudret sahibi Allah Teâlâ’dır. Üçüncüsün-
de; Kur’an, Allah’ın kelamıdır, yaratılmamış-
tır der. Dördüncüde “De ki bize yazılanlar-
dan başkası yazılmaz.” (Tevbe 9/51) âyetini 
okur.15 Varlığını Allah’a adamış Zat, her dar-
bede “Tek isteğim şey Allah’ın kelamıdır, delil 
istiyorum, onun dışında hiçbir tehdit, şiddet, 
işkence beni davamdan vazgeçiremez” diyor-
du. Dünya işkencesini, ahiret azabına tercih 
eden İmam Ahmed, zorda konuşmanın, dava 
ve mefkûrede sebat göstermenin ne anlama 
geldiğini ortaya koymuş oluyordu. Ebu Said 
el-Vâsitî anlatıyor. Cezaya çarptırılmadan 
önce Ahmed b. Hanbel’in yanına gittik, vaz-
geçmesi için şunları dedik: Üstad, ehl u ıyalin 
var, mazeret sahibisin, vaz geç bu sevdadan. 

14  İbn Hanbel, Müsned, 3/309.
15  Ahmet Ferid, Mevakıf İmaniye, s.253.

Kendisi ise, “Eğer gerçekten böyle düşünüyor-
sanız rahatsınız” cevabını verdi. Kendisine, “o 
halde istirahat ne zaman? denilince, cennete 
ilk adım atacağımız zaman derdi.16 

Yusuf  Buveytî

İmam Şafii kendisi hakkında, “Yusuf benim 
lisanımdır” derdi. Bildiği doğruları söyledi-
ği için, boynuna 20 kg.lık bir ağırlık asılıp 
ayakları da zincire vurulmuştu. Buna rağmen 
bildiği hakikatleri söylemekten geri kalmazdı. 
Nedenini şöyle izah etmişti: “Bizler zincir ve 

zindanlarda ölmeye alış-
malıyız ki bizden sonra 
gelenler şunu diyebilsin-

ler: ‘Bizden öncekiler İslâm 
uğrunda zincir ve zindanla-
rı bile göze almışlar, dolayı-
sıyla onları takip et memiz 
gerekir.” Buveyti, zincir ve 
zindanlı bir hayatın seva-
bını dü şünmenin dışında 
bir şeyi düşünmüyordu. 
Cuma namazı saatinde zin-
danın kapısına gelir ellerini 
Mevla’ya açar ve:“Allah’ım 
Cumaya gitmek istiyorum, 

ancak zalimler beni engelliyor” der, sonra da 
hücresine dönerdi.17 

İzz b. Abdusselam 

Sultanu’l-Ulema namıyla şöhret bulmuştur. 
Sultan olan Necmeddin Eyyüb’e: “Ey Necmed-
din!  Kıyamet gününde Allah sana: “Ben sana 
Mısır’ın yönetimini teslim etmemiş miydim?” 
dediğinde ne diyeceksin? Hâlâ fitne ve isyana 
izin veriyorsun. Necmeddin Eyyub, böyle bir 
durum var mıdır?” deyince, İzz bin Abdusselam, 
“Evet, eğlence yerle rinde içki satılıyor” der. 
Sultan, “Bu babamın döneminden beri vardır, 
deyince, İzz, sen, “Biz babamızı (böyle) bir 
din üzerinde bulduk”18 diyenler gibisin. Bu-
nun üzerine Sultan içki satılan yerleri kapattı-
rır. Haber derhal yayılır. İzz’in bir öğrencisi:

- Üstat, neden Sultan’ı bayramda ve herkesin 
gözü önünde kınadın?

16  Ahmet Ferid, Mevakıf İmaniye, s.253.
17  Adnan Selim, ed-Delâil en-Nuriyye, s. 119-120. 
18  Zuhruf, 43/23.

EN ZOR ŞARTLARDA 
BİLE MÜSLÜMANIN SE-
BATI, KAYA VE DAĞLAR-
DAN DAHA KÖKLÜDÜR. 

NİTEKİM BU VARLIK-
LAR SARSINTI GEÇİRE-

BİLECEKLERİ HALDE 
MÜSLÜMAN İNANCIN-

DA ASLA SARSILMAZ.
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Kurban: İsmailleri 
Ortaya Koyabilme...

- Bayramda, insanların önünde nefsinin ka-
bardığını gördüm, nefsini terbiye etmek iste-
dim. 

Öğrenci, ondan korkmadın mı? İzz, Allah’ın 
azamet ve kudretini düşündüm. Bana 
Sultan’ın varlığı Allah’ın azameti karşısında 
bir kedi gibi geldi cevabını verir.19

Seyyid Kutub

İsmail’ini Allah yolunda takdim eden yakın ta-
rih uleması ve düşünürlerindendir. İmanda se-
bat gösterme ve şahadet kelimesinin ne anlama 
geldiğini modern insana gösteren şahsiyetler-
dendi. Gazeteci Mahmut er-Rekkabi ile kendisi 
arasında şu tatlı diyalog geçer; Rekkâbî: 

- Formunuzda görünüyorsunuz, düğün yap-
ma zamanı gelmedi mi?   Seyyid; 

- Rüya tabirinden anlar mısın, dün akşam 
rüyamda etrafımda dolanan kızıl bir yılan 
gördüm; aniden uyandım sabaha dek uyuma-
dım. Rekkâbî; 

- Kırmızı iple sarılmış bir hediye paketi olarak 
yorumluyorum. Arkadaşlarınızın o evsafta bir 
hediyeyi size takdim edeceklerini umuyorum. 
Seyyid;

- O hediye ben olsam olmaz mı? Müminlere 
takdim edilen hediye neden ben olmayayım. 
Rekkâbî; 

- Davanın devam ve bekası için sizin gibi şah-
siyetlerin varlığı, yokluğundan daha yararlı 
değil mi? Seyyid; 

- Ben mü’minlerin davada sebat göstererek şeha-
deti tercih etmelerinin daha etkili ve kalıcı oldu-
ğuna inanmaktayım. Tehlikelere davet çıkarma-
yı tavsiye etmem; ancak, dava yolunda gelecek 
zorluklara katlanmanın daha yararlı olacağını 
düşünüyorum. Gelişmeleri beraber göreceğiz.20 

Seyyid’in gördüğü rüya gerçekleşti. Yı-
lan, Abdünnasır’ın ısırıcı despot idaresiydi. 
Seyyid’i şehit ettirdi.

İdama mahkûm edildiği duruşmadan kısa bir 
süre önce bir arkadaşı, ‘üstad, her şeyi sarih 

19  Şedid, Ricâl, s. 195. 
20  Ahmed Fedid, Mevakıf, s.257.

ve dobra dobra söylüyorsunuz, size yardım 
edecek bazı ifadeler kullansanız olmaz mı?’ 
dediğinde;

- Dediğiniz hususlar akidenin söz konusu ol-
madığı hususlarda olur. Benim yargılanmam, 
akidemle ilgilidir, onun mücadelesidir, akide 
konularında dolambaçlı ifade ve tevriyeler 
kullanılmaz. Ruhsatlara gelince onlar ameli 
konular için söz konusudur; iman ve akide 
ise azimet ister. Mahkeme idamına dair kara-
rını belirtince Seyyid;

- Allah’a hamd olsun. On beş yıldır arzuladı-
ğım hülyam gerçekleşti, dedi. 

Özür dilemesi halinde, affedilebileceği yö-
nünde teklif alınca tarihe ışık tutan şu ifadeyi 
kullandı:

- Her namazda Allah’ın birliğine işaret eden 
şehadet parmağı, despot bir idareciyi kabul 
ve ikrar etme yönünde tek kelime yazmaz.21 
İlke, davalar uğrunda gösterilecek sebat ve di-
rençle ayakta kalırlar. 

Merhum Seyyid’in tefsirini dünyada en çok 
okunan tefsir konumuna yücelten, sahibinin, 
üstün ve sarsılmaz, eğilmez iman ve sebatıdır. 

Netice, kan dökmekten ibaret olan kurban 
kasaplıktan öteye geçmez. Allah Teâlâ kurban 
vasıtasıyla akide uğruna her şeyin feda edile-
bileceğini öğretmek istemiştir. En zor şartlar-
da bile Müslümanın sebatı, kaya ve dağlardan 
daha köklüdür. Nitekim bu varlıklar sarsıntı 
geçirebilecekleri halde Müslüman inancın-
da, davasında asla sarsılmaz, tereddüde düş-
meden her münasebette gerçeği söyler. Canı 
pahasına da olsa hiç bir kınayanın kınama-
sından korkmadan bu vecibeyi yerine getirir. 
Müslüman, yeryüzünde tek başına da kalsa, 
yanlışa boyun eğmez. Bu konuda tek seçeneği 
vardır. O, tüm varlığıyla insanları hakka davet 
edecek, hiç kimse ona icabet etmese bile tek 
başına sebat gösterecektir. 

21  Ahmet Ferit, Mevakıf, s.262
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(Fakat unutmayın ki) onların ne etleri Allah’a 
ulaşır, ne de kanları; lâkin O’na ulaşan, 

yalnızca sizin O’na karşı gösterdiğiniz bi-
linç ve duyarlılıktır. İşte bu amaçla, onları sizin 

yararınıza sunuyoruz ki, size ulaşma yolunu, 
yordamını gösterdiği (her türlü rahmet) için 

O’nun yüceliğini saygıyla anasınız. Öyleyse, o 
iyilik yapanları müjdele. (Hac Sûresi, 22/37).

Kurban bir ibadettir ve her ibadetin hik-
meti vardır. Hikmetsiz ibadet, ruhsuz 

bedene benzer. Kulluk ise ruhu ve cesedi 
ile bir bütündür. Ne cesedi ruha ne de ruhu 
cesede feda etmek doğru olmaz. Yukarıda-
ki âyetten de anlaşılacağı gibi; ibadetin ru-
hunun ihmal edilmemesi gerektiği vahiyde 
ısrarla vurgulanmaktadır. O halde, Allah’a 
ulaşacak olan, kurban ettiğiniz hayvanların 
etleri ve kanları değil onun size kazandırdığı 
bilinç ve duyarlılıktır.

Bu yazıda kurbanın üç hikmetini anlat-
maya çalışacağım ve Amerikan yerlisi bir 
mahkûmla bunu örneklendireceğim. Kurba-
nın binlerce hikmetinden birincisi Allah’ın 
el-Karib ismini ifşa etmek, ikincisi adamak 
bilincini bilemek, üçüncüsü ise her varlıkta 
bir sevgi hiyerarşisi olduğunu hatırlamak. 
Bu üç temel hikmet idrak edilseydi her şey 
çok farklı olurdu. İnsanlık ailesi daha hu-
zurlu ve mutlu olurdu.

Birinci Hikmet: 
Allah’ın el-Karib ismini idrak etmek

Birinci hikmet, Allah’ın el-Karib ismini idrak 
etmektir. Kurban kelimesi ile Rabb’imizin 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Kurban İbadetinin Hikmetleri 
ve Bir Kızılderili Mahkûm

İSAR, BAŞKALARI İÇİN 

YAŞAYABİLMEK VE BU 

UĞURDA CANINDAN 

VE CANANINDAN 

VAZGEÇEBİLMEK 

DEMEKTİR. İNSANLARI 

EŞREF-İ MAHLÛKAT YAPAN 

VE HAYATI YAŞANABİLİR 

KILAN BUDUR.

BİLGİN ERDOĞAN

Amerikan Devlet Hapishanesi Din Görevlisi
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isimlerinden el-Karib, kelime itibarıyla aynı 
kökten gelir. Arapça, ka-ra-be köklerinden 
gelen bu kelimeler özünde yakın olma, yakın 
kılma anlamlarını taşır (İsfahani, Müfredat). 
Akraba ve kurbiyet kelimeleri yine aynı kök-
ten gelirler. Rabb’imiz kendisini Kur’an’da el 
Karib olarak tanıtır. Yani O, en yakın olandır. 
“Gerçek şu ki, insanı yaratan biziz ve önün 
iç benliğinin ona ne fısıldadığını biz biliriz. 
Çünkü biz ona şah damarından yakınız.” 
(Kâf Sûresi, 50/16).

Dolayısıyla, O öyle bir Allah ki sana şah 
damarından yakın… Sana senden daha ya-
kın… O öyle bir Allah ki O’ndan kaçış asla 
yok… O seninle her an… Sana nefesinden 
yakın, yüreğinden yakın, damarlarında akan 
kandan yakın… Öyleyse ey İnsan! Sen ken-
dine mukayyet ol… Zira Allah el Karibtir… 
Ve bize söyle der bu isim: Allah el Karibtir… 
Öyleyse sözlerini iyi seç. Zira Allah sana du-
daklarından yakın… Ey insan! Duyduklarına 
dikkat et zira Allah sana kulaklarından yakın. 
Ey insan! Hissettiklerine dikkat et zira Allah 
sana yüreğinden yakın ve sahip olduklarına 
dikkat et zira Allah sana senden yakın.

İnsanı kötüye sürükleyen temel şey insan-
daki uzak tanrı tasavvurudur. Oysa Allah’ın 
kendi zatını hem el-Hayy olarak hem de el 
Karib olarak tanıtmasının bir hikmeti vardır. 
Ancak gerek kadim Mekke müşriklerinde, 
gerek modern dünyada ve gerekse dinler ta-
rihinde çeşitli inanç sistemleri hep uzak ve 
dolayısıyla ölü bir tanrı inancına sahiptiler. 
İnandıkları tanrı hayata müdahil olmayan 
ve kimsenin işine karışmayan bir tanrıydı. 
Kur’an’da Yunus (10/31), Zümer (39/38), 
Ankebut (29/61) sûrelerinde geçen âyetler 
bu gerçeğin altını çizer.

“De ki: Size gökten ve yerden kim rızık ve-
riyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim malik 
ve hâkim bulunuyor? Ölüden diriyi kim çıka-
rıyor, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Her işi kim 
idare ediyor? Allah diyecekler. De ki: Öyle ise 
sakınmıyor musunuz?” (Yunus Sûresi, 10/31).

“Andolsun ki onlara: Gökleri ve yeri kim 
yarattı diye sorsan, elbette ‘Allah’tır’ derler. 
De ki öyleyse söyler misiniz? Şayet Allah size 
zarar vermek istese Allah’ı bırakıp da taptık-
larınız, onun verdiği zararı giderebilir mi? 
Yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onu 
önleyebilirler mi? De ki: Bana Allah yeter, 
Tevekkül edenler, ancak O’na güvenip daya-
nırlar (Zümer Sûresi, 39/38).

“Onlara sorsan: Gökleri ve yeri kim yarattı? 
Onlar (müşrikler), ‘Allah’ diyecekler. Nasıl 
da sapıyorlar?” (Ankebut Sûresi, 29/61).

Oysa vahyin tanıttığı Allah, öncelikle el-
Hayy olan ve öyle olduğu için el-Karib olan-
dır. O, acziyetten, muhtaciyetten ve kusur-
dan uzak olandır. Zira o her türlü eksiklikten 
münezzeh ve Müberra olandır… O, her şey-
den muallâ ve mücellâ olandır… O, ne eski 
Mısır medeniyetinin kutsadığı Apis öküzü, 
ne mecusî mitolojideki olumlu Zurvan tan-
rısı, ne eski Türklerin Şaman mitolojisinde-
ki kurt, ne Japon şintoizmindeki güneş, ne 
Hint inancındaki tabiat ilahı olan İndra veya 
ışık tanrısı olan Mitra… O hiç bir ölümlüye 
benzemeyen, O el-Hayy olan… O mitoloji-
nin acziyet atfettikleri bir tanrı değil asla…

Eski Yunan mitolojisinde, Hermes, tanrı-
dır ama aynı zamanda hırsızdır veya Afro-
dit tanrıçadır ama bir bağıyedir… El-Hayy 
olan Allah ise hiçbir ölümlüye benzemez… 
Dinler tarihi, insanlığın ölümlüye tapınma 
misalleriyle doludur. Eski Mısır tanrısı öküz, 
Mezopotamya tanrısı aslan, Babil tanrısı, 
yılan veya ejderha, Asurlular’ın tanrısı kap-
lumbağa, eski Türkler’in paganı ise kurttu… 
En eski ilkel inançlardan olan Animizmde 
ise ölen ecdadın ruhuna tapınma esası var-
dı… Her varlığın ruhu vardır diyerek varlığa 
tapınma çok eskilere kadar dayanır.

Bu insanların böyle şeylere tapınmalarında ki 
psikoloji, çarpık bir hulul inancı idi… Bu in-
sanlar aslında kaplumbağa veya ineğin ya da 
yılanın kendilerini yaratmadığını biliyorlardı 
ancak yaratıcı kudretin bu varlıklara hulul 
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ettiğine yani içine girdiğine inanıyorlardı… 
Hulul inancı, tevhidin önündeki en büyük 
belalardan biridir… Bu bela, hastalık olarak 
maalesef eski mitolojik anlatımlardan Hıris-
tiyanlığa da bulaşmıştır… Hıristiyanlıkta ki 
teslis inancı bu hastalığın ta kendisidir…

Frikyalılar’da ana tanrıça Kıbele’dir ve onun 
oğlu Attiş’tir… Attiş ölünce tanrıça Kıbele 
çok üzülür ve ağlayarak onu aramaya baş-
lar… Öyle olunca, Attiş bir genç tanrı olarak 
dirilir. Bu olay Mart ayında gerçekleşir… Bu 
olay, bitkilerin tekrar dirilişini de semboli-
ze eder… Dolayısıyla ölen ve sonra dirilen 
bir tanrı örneğini eski Frikya medeniyetinde 
görmek mümkündür.

Mısır mitolojisine baktığımız zaman orada da 
İziş, Öziriş ve Hörüş efsanesini görmekteyiz. 
Bu efsaneye göre ise Öziriş ölüler ilahı olarak 
diğer âleme gitmiştir…

Öziriş tıpkı Hz. İsa gibi arkasından gözyaşı 
dökülen bir ilah olmuştur. İziş’e gelince o 
oğlu Hörüş ile birlikte anne şefkatini en eski 
şekilde sembolize etmiş ve bu haliyle Mısır’da 
rağbet görmüştür. Bu daha sonra Akdeniz ül-
kelerine daha sonra da Hıristiyanlığa aynen 
geçmiştir. (Mukayeseli Dinler Tarihi, s.89).

Ölebilen bir tanrı aynı zamanda uzak olabi-
len tanrıdır. Dolayısıyla insanoğlunun vahşet 
irtikâp etmesindeki temel psikoloji uzak tan-
rı tasavvurudur. Donald Biauruce isimli elli 
beş yaşlarında Amerikan yerlisi (Kızılderili) 
bir mahkûmla konuşuyorum ıslahevinde... 
Tam iki yüz altmış yedi yıl mahkûmiyeti var. 
Kendisi yirmi sekiz yaşından beri demir par-
maklıkların arkasında. Zamanında polisler-
le çatışmış ve birkaç beyaz adam öldürmüş 
kendi ifadesiyle ve onun için içerde… Tabii, 
Amerika’nın da soykırım tarihinde Kızılderi-
lileri nasıl yok ettiğini de hatırlamak ve hatır-
latmak lâzım, yeri gelmişken... Peki, bunlar 
neden kaynaklanıyor? El cevap: Uzak tanrı 
tasavvuru vahyin dinî olan İslam, Allah’ı şah 
damarından yakın tanıtıyor ki kişi Allah’tan 
bir an bağımsız olmasın. Şayet Allah’ı şah da-

marımızdan daha yakın hissetseydik hangi 
günahı irtikâp edebilirdik.

İkinci hikmet: Adamak bilinci ve 
senin İsmail’in kim sorusu

Kurban’ın ikinci hikmeti ise insana adama 
bilincini vermesidir. Zira İbrahim ve İsmail 
kıssası bu anlamda tekrar gözden geçirilme-
lidir. Saffat Sûresi’nde Rabb’imiz şöyle der, 
“(Ve şöyle yalvardı:) ‘Ey Rabbim! Bana dürüst 
ve erdemli (olacak bir erkek çocuk) bağışla!’ 
Bunun üzerine ona (kendisi gibi) yumuşak 
huylu bir erkek çocuk müjdeledik. Ve (bir 
gün çocuk, babasının) tutum ve davranışla-
rını anlayıp paylaşacak olgunluğa eriştiğinde 
babası şöyle dedi, ‘Ey yavrucuğum! Rüyam-
da seni kurban ettiğimi gördüm; bir düşün 
ne dersin?’ ”

(İsmail) “Ey babacığım” dedi, ‘Sana emre-
dilen neyse onu yap; İnşallah beni sıkıntıya 
göğüs gerenlerden bulacaksın!’ Fakat ikisi 
Allah’ın emri (olarak gördükleri) ne kendile-
rini teslim edince ve (İbrahim) onu yüzüstü 
yatırınca kendisine seslendik, ‘Ey İbrahim! 
Sen şimdiden o rüya(nın) amacını yerine ge-
tirmiş oldun! İşte iyilik yapanları biz böyle 
ödüllendiririz; Çünkü bu apaçık bir sınama 
idi.’” (Saffat Sûresi, 37/100-107).

Kıssa ile takas, makas, kısas kelimeleri aynı 
kökten gelir. Bunun anlamı bir şeyi den-
giyle kıyas etmektir. Vahiy, ‘Sen İbrahimsin’ 
diyor ve öyleyse sen kurban etmeden önce 
İsmail’ini bulacaksın ey çağın İbrahim’i! 
Kimdir senin İsmail’in? Oğlun mu, kızın mı, 
eşin mi, arkadaşın mı, annen mi, baban mı, 
yoksa atan mı? Servetin mi, şöhretin mi, ben-
liğin mi, yoksa şehvetin mi? Senin İsmail’in 
kim? Sen önce onu bulacaksın.

İhtirasların mı, arzuların mı, tutkuların mı, 
kariyerin mi, planların mı, düşlerin mi, yok-
sa seni çepeçevre kuşatan aşkın mı? Kim se-
nin İsmail’in? Sen önce onu bulacaksın sonra 
cananından vazgeçebilmenin sırrını tadacak-
sın. Ama sen önce cananını bulacaksın. İsma-
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il, Leyla’dır kimi dem sen Mecnun’san eğer; 
Keremdir o, sen Aslıysan eğer? Ferhat’tır o, 
kimi dem… Ama sen İsmail’ini bulacaksın… 
Nedir dağları deldirten, çölleri aştıran, okya-
nuslara meydan okuyan tutku yüreğinde? Uy-
kularını kaçırandır senin İsmail’in aslında.

İbrahim’in İsmail’i oğlu idi… O, onun ca-
nanıydı peki ya seninki kim? Nedir yüre-
ğinde Allah’a rakip olan sevgi? Kimdir senin 
İsmail’in? Koç mu, deve mi, araba mı, ev mi? 
Kimdir İsmail’in senin? En çok arzuladığın, 
kavuşmak için rüyasını gördüğün, meftun 
olduğun, mecbur olduğun, olmazsa olmaz 
varsaydığın, onun için yaşadığın, hayatının 
omurgasına oturttuğun nedir o? İşte o senin 
İsmail’in ey çağın İbrahim’i? Koçu keserken 
onu hatırlayacaksın.

“İlah” Arapça şayet h-v-l kökünden geliyorsa 
çok korkulduğu için kendisine kulluk edilen 
şey demek. Eğer, e-l-h kökünden geliyorsa 
çok sevildiği için kendisine kulluk edilen 
anlamındadır. Dolayısıyla “ilah” çok sevildiği 
için ve çok korkulduğu için kendisine kulluk 
edilen şey demek.

Demek ki tevhidin önünde iki temel engel 
var. Korku ve sevgi… İşte bu iki temel en-
gel Müslümanın iki temel bayramı olan Ra-
mazan ve Kurban da aşılıyor. Bunu daha iyi 
anlamak için şu iki soruyu kendimize sor-
malıyız? İnsan en çok neden korkar ve insan 
en çok neyi sever? İnsan en çok canını kay-
betmekten ondan feragat etmekten korkar. 
İşte onun için Ramazan can sınavını geçmek; 
Kurban ise canan sınavını aşmaktır. İbrahim 
tek başına bir ümmet idi ve o doruklarda ya-
şadı bu imtihanları. Önce ateşe atılma tehdi-
di ile karşı karşıya kaldı ve aştı, can sınavını 
sonra oğlunu kesme emriyle canan sınavını 
yaşadı iliklerine kadar.

Her İbrahim yaşar bunu… Anadolu, İbrahim 
yürekli anneler sayesinde kurtuldu. Bu ko-
nuda Yozgat’ın Sorgun ilçesinden Anadolu 
müdafaasına gönderilen Kınalı Murat önemli 
bir misaldir. Murat’ın niye başı kınalıydı çün-

kü annesi onu İsmail olsun diye göndermişti 
cepheye. Şöyle diyordu mektubunda “Biz-
de iki şeyi kınalarlar oğlum; bir kurbanlık 
koçları, bir de cepheye gönderilen askeri.” 
Anadolu’nun iliklerine kadar işlemiş İbrahim 
ve İsmail kıssası demek ki…

Bunun İslamî terminolojideki karşılığı isar-
dır… İsar, başkaları için yaşayabilmek ve bu 
uğurda canından ve cananından vazgeçebil-
mek demektir. Vahyin vurguladığı gibi “De ki 
ibadetim ve adayışım, ölümüm ve yaşayışım 
âlemlerin Rabb’i Allah’a olsun” (En’am Sûresi, 
6/162). İnsanları eşref-i mahlûkat yapan ve 
hayatı yaşanabilir kılan budur. Dünyevî ve 
uhrevî sıkıntılardan kurtulabilmenin yolu ise 
ancak isar duygusudur. Mustafa İslamoğlu, 
“Adayış Risalesi” isimli eserinde “Adamak 
ve adanmak, harcamak ve harcanmanın 
zıddıdır” diyerek bunu en veciz şekilde ifa-
delendirmiştir. Ne ki adadınız onu siz har-
camadınız, ne zaman ki adandınız o dem 
harcanmadınız demektir bu. O halde insanın 
tükenmemesi için adanması, tüketmemesi 
için adaması gerekir. Bu anlamda Ramazan 
adanmayı ve kurban adamayı öğretir bize.

Ümmet bilincine tekrar ulaşabilmek için 
Said Nursi’nin “İhlâs Risalesi” isimli eserinde 
değindiği ‘tefani’ kavramının altı çizilmelidir. 
Tefani, kardeşin kardeşte fani olması yani 
onun için her şeyi verebilmesidir. Huzeyfe (r) 
anlatıyor; Sefer sonrası ve yaralılar yerde… 
O, amcaoğluna bakıyor acaba nerde diye… 
Bir ses duyuyor ta ötelerde… Su, su! Diye 
inliyor amcasının oğlu… Koşuyor verebil-
mek için matarasındaki suyu... Tam uzatıyor 
ki bir başka sahabi… Su diyor ve inliyor… 
Amcasının oğlu kapatıyor ağzını ve diyor ki 
kardeşime ver… Sonra koşuyor Huzeyfe, 
ona doğru… Mevsim yaz, aylardan Tem-
muz… Tam ona verecek ki o anda başka ses 
‘Yandım Allah! Bir damla su’ diyor… Kapıyor 
ağzını ve ‘Git kardeşime ver’ diyor, cansız bir 
sesle… Huzeyfe koşuyor koşmasına ama o 
Hakk’ın rahmetine kavuşmuş çoktan… Ar-
dından koşuyor diğerine vermek için ama o 
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da Hakkın rahmetine ulaşmış, çoktan… Hu-
zeyfe, matarasına bakıyor ve hâlâ dolu… Ko-
şuyor amcaoğluna ulaştırmak için suyu, ama 
o da çölün damarına kan veren şehitlerden 
olmuş o an… İşte Tefani veya İsar veya ada-
ma duygusundan bir tablo…

Başkaları için yaşama duygusunun altını çi-
zen ahlâkçı filozoflar da olmuş. Bu isimler-
den en önemlisi Richard Cumberland isimli 
bir rahiptir. Hobbes’un egoist (bencil) hayat 
felsefesine karşı Altruist bir ahlâk anlayışını 
savundu. Cumberland der ki, insanda baş-
kası için duygular vardır. Evrenin dili bunu 
söyler ve evrendeki yasalar bunun gereğidir. 
Bu felsefenin terminolojideki karşılığı ise Alt-
ruismdir.

Üçüncü hikmet: Varlıkta sevgi hiyerarşisini 
yerli yerine koymak

Kurban’ın hikmetlerinden birisi ise sevgi hi-
yerarşisini yerli yerine koymaktır. Dolayısıyla 
“Muhabbetullah-Allah sevgisi” tabiatı gereği 
en yukarıda olmalıdır. Zira sevgiyi sevgiyle 
yaratan Allah sevilmeye en lâyık olandır. Bir 
şeyi Allah’tan daha fazla sevmeye kalkmak 
ise ancak insanın hüsranını arttırır. Kur’an 
Tevbe Sûresi’nde şöyle der:

“Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, 
kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, ka-
bileniz, elde ettiğiniz mallar, kesata uğrama-
sından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız 
evler ve meskenler, size Allah ve Resulünden 
ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise, 
artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin. 
Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet na-
sip etmez.” (Tevbe Sûresi, 9/24). 

Eğer yüreğin merkezine Allah sevgisi yerleş-
mezse o vakit insan, Allah’ın çekim alanından 
çıkar ve varlığın çekim alanında kendini kay-
bedenlerden ölür. Vahyin anlattığı gibi Kabil 
önce Rabb’ine sahte sunaklar sunarak Allah 
ile olan iletişimini bozmuş sonra insanla ile-
tişimi bozulmuş ve kardeş katili olmuştur. 
İnsanla iletişimi bozulunca varlıkla iletişimi 

bozulmuş, bir karga kadar dahi olamamış ve 
toprağa yabancılaşmıştır. Demek ki Allah’a 
yabancılaşan insana, insana yabancılaşan 
varlığa yabancılaşır.

Kurban’ın hikmetlerinden biri ise insanı eş-
yaya feda etmemektir. İnsan Allah için ve her 
şey insan içindir. Dolayısıyla Rabb, İsmail ye-
rine bir koçun kesilmesini emretmiştir. Niçin 
‘insan İsmail’ değil de onun yerine bir koç?.. 
Zira burada Rabb’imiz insan sevgisini hayvan 
sevgisinden üstün tutmamak gerektiğini bize 
talim ettirmektedir. Dolayısıyla insan sevgisi, 
hayvan sevgisinin önüne geçirilmemelidir. 
Zira tarih şahittir ki, hayvanlara olan aşırı 
muhabbet onların putlaşmasına sebep ola-
bilmektedir.

İnsanoğlunun zaman çizgisindeki hareke-
tinde insan hep bir şeye tapınmak istemiştir. 
Tüm pagan toplumlarında totemlerin çoğu-
nu hayvanlar oluşturur. Daha önce de hatır-
lattığımız gibi bir şeye ilahlık atfı iki şeyden 
kaynaklanır; Birincisi aşırı muhabbet, ikin-
cisi aşırı korku. İnsanoğlu sevgi ve korku 
dürtüleri dolayısıyla, kendisine başka şeyleri 
ilah edinmiştir. Allah’tan başka ilah olmadığı 
ilahî öğretişine dayanan tevhit dini İslam ise 
her fırsatta yeryüzündeki her şeyin insanın 
ermine amade kılındığına vurgu yapar. Yapar 
ki insanlık, Allah’ın çekim alanından çıkıp 
varlığın içinde kendisine başka ilahlar bul-
masın.

Mitolojiye baktığımız zaman çoğunlukla hay-
vanların totem olduklarını görürsünüz. Nuh 
Sûresi’nde, yirmi dördüncü âyetinde geçen 
beş puttan ucunun hayvan olduğu hatırlan-
ması gereken noktadır. Yes’us, aslan, Ye’uk, 
at ve Nesr, kartal olarak bilinir. Bilindiği gibi, 
mitoloji yılanlara, aslanlara, kartallara, inek-
lere tapan pagan toplumlarının örnekleriyle 
doludur. Kadim Mısır toplumu Apis ökü-
züne tapıyorlardı. Bu hayvan, kutsal kabul 
edildiğinden onların her hareketi firavunun 
atadığı rahiplerce gözlemleniyordu. Rahip-
ler, ineklerin hareketlerinden yola çıkarak 
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tefsir yapıyorlar ve Mısır’ın o yıl savaşa gi-
dip gitmeyeceğine karar veriyorlardı. İşte bu 
trajikomik olayın arkasında sevgi hiyerarşini 
yerli yerine koyamamak vardı.

Amerikan yerlisi (Kızılderili) mahkûm Do-
nald Biaruce dört çocuk babası, aynı zaman-
da… Kendisiyle bir saate yakın konuşmam 
oldu. Hayat hikâyesini dinledim… Donald’ın 
Kızılderili dilinde “Kurt” anlamına gelen bir 
de geleneksel ismi var. Kendisine en çok 
dışarıda neyi özlediğini sordum. Kendisi 
yaklaşık otuz senedir içerde. Bana verdiği 
cevap kafamda bazı şeylerin oturmasına se-
bep oldu. Zira cevaben ‘köpeğim’ dedi. Yıllar 
önce ölmüş köpeğini özlediğini, şayet özgür 
olsaydı o köpeğine benzeyen bir köpek satın 
alıp onunla vakit harcayacağını söyledi. Ço-
cuklarını sevmiyor musun diye sorduğum-
da, onları çok sevdiğini ancak onları ölmüş 
köpeği kadar özlemediğini söylemesi olduk-
ça ilginçti… Sevgi hiyerarşisini yerli yerine 
oturtamamak ne kadar da acı… Sevgiyi yerli 
yerine koyamadığımız ve neyi ne kadar seve-
ceğimiz şaşırdığımız bir dünyada yaşıyoruz.

Mikro-evren insan örneğinden, makro-insan 
dünya misaline dönecek olursak yine durum 
çok farklı değil. BM verilerine göre her yıl 
su kirliliğinden veya suya bağlı nedenlerden 
dolayı ölen çocuk sayısı üç milyon civarı. Bu 
sorunu çözmek için dünya genelinde bu pro-
jelere ayrılan pay toplam sekiz milyar dolar. 
Buna rağmen, Avrupa’da ev hayvanlarının 
mama satışlarının yıllık cirosu ise 17 mil-
yar dolar… Avrupalının köpek maması için 
harcadığı para, şu yatırımına dönüşse, suya 
bağlı sebeplerden dolayı ölen üç milyon in-
sanın hayatı kurtulacak. (İslamoğlu, Hayatın 
Yeniden İnşası İçin).

Kurban ibadeti insana üç gerçeği öğretir. 
Bunlar; öncelikle Allah’ın el-Karib olması ve 
O’ndan bağımsız olamayacağımız gerçeğidir. 
Şayet bunu idrak edebilseydi dünya hangi 
zalim hükümdar olabilirdi âleme? İkici hik-
meti ise, canan imtihanından geçebilme bi-

lincimizi tazelemesidir. Allah için verebilme 
bilincini inşa etmesidir. Dolayısıyla isar duy-
gusu ile dünyayı daha yaşanabilir kılmaktır. 
Üçüncü hikmeti ise sevgi hiyerarşisini yerli 
yerine koyabilmektir.

Sevgiyi sevgiyle yaratan Allah sevilmeye en 
lâyık olandır ve O Allah yeryüzünde her şeyi 
insanın emrine müsahhar kılmıştır ki in-
san onlara tapınmasın ve onları kullanarak 
Rabb’ine şükretsin. İnsan Allah için olsun, 
varlık insana müsahhar olduğu için…
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Toplumsal hayatta kurban, insanla yaratıcı 
arasında nasıl bir bağ kurar? İnsan psikolo-
jisi ile yaratıcı arasındaki kurban olayını nasıl 
açıklıyorsunuz? Kurban yaratıcı ile insan ara-
sında nasıl bir dil oluşturur?

Eski toplumlarda kurban fenomenini incele-
diğimizde insan ile yaratıcı arasındaki bağın 
farklı şekillerde tasarlandığını görüyoruz. Me-
sela bazı toplumlar kızdırdıklarını düşündükleri 
tanrılara ancak kurban sundukları zaman on-
ların tahripkâr eylemlerinin önüne geçebile-
ceklerine inanmışlar. Daha açık deyişle, tanrı-
ların gerçekleştirebileceği şiddetin önüne yine 
kurban kesmek gibi bir şiddet eylemi aracılı-
ğıyla geçebileceklerini ummuşlar. Buna karşın 
bazı toplumlar kurbanı daha ziyade tanrı ya 
da tanrıların tarladaki ürünleri bollaştırmaları, 
hasadın verimli olmasını sağlamaları için bir 
araç olarak tasarlamışlar. Bu tasarımda kur-
ban, tanrıyı önceden memnun ederek onu in-
sanların maddi refahlarına katkıda bulunmaya 
teşvik edebilecek bir hediye anlamına gelmek-
tedir. Genel olarak eski toplumların kurbanı bu 
ikinci şekliyle anladıklarını görüyoruz. 

Ancak kurbanın bu toplumsal ilgi ya da çıkar 
açısından ele alınması, eski toplulukların kur-
banı yalnızca maddi bir hediye ya da şiddet 
unsuru olarak gördüklerini bize düşündürme-
meli. Zira her iki halde de kurbanın insan ile 
tanrı(lar) arasında bir tür elçilik ya da aracılık 

S Ö Y L E Ş İ

Prof. Dr. Burhanettin TATAR ile  
“Kurban” üzerine…

MURAT AYDIN

Kurban, 
Allah ile olan 

iletişimimiz 
hakkındaki 

üst-bilinçlilik 
durumumuzu 

temsil eder.
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yapacağına inanılmıştır. Daha açık söylersek, 
kurban ölüm esnasında kutsallık kazanan ve 
bu manevi boyutuyla tanrıların diliyle onlara 
seslenebilecek bir metafiziksel varlık merte-
besine yükseltilmiş. Dikkat edilecek olursa, 
burada insanlar doğrudan tanrılara seslene-
meyeceklerini, ona erişemeyeceklerini, ken-
dilerini duyurabilmek için beşer-üstü bir dile 
muhtaç olarak kendilerini görüyorlar. Bu belki 
kurbanın bir tür şefaatçi gibi tasarlandığı şek-
linde ifadelendirilebilir.

Ancak konu İslam’a ve İslam toplumlarına 
geldiğinde tümüyle farklılık göstermektedir. 
Zira İslam’da kurban ne Allah’ın insanlara 
karşı şiddet eylemini engelleyecek bir şefaatçi 
ne de onun hasadı bollaştırmasını sağlayacak 
bir hediyedir. İslam, Allah’ın insanlara -yine 
insanların anlayacağı bir dil ile- hitap etme-
siyle varlık kazanan bir din olduğu için, maddi 
boyutundan arınarak manevi boyuta yükselen 
ve böylece manevi bir dili konuşabilecek ara-
cılara asla yer bırakmaz. Kurban fenomeninin 
insan psikolojisi ile yaratıcı arasındaki bağı 
nasıl tesis ettiği hakkında açık bir fikrim yok. 
Ancak konuyu dil sorusu olarak formüle etti-
ğiniz için şunu kabaca söyleyebilirim: kurban, 
belki en derin şekliyle, ‘maruz kalma ya da 
bırakılma’ anlamıyla ele alınabilir ve insanın 
daima kendi dışına, başkasına ve her şeyden 
önce Yaratıcı’nın etkisi ile teklifine maruz yani 
açık kalan bir varlık olduğuna işaret eder. O 
asla kendi başına terk edilmiş, kendi zihinsel 
ya da psikolojik dünyasına hapsedilmiş bir 
varlık değildir. İnsanın her zaman kendi dışı-
na açık kalmak zorunda olması ve dışarısının 
etkisine maruz kalması en dramatik anlam-
larından birini kurban fenomeninde açığa 
çıkarır. Biz bu etkiye maruz ya da açık olma 
durumuna ve bunun farkındalığına “bilinçlilik” 
diyoruz. Bu yüzden kurban fenomenini insan 
bilincinin dışarıya açıklığı ekseninde bir dil ya 
da iletişim konusu olarak ele almak bana daha 
esaslı geliyor. Kısacası kurban, insanın Allah’a 
karşı açıklığını, O’nun kendisine yönelişine uy-
gun düşmeye çalışan bir yönelişle mukabele 
ettiğini ve her zaman Allah’ın etki ve teklifinin 
farkında olduğunu dile getirir. Böylece kurban, 

Allah ile olan iletişimimiz (karşılıklı açıklığımız) 
hakkındaki üst-bilinçlilik durumumuzu temsil 
eder. Tabir caizse o bir üst-dildir. Gündelik dil 
hakkında ne kadar üst-dil oluşturmaya çalı-
şırsak çalışalım yine kelimelerin sınırı içinde 
kalırız. Buna karşılık kurban, kelimelerin bizi 
içinde tuttuğu bilinçlilik sınırını en nihai nok-
taya götürür. Artık kelimelerle ifade edileme-
yecek şekilde bilinç kendi sınırıyla yüzleşir. 
İşte bilincin kendi sınırıyla yüzleşmesi onun 
kendi dışına ne denli açık ve maruz kaldığı-
nın daha iyi farkına varmasına yol açar. Zira 
üst-bilinç ya da üst-dil, en hakiki anlamıyla 
bilincimizin ve dilimizin sınırlarına eriştiğimiz 
anda tezahür eder. Kurban—isterse kelime 
anlamıyla “yakınlık”, “yaklaşma” veya “komşu 
olma” şeklinde ele alalım—insanın gerçekle ve 
bu anlamda İlahi gerçekle yakınlaşması hak-
kındaki üst-dilini oluşturur.

Kurban, insan tasavvurundaki madde ve ruh 
kavramları arasında ne tür bir etki oluşturu-
yor?

Kanaatimce kurban hem ‘beden’ hem de 
‘ölüm’ diye iki farklı ve birbirine zıt kutbu 
kendi içinde barındıran bir fenomen olduğu 
için bir bakıma madde ve ruh kavramlarını 
yeniden yorumlamamızı talep ediyor. Kurban 
bir taraftan beden sahibidir ve kurban edilme 
esnasında bedenini bize olduğu gibi emanet 
ederek bir teşhir konusu haline getirir. Buna 
karşılık kurban ölüm denen sırla yüzleşen ve 
ölümün tüm sırlarını kendisiyle birlikte alıp 
götürendir. Ne var ki tam da bu birbirine zıt iki 
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kutbun karşılıklı referansı yani birinin anlamı-
nın diğeri aracılığıyla ortaya çıkması nedeniyle 
kurban aslında madde ve ruh ya da beden ve 
ölüm kelimelerinin karşılıklı olarak anlam ka-
zandığını göstermektedir. Kurban kelimesi bu 
yönüyle ne sadece madde (beden) ne de sade-
ce ruh (ölüm) boyutuna işaretle anlaşılabilir. 
Aksine kurban madde (beden) ve ruh (ölüm) 
arasındaki “karşılıklı ilişki”ye bizim dikkatimi-
zi çeker. Madde ve ruh arasında karşılıklı ilişki 
olduğu için biz kurbandan söz edebiliyoruz. 
Madde ruhtan bağımsızlaştığında yalnızca bir 
teşhir malzemesine dönüşmekte ve ruh mad-
deden bağımsız anlaşılmaya çalışıldığında tü-
müyle bir sır haline gelmekte. Buna göre insan 
tasavvurunda madde ve manadan söz eder-
ken aslında biz her ikisinin karşılıklı ilişkisini 
dikkate almaktayız. Ancak bu ilişkinin ebedi 
olamayışı, insanın ölümü mutlaka tecrübe et-
mek durumunda bırakılması kaçınılmaz olarak 
madde ve ruh arasındaki ilişkinin zamansal-
lığını ve böylece hayat ve ölümün aynı anda 
bize eşit derecede yakın olduğunu ima etmek-
te. Kurban, bu açıdan madde ve ruh arasındaki 
ilişkinin radikal zamansallığını dikkatlerimize 
sunar ve bu iki unsuru salt dilsel, kavramsal ya 
da bilimsel incelemelerle anlayamayacağımı-
za işaret eder. Köklü bir zamansallık bilincine 
erişmeden kurban fenomeninin bize madde 
ve ruh arasındaki ilişkiye dair nasıl farklı bir 
perspektif sunduğunu görmemiz zordur. Yeri 
gelmişken, ilk sorunuz bağlamında söylediğim 
üst-dil ve üst-bilinç tabirlerini aynı zamanda 
derin bir zamansallık bilinci olarak ele aldığı-
mız belirteyim.

Kurbana modern gözle bakıldığında “bu bir şid-
dettir” ya da daha yalın bir ifadeyle “bu hayvan 
boğazlamaktır” denebilmektedir. Ancak diğer 
taraftan da “bu kutsal bir eylemdir” dememiz 
gerekiyor. Sizce bu bir çelişki midir?

Bu hayli çetin ve çetrefilli bir soru. Eski kül-
türlerde ve dinlerde ruh ve madde dikey olarak 
konumlandırıldığından olsa gerek, maddeye ya-
pılacak baskı, şiddet ya da sınırlayıcı eylemlerin 
ruhun arınmasına yol açtığı düşünülmüş. Genel 
olarak maddenin ruhu sınırlayan bir işlevinin 
olduğu düşüncesi bu inancı desteklemiş. Dola-
yısıyla şiddet ve kutsal kelimeleri “ruhun arın-
ması” bağlamında hemen her zaman bir şekilde 
yan yana gelmiş. Mesela Hıristiyanlıkta İsa’nın 
çarmıhta gerilerek ölmesi şiddet ve kutsalın 
en belirgin ilişkisidir. Kimi mistik ve tasavvufi 
akımlarda da bedene yönelik şiddetin kutsala 
götüren eşik olarak düşünüldüğünü görüyoruz. 

Ancak İslam, kanaatimce, ruh ve beden arasın-
da böylesi bir dikey ilişki tasarlamadığından—
zira hem ruh hem de beden Allah’ın yarattığı 
varlığın iki farklı boyutudur—kurban fenome-
nini asla ‘kutsalın eşiği olarak şiddet’ bağla-
mında ele almamıştır. Benzer durumu “şeha-
det” veya “şehitlik” fenomenine bakarak da 
görmek mümkündür. Şehitlik durumunda da 
bedene yönelik bir şiddet ve buna bağlı olarak 
ölüm vardır; ancak bu durum ruhun arınması 
ya da kutsala erişmesi için bedene uygulanan 
bir şiddet hadisesi değildir. Bu yüzden İslam’da 
kurban fenomeninde şiddet olayı kutsalın te-
zahürü şeklindeki bir amaç ile meşrulaştırıl-
maz. Benzer şekilde “kutsal eylem” tabiri de 
şiddet olayına referansla anlamlandırılmaz. 
Bir başka deyişle, kurban fenomenini ayrıca-
lıklı ve önemli kılan şey bedene uygulanan şid-
det değildir. Kanaatimce İslam hem kurbanın 
bedenine uygulanan şiddeti hem de kurban 
kesmekle oluşan ibadetin anlamını daha geniş 
bir bağlamda ele almaktadır. Bu bağlama göre, 
madde ile manayı birlikte yaratan Allah’a hem 
madde hem de ruh eşit derecede boyun eğ-
mekte ve onun irade ve gücünün bir başka te-
zahürü olan ölüm hadisesi karşısında her ikisi 
yeni bir anlam kazanmaktadır.   
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Burhanettin Tatar ile 
“Kurban” Üzerine

Kurbanı ikame teorisi çerçevesinden nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Görebildiğim kadarıyla, İslam öncesi dinlerin ve 
kültürlerin belki hepsinde kurban “ikame” teori-
si ekseninde ele alınmış. Kurban, her zaman bir 
başkasının ya da bir başka şeyin yerini tutan, ona 
vekâlet eden, ona referansla kurban olan bir hu-
sus olarak görülmüş. Mesela Hıristiyanlıkta İsa, 
insanların asli günahı için ölmüştür. Konuşma-
mızın en başında söylediğim gibi, kurban tanrı-
ların öfkesini dindirme veya onları mutlu etme 
aracı şeklinde kendisinin dışındaki bir şey için 
ölen ya da verilen bir fidye olarak tasarlanmış. 

İslam’da kurban, bir başkası veya bir başka 
amaç için Allah’a verilen bir fidye değildir. Zira 
kurbanın kendisi ölüm esnasında bir kutsala 
dönüşen, insanın Allah’a seslenebilme aczini 
gideren bir şefaatçi yani insanın Allah ile ilişki-
sinde insanın yerini tutabilen bir aracı değildir. 
İslam, insan ile Allah arasına kulluk bağlamın-
da her hangi bir aracı koymadığı için, insanın 
yerini tutabilecek her hangi bir hususu da ön-
görmemiştir. Aksine insan, birey olarak, Allah 
karşısında sorumludur ve bu sorumluluğu onun 
elinden kimse alamaz. İşte birey olarak her in-
san Allah karşısında kendi sorumluluğunu ve 
sorumluluğuna bağlı olarak Yaratıcıya yöne-
lişini bir başkasına devredemediği için kurban 
kendisini kurban eden insan için ölen, insanın 
bir takım amaç ya da arzularının yerini tutan, 
insanın iletişim noktasındaki eksikliğini gide-
ren bir şey değildir. Bu yüzden İslam’da kurban 
fenomenini ikame teorisi ekseninde anlamak 
bana mümkün görünmüyor.   

Kurbanın etinin ya da kanının değil yalnızca 
kurbanı kesenin takvasının Allah’a ulaşacağı-
na yönelik ayeti nasıl anlıyorsunuz, bu ayet 
hakkında nasıl bir değerlendirme yaparsınız? 

Bu ayet, zaten az önce değindiğim ikame 
teorisi bağlamındaki kanaatimin oluşmasına 
vesile olan temel referanslarımdan biridir. 
İkame teorisinin İslam’da kurban fenomenini 
açıklayamamasının nedenlerinden biri kurba-
nın ne etinin ne de kanının Allah’a ulaşmasıdır. 
İkame teorisi bu ikisinden en az birinin tanrı-
lara ulaştığını varsayar. Oysa dikkat edilecek 
olursa az önce dile getirdiğiniz ayet, Allah ile 
insanın doğrudan (aracısız) iletişimini ön pla-
na çıkarır ve kurban fenomenini bu aracısız 
iletişim esnasında anlamlandırır. “Takva” ke-
limesi, insanın Allah’ın sonsuzluğu ve mutlak 
gücü karşısında kendi sınırlılığının en derin 
anlamıyla farkındalığına dikkat çeker. Sınırlı 
olanın sonsuz olan tarafından kuşatılmışlı-
ğını ve her an gözetim altında tutulduğunu 
dile getirir. Bu yönüyle o tam da en başlarda 
üst-dil ya da üst-bilinç dediğim hususa vurgu 
yapar. Yaptığımız her eylemin aynı zamanda 
Allah’ın sonsuz ilmi ve gözetimi altında ce-
reyan ettiğinin farkında olmak bizim her an 
Allah’a olan açıklığımızın ve onun güç ve ira-
desine maruz kaldığımızın farkında olmaktır. 
İşte insanın İlahi gerçeklikle olan bu aracısız 
iletişimi kurban esnasında en üst farkında-
lık durumuna erişir. Bu bağlamda yukarıdaki 
ayette geçen “insanın ancak takvasının Allah’a 
erişeceği” hususu, kurbanın Allah ile insan ara-
sında bir yerde durmadığını gösterir. Tam ter-
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sine Allah ile insan arasına başka hiçbir şeyin 
giremeyeceğine işaret eder. Bu nedenle kurban 
fenomenini ayrıca bu aracısız ya da doğrudan 
iletişim ekseninde tersinden anlamak uygun 
görünüyor; yani kurbanın insanı Allah’a ya-
kınlaştıran bir aracı olamayacak kadar insanın 
Allah’a yakın olduğunu ya da her zaman onun 
ezeli ve sonsuz huzurunda durmakta olduğunu 
dile getirecek şekilde anlamak daha makul ge-
liyor. Kurban, insanın zaten Allah’ın her zaman 
huzurunda olduğunu yeniden hatırlamasına 
ancak bir vesile olabilir.   

Geçen yılki Kurban Sempozyumu’nda sundu-
ğunuz tebliğde Hz. İbrahim’in İsmail ile sına-
vına değerlendirirken, “İnsan için ölüm aynı 
anda hem bir yıkım, hem de bir inşadır. İnsan 
bilinç sahibi olmanın bedelini ölümüyle öder. 
İşte bu bedel nedeniyle gerçek kurban insan-
dır” şeklinde bir ifade kullanmıştınız. Bu ifa-
deyi biraz açabilir miyiz?

İnsan, bitki ve hayvanlardan farklı olarak ölüm 
bilincine sahiptir ve bu bilince paralel olarak 
hayat denen şeyin farkında olandır. İnsanın bir 
gün öleceğini bilmesi aynı zamanda onu ayrı-
calıklı kılan bilinç sahibi olmanın bir sonucudur. 
İşte insan, hayat ve ölüme dair bu bilincini hem 
yaşamak hem de ölmek suretiyle fiilen gerçek-
leştirir yani bu ikisi hususu sadece zihinsel ta-
sarım noktasında tutamaz. Bu yüzden insan 
ölürken aynı zamanda ölüm bilincinin ya da ta-
sarımının yerine bizatihi ölümünü koyar ya da 
ikame eder. Ölüm esnasında ölüm olayı ölüm 
bilincinin yerini almaya başlar. İşte bu paradok-
sal durumu dile getirir yıkım ve inşa kelimeleri. 
Ölürken ölüm bilinci yıkılır, ortadan kalkmaya 
başlar ve onun yerine bizzat ölüm olayı inşa 
edilmiş olur. Şayet bizde genel olarak bilinç ve 
ölüm bilinci olmasaydı bizler ölmez, sadece yok 
olurduk. Her an ölüm bilinciyle varolmak ve ya-
şamak insana özgüdür ve insan bu bilinçliliğin 
bedelini kendi ölümüyle öder. Sürekli hayat ve 
ölüm arasındaki hassas çizgide var olduğunun 
farkına varmakla insan ölüme hayvan ya da 
bitkilerin değil, asıl olarak kendisinin maruz ve 
açık bırakıldığını anlar. Bu anlamda asıl kurban 
hayvanlar değil, insanın kendisidir.     

İnsan hayatına zamansallık boyutuyla baktığı-
mızda Hz. İsmail kıssasında kurban sizce nasıl 
bir rol oynuyor? Zamansallık yönüyle kurbanın 
insana kattığı nedir? 

Bu kıssada ve aslında her kurban kesme esna-
sında hayat denen şeyin nasıl da geri döndü-
rülemez bir şey olduğunu yeniden fark ede-
riz. Ölüm, bu açıdan, hayatın geri döndürü-
lemezliğini, geçilen her bir zaman aralığının 
asla yeniden var olmayacağını ve insanın her 
zaman kaçınılmaz bir noktaya doğru gittiğini 
sürekli olarak hatırlatır bize. Hz. İsmail kıssa-
sında kurbanın zamansallığı, insanın Allah’ın 
ezeli ve sonsuz huzurunda her daim durmak-
ta olduğumuzu dile getirir. Ancak bu sonsuz 
huzurda durmak, sabit kalmak değil, aksine 
insanın gidebilecek başka bir yerin olmadığını 
her an yeniden fark etmesi demektir yani bir 
süreçtir. Allah’ın her daim huzurunda olmak, 
ertelenemez, başkasına devredilemez, geri 
döndürülemez bir süreç olduğu için bu durum 
kurbanın ölümü esnasında en dramatik ve ra-
dikal şekilde fark edilebilir. Daha açık deyiş-
le, geri döndürülemezlik durumunu en keskin 
biçimde fark etmemizi sağlayan ölüm ya da 
kurban olayı aslında bizzat hayatın var olma 
tarzıdır. Ölüm ya da geri döndürülemezlik an-
lamında zamansallık hayatın kendi örgüsü ve 
dokusudur. Bu yönüyle yaşamak demek her an 
ölümü bir yönüyle tecrübe etmek demektir. 
Kurbanın zamansallığı, hayatın ölümle iç içe 
varoluşunun bir başka ifadesidir. Hayatın her 
an elimizden kayıp gitmesi, ölüme bir hayat 
mesafesinde yakın olduğumuz anlamına gelir. 
Ölüm ile hayatın birlikte örülmekte oluşu kur-
banın zamansallığı sayesinde daha açıkça fark 
ettiğimiz bir gerçektir. 

Muhterem hocam, zaman ayırdığınız için çok 
teşekkür ediyoruz. Şimdiden kurban bayramı-
nızı da tebrik ediyoruz.

Rica ederim. Ben de sizlerin bayramını tebrik 
ediyorum. 
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İbrahim’e 
Selam Olsun

           İbrahim’e selam olsun!

           Hacer’e selam olsun!

İsmail’e selam olsun! 

Selim ve tertemiz bir kalp ile Rabb’ine yöne-
len ve teslim makamında, çetin imtihanlar-
dan geçip, Âl-i İbrahim olan, İbrahim ailesi-
ne selam olsun. 

İbrahim Peygamber, Halil olan, Allah’ın 
dostlarından bir dost. 

Yanık yüreğiyle dualar gönderen, gözlerin-
den ığıl ığıl yaşlar süzülen, duyarlı, vefakâr, 
teslim olan… Halilullah’a selam olsun.

O, hiç tereddütsüz, her şeyi ve herkesi ce-
surca karşısına alıp “Rabb’ine, tertemiz bir 
kalp ile yönelmişti”. (Saffat Sûresi, 37/84). 
Âyette apaçık belirtildiği gibi… 

Annesinin, onu, Nemrut zulmünden kaçı-
rıp, tenha yerlerde büyütürken, yıldızları, 
ayı, güneşi kendine yâren bilip, yalnızlığı 
yüreğine içirirken, kutlu, dayanıklı, kavi, 
sağlam bir imanla donanıyordu içten içe… 
Doğduğu dünya, şirkin ve zulmün en bü-
yük senaryolarının yaşandığı bir yerdi. 
Vahyi ağırlayacak olan yürek pak ve temiz 
kalmalıydı. Bunu biliyormuş gibi, anne, şef-
katin ve sevginin ırmağına dualarını akıta-
rak tenha mağaralara taşıdı adı İbrahim olan 
çocuğu. 

İmtihanların çetin duraklarından bir durak-
tı Azer!

D E N E M E

İbrahim’e Selam Olsun!*

KURBAN ETMİŞTİ HACER... 
KADINLIĞINI, ZAYIFLIĞINI, 
ACİZLİĞİNİ, SEVDASINI, 
KURBAN ETMİŞTİ. O DA EŞİ 
GİBİ SELİM BİR KALP İLE 
RABB’İNE TESLİM OLMUŞTU.

SELVİGÜL KANDOĞMUŞ ŞAHİN

*  Saffat Sûresi 37/109
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Yüreğini daraltan saldırılardan sonra, derin-
den, içli yakarışlarla sesleneceği Mabud’una;

“Hasbunallah ve nimel vekil” diyerek, tek sı-
ğındığı Rabb’ine karşı Azer, putlar inşa eder-
ken başkaldırının aşkın boyutlarında, son 
ümmetin babası olarak anılacak bir baba yü-
reği büyütüyordu oysa, put yapan bir babaya 
karşı İbrahim.

Biliyordu çetin imtihanlar ancak kalplerde 
kazanılıp kaybedilir. Tenha mağaralarda in-
celik kazanmış yüreğiyle, müsterih, kararlı 
ve emin olarak yönelmişti Rabb’ine… Bu 
öyle bir yöneliştir ki, direnmenin ve inancın 
destanını tertemiz, muvahhit bir yürekle ya-
zarken, tek başına bir millet olduğunu gös-
terecekti asırlar boyu. 

Sağ eliyle ve tüm gücüyle devirdi putla-
rı. Şaşkınlıktan dona kalan inkârcı Azer’i, 
Nemrut’u ve halkı, adeta alaya alan bir iro-
ni yüklüydü sözlerinde. “İlahlarımıza bunu 
sen mi yaptın ey İbrahim?” (Enbiya Sûresi, 
21/62), diye sorguladılar. (İbrahim) ‘Hayır’ 
dedi, “Bunu yapsa yapsa, şu en iri yarı olanı 
yapmış olmalıdır, en iyisi mi siz kendilerine 
sorun, tabi ki eğer cevap verebilirse!” (Enbi-
ya Sûresi 21/63).

“Getir, güneşi batıdan getir!” diye seslendi 
dimdik ve cesur duruşuyla İbrahim; herke-
sin önünde Nemrut’a… Eli ayağı birbirine 
dolanan Nemrut ölümleri çağırdı o zaman. 
Yalımlı, yakan kavuran ateşleri çağırdı.

Ur kentinde, ateşlerin en büyüğü…

Kalabalık büyüdükçe büyüyor, ateş yük-
seldikçe yükseliyor. Yalımlı alevler aydınlık 
ve karanlık semalara kıvılcımlar dağıtıyor. 
Odunlar çoğaldıkça, ateş büyüdükçe, alevler 
yükseldikçe; İbrahim’in yüreği iman ateşiyle 
kaynadıkça kaynıyor. Gözlerinden içine yine 
ığıl ığıl yaşlar akıyor. Ve açıyor ellerini… 
Tekrar… Bir daha!…” Hasbunallah veni’mel 
vekil.”

Diye yalvarıyor Rabb’ine… 

“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve selamet ol.” 
(Enbiya Sûresi, 21/69) diye karşılık geliyor 

Rabb’inden. İşte o zaman, iman ve aşk ate-
şiyle kavrulan yüreğine serinlik ve esenlik 
taşıyor Nemrut’un ateşi.

Nemrut’un ateşi, gül bahçelerine dönüyor, 
cennetten bir köşe oluyor, yakaran duaların-
dan, İbrahim’in yanan, kaynayan yüreğinden 
sonra.

Önce yüreğini verdi İbrahim. Önce yüreğini 
kurban etti. En seven, Vedud olan Rabb’ine, 
sunulan bir yumruk et parçası değildi artık. 
‘Selim bir kalp’ olmuştu Nemrut’un kor ateş-
leri içinde İbrahim’in yüreği…

…

Kurbanlar bitmiyordu. İmtihan demek, kur-
banlar vermek, kurban olmak demekti… 
Halilullah olmanın, millet babası olmanın, 
İsmail’in babası olmanın, Muhammet’in atası 
olmanın yolu kurban olmaktan geçiyordu. 

Yolculuk çöllereydi… Issız, yalnız, yakan, 
kavuran çöllere…  İsmail’ini ve Hacer’ini, 
sakine rüzgârının savurduğu çöllere doğru 
götürürken, korku ve ümitle ihtiyar yüreği 
ürperiyor, gözlerinin nemlenmesine engel 
olamıyordu.  Topuklarını yakan, kızgın kum 
taneleri çatlıyor, savruluyor, rüzgâr, kurban 
ailesini ısısız çöllere doğru adeta görünmez 
bir rehber gibi Cebrail soluğuyla sürüklü-
yordu. Ak saçlarından terler sızarken, yanan 
topuklarında takat kalmamıştı… Derin bir 
sükûtla adımları yavaşlayıp durunca öylece 
bekledi… Sonra birden: 

- “Geldik” dedi.

Esmer çehresinin her kıvrımında acının ve 
yalnızlığın derin izleri, hüzünlü ve korku 
dolu bir tebessümle Hacer sordu:

- “Ey İbrahim! Bizi kimlere emanet ediyor-
sun?” 

- “Sizi Allah’a emanet ediyorum…”

Peygamber konuşunca susmuştu Hacer. Asır-
larca kurban psikolojisinin destanını yazacak, 
yanık yüzünde acı bir tebessümle susmuş, yav-
rusuna daha bir sıkı sarılarak, gözleri uzaklara 
düğümlü ilk teslim olanların, eşsiz şuurunu 
susarak kazımıştı silinmemecesine… 
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Gerçek sahibine emanet ve teslim olduğu bi-
linciyle susmuştu… 

İşte o zaman, susuzluktan dudakları çatlayan 
yavrusunu, bağrına bastırıp, yol verdi Halil 
olan Peygambere. Kölelikten azat olurken 
de, İbrahim’e eş olurken de, Sare’den ayrılır-
ken de bu suskunluğu vardı üzerinde.

Kurban etmişti Hacer... Kadınlığını, zayıflı-
ğını, acizliğini, sevdasını, kurban etmişti. O 
da eşi gibi selim bir kalp ile Rabb’ine teslim 
olmuştu. 

Kızgın çöllerde yanan ayaklarıyla, kavurucu 
güneşin altında, seraplara koşarken de, üşü-
ten çöl gecelerinde, yıldızlar bir bir avuçla-
rına dökülürken de, hicret gelini olup, gur-
betlere göçerken de biliyordu teslim olduğu 
Rabb’i hep yanında… Siyahî bir köle olarak, 
aydınlık ve sabır yüklü imanı kuşandığında, 
Merve ve Safa tepelerine doğru eteklerini sa-
vurarak, koştuğunda, dünyanın merkezinde 
iman ateşi fokurdamaya başlamıştı bile…

Bu nasıl bir ateştir ki, siyahî bir köleyi aşkın 
ve ulaşılmaz zirvelere taşıyacak, asırlarca in-
sanlık, bu siyahî kölenin eteklerinde secdele-
re kapanacak. Ve Rabb’i onu Beyt’ine konuk 
edecek. Ayağına milyarca misafir taşıyacak… 
Böyleydi işte. Rabb’i Hacer’in teslimiyetini, 
kurban oluşunu, kurban edişini karşılıksız 
bırakmamıştı. 

…

İsmail sevilesi olunca, bal damlayınca dudak-
larından, sevilen nar tanesi nur tanesi olunca 
Hacer’in avuçlarında, çetin imtihanların göl-
gesi düşecekti düşlerine İbrahim’in… İsmail 
göz aydınlığı, İsmail taze fidan, al yanaklı, 
ayva tüylü toy delikanlı… İsmail sevdalara 
durmuş, anne yavrusu. Rüyalar, arkası kesil-
meyen rüyalar, İsmail’in gül yüzünün gölge-
sine düşüyor… Rüyalar ilham olacak, kur-
ban alacak. İbrahim’in baba yüreği titrerken, 
özlemle, duayla, nice semerelerle bulduğu 
evladı kurban olacak… İstenen bu…  Has-
retle yaptığı dualar ve adaklar aklına geliyor. 
Emanet sahibi, emanetini istiyor. 

“Ey yavrucuğum! Rüyamda seni kurban etti-
ğimi gördüm; bir düşün, ne dersin?”

“Ey babacığım, sana emredilen neyse onu yap; 
inşallah beni sıkıntıya göğüs gerenler arasın-
da bulacaksın.” (Saffat Sûresi, 37/102).

Teslim olan baba, teslim olan anne ve teslim 
olan ‘uyumlu, olgun’ bir evlat... Kurban aile-
sinden, emre itaatin, destansı bir hikâyesi… 
Bir baba yüreğinin, bir anne yüreğinin ve 
evladın, adanmışlığı, teslim oluşu ve kurban 
oluşuyla terbiyesi…

Can parçasını veren İbrahim’in, Hacer’in, 
canını veren İsmail’in yanında bizler mo-
dern çağın sakinleri, neyimizi kurban edi-
yoruz? Gönül aynamıza, kurban izdüşümü 
nasıl düşer? Teslimiyet ve kurban ateşinde 
kavrulup terbiye olan, bir yumruk et parça-
sı olmaktan azat olan “selim bir kalbe” dö-
nüşen, kurban ailesinin yürekleri… Sonra 
bizim yüreklerimiz, bizim kurbanlarımız?.. 
Safa ve Merve arasında, yavrusuna su arayan 
Hacer’e uyarak, katılaşmış kalplerimize iman 
arayışımız?.. Onların kurbanı kabul olmuş, 
makamda ağırlanmış bir kurban… Bizim 
kabul olmuş kurbanlarımız nerede? Bir avuç 
et parçasını tepsilerde taşıyarak, hayvanları 
devirip, bol geğirtili sofralarda katık mı yap-
mak? 

Makama, değerli ve kabul gören kurbanlar 
göndermek için bir daha dönelim âyetlere:

“Onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ula-
şır; fakat sizden O’na ulaşan yalnızca O’na 
karşı gösterdiğiniz derin sorumluluk bilinci-
dir.” (Hac Sûresi, 22/37).

Makama sunma vakti geldiğinde, derin so-
rumluluk bilinciyle kuşanıp, İbrahim gibi, 
Hacer gibi, İsmail gibi, Habil gibi gönülden, 
kabul olmuş kurbanlar sunmayı nasip eyle 
Rabb’im. 
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üm dinlerde uygulanan bir ibadet şekli olan kur-
banın geçmişi, insanlık tarihi kadar eskidir. Ama-

cından farklı uygulanan kurban, Kur’ân’da, “…Allah’tan 
başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı kesin olarak haram 
kıldı…” (Bakara Sûresi, 2/173) âyetindeki buyrukla aslı-
na dönmüştür; kurban yalnızca Allah adına kesilecektir.

Kurban, Allah’a yakınlaşmak adına çok sevdiği oğlu-
nu feda etmeyi göze alabilen Hz. İbrahim’in(a) kutlu 
anısıdır. Allah’a itaatin, teslimiyetin, güçlü ve derin bir 
imana sahip olmak gerektiğinin bir hatırlatmasıdır.

Müminler her kurban kesiminde, Hz. İbrahim(a) ile 
oğlu Hz. İsmail’in(a) Yüce Allah’ın buyruğuna kayıtsız 
şartsız itaat konusunda verdikleri başarılı imtihanın 
anısını tazeler ve kendilerinin de benzeri bir itaate ha-
zır olduklarını sembolik olarak gösterirler.

İbadetlerde Samimiyet

Yüce Allah’ın hoşnutluğunu ve sevgisini kazanabilmek, 
müminler için dünyevî her şeyden önemlidir. Bu ne-
denle yaşamları boyunca, “Ey iman edenler, Allah’tan 
korkup-sakının ve (sizi) O’na (yaklaştıracak) vesile ara-
yın...” (Mâide Sûresi, 5/35) âyetindeki emir gereğince, 
Rabb’imize daha da yakınlaşabilmenin yollarını ararlar. 

Müminler, Kur’ân’da bildirilen ibadetleri yerine getir-
meyi kendilerini Allah’a yakınlaştıracak önemli bir yol 
olarak görür, sonsuz âhiret yaşamında karşılığını fazla-
sıyla alacaklarını bilmenin heyecanını yaşarlar. Ancak 
ibadetlerin yalnızca fiili olarak yerine getirilmesi yeterli 
değildir; Rabb’imiz katında asıl geçerli olan, tüm bun-
ları samimiyetle yapmaktır.

Rabb’imiz, “…Kim gönülden bir hayır yaparsa bu 
da kendisi için hayırlıdır…” (Bakara Sûresi, 2/184) 

TELİF ALACA
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âyetiyle, yapılan tüm ibadetlerin gönülden 
olması gerektiğini haber verir. Örneğin na-
maz kılan, oruç tutan, infak eden, itaat eden 
bir insanın, ibadetleri sırasında niyeti ve 
kalbinden geçirdikleri önemlidir. İnsanlar 
ibadetlerini, Allah’ı ve O’nun karşısında ne 
denli acz içinde olduklarını düşünmeden, 
yalnızca alışkanlıkla yapıyor olabilirler. İn-
san, sorumluluklarını Allah’ın kendisinden 
hoşnut olmasını dileyerek, O’na muhtaç 
olduğunun bilincinde olarak yerine getir-
miyorsa, ibadeti Allah katında geçerli ol-
mayabilir. Rabb’imiz Kur’ân’da, insanların 
kestikleri kurbanların kanlarının değil, yal-
nızca kalplerindeki takvalarının kendisine 
ulaşacağını bildirerek tam da bunu hatırlatır: 
“Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah’a 
ulaşmaz, ancak O’na sizden takva ulaşır. İşte 
böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir; 
O’nun size hidayet vermesine karşılık Allah’ı 
tekbir etmeniz için… Güzellikte bulunanla-
ra müjde ver” (Hac Sûresi, 22/37).

Hz. İbrahim’in Örnek İtaati 
ve Teslimiyeti

Kur’ân’dan, tüm elçilerin ve onlarla birlikte 
olan müminlerin son derece zorlu olaylarla 
karşılaştıklarını, zahiren oldukça ‘kötü’ du-
rumlarda kaldıklarını öğreniyoruz. Ancak, 
müminler tüm bu zor zamanlarda son dere-
ce güvenli ve rahat davranmışlardır. Çünkü 
Kur’ân’da bizlere örnek gösterilen müminler, 
her olayın Allah tarafından kendileri için bir 
hikmet ve hayırla yaratıldığını bilirler. Allah 
müminin karşısına bir olay çıkarıyorsa, onda 
kesinlikle bir hayır vardır; o kötü gibi görü-
nen olay hayra dönüşecektir.  

Rabb’imiz ayrıca, müminleri yardımsız bı-
rakmayacak, onlara kaldıramayacakları bir 
zorluk yüklemeyecek ve çektikleri sıkıntıla-
rın karşılığını da âhirette ödül olarak mutla-
ka verecektir. Kur’ân’da birçok âyette Allah’a 
güven ve teslimiyet üzerinde durulur. Bu ko-
nudaki âyetlerden birinde, “De ki: Allah’ın 
bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle 

hiçbir şey isabet etmez. O bizim mevlâmızdır. 
Ve müminler yalnızca Allah’a tevekkül etme-
lidirler” buyrulur (Tevbe Sûresi, 9/51).

Kur’ân’da önemli bir itaat ve teslimiyet örne-
ği olan Hz. İbrahim(a) ve oğlu Hz. İsmail’in 
başından geçen imtihan, âyetlerde şu şekilde 
bildirilir:

“Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. 
Böylece (çocuk) onun yanında koşabilecek 
çağa erişince (İbrahim ona): ‘Oğlum’ dedi, 
‘gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken 
gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun?’ 
(Oğlu İsmail) Dedi ki: ‘Babacığım, emrolun-
duğun şeyi yap. İnşallah, beni sabredenler-
den bulacaksın.’ Sonunda ikisi de (Allah’ın 
emrine ve takdirine) teslim olup (babası, 
İsmail’i kurban etmek için) onu alnı üzerine 
yatırdı. Biz ona: ‘Ey İbrahim’ diye seslendik, 
‘gerçekten sen, rüyayı doğruladın. Şüphesiz 
Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiri-
riz.’ Doğrusu bu, apaçık bir imtihandı. Ve 
ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik” 
(Sâffât Sûresi, 37/101-107).

Yüce Allah yukarıdaki âyetlerde Hz. 
İbrahim’in(a) nasıl bir imtihan yaşadığını 
bizlere aktarır. İslâm âlimleri de bu âyetleri 
genelde benzer şekilde tefsir ederler. Örneğin 
Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’ân-ı Kerim tefsirin-
de, Hz. İbrahim’in rüyasında gördüklerinin 
bir vahiy olduğunu yazar. Alınan emrin yeri-
ne getirilmesi aşamasında Hz. İbrahim’in(a) 
oğluyla istişaresini de şu şekilde açıklar:

“... Bunun üzerine onu zorla yapmaya kalkış-
mayıp, önce yerine getirilme şeklini istişare 
etmek üzere böyle görüşünü sorarak tebliğ 
etti ki, bununla ilk önce onun itaat ve boyun 
eğmekle ecir ve sevaba ermesini temin et-
mek istedi. Düşünmeli, bunu söylerken ‘Ey 
yavrucuğum!’ diye hitap eden bir babanın 
kalbinde ne yüksek bir şefkat duygusu çar-
pıyor ve ona ne kadar büyük bir vazife aşkı, 
Allah sevgisi hâkim bulunuyordu... İşte bu-
nun böyle ilâhî bir emir olduğunu anlayan 
ve Allah’ın sabredenlerle beraber olduğunu 



52

bilen o yumuşak huylu oğul, ‘Ey babacığım!’ 
dedi, ‘ne emrolunuyorsan yap. Beni inşaAllah 
sabredenlerden bulacaksın”  (http://www.ku-
ranikerim.com/telmalili/saffat.htm).

Âyet ve tefsirlerden Hz. İbrahim(a) ve oğlu 
Hz. İsmail’in(a) Allah’a olan kayıtsız şartsız 
itaatleri, teslimiyetleri ve gönülden bağlılıkla-
rı açık bir şekilde anlaşılır. Yüce Allah’ın ‘dost’ 
edindiği kutlu peygamber Hz. İbrahim’in(a), 
oğlu İsmail’i(a) Rabb’i için feda edebileceğini 
kanıtlaması, güçlü ve derin imanının göster-
gesidir. Bu üstün ahlâk tüm iman edenlere 
çok güzel bir örnektir. Bu nedenle mümin-
ler, “İbrahim ve onunla birlikte olanlarda 
size güzel bir örnek vardır…” (Mümtehane 
Sûresi, 60/4) âyetinde haber verildiği üzere, 
onların yolunu izlemeli ve Allah’ın âyetlerini 
uygulamadaki titizlikleri, zorluk zamanların-
daki tavizsiz davranışları, sabırlı ve tevek-
küllü kişilikleriyle onları örnek almalıdırlar. 
Yüce Allah sonraki âyetlerde şöyle buyurur: 
“Sonra gelenler arasında ona (hayırlı ve şeref-
li bir isim) bıraktık. İbrahim’e selâm olsun. 
Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiri-
riz. Şüphesiz o, Bizim mümin olan kulları-
mızdandır” (Sâffât Sûresi, 37/108-111).

Hz. İbrahim’in(a) Allah’a olan derin sevgisi 
ve imanı, Rabb’imizin bütün emirlerine gö-
nülden boyun eğişi, itaati ve üstün ahlâkı 
diğer Kur’ân âyetlerinde şu şekilde vurgu-
lanır: “Rabb’imiz, ikimizi Sana teslim olmuş 
(Müslümanlar) kıl ve soyumuzdan Sana 
teslim olmuş (Müslüman) bir ümmet (ver). 
Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) 
göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen 
tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin” (Bakara 
Sûresi, 2/128).

“Rabb’i ona, ‘Teslim ol’ dediğinde (o,) 
“Âlemlerin Rabb’ine teslim oldum” demişti.” 
(Bakara Sûresi, 2/131).

Hz. İbrahim’in(a) güzel ahlâkı, Allah’a ima-
nındaki samimiyeti, tevekkülü gibi, itaatin-
deki derinlik, gösterdiği sadakat ve kararlılık 
da kuşkusuz her müminin sahip olması ge-

reken önemli ahlâk özelliklerindendir: “Ger-
çek şu ki, İbrahim (tek başına) bir ümmetti; 
Allah’a gönülden yönelip itaat eden bir mu-
vahhiddi ve o müşriklerden değildi” (Nahl 
Sûresi, 16/120).

Rabb’imiz Kur’ân âyetlerinde Hz. İbrahim’in 
kendi sınırlarını korumadaki titizliğini, zor-
luklar karşısındaki sabırlı ve teslimiyetli ki-
şiliğini, koşulsuz itaatini över ve onu dost 
edindiğini haber verir: “İyilik yaparak kendi-
ni Allah’a teslim eden ve hanif (tevhidî) olan 
İbrahim’in dinine uyandan daha güzel din’li 
kimdir? Allah, İbrahim’i dost edinmiştir” 
(Nisâ Sûresi, 4/125). 

Bu Kur’ân âyetiyle en güzel dinin, ‘Rabb’imize 
teslim olup, Allah’a bir olarak iman eden 
kimselerin dini olduğu’ belirtilerek, koşulsuz 
bir bağlılığın ve iman derinliğinin önemi ha-
tırlatılır.

Yüce Allah’a teslim olmak, “Müminler ancak o 
kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri 
ürperir. O’nun âyetleri okunduğunda iman-
larını arttırır ve yalnızca Rabb’lerine tevekkül 
ederler” (Enfal Sûresi, 8/2) âyetiyle de bildiril-
diği gibi imanî olgunluğa erişmiş müminlerin 
önemli bir özelliğidir. Bu olgunluğu kazanmış 
mümin, Yüce Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı ol-
madığının, kendisinin O’na muhtaç olduğu-
nun, her işin bir kader dâhilinde ve özel bir 
hikmetle yaratıldığının bilincinde olarak, be-
denini ve ruhunu Allah’a emanet eder.

Kurban; Adanış Göstergesi

Çok açıktır ki; Kur’ân âyetlerinde söz edilen 
kurban kesme, et gereksinimi nedeniyle hay-
van kesme değil, bir tür manevî adanış göster-
gesi, bir dinî ibadetin yerine getirilmesidir.

“Kendileri için birtakım yararlara şahid ol-
sunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği 
(kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde 
(kurban adarken) Allah’ın adını ansınlar. Ar-
tık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu 
da doyurun” (Hac Sûresi, 22/28).
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“İri cüsseli develeri size Allah’ın işaretlerin-
den kıldık, sizler için onlarda bir hayır var-
dır. Öyleyse onlar bir dizi halinde (veya saf 
tutmuşçasına ayakta durup) boğazlanırken 
Allah’ın adını anın; yanları üzerine yattıkları 
zaman da onlardan yiyin, kanaatkâra ve iste-
yene yedirin. İşte böyle, onlara sizin için bo-
yun eğdirdik, umulur ki şükredersiniz. 

Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah’a 
ulaşmaz, ancak O’na sizden takva ulaşır. İşte 
böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir; 
O’nun size hidayet vermesine karşılık Allah’ı 
tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara 
müjde ver” (Hac Sûresi, 22/36-37).

Sonuç olarak

Kurban, müminlerin, kendilerine yalnızca 
Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazandırmasını 
umut ettikleri bir vesiledir. Müminler, sahip 
oldukları tüm nimetleri Rabb’imizin rıza-
sını gözeterek büyük bir şevkle kullanırlar. 
Kestikleri kurbanı Yüce Allah’a yakınlaşma-
ya bir vesile olarak görmeleri, müminlerin 
Rabb’imize olan sadakatlerini, O’nun rızasını 
hiçbir dünyevî nimete değişmeyeceklerini, 
bu uğurda -en sevdikleri de dâhil- her şeyi 
feda edebileceklerini ortaya koyar. Aksi, Dr. 
Ali Şeriati’nin sözlerindeki gibi olacaktır: 
“Yalnızca kesmiş olmak için koyun kesmek ka-
saplıktır!..”

Kurban, Allah adına, O’na yakınlaşmak 
amacıyla, O’nun dışındaki her şeyi kurban 
etmektir. Hz. İbrahim(a) ve Hz. İsmail(a) 
Rabb’lerine gönülden boyun eğmiş, teslimi-
yet ve itaatin en önemli örneğini göstermiş-
lerdir. Bizler de onlar gibi, tam bir teslimi-
yetle teslim olanlardan ve henüz işitiyorken 
itaat edenlerden olmayı, ‘arınmış/selim bir 
kalp’ ile Rabb’imize gitmeyi dileyelim…

“Kim ihsanda bulunan (biri) olarak yüzünü 
(kendini) Allah’a teslim ederse, artık ger-
çekten o, kopmayan bir kulpa yapışmıştır. 
Bütün işlerin sonu Allah’a varır” (Lokman 
Sûresi, 31/22). 
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ir insan olarak, eğer akledebiliyorsak, bunun 
doğal sonucu olarak bazı şeylerin farkında 

olduğumuzu anlarız. İşte tam bu noktada gereğini 
yapıp yapmama konusu devreye girer. Bu noktada 
da vicdanımızla başbaşa kalırız. Etrafımızda olup 
bitenlere bakar kör mü olacağız? Yoksa elimizden 
geldiği kadarını sarfetme gayretini mi göstereceğiz? 
Bu noktada kararsızlar düşünedursun, lakin kararını 
vermiş olanlar oturmasın. Yürüsün.

Bir şahsiyet sahibi olarak, bazı şeyler rahatsız edici 
olur. Bunun farkındalığının bilinciyle sergilediğiniz 
gayret ve emekle mutmain olursunuz. Artık oturmak 
sizi rahatsız eder. Ayaktasınız ve koşuyorsunuz. 
Hayret etmeye başlıyorsunuz; bu dünyada ne kadar 
da fırsatlar varmış, akıp giden!.. Kavramlarınız 
değişiyor, kâr-zarar, fakir-zengin, alçak-yüce, kolay-
zor, vs… Artık ticareten lentebura peşindesiniz.   

Bazı alışkanlıklarımızı değiştirme alışkanlığı 
kazanmalıyız. En güzellerinden biri de tatil kavramı. 
Bir kısmı sahilde yatar, bir kısmı dağda traking 
yapar. Ama bu ve benzeri hiçbir faaliyet, insana ve 
insanlığa, ben de şöyle bir değer üretmeye-yük almaya 
çalıştım‘ın verdiği gönül hoşluğunu vermeyecektir. 
Bunu yaşayanlar iyi bilir. Nasıl bakarsan öyle 
görürsün, nasıl inanırsan öyle yaşarsın. Nasip olsa 
da mücadeleyi hakkıyla verebilsek. Elden geleni 
tam yapabilsek. Sonunda rahmete ulaşabilsek. 

Yardımeli Derneği bu konularda köprü vazifesini 
hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Değerli ve 
gayretli dostlarla çok güzel altyapı imkânları mevcut. 
Geçen yıl Sudan ekibi olarak bayramı Darfur’da 
geçirmiştik. Bir önceki yıl üç kişi iken bu yıl on bir 

BFARUK ÖZKAYA
MUSTAFA KARACA

N O T L A R IS E Y A H A T
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kişi gittik. Arkadaşların tamamı yoğun 
tempoda iş sahibi olmalarına rağmen, 
gönüllü görev aldılar. Pek çoğunun böyle 
bir tecrübesi olmadığı halde gösterdikleri 
azim ve gayretin sebebini kolayca yazıya 
dökme imkânımız olamaz. Yokluk 
kelimesinin burada ifade ettiği şeyle, tabir 
caizse, yok’un dahi yok olduğu bir yerde 
ifade ettiği şey çok farklı. Altı buçuk milyon 
nüfusun iki milyonu beş yıldır mülteci. 
Sebebi asayişsizlik. Kendi kendine yeten ve 
fazlasını veren bu insanlar, diyarlarından 
kopmuş. Emniyet yok, barınma yok, 
beslenme yok, tedavi yok, eğitim yok, en 
kötüsü çalışacak bir iş ortamı yok. Eğer 
bir iş bulabilse yevmiyesi beş-altı dolarla 
ailesini geçindirecek. Oradaki hayat bu 
satırlara sığmaz tabii ki… Fakat hayattan 
bazı misaller verebiliriz. 

Bizim kurban organizasyonu dolu dolu bir 
şekilde geçer. Bayramın son günlerinde 
kurbanlar tevzi edildikten sonra akşama 
yakın kalan vakitleri değerlendirmek 
için, bölgedeki yetim ve şehit ailelerini 
ziyaret ediyorduk. Allah razı olsun, 
içimizde imkân sahibi arkadaşların bu 
ziyarette zarfların içine koyduğu bir kısım 
bayramlıkları da ailelere bırakıyorduk. 
Hava kararmak üzereydi, en son bir 
aileyi ziyaret ettik. Aileleri utandırmamak 
için ikişer kişi ziyaret ediyorduk. Kapıyı 
çalınca çocuklar dışarı çıktılar ve 
annelerini çağırdılar. Ona, Türkiye’den 
bayram ziyaretine geldiğimizi söyleyince 
gözleri doldu ve hemen içeri girerek bir 
avucunda beş altı tane ince, kupkuru 
hurmayı mahzun ama sevinçli bir şekilde 
takdim etti. Tabii ki biz de aldık birer tane. 
Hal hatır, çocuk sayısı, ne zamandan beri 
çocuklar yetim gibi bazı soruları sorduk. 
Sonunda Türkiye’deki kardeşlerinin 
kendilerine ulaştırmak üzere verdiği 
bir emanet olduğunu söyleyerek zarfı 
uzattığımızda, zaten mahzun olan bu 

hanımanne arkasını dönerek hüngür 
hüngür ağlamaya başladı. O ağlamaya 
başlar başlamaz biz de kendimizi 
tutamadık. Tabii burası sözün bittiği yer. 
O ânın tesiri uzun süre geçmedi. 

Bu olayı kendi içimizde tahlil ederken, 
arkadaşlara da sorarak bazı sonuçlar 
çıkardık. Bu kadın neden ağlar? Çok 
ihtiyaçlı olduğu bir âna mı rastladık? 
Ta uzaklardan dahi olsa Allah’ın (c) 
onun ayağına rızık getirmesine mi? 
Eşini kaybetmiş olmanın vermiş olduğu 
sahipsizlikle, bizim onlara sahip ve yakın 
olduğumuzu görmesine mi? Başkaları 
bayramı bayram ederken, kendilerinin 
kimsesiz bayram etmesine, bayramın son 
anlarında kapılarını çalan birilerine mi? 
Hangisidir bilemiyoruz. Belki bu konuları 
uzmanlarına havale etmek lazım. Ama 
unutmamak gerekir ki bu anlatılan, o 
bölge için çok sıradan bir şey. Ve daha 
burada yazamayacağımız böyle çokça 
konu var.

İnşallah bu yıl da niyet ettiğimiz kurban 
organizasyonumuz bereketli olacak. Bu 
çalışmaların iyi niyetli kardeşlerimizin 
katkıları ile gerçekleştiğini söylemeliyiz. 
Bir de bu işlerde ilahi bir bereketin 
varlığına inanılmalı. Çok güzel dostluklar 
ve huzur dolu bir kalp ile neticelenen bir 
amel olduğunu da vurgulamak gerekiyor. 
İmkânı olup da bunu yapmayanın kendine 
yazık ettiği, ancak yaşayınca daha iyi 
anlayabileceği bir nasip meselesi bu. 

İnsanlığın bu zor dönemlerinde, eğer bir 
hayra vesile olabilirsek ne mutlu bize. 
Bizzat emek verecek dostlara tavsiyem; 
imkân eldeyken değerlendirmek lazım. 
Kesinlikle zarar riski olmayan, kadrini 
Mevlâ’nın takdir ettiği bir ticaret. 
Rabb’imiz bizi hidayetten ayırmasın, 
bâtıl yolda olanların da hidayetine vesile 
eylesin. 
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Kurban Kavramı 

Kurban sözlükte, ‘yaklaşmak’ anlamına 
gelir. Fıkıh dilinde bu, sözlük manasına uygun 
olarak, “Allah’a yaklaşmak için kesilen hayvan” 
demektir. Kur’an-ı Kerim’de ve İslâmî literatür-
de ‘mensek’, ‘nüsük’ ve ‘zibh’ kelimeleri, bazen 
kurban manasına gelmektedir. Kurban kelime-
si, geniş anlamda bütün kurban çeşitlerini, dar 
anlamda ise sadece udhiye (bayram) kurba-
nını içine alır. Bayram kurbanına ‘dahiyye, ç. 
Dahâyâ’, ‘edhât, ç. Edhâ’ da denir. 

Kurbanın Hükmü

Eyyâm-ı Nahir’de (kurban kesimi günlerinde) 
Allah’a yaklaşmak için, ibadet niyetiyle kesilen 
özel hayvanlara Udhiye (bayram kurbanı) de-
nir. Kurban deyince dilimizde, diğer türleri bir 
yana bırakılarak, sadece udhiye (bayram) kur-
banı anlaşılır.

Kurban kesmek; zekât, bayram namazları ve 
fitreyle birlikte hicretin ikinci yılında meşru 
kılınmıştır. Gerekli şartları taşıyanlara kurban 
kesmek vaciptir. Bu, sünnet-i ayn-ı müekkede 
(çok kuvvetli bireysel sünnet=vacip) olarak ifa-
de edilir.

Hz. Peygamber (s.a.) hiç aksatmadan bizzat 
kurban kesmiştir. Resülullah (s.a.) kurban kes-
mek istediği zaman iki tane büyük şişman çift 

İ K T İ B A S

Fıkhi Açıdan Kurban

BİR İBADET OLMASI 
DOLAYISIYLA KURBAN, 
YALNIZ MÜSLÜMANLARA 
VACİPTİR. GAYRİ 
MÜSLİMLER ÖNCELİKLİ 
OLARAK İMANLA 
MÜKELLEFTİRLER, 
ANCAK İMAN ETTİKTEN 
SONRA İBADETLERİ 
YAPMAYA MUHATAP 
VE EHİL SAYILIRLAR.

VECDİ AKYÜZ

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığı’nın 
Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 
8-9 Aralık 2007 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirdiği Uluslararası Kurban 
Sempozyumu’nun Bildiriler Kitabı’nın 
25-42. sayfalarından tablolar 
çıkartılarak iktibas edilmiştir.



57

Kur’ani Hayat
KASIM’09
SAYI 9

VECDİ
AKYÜZ

Fıkhi Açıdan 
Kurban

boynuzlu alaca, hadımlaştırılmış (burma) 
koç alırdı. Bunlardan birisini Allah’ın birli-
ğine ve kendisinin peygamberliğine şehadet 
eden ümmeti adına keser, diğerini de Muham-
med ve Âl-i Muhammed (ailesi) adına keserdi 
(Kütüb-i Sitte, no: 6887). Hatta bir hadiste, “Du-
rumu uygun olup da kurban kesmeyen, bizim 
camimize yaklaşmasın.” (İbn Mâce, edâhî, 2; 
Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/321; Kütüb-i 
Sitte, no: 6888) şeklinde kurban kesmeyen-
lere karşı sert ifadeler kullanmaktadır. Ayrıca 
Hz.Peygamber (s.a.), ödülünün büyüklüğünü 
belirterek kurban kesmeye teşvik etmiştir:

“Hiç bir kul, kurban günü, Allah indinde kan 
akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira, 
kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, 
kıllarıyla, tırnaklarıyla gelecektir. Hayvanın 
kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce 
bir mevkiye ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğuy-
la yapın.” (Tirmizî, edâhî 1, no: 1493; İbnu 
Mâce, edâhî, 3, no: 3126).

Kurbanın Hz.İbrahim’in sünneti olduğunu 
belirten sevgili peygamberimiz, kurban seva-
bı için, “Kurbanın her kılı için bir sevap vardır.” 
buyurur. (Kütüb-i Sitte, no: 6889). 

Hicretin ikinci yılından bugüne kadar bütün 
müslümanların kurban kesmeleri, bir icmâ-ı 
ümmet (müslümanların ortak kanısı) meyda-
na getirmiştir. Kurban bayramı günleri sevinç, 
kardeşlik, dayanışma ve paylaşma günleridir.

Kurbanın Sebebi 

Kurbanın vacip olmasının sebebi vakittir. 
Vakit tekrar ettikçe, yani bir Müslüman şart-
larını taşıdığı hâlde, ömrü boyunca kurban 
bayramına ulaştıkça, kendisine kurban kes-
menin vacip olması da tekrar eder. 

Kurbanın Vacip Olma Şartları 

Bayram kurbanı kesmenin vacip olması için, 
genel ibadet mükellefliği şartları yanında, 
kurbanın özelliğine uygun olarak malî ve 
bedenî ibadet olma şartları da aranır. 

İslâm: Bir ibadet olması dolayısıyla kurban, 
yalnız müslümanlara vaciptir. Gayri müslim-
ler öncelikli olarak imanla mükelleftirler, an-
cak iman ettikten sonra ibadetleri yapmaya 
muhatap ve ehil sayılırlar. 

Zenginlik: 1) Zenginliğin Gerekliliği ve Ölçüsü 
Kendisine fitre ödemek vacip olan mükel-
leflerin kurban kesmesi de vaciptir. Temel 
ihtiyaçlardan fazla malı ve geliri olanların 
bu mal ve gelirleri, kurban ve fitre nisabını 
bulursa, kurban kesmek gerekir. Temel ihti-
yaçlardan sonra, nisap miktarını bulan malı 
olanlar, bu mal zekât yükümlülüğündeki 
gibi artıcı olmasa bile, kurban kesmekle ve 
fitre ödemekle yükümlü olurlar. 

Günümüzde kurban kesmek için alt sınır 
olan zenginlik ölçüsü, 80 gram 22 ayar al-
tının toplam değeridir (22 ayar altının gram 
değeri x 85 = kurban/fitre nisabı: kurban/
fitre yükümlülüğü altsınırı). Kurbanlığın 
kredi kartıyla ve taksitle alınması caizdir. 2) 
Zenginliğin Kapsamı ve Kurban Yükümlülüğü 
Kurban yükümlülüğü gerektiren zenginliğin 
kapsamı ve buna bağlı olarak kurban kesme 
sorumluluğu, kişisel sorumluluk ve hane 
halkı sorumluluğu açılarından değerlendiri-
lebilir. 

a) Kurbanda Kişisel Sorumluluk Hanefi Mez-
hebi, ibadette ve zenginlikte kişisel sorumlu-
luğu temel alır. Buna göre, aynı evde yaşayan 
aile reisi, ayrı mal varlıkları bulunan hanımı 
veya yetişkin çocukları, ayrı ayrı zenginlik 
ölçüsünde mal varlığına sahipseler, her biri 
kişisel olarak kurban kesmekle yükümlü 
olurlar. “Her hane halkına, her yıl kurban kes-
mek vardır.” (Ebu Davud, dahâyâ, 1) hadisini 
de aynı hanede yaşamak değil, ayrı zenginlik 
birimi (hanesi) olarak anlamak gerekir. Ayrı-
ca burada, Hanefilerin kurban kesmenin va-
cip (çok kuvvetli sünnet) olduğu yaklaşımını 
da hatırda tutmakta yarar vardır. Bizim kana-
atimizce, ibadetlerin ve zenginliğin mantığı-
na uygun doğru yaklaşım budur. 
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b) Kurbanda Hane Halkı Sorumluluğu Şafiiler, 
nafakaları aile reisine düşen ve onun tarafın-
dan karşılanarak birlikte yaşayan hane halkı 
açısından kurban kesmeyi sünnet-i kifâye 
olarak görürler. Bu bakımdan kurban, aile 
reisi tarafından hane halkı adına kesilir. Böy-
lece sünnet yerine getirilmiş ve sorumluluk 
da düşmüş olur. Kurban için bir küçükbaş 
hayvan yeterlidir. Şafiîlere göre, ayrıca hane 
dikkate alınmaksızın, herkesin kişisel olarak 
ömründe bir kere kurban kesmesi sünnet-i 
ayn (bireysel zorunlu sünnet) olarak görülür. 
Bu son yaklaşım, yıllık değil, ömürlük kişisel 
sorumluluğu temel alır. 

Malikiler ve Hanbeliler de kurban sorumlu-
luğu konusunda yaklaşık Şafiiler gibi düşü-
nürler. İmam Malik, mali gücü yetenlerin ai-
lenin her bir üyesi için küçükbaş bir hayvan 
kurban etmelerinin daha iyi olacağını belirtir. 
Bu yaklaşımdakiler, şu hadislere dayanırlar: 
Hz.Ayşe (r.a.) anlatır: “Peygamber (s.a.) kur-
ban için emredip getirttiği bir koçu, kurban 
ederken ‘Allahım! Bunu, Muhammed, ailesi 
ve ümmeti adına kabul et’ diye dua edip kesti.” 
(Müslim, edâhî, 19; Ebu Davud, dahâyâ, 4; 
benzeri, İbn Mâce, edâhî, 1) 

Hz.Peygamber (s.a.), bir koç keserken yap-
tığı duanın sonunda şunu söylemiştir: “Se-
nin adınla Allahım! Bu, sendendir; senin için ve 
Muhammed ile ümmeti adınadır.” (Ebu Davud, 
dahâyâ, 4) Bu dualar, kişisel yükümlülüğün 
düştüğünü belirtmekten çok, sevap bağışla-
ma duası gibi görünmektedir. Başka bir hadis 
şöyledir: “Biz Arafat’ta Hz.Peygamberle vak-
fedeydik. Konuşmasında, şunu söyledi: Ey 
insanlar! Her hane halkına, her yıl kurban kes-
mek vardır.” (Ebu Davud, dahâyâ, 1; Tirmizî, 
edâhî, 18; İbn Mâce, edâhî, 2).  

Ergenlik ve akıllılık: Bu konuda iki yak-
laşım bulunmaktadır: a) Genel İbadet Mü-
kellefliği Şartları (kişisel sorumluluk) 
Ölçütü:Hanefilerden fetvaya esas olan gö-
rüşlerinde İmam Muhammed ve Züfer ile 

Şafiîler’e göre, kurban için de genel ibadet 
mükellefliği şartları arandığından, ergen-
lik ve akıllı olmak şarttır. Baba veya vasi bu 
şartları taşımayanlar için, onların malından 
kurban kesemez. Bununla birlikte baba, mali 
gücü varsa, mükellef olmayan çocukları adı-
na da kendi parasıyla kurban kesebilir. b) 
Mali İbadet Mükellefliği (mali sorumluluk) 
Ölçütü: Hanefilerin imamı Ebu Hanife ile öğ-
rencisi Ebu Yusuf’a, Malikilere ve Hanbelile-
re göre, kurban mali durum ve sorumlulukla 
ilgili olduğundan, zengin oldukları takdirde 
çocuk ve deliye de kurban kesmek vaciptir. 
Veli veya vasi kurban bedelini onların malın-
dan öder. 

İkamet: Zorluk ve sıkıntıları ortadan kaldır-
mak için, yolculara kurban kesmek vacip de-
ğildir; ancak yolcuların nafile olarak kurban 
kesmesi caizdir. Zengin olup baba memle-
ketine, tatile veya yazlığına gidenler, imkân 
varsa gittikleri yerde kurban kes/tir/ebilecek-
leri gibi, zorluk varsa bir kişiye veya kuruma 
vekalet vererek de kestirebilirler. Hanefiler 
dışındaki üç mezhebe göre, yolcular için de 
kurban kesmek sünnettir.  

Vakit: Kurban, eyyam-ı nahir denen, kurban 
bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günle-
rinde vacip olur: Bu günler gelmezden önce 
kurban kesmek vacip değildir. Vakit, kur-
ban bayramının birinci günü fecr-i sâdığın 
doğuşuyla (imsak ve sabah namazı vaktinin 
girişiyle) başlar ve üçüncü gün güneşin bat-
masına kadar devam eder. Bu vakit, namaz-
da olduğu gibi geniştir: Hangi vakitte kesilir 
veya vakit sona ererse, vacip olması da buna 
göre kesinleşir ve artık zimmete borç ola-
rak geçer. Buna göre, kurbanın vacip olması 
için, kesim süresinin sonu geçerlidir. Kurban 
bayramının üçüncü günü, güneş batmazdan 
önce zengin olan ve diğer şartları da taşıyan 
bir müslümana kurban vacip olur. Bundan 
önceki yoksulluğu, bu hükmü değiştirmez. 
Bunun aksine, bayramın üçüncü günü güneş 
batmazdan biraz önce yoksul düşen veya ve-



59

Kur’ani Hayat
KASIM’09
SAYI 9

VECDİ
AKYÜZ

Fıkhi Açıdan 
Kurban

fat eden müslümandan da kurban yükümlü-
lüğü kalkar.  

Vekâletle Kurban Kestirmek (Kurbanda 
Vekâlet): Kurbanın sahih olma şartlarından 
birisi, kurban sahibinin kesme izni verme-
sidir. Kesen başkası olunca, kurban sahibi-
nin açık veya delâlet/dolaylı yollu izninin 
bulunması gerekir. Yurt dışında bulunmak 
dolayısıyla kurban kesmekte zorlananlar ya 
da hiç kesemeyenler veya kurbanı daha uy-
gun biçimde değerlendirmek isteyenler için, 
vekâlet imkânından yararlanarak kurban 
parasını yakınlarından birine veya güvenli 
kuruluşlara vermek suretiyle vekâlet yoluy-
la kurban kestirmek mümkün ve geçerlidir. 
Kurbanın, sağlayacağı kolaylıklar açısından, 
elbette yükümlünün öncelikle yerleşim böl-
gesinde kesilmesi daha uygundur. Böylece 
kurbanlık bulmak ve satın almak, kesimi 
kendi gözetiminde uygun yerde ve biçimde 
yapmak, et dağıtımını veya saklamasını ger-
çekleştirmek gibi kurban sürecinin uygun 
akışı sağlanır.

Ülkemizde bütün bilgisizce ve kötü niyetli 
yönlendirmelere rağmen, kurban kesiminde 
azalma olmuyor. Bu ibadet bilinciyle ve di-
nin bir emri olarak kesilen kurbanlar saye-
sinde, ülkemizde et yüzü görmeyen veya çok 
az gören insanlar için önemli bir imkân ge-
tiriyor. Ancak, dünyanın çeşitli bölgelerinde 
de açlık sıkıntısı çekenler var. Ayrıca deprem 
felaketine uğramışların barınma ve beslen-
me sıkıntısı bulunuyor. İşte vekâlet yoluyla 
kurban kesen güvenilir kuruluşlar, bizim 
erişemeyeceğimiz gerek ülkemizde, gerekse 
başka yerlerdeki bu insanlara mükemmel ör-
gütleriyle başarılı bir şekilde erişebiliyorlar. 
Aslında, zenginler için tek kurban kesmek 
vaciptir. Kurban, imkânı daha iyi olanlar için 
birden fazla sayıda da kesilebilir. Bir kurban 
kendi ülkesinde, diğeri veya diğerleri de uy-
gun göreceği ülkelerde bu kuruluşlar aracılı-
ğıyla kestirilebilir.  

Kurban Yükümlülüğünün Düşmesi 

Kurbanlığın ölmesi: Bayram için alınan kur-
banlığın ölmesinin sonuçları, zengin ve fakir 
açısından farklılık gösterir: a) Zengin bir 
kimsenin aldığı kurban ölürse, yerine başka-
sını alması gerekir. b) Fakirin aldığı kurban 
ölürse, yerine yenisini almak gerekmez.  

Kurbanlığın kaybolması: Kurbanlığın kay-
bolmasıyla ilgili durumlar, yine zengin ve fa-
kir açısından farklıdır: 

a) Zengin bir kimsenin kaybolan ilk kurbanı 
bulunduğunda, aldığı ilk kurbanı kestiyse, 
ikincisini de kesmesi gerekmez. Fakat, ikin-
ci olarak aldığını henüz kesmeden, birinci 
bulunursa, hakkında herhangi bir kurbanı 
kesmek vacip olduğundan dilediğini keser. 
İkincisi de kesilmeden eyyam-ı nahir (kesim 
günleri) geçerse ve birinci bulunursa, daha 
fiyatlı olanın farkı tasadduk edilir. 

b) Fakirin birinci kurbanı kaybolduğun-
da, ikinci bir kurban aldıysa, ilkini bulması 
durumunda ikisini de kesmek zorundadır. 
Gerekmediği hâlde ikinciyi alınca, durup 
dururken ikinci bir borç altına girmiş olur. 
Çünkü fakirin bu borcu adak gibidir, dolayı-
sıyla ilk kurbanı kaybolunca ikinci bir kur-
ban alması gerekmezdi. Ama buna rağmen 
ikinci kurbanı aldıysa ve ilkini de bulduysa, 
ikisini de kesmesi gerekecektir. 

c) Kaybolan kurban yerine yenisi alındığı 
halde, kesmeden eyyam-ı nahir (kurban ke-
sim günleri) geçse ve sonra ikincisi bulun-
sa, hayvanların her ikisi de kesilmez; değerli 
olanı zengin sahibi tarafından tasadduk (ba-
ğış) edilir. Adak kurbanı ölür veya kaybolur-
sa hem zenginden, hem fakirden borç düşer, 
yenisini almak gerekmez.  

Kurbanın Geçerliliği 

Kurbanın rüknü: Kan akıtma (ırâka-i dem), 
kurbanın rüknüdür. Bu sebeple, kesilen kur-
banın sahih olabilmesi ve etinin yenebilmesi 
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için, kan akıtma olmadan herhangi bir şekil-
de öldürülmemesi gerekir. Kan akıtmak, illeti 
akılla anlaşılmaz olduğundan bunun yerine 
başkası, meselâ kurbanlık hayvanı veya değe-
rini tasadduk (sadaka niyetine vermek/ sada-
kaya dönüştürmek), kurban yerine geçmez.  

Kurbanın Sahih Olma Şartları 

Kurban kesiminin sahih olabilmesi için, ke-
senle, kurbanlıkla ve kesim işlemiyle ilgili bir 
takım şartlar aranır.

Kesenle ilgili şartlar:

1) Allah’a yakınlaşma niyeti Kurbanın sa-
hih olması için kesenin niyeti, Allah’a yakın-
laşma (ibadet, kurbet, takarrub) olmalıdır: 
“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaş-
maz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a bağ-
lılık ve sorumluluk bilinciniz) ulaşır. Böylece 
onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru 
yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük 
tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” (Hac: 
22/37) Bunun dışındaki niyetlerle kesilen 
hayvanlar, kurban yerine geçmez. Niyetin, 
aslında kalple yapılması gerekir; ancak dille 
de yapmak çok uygun olur.  

2) Niyetin kesime bitişik olması: Namaz-
da iftitah tekbirinde olduğu gibi, kurban 
keserken de niyetin kesme işlemiyle birlikte 
olması gerekir, niyet edip besmele çekerek 
ara vermeden hemen kesime geçilmelidir; 
bu şart, ancak zaruret halinde, mesela kesim 
başlayınca düşer.  

3) Kurbanda ortaklığın doğru olması (kur-
banda ortaklık): Kurban kesecek ortakların 
hepsi müslüman olmalıdır. Koyun ve keçi, 
ancak bir kişi için kurban edilebilir. Deve 
ve sığır, yedi kişiye kadar ortaklar arasında 
kurban edilebilir. Hz. Câbir, şöyle demiş-
tir: “Hudeybiye’de Rasulullah (s.a.) ile birlikte 
kurban kestik. Deveyi de, sığırı da yedi kişi için 
kestik.” (Müslim, hac, 352, 355; Ebu Dâvud, 
dahâyâ, 7, no:2807) Bir kişi kendi başına 
kesmek üzere aldığı sığır ve deveye, sonradan 

altı veya daha az sayıda kişiyi ortak edebilir; 
ancak bu hareket tarzı mekruhtur. Yalnızca 
fakir, bu durumda hiç kimseyi ortak edemez; 
çünkü onun bu hayvanı adak gibidir. 

Her ortağın kurbanlık sığır veya devenin en 
az yedide birine sahip olması gerekir. Hane-
filere göre udhiye (bayram) kurbanı, adak 
kurbanı, şükür hedyi (hac kurbanı), hacla 
ilgili ihsar ve av cezasına ait hedyler ve ben-
zerlerinde, kurban kesecek her ortağın niyeti 
bayram kurbanı, adak kurbanı, hedy kurba-
nı, kefaret kurbanı gibi, Allah’a ibadet olma-
lıdır. 

Ortakların birinin niyeti et, diğeri bambaşka 
bir gaye, bir diğeri de takarrub (ibadet) için 
kesmek üzere ortak olması halinde, hepsinin 
kestiği bâtıl olur. Şafii ve Hanbeli Mezheple-
rine göre, ibadet niyetiyle olmayan ortaklık 
da geçerlidir. İmam Malik’e göre ise, hane-
halkı temel alınarak, bir deve veya sığır, aynı 
aile bireylerinden yedi veya daha çok kimse 
adına kurban olabilir; başka aile bireyleri için 
yediden az olsalar bile geçerli olmaz. Ortak 
olarak kesilecek kurbanlarda her ortağın ni-
yetinin aynı, meselâ hepsininki udhiye (bay-
ram) veya hepsininki şükür kurbanı olması 
şart değildir. Ortak niyetin kurban olması 
yeterlidir.  

4) Kurban sahibinin kasaba kesme izni 
vermesi: Kesen başkası olunca, kurban sahi-
binin açık veya delalet yollu izninin bulun-
ması gerekir.  

5) Besmele çekmek: Besmele, tezkiyenin 
sahih olma şartlarını incelerken genişçe ele 
alınacaktır. 

6) Özel vaktinde kesmek (kurbanın kesim 
vakti: vakt-i mahsus): 

a) Kurban Kesim Günleri (eyyam-ı nahir): Ud-
hiye (bayram) kurbanının sahih olması için 
özel vaktinde, yani eyyâm-ı nahir (kurban 
kesimi günleri) denen Zilhicce ayının on, 
onbir ve onikinci gününde kesilmesi gerekir. 
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Kurbanın gece kesilmesi kerahatle caizdir. 
Kurbanı elbette ilk gün kes/tir/mek fazilet-
li ve uygundur. Ama şartlar elverişli değilse 
kurban kesimini, sevabı eksik olur düşün-
cesiyle, ilk güne de sıkıştırmamak gerekir. 
Diğer günlere de yayılarak, özellikle büyük 
kentlerdeki sıkışmalar ve zorluklar önlene-
bilir. Kurban kesimi, bayram namazının kı-
lınmasından sonra başlar. Bayram namazı kı-
lınmayan yerlerde ise, sabah namazı (imsak) 
vaktinden itibaren kesilebilir. Kurbanın son 
kesim vakti, bayramın üçüncü günü güne-
şin batmasıyla biter. Şafiîlere göre ise, teşrik 
günlerinin sonuncusu olan dördüncü gün 
akşama kadar kurban kesilebilir. 

b) Kesilmeden Kalan Kurban: Kurban, belirti-
len vakit içinde kesilmeyince, borç düşme-
yip zimmette kalır; ancak bu sürenin dışında 
kurbanın kesilmesi caiz değildir. Kan akıt-
mak, artık tasadduka (sadakaya) dönüşür. 
Zengin kimse kurbanlık hayvanı satın aldıy-
sa, onu canlı veya bedel olarak, satın alma-
dıysa, bedel olarak tasadduk eder. Hayvanın 
hiçbir şeyinden faydalanamaz, etinden yiye-
mez. Bununla birlikte kurbanlık kesilirse, 
aynı hükümlere uyularak yemeden ve nok-
sanlık getirmeden tasadduk edilir, bunlara 
uyulmazsa değerleri sadaka olarak verilir. 
Fakir kimse ise, kurbanı canlı olarak tasad-
duk etmek zorundadır, ondan hiçbir şekilde 
faydalanamaz.  

Kurbanlıkla ilgili şartlar: 

Kurbanlık hayvanın; özel nitelikteki ve ku-
sursuz hayvanlardan olması şarttır. 

1) Özel Hayvanlardan Olmak: Kurban edile-
cek hayvanların, belli cinste ve yaşta olması 
gerekir: 

a) Kurbanlıkların Cinsleri: Kurbanlık hayvan-
lar yalnızca deve, sığır-manda, koyun ve keçi 
(behîmetü’l-en’âm) cinsidir. Kurbanın geçer-
liliği açısından bu hayvanların erkek veya dişi 
olması arasında fark yoktur. Bunlar dışındaki 

evcil hayvanlar kurban olmazlar. Kurbanlık 
hayvanların cinsleri şöyle belirtilir: “Her üm-
met için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdi-
ği hayvanlar (behîmetü’l-en’âm) üzerine ismini 
ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte 
sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O’na 
teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!” (Hac: 
22/34); “Kurbanlık büyük baş hayvanları da 
sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. 
Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sı-
ralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzer-
lerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine 
düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, is-
temeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire 
de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin 
hizmetinize verdik.” (Hac: 22/36) Kurbanlık 
hayvanları belirten “behîmetü’len’âm” (Hac: 
22/28, 34) ifadesi, Maide: 5/1 ayetinde ge-
nel biçimde “helal hayvanlar” olarak, En’âm: 
6/142-144 ayetlerinde ise, “koyun, keçi, sığır 
ve deve” olarak isimleriyle açıklanmıştır. Bu 
hayvanlar; dört ayaklı, otobur, çift tırnaklı ve 
geviş getiren evcil hayvanlardır. Tavuk, kaz, 
ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanların 
kurban olarak kesilmesi geçerli değildir. 

Evcil ile yabani hayvan arasında meydana 
gelen melezlerde hayvanın anası esas alınır, 
anasının evcil olup olmamasına göre kurban 
olur veya olmaz. Her çeşit yabani hayvan, 
kurban olarak kesilmez. İbn Abbas’ın (r.a.) 
belirttiğine göre Hz. Muhammed (s.a.), de-
velerin sayısı bir ara azalınca, sığırların kur-
ban edilmesini emretmiştir. (Kütüb-i Sitte, 
no: 6891) Demek ki, kurbanlık hayvanların 
seçiminde, hayvan varlığının genel durumu 
da gözetilmeli ve seçim buna göre uygun 
cinsten yapılmalıdır. 

b) Kurbanlıkların Yaşları: Kurban edilecek de-
venin beş, sığırın iki, koyun ve keçinin bir ya-
şını bitirip bir üst yaşa girmiş olması gerekir. 
Altı aylık kuzu da, cüsse itibarıyla büyük ve 
gösterişliyse kurban edilebilir. Dişi düşmemiş, 
yaşına basmamış bir keçinin (çepiş) kurban 
kesilmesi caiz değildir. Büyükbaş hayvanlar 



62

için aranan yaş konusunda yeni bir değerlen-
dirme yapmak doğru olmaz. Kuzuyla ilgili de-
ğerlendirme, hadiste geçen “cezea” kelimesi-
nin, altı aylık besili ve gösterişli kuzu anlamı-
na gelmesi dolayısıyladır. (bk. Buhârî, edâhî, 
7; Müslim, edâhî, 15, no: 1965; Kütüb-i Sitte, 
no: 6893) Diğer hayvanlardaki yaşlar ise, her-
hangi bir değişikliğe elverişli değildir.

2) Kurbanlığın Kusursuz Olması: Yüce 
Yaratıcı’ya bir kurbet (yakınlık ibadeti) ola-
rak kesilecek kurbanın her yönüyle kusur-
suz ve mükemmel olması gerekir. Kurbanlık 
hayvan, hem ibadet, hem de sağlık kuralları 
açısından sağlıklı, sağlam, organları tamam 
ve besili olmalıdır. Hz.Peygamber (s.a.), kur-
banlığı engelleyen dört kusur saymıştır: “Dört 
özellik, kurbanlıklarda caiz değildir: Açıkça belli 
olan körlük, açıkça belli olan hastalık, belli olan 
topallık, iliği kurumuş derecede zayıflık.” (Ebu 
Davud, edâhî, 6; Nesâî, dahâyâ, 6) Diğer en-
gelleyici kusurlar, bunlara kıyasla çoğaltıl-
mıştır. Hz.Peygamber’in (s.a.) açıklamasına 
göre, kaçınmak gereken ve az olduğu tak-
dirde kusur sayılmayan dört önemli kusur 
vardır: 

1) Kesileceği yere gidemeyecek kadar topal, 

2) Ağır hasta, 

3) Kemiklerinde ilik kalmamış derecede zayıf 
hayvan; dört adım atabilirse kusur az sayılır, 

4) Bir gözü gitmiş. 

Bu çeşit hayvanların kesilmesi caiz değildir. 
Çünkü bu kusurlar, etin yenilebilirliğini etki-
ler; düzgün bir ibadet anlayışını yansıtmak-
tan da uzaktırlar. Kurbanlıktaki kusurların 
geçerliliği engelleyici yönlerini, organlardaki 
veya diğer doğuştan ve sonradan olan kusur-
lara göre şöylece ele alabiliriz: 

a) Bedensel Eksiklik veya Kusurlar Dişler ve 
Dil: Dişlerinin tamamı veya çoğunluğu dö-
külmüşse, caiz değil. Çoğunluğu bulunursa 
caizdir, kusur az kabul edilir. Dili kesik caiz 
değil. Gözler: Bir veya iki gözü gitmiş caiz de-

ğil. Gözün yaşarmasından dolayı gözü gör-
meyen hayvanın bu kusuru bir zarar vermez. 
Gözleri şaşı veya zayıf kesilebilir. Kulaklar: 
Kulağın biri olmayınca kesilebilir, yarısı ko-
puk ise çok kusur sayılır. Kulağı yarık veya 
delik olmak, kurbanın sahih olmasına engel 
değildir, önemli olan yarısının gitmemesidir. 
Doğuştan kulaksız hayvanlar çok kusurludur, 
kurban kesilemez. Kulağı küçük hayvanlar 
kurban olarak kesilebilir. Boynuzlar: Büyük 
boynuzlu efdaldir. Boynuzlarının biri veya 
ikisi kökünden kesilmişse, caiz değildir. 

Doğuştan boynuzsuz hayvanlar az kusur-
lu sayılır, kurban olarak kesilebilir. Kuyruk: 
Yarısı gitmişse veya doğuştan kuyruğu yoksa 
kesilemez; bundan azı ise az kusur sayılır. 
Koyunun daha semiz ve lezzetli olması için, 
doğduğunda kuyruğunun kısmen veya tama-
men kesilmesi kusur sayılmaz. But: Doğuştan 
butsuz veya budu kopuk olan kesilemez, çok 
kusurlu olarak kabul edilir. Meme: Meme 
ucu bulunmayan hayvanlar çok kusurludur, 
kurban kesilemezler. Hayvanın doğuştan 
boynuzsuz, şaşı, topal, deli, biraz hasta, bir 
kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında bir 
sakınca yoktur. Burma: Cinsel organı (hayala-
rı) bulunmayan veya burma caizdir. Koyun-
larda burma koç efdaldir. Zayıf: Daha semiz, 
değerli ve etli müstehaptır. Kemiklerinde ilik 
kalmamış derecede zayıf caiz değil. En zayıf 
mekruhtur. En ucuz mekruhtur. Dört adım 
atabilirse caiz. Ağır hasta caiz değil. Uyuz: 
Semizse kesilir, zayıfsa kesilmez. Daha gü-
zeli müstehaptır. Topal: Kesileceği yere gide-
mezse caiz değil. Bir ayağı topal, fakat diğer 
üçüyle birlikte yürüyebilen kesilebilir. Kırık: 
İliğe kadar ulaşmışsa kesilmez. Küçük: Cüs-
sesi daha büyüğü müstehaptır. 

b) Huy ve Davranışlardaki Olağandışılıklar 
Delice: Sürüye gitmezse kesilmez. Pislikçi 
(cellâle): Devamlı pislik yiyen hayvanların 
hem kurban, hem de eti yenmek için kesil-
mesi sahih değildir. Bu sebeple, deve ve sığır 
bu durumda on, keçi ve koyun dört gün ayrı 
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bir yere kapanarak pislik yemesi önlenir. Bu-
nunla birlikte veteriner hekimler, daha fazla-
sını gerekli görürlerse, bu süreye uyulur veya 
sakıncalı görürlerse kesilmez ve yenmezler, 
başka biçimde değerlendirilirler. Bu kusur-
lar, kurban yükümlüsü zenginin kurbanlı-
ğı satın almasından sonra meydana gelirse, 
Hanefilere göre yerine başka kurbanlık alıp 
kesmesi gerekir; diğer üç mezhebe göre baş-
kasını almak gerekmez. Fakirlerin ise, nafile-
lerin genişliği ilkesince, ayıplı hayvanı satın 
alıp kesmeleri de yeterli olur.  

3) Kurbanlığın Kesenin Mülkiyetinde Bulunma-
sı: Kurban olarak kesilecek hayvanın, mükel-
lefin mülkiyetinde bulunması şarttır. Gasbe-
dilen hayvan kesildiğinde ne gasbeden, ne 
de mükellef için geçerlidir. Gasbeden bede-
lini tazmin eder ve sahibi de ona bırakırsa, 
kurban gasbeden için caizdir, sahibi değerini 
tasadduk eder. Fasid (eksik şartı düzeltilebi-
lir) alım-satımla alınan hayvanın, müşteri ta-
rafından kesilmesi caizdir. Bu durumda satı-
cı, ister canlı olarak değerini, isterse kesilmiş 
olarak hayvanı alır. 

Hayvan kesilmiş olarak alınırsa, müşteri 
kesilmiş değerini tasadduk eder. Bir kimse, 
kendisine teslim edilen kurbanı sahibinin 
izni olmadan usûlünce sahibi adına kesecek 
olursa, delâleten izni olduğu varsayıldığın-
dan sahibinden kurban vecibesi düşer. Birkaç 
kişi yanlışlıkla birbirinin kurbanını alsalar, 
kesilen her hayvan sahibinin kurbanı yerine 
sayılır ve kimse diğerine borçlu kalmaz. Her-
kes kendi hayvanının etini alır. Ancak etler 
yenmiş veya dağıtılmışsa, aradaki farkı bir-
birlerine helâl ederler. Helâl etmezlerse, her 
birinin diğerine ait olan kurban etinin bede-
lini, fakirlere tasadduk etmesi gerekir.  

4) Kurbanlık Sayısı: Şartlarını taşıyanlar için her 
yıl kesilmesi vacip bayram kurbanı sayısı sa-
dece birdir. Daha fazla kesmek, ya adak, ya da 
nafile olarak gerçekleşebilir; adağın adakta bu-
lunmak şartının yanı sıra, bunlar için mali güç 

şartı öncelikle aranır. Mali gücü yeterli olanlar, 
sırf birden çok kurban kesen Hz.Peygamber’in 
(s.a.) sünnetine uymak için, birden fazla kur-
ban elbette kesebilirler. Hz.Peygamber (s.a.), 
bayram hutbesini tamamlayınca minberinden 
indi. Kurbanlık koçuna gelip kendi eliyle kes-
ti. Keserken: “Bismillahi vallahu ekber. Bu benim 
adıma ve ümmetimden kurban kesmeyenlerin 
adınadır!” dedi. (Tirmizî, edâhî, 22, no: 1522; 
Kütüb-i Sitte, 1474)  

Kurbanın Kesilmesi 

Tezkiye (usulüne uygun kesim) 

Tezkiye ve zekât (ze’ler, peltek ze’dir:), söz-
lükte “kesmek, boğazlamak” anlamına gelir-
ken, fıkıh dilinde “Dini kesim şekline verilen 
ad”dır. Etinin yenmesi ve kesilen her hayva-
nın helâl olması için, bu kesim şeklinin uy-
gulanması şarttır.  

1) Tezkiyenin Çeşitleri: 

a) İhtiyari Tezkiye: Hayvanı boğazın çene-
ye bitişen yeri ile göğse bitişen yeri arasında 
herhangi bir yerinden kesmek İhtiyari Tezkiye 
olarak adlandırılır. Bu kesim şekli hayvanın 
dört organını keserek gerçekleşir: a) Nefes bo-
rusu, b) Yemek borusu, c) Boynun iki yanında 
bulunan şahdamarlar. İşte bunların tamamen 
kesilmesiyle, tezkiyesi tamamlanan hayvanın, 
kurban olması ve etinin yenmesi sahih olur. 

b) Zaruri Tezkiye: Kesilecek hayvanın vücu-
dunun herhangi bir yerinde açılacak yarayla 
kanın akmasını ve bu şekilde ölmesini sağla-
mak Zaruri Tezkiye adını alır. Bu tezkiye türü, 
daha çok av hayvanlarında uygulanır. Fakat, 
evcil hayvanlar yabanileştiği veya tutup kes-
mek mümkün olmadığı takdirde (kaçak bo-
ğalarda olduğu gibi), ya da çıkarılması zor 
kuyuya veya çukura düştüğünde, böyle bir 
tezkiyeyle (ölümün bu yaralanmadan oldu-
ğunu bilerek) öldürüldükten sonra eti yenir. 

Herhangi bir kimse üzerine saldıran hayvan, 
bu kimse tarafından bu şekilde kanı akacak 
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şekilde öldürülmüşse, bu hayvanın etinin de 
yenmesi caizdir.  

2) Tezkiyenin Rüknü: Tezkiyenin rüknü, çe-
şitlerine göre değişiktir: İhtiyari tezkiyenin 
rüknü, kudret ânında zebh veya nahrdir. 

Zebh, hayvanı boynun çeneye; nahr ise boy-
nun göğse yakın yerinden kesilmesidir. Çok 
uzun ayaklı hayvanların, meselâ develerin ve 
zürafaların nahr, diğerlerininse zebh şeklin-
de kesilmesi sünnettir. Sığırda her iki şekil 
de uygulanabilir. Bu kesim türlerinden birini 
öbürü yerine uygulamak doğru değildir ve 
mekruhtur, ama et yenir. Zaruri tezkiyenin 
rüknü, neresinden olursa olsun av hayvanını 
veya o anlamdaki hayvanı yaralamaktır. Nefes 
borusuyla birlikte damarlardan biri kesilince 
kurban sahihtir, etinin yenmesi helâldir. 

Ebu Hüreyre (r.a.) ve İbnu Abbâs (r.a.) an-
latıyor: “Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) 
şeytan kurbanından (şerîta) men etti.” Şerîta, 
boğazından sadece deri kısmının kesilip bo-
yun damarı kesilmeden ölmeye terkedilen 
(kurbanlık) hayvandır. (Ebü Dâvud, edâhi, 
17, no: 2826; Kütüb-i Sitte, no: 1924) Ebü 
Vâkıd (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resülullah 
(s.a.) Medine’ye geldiği zaman Medineliler, 
(diri olan) devenin hörgücünü kesiyorlar, 
koyunların da kuyruklarını koparıyorlar ve 
bunları yiyorlardı. Bu durum üzerine Resü-
lullah (s.a.): “Hayvan diri iken ondan her ne 
kesilmiş ise, bu meyte (lâşe/murdar) hükmün-
dedir, yenilmez.” buyurdu. (Tirmizi, Et’ime 
4, (1480); Ebu Dâvud, Sayd 3, (2858); İbnu 
Mâce, Sayd 8, (3216; Kütüb-i Sitte, no: 
1927). Kesilen hayvandan canlı yavru çıkar-
sa, ayrıca tezkiye yapılır ve etinin yenmesi 
helâl olur; kesimden önce yavru ölürse eti 
yenmez. Oluşumu eksik bir yavrunun eti de 
yenmez.  

Tezkiyenin şartları:

Hayvanın acı çekmeden ölmesini sağlamak 
için tezkiyede kesim aletiyle, kesenle ve kesi-

len hayvanla ilgili bir takım şartlar aranır. 

1) Keskin Alet Kullanmak Kesim aletleri, ke-
sici ve parçalayıcı olmak üzere, ikiye ayrılır: 
Kesici Aletler: Gerek zebh (çeneye yakın), ge-
rek nahr (göğse yakın) kesim şeklinde olsun 
kesim, kanı akıtacak ve kesilmesi gereken 
yerleri kesecek şekilde keskin bir aletle yapı-
lır. Bunun demir, tahta, taş vb. olması müm-
kündür, ancak önemli olan keskinliktir. Bu 
sebeple, kesici aletlerin keskin olanlarıyla 
yapılan kesim caizdir; fakat keskin olmayan 
aletlerle yapılan kesim kerahatle caizdir. Par-
çalayıcı Aletler: Parçalayıcı aletlerle yapılan 
kesimde, boğma ve parçalama bulunduğu 
için, kesimin onlarla yapılması haramdır; 
böylelikle kesilen hayvanların eti yenmez. 
Tezkiyenin rükünleri yukarıda incelenirken, 
organların kesilecek miktarı konusunda ek-
siksiz veya ona yakın uygulamanın nasıl ya-
pılacağı da açıklanmıştır.  

2) Allah Adını Anmak (Tesmiye: besmele çek-
mek) Kesim sırasında, Allah’tan başkasının 
adını anmamak ve O’ndan başkası adına 
kurban kesmemek şarttır. Kurban veya eti 
yenecek hayvanı keserken Allah adını an-
maya Tesmiye adı verilir. Besmelenin kasıtlı 
terkinde kurban sahih olmaz ve eti yenmez. 
Tesmiyenin farz olduğunun delili, şu ayet-
lerdir: “Allah adı anılmadan kesilen hayvanları 
yemeyin.” (En’am, 6/118, 121); “Kurbanlık 
büyük baş hayvanları da sizin için Allah’ın di-
ninin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda 
hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış durur-
ken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah’ın 
adını anın.” (Hac: 22/36) Tesmiyenin rük-
nü, Allah’ın (c.c.) isimlerinden biriyle yapıl-
masıdır. Bu sebeple tesmiye, sadece “Allah, 
Allahu Ekber, Allahu A’zam, Allahu Ecel, 
Allahu’r-Rahmân” ve benzeri Cenab-ı Hakkın 
isimlerinden biriyle yapılır. “Allahumeğfirlî, 
Subhânellah” gibi, dua anlatan cümlelerle 
yapılamaz. Müstehap olan, “Bismillâhi Al-
lahu Ekber” demektir. Tesmiye Arapça ya-
pılabildiği gibi, başka dillerde de yapılabilir. 
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Tesmiye hayvanı keserken, kesen kişi tarafın-
dan yapılır; avlanma sırasında tesmiye, avcı 
kurşununu atarken, av için köpeği salarken 
yapılır. Tesmiyenin, dışarıdan bakan birine 
uzun gelmeyecek kısa bir zaman dilimi için-
de kesimle birlikte yapılması gerekir. Tesmi-
yeyle hayvanı kesme niyeti taşımak şarttır. 
Bu niyetle olmayan, meselâ bir işe başlamak 
için yapılan tesmiyeyle kesilen hayvanın eti 
helâl değildir. İhtiyari tezkiyede tesmiyenin 
zamanı kesim zamanı, zarûrî tezkiyede ise 
isabet değil, kurşun ve benzerini atma veya 
hayvanı gönderme anıdır. Çok az bir zaman 
farkı da bunun yerine geçer. Kesim sırasında 
Hz.Peygamber’e salât etmek mekruhtur.  

3) Kesme Ehliyetinin Bulunması: Müslüman, 
erkek olmak, akıllı ve bâliğ olmak şartlarını 
taşıyanların tezkiyesi caizdir. Putperest, müş-
rik ve ateistlerin tezkiyesi ise caiz değildir. 
Kurbanlık veya eti yenecek hayvanların ye-
nebilmesi için, kesenin müslüman veya kita-
bi olması şarttır. Böyle bir şartın aranmasın-
dan maksat, Allah adının anılmasıdır: “Daha 
önce kendilerine kitap verilenlerin yemekleri, 
size helâldir.” (Maide: 5/5) Asıl olarak kitabi 
kavramı, Yahudiler ve Hıristiyanlar için kul-
lanılır. Bunlar dışında kalanların kitabi sayıl-
ması tartışmalıdır. Kesim sırasında Allah’tan 
başkasının adını, mesela Mesih ve Yehuda’yı 
andığı duyulmayanların kestiği yenir. Fakat 
Allah’tan başkasını andığı duyulanların kes-
tiğini yemek haramdır. Kitabi olmayanlar, 
hayvanı keserken Allah adını anmayacakları 
için bunların kestikleri, meselâ putperestler 
ve diğer dinlere mensup kimselerle dinsizle-
rin kestiği hayvanların eti yenmez, haramdır. 
Kurban niyetiyle kesilecek hayvanı, -kita-
bi de olsa- müslüman olmayana kestirmek 
mekruhtur. Müslümanların veya kitabilerin 
kestikleri konusunda -tezkiyesi nasıl oldu, 
şartların bütünü bulundu mu, Allah adı anıl-
dı mı gibi sorulara yer vermeksizin- ilke şu-
dur: İster-cahil veya fasık- müslüman, ister 
kitabi olsun, bizden bilemeyeceğimiz şekilde 

uzak olan durumlarda kesilenlerin helâl ola-
rak yenmesidir. Kesmeye aklı erer ve gücü 
yeterse, çocuğun kestiğini yemek sahih-
tir. Kurban veya eti yenecek hayvanı kesen 
kimsenin, akıllı olması ve sarhoş olmaması 
gerekir. Çünkü bunlar Allah’ın adını anma-
yabilirler. Aklı erer ve gücü yeterse sarhoşun 
kestiği yenebilir.  

4) Kesilecek Hayvanın Belirlenmesi: İhtiyari tez-
kiyede Allah’ı anmak, belli bir hayvana dair 
olacağından, hangi hayvanın kesileceğini be-
lirlemek gerekir. Bu sebeple ardı ardına iki 
hayvan kesen kimse, birinci için çektiği bes-
meleyi yeterli görürse, ikincinin eti yenmez, 
her biri için ayrı ayrı besmele çekmek gerekir. 
Zaruri tezkiyedeyse, tezkiye hayvana değil 
kurşun ve benzerini atım ve göndermeye ya-
pıldığından, hayvanı belirleme şartı aranmaz.  

5) Hayvanda Canlılık Eserinin Bulunması: Ke-
sim anında, kesilecek hayvanda canlılık eseri 
bulunması şarttır. Yuvarlanma, süsme, boğ-
ma ve yırtıcı hayvanların saldırısı gibi öldü-
rücü sebepler ve fakat öldürücü bir madde-
nin vurmamasından dolayı yaşadığı tahmin 
edilen hayvanlara tezkiye uygulanır. Öldürü-
cü bir sebep ve benzerinden dolayı yaşama 
ümidi olmayan hayvanlara da tezkiye uygu-
lanabilir. Ölmek üzere bulunan bir hayvan-
da, kesim anında belli bir canlılık eserinin 
bulunması gerekir. Zorunlu bir sebep yoksa, 
kurbanı bayıltarak kesmek caiz olsa da hoş 
değildir, mekruhtur. Çünkü bu durumda 
hayvanın kesimden mi, yoksa bayıltmadan 
mı öldüğünü bilemeyiz. Ama zapt edile-
meyen bir hayvanı bayıltmaktan başka çare 
yoksa, bayıltma yoluna da başvurulabilir.  

Tezkiyenin müstehapları ve mekruhları: 
Usulüne uygun kurban kesiminde-
ki müstehaplar (dinen iyi ve güzel 
görülenler) ve mekruhlar (dinen uy-
gun görülmeyenler) şunlardır: 

a) Kesimi gündüz yapmak müstehap, gece 
yapmak mekruhtur. 
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b) Kesimi demirden olan keskin aletlerle 
yapmak müstehap, keskin olmayanlarla yap-
mak mekruhtur. 

c) Kesimi çabuk yapmak müstehap, ağır yap-
mak mekruhtur. 

d) Uzun ayaklı ve boyunlu hayvanlarda nahr 
(boyna yakın), diğerlerinde zebh (çeneye ya-
kın) kesim şeklini uygulamak sünnet, tersini 
yapmak mekruhtur. 

e) Kesimi hayvanın boğazının üst yanından 
değil, alt yanından yapmak müstehap, tersi 
mekruhtur. 

f) Bütün kesilecek organları kesmek müste-
haptır; bir kısmını kesmek de müstehaptır; 
ama bunların tersi mekruhtur. 

g) Kesenin ve hayvanın kıbleye dönük olma-
sı müstehaptır. 

h) Kesim sırasında “Allahım, filancadan kabul 
et!’’ diye dua etmek mekruhtur. Çünkü dua 
kesim öncesi veya sonrasında yapılmalıdır. 

i) Kesimden sonra, hayvanın soğumadan bo-
ğazını tamamen kesmek ve yüzmeye başla-
mak mekruhtur. 

j) Hayvanı kesim yerine ayaklarını çekerek 
götürmek mekruhtur. 

k) Hayvana sıkıntı vermek ve bıçağı gözü 
önünde bilemek mekruhtur.  

Kesim Uygulaması 

Sünnete uygun kesim Sünnet üzere yapıla-
cak kesim uygulaması, aşağıdaki gibidir: 

a) Keskin ve büyük bir bıçak hazırlanarak, 
kurbanın gözünden uzak bir yere konur. 

b) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek 
şekilde, sol yanı üzerine yatırılır. Sağ arka aya-
ğı dışındakiler bağlanır. Bu sırada -varsa- diğer 
kurbanlıkların bu anı seyretmemesi sağlanır. 

c) Hayvan yatırıldıktan sonra şu dualar okunur: 

1) “Allahumme, Hâzâ Minke ve İleyke.” 
(Allahım, bu sendendir ve yine sanadır) 

2) “İnnî Veccehtu Vechiye lillezî Fatara’s- 
Semâvâti ve’l-Arda Hanîfen. Vemâ Ene 
mine’l-Müşrikîn.” (Şüphesiz Allah’ı bir ta-
nıyan olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratan 
Allah’a yönelttim. Ben müşriklerden değilim: 
En’am, 6/79)  

3) “İnne Salâtî ve Nüsükî ve Mahyâye ve 
Memâtî lillâhi Rabbi’l-Alemîn. Lâ Şerîke 
leh.” (Şüphesiz, benim namazım da, iba-
detlerim de (kurbanım da), hayatım da, 
ölümüm de hiçbir ortağı olmayan âlemlerin 
Rabbı Allah’ındır: En’am, 6/162) 

d) Dualar okunduktan sonra tekbir getirilir 
ve Bismillâhi Allahu Ekber denerek hayvan 
kesilir. Bütün yukarıdaki dualar yapılma-
yabilir, ama Bismillâhi Allahu Ekber asla 
unutulmamalıdır. 

e) Hayvan böylece kesildikten sonra tama-
men ölünceye ve sükûnet buluncaya kadar 
beklenir. Tamamen ölmeden yüzmeye baş-
lamak, omuriliğe bıçak saplamak vb. azap 
verici davranışlarda bulunmak mekruhtur. 
Hz.Muhammed (s.a.), hayvan kesimi ko-
nusunda şöyle buyurur: “Allah, her şeyde iyi 
davranışı (ihsanı) emretmiştir. Öldürdüğünüzde, 
güzelce öldürün. Bir hayvan keseceğiniz zaman, 
onu güzelce kesin. Sizden biriniz hayvan kese-
ceği zaman, bıçağını bilesin ve hayvana eziyet 
çektirmesin.” (Müslim, sayd, 57, no: 1955; 
Ebü Dâvud, edâhi 12, no: 2815; Tirmizî, 
diyât, 14, no: 1409) Hz.Peygamber (s.a.), 
insana veya hayvana işkence etmeyi (müsle) 
yasaklamıştır. (Buhârî, zebâih, 25) Hayvan 
kesmeyi bilmeyen veya beceremeyecek olan 
kimsenin, hayvana eziyet edercesine hayvanı 
kesmeye kalkışması, kesinlikle doğru değil-
dir. Bu durumdaki kişiler, kurbanlarını ya 
belediyelerin mezbahalarında, ya da kasap-
lıktan anlayanlara kestirmelidirler. Hayvan 
kesiminde ve özellikle kurban ibadetinde 
Allah adının anılması emri, her türlü şirkten 
uzak durma bilincini koruma anlamı yanın-
da, can almanın çok ciddi bir iş olmasını da 
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amaçlar. Böylece, her canlıyı yaratanın Allah 
olduğu yeniden bütün ciddiyetiyle hatırlanır. 
Canlılara şefkat ve merhamet ederek hakları-
nı koruyup gözetme konusunda Sevgili Pey-
gamberimiz Hz.Muhammed (s.a.), müslü-
manlara hem uygulamalarıyla örnek olmuş, 
hem de teşvik edici sözler söyleyerek rehber-
lik etmiştir. 

Kurban Kesimindeki Müstehap ve Mekruhlar 

1) Kesimden Önceki Müstehaplar ve Mekruhlar 

a) Kurbanlığın Hazırlanması: Kesimden bir-
kaç gün önce kurbanlığın bağlanıp takarrub 
(kurban ibadeti) için hazırlanması ve ona 
özen gösterilmesi, işaret konulması müste-
haptır. Hz.Peygamber (s.a.) kurbanlık deve-
lerini ve koyunlarını işaretlemiştir. (Buhârî 
hac, 110, edâhî 15; Müslim, Hacc 205, no: 
1243); Tirmizî, hac, 67, no: 906; Ebu Dâvud, 
menâsik, 15, no: 1752) 

b) Kesim Yeri Seçimi ve Kesim Yerine Ulaştır-
mak: Kurbanlığı kesim yerine sert, ayağını 
çekerek getirmeyip güzelce ve hayvana ezi-
yet vermeden ulaştırmak müstehaptır. Kur-
banlık hayvan, satın alındıktan itibaren özen 
görmeli, incitilmemeli, nakil sırasında eziyet 
görmemeli ve canı acıtılmamalıdır. Kesim 
yeri olarak, özellikle büyük şehirlerde bele-
diyelerin gösterdiği, gerekli özellikleri taşı-
yan kesim yerleri tercih edilmelidir. Bu hem 
sağlık açısından, hem de dinimize uygun 
kesim imkânı sağlaması açısından gereklidir. 
Sokaklarda, caddelerde, hatta şehirlerarası 
yol kenarlarında kurban kesmek, hem sağlık 
açısından, hem de görüntü açısından kesin-
likle doğru değildir. 

c) Kurbanlığın Yününü Kırkmak ve Sütünü Sağ-
mak: Udhiye (bayram kurbanı) olarak alınan 
koyunun, yününün kırkılması ve sütünün 
sağılması mekruhtur. Çünkü kurbanlığın 
bizatihi kendisi kurbet (ibadet) içindir, bu 
sebeple kesim öncesinde onun herhangi bir 
yerinden faydalanılmaz. Süt, yün vb.den fay-

dalanan, bunları veya değerlerini tasadduk 
etmelidir. 

d) Kurbanlığı Satmak: Satın alınmış olan kur-
banlığın başkasına satılması caizdir, satış 
geçerlidir, ama bu satım mekruhtur, uygun 
değildir; ancak bedeli tasadduk edilmelidir. 

e) Kurbanlığın Yavrusu: Kurbanlık olarak satın 
alınan hayvan yavrularsa, yavru da anasıyla 
birlikte kesilir; kesilmeyip satılır veya elde 
tutulursa bedeli tasadduk edilir. 

f) Kurbanlığa Binmek ve Çalıştırmak: Udhiye 
(bayram) kurbanına binmek, yük taşıtmak ve 
çalıştırmak mekruhtur; değerine bir noksan-
lık gelmedikçe, herhangi bir işlem gerekmez, 
ancak bunlar sebebiyle değerine noksanlık 
gelirse, bu noksanlık tutarınca sadaka ödenir. 
Zorunlu durumlarda ise, kurbanlık hayvana 
binilebilir. Bu konuda Hz.Peygamber (s.a.), 
şöyle buyurur: “Kurbanlığa, mecbur kaldıysan 
ma’ruf üzere (güzelce) bin. Bir başka sırt (binek) 
bulunca da in.” (Müslim, hac 375, no: 1324; 
Ebu Dâvud, menâsik, 18, no:1761; Nesâî, 
hac, 76; Kütüb-i Sitte, no: 1486)  

2) Kesim Sırasındaki Mendup ve Mekruhlar 

A- Kesimle İlgili Olanlar: 

a) Koyun ve sığırda zebh (boynun çeneye ya-
kın yerinden), devede nahr (boynun göğse 
yakın yerinden) şeklindeki kesim müstehap-
tır, bunun aksi mekruhtur. 

b) Dört damarın kesilmesi müstehaptır. 

c) Zebh kesim şeklinin kafa tarafından değil, 
nefes borusundan olması müstehaptır.  

B- Mükellefle İlgili Olanlar: 

a) İyice bilir ve gücü yeterse kurbanı bizzat kes-
mek, iyi yapamıyor ve gücü yetmiyorsa bilen 
başka birine kestirmek müstehaptır. Kadın mü-
kellefin, vekâletle kestirmesi daha uygundur. 

b) Gücü yetmeyenin müslümanı vekil yap-
ması müstehap, kitabi birini vekil seçmesi ise 
mekruhtur. 
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c) Kesim anında mükellefin, hatta aile üyele-
rinin bizzat bulunması müstehaptır, 

d) Tesmiyeden (besmeleden) önce veya sonra 
dua etmek müstehap, duayı besmele anında 
yapmak mekruhtur; zira duayı besmeleden 
ayrı yapmak ayrıca müstehaptır.  

C- Kurbanlıkla İlgili Olanlar 

a) Daha semiz, daha güzel ve daha büyük 
hayvanları kurban etmek, 

b) Koyun cinsinden efdali (uygunu) beyaz, 
büyük boynuzlu ve burma olanlarıdır, 

c) Koyun kesmek, değeri veya eti eşit olduğu 
takdirde, deve veya sığırın yedide birine or-
tak olmaları efdaldir. 

d) Koç kesmek, eti ve değeri eşit olunca ko-
yundan efdaldir. 

e) Değeri eşit olduğu halde keçi tekeden, dişi 
deve erkeğinden, inek öküzden ve boğadan 
efdaldir. 

f) Fazla sevap kazanmak için, hayvanın en 
değerlisini, eti en çok olanını ve fiyatı en 
yüksek olanını almak menduptur. Başından 
borcu savmak için, en zayıfını ve ucuzunu 
almaya çalışmak mekruhtur. 

g) Kurban sahibinin, kurban kesildiği gün 
ilk yemeğini kurbanın ciğerinden yemesi 
menduptur. 

h) Kesim sırasında, hayvanı kıbleye çevirmek 
menduptur.  

D- Kesim Vaktiyle İlgili Olanlar: Hayvanı ke-
serken, keskin bıçak kullanmak ve azap ver-
memek menduptur. 

3) Kesimden Sonraki Mendup ve Mekruhlar 

a) Kesilen Hayvanın Sakinleşmesini Beklemek: 
Kesimden sonra, hayvanın bütün organları-
nın sakinleşmesine ve soğumasına, canlılığın 
bütün cesette sona ermesine kadar beklemek 
müstehaptır; bundan önce yüzmek vb. mek-
ruhtur. 

b) Kurban Etinden Yemek: Mükellefin ve aile 
halkının kurban etinden yemesi müstehaptır. 

c) Kesim Ücreti: Kasap veya kurbanı kesene, 
kurbanın etini ücret olarak vermek helal de-
ğildir. Ancak, sadaka veya hediye olarak ve-
rilebilir. Kurbanı kesen fakir olursa da aynı 
hüküm uygulanır. 

d) Kurban Etini Satmamak: Kurban etlerinin 
satılması caiz değildir. 

e) Çevreyi Kirletmemek: Kurbanı hem keser-
ken, hem de özellikle kestikten sonra çevre-
nin daha az kirletilmesine dikkat edilmeli, 
kurbanın yüzülmesi ve parçalanması işlemle-
rinden sonra atık aksam özel torbalara kon-
malı, özellikle belediyelerin gösterdiği topla-
ma noktalarına dağılmayacak ve hayvanların 
dağıtmasına fırsat vermeyecek şekilde bıra-
kılmalıdır. Aksi takdirde, en yakında bulu-
nanları etkileyerek kamu sağlığı için tehlike 
arzedecek sonuçlar ortaya çıkabilir.  

Kurban Etlerinin Yenmesi 

1) Mükellefin Etini Yemesi Caiz Kurban: Bay-
ram kurbanının etinden, hem sahibi, hem de 
aile halkı yiyebilir. Akîka kurbanının eti de 
böyledir. Şükür hedyinin etinden de sahibi 
yiyebilir. 

2) Mükellefin Etini Yiyemediği Kurbanlar: İh-
sar, av cezası hedyi ile adak kurbanlarından 
mükellef ve ailesi yiyemez. Kurban bayramı-
nın geçmesinden sonra bayram kurbanının 
eti, kesiminden önce doğan yavru ve mükel-
lefin yakını veya sevdiği ölü adına onun em-
riyle kesilen kurbanlar da sahibi tarafından 
yenmez. Sahibinin etinden yemesi caiz kur-
banın et ve diğer aksamının kesimden sonra 
tasadduku vacip değilken, sahibinin yemesi 
caiz olmayan kurbanların bu kısımlarının ta-
sadduku vaciptir. Kesimden sonra etin kay-
bolması ve telefi halinde her iki tür için de 
tazminat ödenmez. Fakat tüketim mükellef 
tarafından olursa, birinci için değerini tasad-
duk gerekmezken, ikinci için gerekir.  
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Kurban Etini Dağıtmak, Kurbanın Derisi ve 
Diğer Aksamı 

a) Etlerin Uygun Dağıtımı: En uygun (efdal) 
olan, kesilen kurbanın üçte birini kendi evin-
de yemektir; üçte birini akraba ve dostlara 
dağıtmak, kalan üçte birini de fakir fukaraya 
dağıtmak menduptur. Kurban etlerinin dağı-
tımında, kurban kesmeyenlere öncelik ver-
mek uygundur. Fakat, insanların birbirine 
kurban kesip kesmediğini sorması ve bunun 
sonunda kesmiş olduğunu öğrendiklerine et 
vermemesi doğru değildir. 

b) Kurban Etini Saklamak veya Dağıtmak: Kur-
ban etinin bütünüyle tasadduku caiz olduğu 
gibi, tamamının ev halkı için saklanması da 
caizdir, ancak efdal olan yedirme ve tasad-
duktur. Bununla birlikte, kendi aile üyeleri 
kalabalık ve orta halli olanların, kurbanlığı 
tamamen kendilerine saklamaları mendup-
tur. Yüce Allah, kurban etlerinin aile içinde 
yenilmesini, ama fakirlere de yedirilmesini 
buyurur: “Artık onlardan (kurbanlardan) 
siz de yiyin, yoksula ve fakire de yedirin.” 
(Hac, 22/28); “Kurbanlık büyük baş hayvanla-
rı da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden 
kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf 
saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) 
üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerle-
rine düşüp canları çıkınca onlardan siz de 
yiyin, istemeyen fakire de, istemek zorun-
da kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye 
onları böylece sizin hizmetinize verdik.” (Hac: 
22/36).  Hz. Muhammed (s.a.) kıtlık çekilen 
bir yılda, kurban etlerinin üç günden fazla 
saklanmasını yasaklamış, fakirlerin doyu-
rulmasını istemiştir. Âbis İbnu Rebîa anla-
tıyor; Hz.Aişe’ye: “Resûlullah (aleyhissalâtu 
vesselâm) kurbanların etlerinden üç günden 
fazla yenilmesini yasakladı mı?” diye sor-
dum. “Evet, fakat bunu insanların (kıtlık çe-
kip) acıktığı yılda yaptı. Böylece zenginlerin 
fakirleri doyurmasını arzu etmişti. Biz koyu-
nun paçasını kaldırıp on beş gece sonra yi-
yorduk.” dedi. Ben: “Sizi buna mecbur eden 

şey ne idi!” deyince, güldü ve: “Resûlullah 
(s.a.) Allah’a kavuşuncaya kadar, Muham-
med ailesi üç gün üst üste doyuncaya kadar 
katıkla ekmek yememiştir” dedi.” (Buhârî, 
et’ime, 27, edâhî, 16; Müslim, edâhî, 28, no: 
1971; Muvatta, edâhî, 5; Tirmizî, edâhî, 14, 
no: 1511; Ebu Dâvud, edâhî, 10, no: 2812; 
Kütüb-i Sitte, 1480) Hz. Peygamber (s.a.), 
bunun gerekçesi konusunda, şöyle buyurur: 
“Biz sizleri, kurbanların etinden üç günden faz-
la yemenizi, birçoğunuza kurban eti ulaşsın diye 
yasaklamıştık. Şimdi, Allah Teâlâ bolluk verdi. 
Artık yiyin, biriktirin ve ücret isteyin. Haberi-
niz olsun, bu bayram günleri yemek, içmek ve 
zikir günleridir.” (Ebu Dâvud, edâhî, 10, no: 
2813; İbn Mâce, edâhî, 16, no:3160; Kütüb-i 
Sitte, no: 1481) Kurban etlerini yemek veya 
dağıtmak konusunda, bu gibi inceliklere de 
dikkat etmek gerekir. 

c) Kurban Derisi ve Diğer Aksamı: Sahibi kur-
ban derisini evde kullanabilir. Deri vb. mad-
desi kalabilecek şekilde kendisinden faydala-
nılan, yani tüketim malı olmayan maddeleri 
satış suretiyle değiştirilebilir, ancak kendisin-
den faydalanılamayanın para vb. karşılığında 
satılması helâl değildir. Buna rağmen satış ya-
pıldıysa, bu satış geçerlidir. Kurban derisi ve 
diğer aksamı dağıtılacağı zaman ilkin bunlar 
fakirlere verilir. İstifadesi daha çok olursa din 
ve millet yararına çalışan güvenilir kurum-
lara da verilebilir. Kurban etleri müslüman 
olmayanlara da tasadduk edilebilir. 
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urban ibadetinin hikmeti, Kurban’ın 
amacını açıklayan Kur’an’daki tek yer 

olan Hac Sûresi’nin 36 ve 37. âyetlerinde 
mündemiç bulunmaktadır.

“Hayvanların kurban edilmesine gelince; 
Biz onu sizin için içerisinde nice hayır-
lar barındıran Allah’ın simgelerinden biri 
olarak (ibadet) kıldık: … Bu böyledir; 
zira, Biz onları sizin emrinize amade kıl-
mışızdır; umulur ki şükredersiniz.

“Onların ne etleri, ne de kanları Allah’a 
ulaşır; fakat sizden O’na ulaşan yalnızca 
O’na karşı gösterdiğiniz derin sorumluluk 
bilincidir. Böylece, onları size musahhar 
kıldı ki, size yol gösterdiğinden dolayı 
Allah’ın yüceliğini layıkıyla takdir edesi-
niz; ve (sen ey Peygamber,) iyileri (O’nun 
rızasıyla) müjdele” (Hac, 36-37).

Bu âyetler kurbanın hikmetini onun eti ve 
kanı gibi maddi unsurlarında, sosyal ve 
ekonomik katkısında değil, manevi boyut-
ta aramamız gerektiğini gösterir. Kurban, 
sadece insanın Allah karşısındaki had-
dini değil, eşya karşısındaki değerini de 
öğrenmesidir(1). Allah’a yaklaşmanın sem-
bolü olan kurban ibadetinin son yıllarda 
birçok ibadet gibi anlam kaybına uğradığı-
nı; et ve et ürünleri festivaline dönüştüğünü 
üzülerek izlemekteyiz. 

Bu yazıda kırmızı etin faydaları, et kullanı-
mında dikkat edilmesi gereken temel esas-
lardan bahsedilecektir. Son yıllarda kırmızı 
et tüketimi üzerinde birçok polemik yapıl-

K U R ’ A N  v e  B İ L İ M

Kurban ve Sağlıklı Et 

ALLAH’A YAKLAŞMANIN 

SEMBOLÜ OLAN KURBAN 

İBADETİNİN SON YILLARDA 

BİRÇOK İBADET GİBİ AN-

LAM KAYBINA UĞRADIĞINI; 

ET VE ET ÜRÜNLERİ FESTİ-

VALİNE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ 

ÜZÜLEREK İZLEMEKTEYİZ.

KİDRİS ŞAHİN

Doç.Dr., Düzce Üniversitesi 
Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
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maktadır. Bazı yazarlar, kırmızı etin la-
netli olduğunu ve kesinlikle yenmemesi 
gerektiğini ilan etmekte ve vejetaryenliği 
önermekte; bazı yazarlar ise bu söylemin 
yanlış olduğunu, etin dengeli bir şekilde tü-
ketilmesinin hiçbir zararının bulunmadığını, 
bilakis çok önemli faydalarının olduğunu 
bildirmektedirler. 

Kırmızı et protein bakımından oldukça zen-
gin bir besin kaynağıdır. Protein ise vücuttaki 
dokuların gelişmesi, yeni dokuların oluşması 
ve hasar gören dokuların tamiri için gerekli-
dir. Ayrıca protein vücuda enerji veren temel 
besinlerden birisidir. Kırmızı ette ayrıca yük-
sek miktarda; 

Gelişme ve büyüme,  
sağlıklı gözler, deri ve 
kemikler için gerekli 
olan vitamin A 

Sağlıklı kemikler için  
vitamin D 

Kırmızı kan hücreleri  
için çok gerekli olan 
vitamin B12 

Deri sağlığı ve yeni  
hücrelerin yapılanması 
için çinko da bulun-
maktadır. 

Kana kırmızı rengini veren 
maddenin oluşumu açı-
sından mutlaka gerekli olan demir‘i almak 
için, en doğru seçimlerden birisi kırmızı et 
yemektir. İngiltere’nin başkenti Londra’daki 
Kraliyet Koleji uzmanlarının fareler üzerinde 
yaptığı deneyler kırmızı ette bulunan demi-
rin bitkisel ürünlerden alınan inorganik de-
mirden beş kat daha hızlı emildiğini ortaya 
koymuştur. Araştırmayı yürüten Dr. And-
rew McKie özellikle kansızlık sorunu yaşa-
yan hamile kadınların kırmızı et yemelerini 
önermiştir. 

Son 30-40 yıl içerisinde gıda ile ilişkili ya-
yınlarda kırmızı etin çok zararlı olduğu ve 
çok az miktar dışında kesinlikle tüketilme-
mesi gerektiği bildirilmiştir. Ancak son yıl-

larda yapılan bildirilerde ‘Acaba kırmızı eti 
boşu boşuna mı azalttık?‘ sorusu gündeme 
gelmiştir. Bu konuda Türkiye’de yayınları ve 
makaleleri ile tanınan Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Beslenme 
ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Aydın kırmızı etin kalp sağlığı için 
son derece yararlı olduğunu iddia etmekte-
dir. Kendisi, tarihin ilk çağlarındaki ete da-
yalı beslenme anlayışının günümüzdeki gıda 
anlayışına göre üstün olduğunu savunmak-
tadır. 

Prof. Dr. Ahmet Aydın insanın büyük ölçüde 
etobur olduğunu; yaklaşık beş milyon yıldır 

kırmızı et tükettiğimizi 
savunmaktadır. İnsanoğ-
lu eğer yaratılış olarak 

otobur olsaydı, kesici ve 
köpek dişlerimiz olmazdı, 
daha çok inekler gibi öğü-
tücü dişlerimiz  olurdu. 
Tabii ki sadece et yeni-
len bir gıda anlayışı da 
diğer aşırı uç (otobur ol-
mak) gibi yanlıştır. Mut-
laka ot (taze sebze-meyve) 
da yememiz gereklidir. 
İnsanların vücut yapıları 
yüzde 80 protein tiplidir. 
Bu tipteki kişilerin, sebze-
meyve yemekle birlikte et 
ağırlıklı beslenmesi şart-

tır. Protein tipli olmayanlar ise et yemenin 
yanında sebze-meyve ağırlıklı olarak da bes-
lenmelidirler.

Kırmızı et tabusu dünyada özellikle de Ba-
tılı tıp çevrelerinde yakın zamanlarda oluş-
muştur. Doymuş yağ ve kolesterolden zen-
gin olması nedeni ile et yiyenlerde daha çok 
kalp hastalığı olduğu teorisi kesinlikle doğ-
ru değildir. Örneğin doymuş yağ ve koles-
terolden zengin gıdalarla beslenildiği 1900 
yıllarının Amerika’sında koroner kalp hasta-
lıkları ölümlerin ancak %2-3’ünden sorum-
lu idi. O tarihlerden sonra doymuş yağ ve/
veya kolesterol içermeyen margarin ile sıcak 
preslenmiş ayçiçeği, soya, mısır yağlarının 

KIRMIZI ET PROTEİN 

BAKIMINDAN OLDUK-

ÇA ZENGİN BİR BESİN 

KAYNAĞIDIR. PROTEİN 

İSE VÜCUTTAKİ DOKU-

LARIN GELİŞMESİ, YENİ 

DOKULARIN OLUŞMA-

SI VE HASAR GÖREN 

DOKULARIN TAMİRİ 

İÇİN GEREKLİDİR.
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tüketimi artmıştır. Fakat günümüzde  koro-
ner kalp hastalıkları ABD’de ölümlerin ancak 
%25-30’undan sorumlu hale gelmiştir. İnsa-
noğlu yaklaşık beş milyon yıldır kırmızı et 
tüketiyor. Kırmızı eti kalp hastalıklarının 
sorumlusu gibi göstermek insanlığın gıda 
tüketim tarihini tam olarak okuyamamak-
tır. Aksine kırmızı et kalp için çok yararlı-
dır. Çünkü içinde çok fazla B12 vitamini 
bulunmaktadır. Türkiye’de insanlarda çok 
ciddi bir vitamin B12 eksikliği saptanmak-
tadır. Bu oran, son dönemde yüzde 10 ilâ 
40’lara kadar çıkmıştır. Vitamin B12 eksik-
liği kalbimizi olduğu gibi 
beynimizi de etkilemek-
tedir. Erken bunama, alz-
heimer ve konsantrasyon 
zaafı gibi sorunlara neden 
olabilmektedir. Kadınlar 
çocuk doğurdukları za-
man bebeklere de bu ek-
siklik geçmekte ve bazen 
geri dönülmez hasarlar 
oluşmaktadır. Kırmızı ette 
‘koenzim Q10’ dediğimiz, 
vücudun enerji santrali-
nin ana unsuru da bulun-
maktadır. Kalp ve iskelet 
kası olmak üzere bütün 
hücrelerin enerji metabolizmasında büyük 
rolü olan karnitin de en fazla kırmızı etle-
rin içinde bulunmaktadır. İnsan vücudunda 
üretilmeyen birçok amino asit en çok etlerde 
ve diğer hayvani gıdalarda bulunmaktadır. 
Sadece bu açıdan baktığınızda bile, et yeme-
mekle kalbimize zarar verdiğimiz sonucunu 
çıkarabiliriz.

İnsanların sağlıklı bir hayat sürerek, gerekli 
koruyucu tedbirleri almadan, kan kolesterol 
oranlarına kafalarını takmaları ve tüm rahat-
sızlıklarından kolesterolü sorumlu tutmaları-
nı anlamak zor; ancak burada en önemli pay 
onları bu şekilde yönlendiren hekimlere ait 
olsa gerek. 

Bazı çalışmalarda kırmızı etle kolon kanseri 
arasında bağlantı kurulmaktadır. Bu çalışma-
ların toplamına bakıldığında suçun işlenmiş 

et tüketimi ile ilişkili olduğu söylenebilir. İn-
sanlar beş milyon yıldır et yiyor.  İki - üç mil-
yon yıl önceki insan iskeletlerinde nerdeyse 
hiç kanser belirtisi görmüyoruz. İnsanlar 
tarım dönemine geçtikten sonra çeşitli kan-
serler ortaya çıkmıştır. Özellikle son yüzyıla 
geldiğimizde kanser oranlarında adeta bir 
patlama yaşanmaktadır. 

Et geleneksel usulde (klasik sucuk, pastırma 
gibi) işlenmişse, kansere yol açması söz ko-
nusu değildir. Tam tersine kansere karşı ko-
ruyucudur. Ancak sucuk, pastırma, salam ve 

sosis gibi kimyasal katkı-
larla işlenmiş ürünlerin 
içine kanserojen olduğu 

bilinen nitrat konulmak-
tadır. Bu ürünlere son yıl-
larda ucuz olması nedeni 
ile soya da eklenmekte-
dir. Faydalı olduğu ileri 
sürülen soyanın aslında 
birçok zararlı özellikleri 
de bulunmaktadır. Mesela 
bu ürünlerden çok yiyen 
çocuklarımızdan kızlar 
ergenliğe erken giriyorlar, 
erkeklerinin de memele-
ri büyüyor. Bu ürünlerin 
içindeki kadınlık hormo-

nu çocukları da etkilemektedir 

Kırmızı ve beyaz et kıyaslandığında; kırmızı 
et, beyaz etten biraz daha nitelikli özelliklere 
sahiptir. Sağlıklı olduğu savunulan beyaz et 
aslında köy tavukçuluğu ile üretilen kanatlı 
hayvanlardır. Günümüzde kanatlı hayvanlar 
tamamen kapalı ortamlarda ve birçok zararlı 
madde ile beslenerek üretilmektedir. Ayağı 
toprağa değmemiş, gün ışığı görmemiş ve 
börtü-böcek yememiş, hatta ruh sağlıkları 
bile bozuk tavuklar tüketim için çok sağlık-
lı değildir. Gıdaların da doğalı ve yaratılışa 
uygun olanı tercih edilmelidir. Doğal tavuk 
bulma ihtimalimiz az olduğu için tavuk tü-
ketimini belli sınırlarda tutmak gereklidir. 
Teorik olarak daha sağlıklı olduğunu söyle-
diğimiz tavuk etinin yukarda anılan neden-
lerden dolayı kullanımı konusunda da dik-

KIRMIZI ET TABUSU 
DÜNYADA ÖZELLİKLE DE 
BATILI TIP ÇEVRELERİN-
DE YAKIN ZAMANLARDA 
OLUŞMUŞTUR. DOYMUŞ 
YAĞ VE KOLESTEROLDEN 
ZENGİN OLMASI NEDENİ 
İLE ET YİYENLERDE DAHA 

ÇOK KALP HASTALIĞI 
OLDUĞU TEORİSİ KESİN-
LİKLE DOĞRU DEĞİLDİR.
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katli olunmalıdır. Maalesef benzer sorunlar 
balık tüketimi için de geçerlidir. Balıkların 
büyük bir kısmında ağır metaller saptan-
maktadır. İnsan sağlığı için son derece zararlı 
olan cıva ve arsenik son yıllarda balıklarda 
yoğun miktarlarda saptanmaktadır. Balık tü-
ketimi sırasında da büyük balıkların değil, 
küçük balıkların tercih edilmesi gereklidir. 
En azından küçük balıklarda metal biriki-
mi çok daha az olmaktadır. Yukarda sayılan 
nedenlerden dolayı, Prof. Dr. Ahmet Aydın 
hamilelere kesinlikle balık önermediğini; 
ilk bir yaş içinde bebek-
lere balık verilmemesi 
gerektiğini bildirmekte-
dir. Son yıllarda maalesef 
dünyanın en güzel, en 
faydalı yiyeceklerinden 
olan balıklar da, yeryüzü-
nün kirlenme sürecinden 
nasibini almıştır. 

Etin yanında bol taze 
sebze ve meyve yemek 
ihmal edilmemelidir. 
Unlu ve şekerli gıdalar 
mümkün olduğu kadar 
azaltılıp, mönüden çı-
kartılmalıdır. Et konu-
sunda çok katı kısıtlamalara gerek yoktur. 
Dikkat edilmesi gereken en önemli konu; 
etin işlenmiş et olmamasıdır. Etin bildiği-
miz, güvendiğimiz bir kasaptan alınması 
önemlidir. Etin kalitesine de önem veril-
mesi gereklidir. Yeşillik yiyen, doğal or-
tamda büyüyen, en azından yarı açık besi 
ile üretilen hayvanların etini almaya özen 
gösterilmelidir. Et marketlerinde bu tale-
bimiz sürekli dillendirilerek üretici daha 
kaliteli et üretmeye yönlendirilmelidir. 

Eti ızgara yaptıysanız zararlı etkilerinden 
korunmak için yanında mutlaka yeşillik 
yenmelidir. Güveçte pişirilen kırmızı ette, 
vitamin kaybı az olmakta ve etin kansero-
jen olma özelliği azalmaktadır. Mikrodalga 
gibi hızlı pişirme yöntemleri sadece ette 
değil hiçbir yemekte önerilmemektedir. 
Bu işlemler sırasında oluşan heterosiklik 
aminler kansere neden olabilmektedir.

Vejetaryen yani hiç et yemeyen insanlarda, 
B12 vitamini, taurin, karnitin ve koenzim Q 
gibi birçok maddenin eksiklikleri oluşmak-

tadır. Bunların mutlaka 
takviye edilmesi gerek-
mektedir. Saf vejetaryen-

lik yaşamın kısalmasına 
yol açabilmektedir. 

Et ürünleri seçerken bazı 
faktörlere dikkat edilmesi 
gereklidir. Kırmızı et seçer-
ken tercihen yemlenen de-
ğil, otlayan hayvan eti ter-
cih edilmelidir. Geleneksel 
usuller ile yapılmış sucuk, 
kavurma ve pastırma yen-
mesinde sakınca yoktur. 
Ancak katkı maddelerin-

den dolayı salam ve sosis tüketimi tercih 
edilmemelidir. Karaciğer, böbrek, yürek, 
kokoreç, işkembe gibi sakatatlar, kırmızı 
etten daha yararlıdır. Fakat hastalıklı olma-
masına dikkat edilmelidir. Beyaz ette tercih, 
köy tavuğu ve diğer kümes hayvanlarından 
yana olmalıdır. Balık yerken ise, ağır metal 
zehirlenmesi riskini azaltmak için küçük ve 
yüzeyde yaşayan balıklar seçilmeli, balık çift-
liği balıkları ise tercih edilmemelidir. Kırmızı 
et, tavuk ve balık etinin genel özelliklerinin 
karşılaştırıldığı tablo aşağıdadır. (Tablo-1)

ETİN YANINDA BOL TAZE 
SEBZE VE MEYVE YEMEK 
İHMAL EDİLMEMELİDİR. 
UNLU VE ŞEKERLİ GIDA-
LAR MÜMKÜN OLDUĞU 
KADAR AZALTILIP, MÖ-
NÜDEN ÇIKARTILMA-

LIDIR. ET KONUSUNDA 
ÇOK KATI KISITLAMA-
LARA GEREK YOKTUR.

(Tablo-1) Et ürünlerinin çeşitli özelliklerinin Karşılaştırılması

Kırmızı Et Tavuk Eti Balık Eti

Kalorisi yüksek 240 Kalorisi düşük 149 Kalorisi düşük 149

Yağ oranı yüksek 18.2 Yağ oranı düşük 8 Yağ oranı düşük 8

Kalsiyum düşük 8 Kalsiyum yüksek 15 Kalsiyum yüksek 15

B1-B2 vitamini Düşük B1-B2 vitamini Düşük B1-B2 vitamini Yüksek
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Kırmızı et ürünleri alırken dikkat etmemiz 
gereken önemli noktalardan birisi de etin 
gramajını artırmak için kullanılan maddeler-
dir. Kırmızı etin gramajında yüzde 30’a varan 
artış sağlayabilmek için Bradmix adlı kimya-
sal, unlu mamuller ve fonksiyonel ürünlerde 
Suprex adlı pastörize edilmiş buğday unu 
kullanılmaktadır. Suprex, tutucu özelliği 
sayesinde etin mayalı ha-
mur gibi hacminin geniş-
lemesine ve ağırlığının da 
eklenen su kadar artması-
na yol açmaktadır. Ancak 
etin tadında yavanlaş-
maya neden olmaktadır.  
Buğday içerikli olması ne-
deniyle doğal bir ürün olan 
Suprex’in et ve et ürünle-
rinde kullanımı, sağlık açı-
sından herhangi bir sakın-
ca oluşturmuyor. Ancak, 
700 gram etin gramajını 
1 kilograma çıkardığı için 
tüketicilerin aldığı ürüne 
değerinden fazla bedel ödemesine neden 
olmaktadır. İstanbul Veterinerlik Fakültesi 
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent Nazlı, 
Avrupa Birliği standartlarına göre, kırmızı 
etlerin suyu bağlama oranının yüzde 8’i geç-
memesi gerektiğine dikkat çekerek, “buna da 
dondurulma aşamasında kaybedilen suyun 
ete geri kazandırılması için izin verildiğini; 
ancak,   Türkiye’de etlerin kapasitesinin zor-

lanarak, bu oranın yüzde 30’lara kadar çıka-
rıldığını” bildirmiştir.

Etler veteriner kontrollerinden geçmemiş-
se paraziter hastalıkların bulaşmasında rol 
alabilmektedir. Et ile bulaşan hastalıklardan 
olan toksoplasmoz, kist hidatik (bulaşıcı 
kist) ve teniyoz (abdest bozan hastalığı) gibi 

hastalıklar sağlık açısın-
dan önemli risk oluştu-
rabilmektedir. 

Kurban bayramlarında 
kırmızı et tüketiminin çok 
arttığını ve buna bağlı ola-
rak çeşitli sağlık sorunları-
nın yaşandığına hatırlatan 
ADÜ Tıp Fakültesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Hadi 
Yaşa, “Sağlıklı bir yaşam 
için önemli olan kırmızı 
et, az tüketilmesi duru-
munda demir ve vitamin 
eksikliğine bağlı hastalık-
lara yol açar. Kırmızı et 

yenmesi, bebekler, gelişme çağındaki gençler 
ve doğurganlık çağındaki kadınlar için son 
derece önemlidir. Yeteri kadar et yiyemeyen 
kişilerde demir, B6 ve B12 vitamin eksik-
likleri gelişebilir. Ancak kırmızı et, doymuş 
yağ asitleri ve kolesterol açısından oldukça 
zengindir. Kalorisi de oldukça yüksektir. Bu 
nedenle aşırı kırmızı et tüketilmesi de bazı 
durumlarda yararlı olacağına zararlı olabil-
mektedir. Kırmızı etin az tüketilmesi kadar 

SAĞLIKLI OLDUĞU SA-
VUNULAN BEYAZ ET 

ASLINDA KÖY TAVUKÇU-
LUĞU İLE ÜRETİLEN KA-
NATLI HAYVANLARDIR. 
GÜNÜMÜZDE KANATLI 
HAYVANLAR TAMAMEN 
KAPALI ORTAMLARDA 
VE BİRÇOK ZARARLI 
MADDE İLE BESLENE-

REK ÜRETİLMEKTEDİR.

Niasin düşük 4.3 Niasin yüksek 9.0 Niasin düşük 3.0

Demir yüksek 2.6
Demir oranı orta 
seviyede

1.5 Demir düşük 1.1

Et (Bağ dokusu) sert Fazla Et yumuşak-sert  Et yumuşak Az

Bakteriler zor nüfuz eder  
Bakteriler çok kolay 
nüfuz eder

 
Bakteriler çok kolay 
nüfuz eder

 

Kolay bozulmaz  Kolay bozulur  Çok kolay bozulur  

Doymuş haldeki yağ 
asitlerinden zengindir

   
Doymamış  yağ 
asitlerinden zengindir

 

PH 6.0 hafif asit bakteriler 
süratle çoğalmaz

   
PH 6.0-7.0 Nötr 
bakteriler süratle çoğalır

 

Kırmızı Et Tavuk Eti Balık Eti
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aşırı tüketilmesi de zararlıdır. Kırmızı etin 
fazla tüketilmesi; aşırı kilo almaya, koleste-
rol yüksekliğine, kalp ve damar hastalıkları-
na, tansiyon yükselmesine ve bazı karaciğer 
ve bağırsak hastalıklarına yol açabilir. Ayrı-
ca kırmızı et, sindirimi zor bir besin olduğu 
için, gereğinden daha fazla et tüketilmesi mi-
dede şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılara 
da neden olabilir. Bu nedenle tüm gıdalarda 
olduğu gibi kırmızı eti de aşırıya kaçmadan 
ihtiyacımız oranında yemeliyiz” diyor.

Fazla et tüketiminin zararları ile ilgili olarak 
ABD’de yapılan bir araştırmada, düzenli ola-
rak kırmızı et tüketen genç kadınların göğüs 
kanserine yakalanma riskinin arttığı belir-
lendi. Sonuçları Archives 
of Internal Medicine adlı 
tıp dergisinde yayımla-
nan araştırma, Harvard 
Tıp Okulu tarafından 90 
bin kadın üzerinde ya-
pıldı. Buna göre kadınlar 
yirmili, otuzlu ve kırklı 
yaşlarda ne kadar kırmızı 
et tüketirlerse, izleyen 12 
yıl içinde göğüs kanseri 
riskine yakalanma riskleri 
o oranda artıyor. Kırmı-
zı etin göğüs kanseri riskini neden artırdığı 
henüz belirlenemiyor. Etin pişirme sırasında 
ortaya çıkardığı maddelerin kanserojen olma 
ihtimali, etin içindeki bazı maddelerin hor-
monları taklit edebilmesi ya da hayvan ye-
minde kullanılan hormonlar, önceki araş-
tırmalarda olası nedenler arasında gösterildi.

Demir bakımından en önemli besin madde-
lerinden biri olan kırmızı et ileri yaşlarda faz-
la tüketildiğinde görme kayıplarına neden 
olabilmektedir. Avustralya’daki Melbourne 
Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre 
haftada 10 porsiyon kırmızı et tüketenlerin 
kör olma riskleri yüzde 50 oranında artıyor. 
Et tüketiminde yaş önemli bir faktör olabil-
mektedir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte kırmızı et 
tüketiminin de azaltılması gerektiğini belirten 
uzmanlar, yaşları 58 ila 69 arasında değişen 6 
bin 700 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre 

haftada 10 porsiyon et tüketen yetişkinlerin 
yüzde 47’sinde yaşlılığa bağlı kataraktların 
arttığını bildirmişlerdir. Kırmızı etin yüksek 
oranlarda kolesterol, yağ ve kalori içermesi 
nedeniyle tansiyon ve kalp hastalarının et tü-
ketiminde dikkatli olmaları gerekmektedir.

Kurban bayramında Müslümanlar olarak 
dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden 
birisi tabiî ki bayramın ruhunu ve mantığını 
kaybetmemek; bayramımızı et ve et ürünleri 
festivaline çevirmemektir. Kırmızı etteki pro-
teinin faydası kadar birçok hastalığa davetiye 
çıkardığını belirten uzmanlar, aşırı et tüke-
timinin; kalp-damar hastalıkları, kolesterol, 
mide-bağırsak hastalıkları, hipertansiyon ve 

şeker hastalığı riskini ar-
tırdığı görüşündedirler. 

Kurban bayramında aşırı 
et tüketilmemesi önemli-
dir. Protein kaynağı kırmı-
zı etin faydasının yanında 
birçok hastalığı da tetik-
lediği unutulmamalıdır. 
Özellikle kronik hastalık-
ları olan hastaların et tü-
ketiminde daha dikkatli 
olmaları gereklidir. Ancak 
tamamen bir et kısıtlama-

sına da gitmenin gereği yoktur.

Kurban etinin saklanması için aşağıdaki 
noktalara dikkat edilmeli:

1. Hayvanın kanı ne kadar çok akıtılırsa 
etteki lezzet ve kalite de o oranda artar.

Kurbanlık hayvanın kesimi sırasında kanının 
iyice akıtılmasının çok önemli olduğunu vur-
gulayan Atasever, “Hayvanın kanı ne kadar 
çok akıtılırsa etteki lezzet ve kalite de o oran-
da artar. Yani hayvan kesilir kesilmez hemen 
yüzme işlemine geçilmemeli” demektedir.

2. Et yerine kas yememek için, et dinlen-
dirilmeli 

Kurban etinin kesilir kesilmez hemen buz-
dolabına atılması lastik gibi sert olmasına 
neden olmaktadır. Kurban etleri parçalar ha-

“HAYVANIN KANI NE 

KADAR ÇOK AKITILIRSA 

ETTEKİ LEZZET VE KALİTE 

DE O ORANDA ARTAR. 

YANİ HAYVAN KESİLİR 

KESİLMEZ HEMEN YÜZ-

ME İŞLEMİNE GEÇİLME-

MELİ.” (A.ATASEVER)
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linde temiz kaplara konulmalı ve önce güneş 
görmeyen serin bir yerde (14 santigrat dere-
cenin altında) hava alması sağlanarak kesim 
sıcaklığının oda ısısına düşmesi beklenmeli-
dir. Bu süre 5-6 saati geçmemeli. Daha sonra 
et buzdolabına kaldırılmalı. Pişirilecek mik-
tarlarda et çözdürülmeli, çözdürülen etler 
hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalı-
dır. Kurban etleri, 0-2 santigrat derecede 3-5 
gün, buzlukta birkaç hafta, -18 derecede ise 
3 ay saklanabilmektedir. 

3. Büyük parçalar bozulmaya sebep olur 

Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında 
iken buzdolabına poşet içinde veya hava 
alamayacak bir durumda büyük parçalar ha-
linde üst üste konulursa buzdolabı ısısı etin 
iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu neden-
le etin hava almayan kısımlarında çok kısa 
sürede (ikinci günde) bozulma ve kokuşma 
hatta yeşillenme görülür. Etler büyük par-
çalar şeklinde değil, kıymalık, kuşbaşılık, 
pirzola, biftek ve bonfilelik olarak ayrılma-
lı, günlük pişirilecek miktarlara bölünmeli 
ve buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sa-
rılarak, buzdolabının buzluk kısmında veya 
derin dondurucuda saklanmalıdır. Derin 
dondurucuya konulan etler, derin donduru-
cudaki don çözülmediği takdirde birkaç yıl 
bozulmadan saklanabilir. Kavurma yapılan 
ya da tuzlanarak kurutulan etler de sağlıklı 
şekilde uzun süre muhafaza edilebilir.

4. Yeşillenmiş etler yenilmemeli 

Yeşillenme görülen kısımlar kesinlikle tüke-
tilmeyip atılmalıdır. Kurbanlık etin dayanma 
süresi kesim kalitesine ve et parçasının bü-
yüklüğüne göre değişmekle beraber normal 
buzdolabı şartlarında 5 veya 6 gündür. Bu 
süre kıymada genellikle 3 gündür. 

5. Soğuk kasılması, eti sertleştirir 

Etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdo-
labına veya 10 santigrat derecenin altında bir 
ortamda tutulursa soğuk kasılması denilen 
durum ortaya çıkar. Düzensiz kasılmalar ne-
deni ile et tam bir olgunlaşma evresi geçire-
mediğinden sert yapı ve lezzet kaybı görülür.

Kırmızı eti uygun pişirme yöntemleri aşa-
ğıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Etin, haşlama, buğulama veya ızgara şek-
linde pişirildikten sonra tüketilmesi yararlı 
olacaktır. Bu pişirimlerde besinler doğal bes-
leyici değerlerini fazla kaybetmezler. 

2. Etlerin kızartılması ve kavurulması besin 
öğelerinde kayıplara sebep olabileceği gibi 
fazla miktarda yağ tüketilmesine ve sağlık 
sorunlarının oluşmasına yol açabilir. 

3. Etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya 
tüketilmesi, besin çeşitliliğinin sağlanması 
açısından sağlıklı bir yöntemdir. 

4. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişi-
rilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. 

5. Özellikle kuyruk yağı veya tereyağının et ye-
meklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

6. Izgarada direkt ateşe maruz ve çok pişiri-
lerek yanma noktasına gelen etlerde kansero-
jen maddeler oluşmaktadır.

7. Etler ızgarada pişirilirken yaklaşık 2 santi-
metre kalınlıkta hazırlanmalıdır. 

8. Etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasın-
daki uzaklık eti yakmayacak ve ‘kömürleşme’ 
yapmayacak şekilde yaklaşık 15 santimetre 
mesafede olmalıdır.

Özetle, her konuda olduğu gibi kırmızı et 
konusunda da aşırı uygulamalardan kaçın-
malıyız. Vücut fonksiyonlarımız için son de-
rece elzem olan kırmızı etin, fazla tüketildiği 
zaman çeşitli sağlık sorunlarına neden olabi-
leceği de unutulmamalıdır. 
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ü’min kişinin gayrimüslimlerle ilişkile-
rinde yapmaktan kaçınması ya da dik-

kat etmesi gerekenler bağlamında ilgili ki-
taplarda sıralanan hususlar arasında kız ver-
memek, cenazesine katılmamak, ehl-i kitap 
değilse kendisiyle evlenmemek ve kestiğini 
yememek gibi maddeler sıralanmaktadır.1 
Bunlardan ehl-i kitap dışında kalan müş-
riklerin kestiğini yememek hususu klasik-
yeni ilgili hemen bütün kaynaklarda genel 
kabul görmüş bir husustur. Bunun daya-
nakları olarak Mekke’de inmiş En’âm 6/145 
ve Nahl 16/115 ile Medine’de inmiş Bakara 
2/173 ve Maide 5/3 âyetleri ile o dönem-
den kalma pratik ve ayrıca ehl-i kitap’ın 
kestiğinin yenilebileceğini belirten hüküm2 
gösterilmektedir. İlgili kaynaklar bu nasla-
rı yorumlarken genelde konuyu fiil değil, 
fail üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Özetle 
kesen şu sıfatı taşıyorsa eylemi kabul, değil-
se reddedilmiştir.3 Bu arada aynı kaynaklar 
müşriklerin hayvanlarını keserken putları 
için veya onların adını anarak kestiklerini 
de belirtmektedirler.

Ancak konuyla ilgili âyetler dikkatle ince-
lendiğinde konunun kişinin / failin kendi-
si üzerinde değil de doğrudan eylemi / fiili 
üzerinde yoğunlaştığı fark edilmektedir: 

 

de ki: Bana vahyolunanda … ve günah işlene-
rek Allah’tan başkası adına kesilen hayvandan 
başkasını yemenin haram olduğuna dair bir 
emir bulamıyorum.”4 

İ N C E L E M E

Müşriklerin Kestiği Hayvanlar

İLK DÖNEMDE TEVHİDİN 

TE’SİSİ GAYESİNE MATUFEN 

TEVHİD DIŞINA KAYDIRMASI 

MUHTEMEL HER NE 

VARSA KÜLLİYEN REDDİNE 

GİDİLMİŞ, DERKEN TEVHİD 

YERLEŞTİRİLİP İNSANLARIN 

BU TÜR SEBEPLERLE SAPMA 

RİSKİNDEN UZAKLAŞTIKLARININ 

ANLAŞILMASIYLA YAVAŞ YAVAŞ 

TEVHİTTEN SAPMAYA VESİLE 

OLABİLECEK BİR KISIM HUSUSLAR 

YUMUŞATILMAYA BAŞLANMIŞTIR.

MMUSTAFA AKMAN

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
makman64@gmail.com 
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“Allah’ın onlara rızık olarak verdiği hayvan-
ları belli günlerde kurban ederken O’nun adını 
ansınlar.”5 

“...rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın 
adını ansınlar diye...” Hacc 22/34.

“bir kısım hayvanlar da vardır ki, keserken 
üzerlerine Allah’ın ismini zikretmezler.”6

Bunun yanında ilgili diğer Mekkî bir âyette 
konu, 

“Allah’ın âyetlerine inanıyorsanız, yalnızca 
O’nun adı anılarak kesilen şeylerden (hayvan-
lardan) yiyin. Üzerine Allah’ın adı anılıp ke-
silenden yememenize sebep ne? Allah, çaresiz 
(kalıp da) yemek zorunda kaldığınız şeylerin 
dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. 
Doğrusu birçokları bilmeden kendi isteklerine 
uyarak şaşırtıyorlar.”7 şeklinde ele alınırken, 
devamındaki yine Mekkî âyette ise şöyle de-
nilmektedir: 

“üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hay-
vanlardan yemeyin” (En’âm 6/121). Görül-
düğü gibi mevzu sürekli failin fiili (kesenin 
kesimi) üzerinde teksif edilmektedir.

Ehl-i Kitabın Kestiği

Ehl-i Kitap’a dair âyette ise kimi müfessirlerin 
beyanına göre Medenî âyetteki bu hüküm,8 
onlar keserken üzerinde Allah’ın adını an-
dıkları için te’sis edilmiştir.9 Kimine göre ise 

bu ayrıcalık belirtilen bu sebeple birlikte ilk 
dönemde kendilerine gösterilen müsamaha 
ve kolaylığa matufen varit olmuştur. Kimi 
araştırmacılara göre Rasulullah, ilk dönemde 
onlarla olan ilişkilerinde esnek davranmış, 
kendilerinin de aynı kelimeye inandıkları / 
inanacakları kanaatinden hareketle onların 
İslâm’ı daha kolay ve çabuk benimseyeceğini 
ümit etmiştir. Kur’ân ise aynı şekilde onlarla 
olan ilişkilerinde ilk dönemlerden itibaren 
yumuşak bir üslup kullanmış ve onları, doğ-
ruya teslim olacakları beklentisi ile incitme-
meye çalışmıştır. İşte buradaki bu hüküm, 
Müslümanların onlarla olan / olacak ilişkile-
rinde rahat olmaları ve bu çerçevede sormuş 
oldukları soruya cevap ve ayrıca ötekilerin 
de bu vesile ile görecekleri bu sıcak ilişkiden 
ötürü yumuşamalarını sağlamaya dönüktür. 
Bu bağlamda kimi âlimler onların kestikleri-
ni ne ve kim için kestiğine bakılmaz demiş-
se10 de esasen onlar da sözgelimi İsa (a) gibi 
biri için kesmiş ise bu kestikleri yenmez.11 

Buna göre onların kestiklerine dair gelen hü-
küm bir istisna değildir. Aksine ehl-i kitap’ın 
kestiğinin helal olduğunu ifade eden âyet, 
belirtilen nedenle mutlak bir hüküm ifade 
etmektedir. 

Ölü Hayvanlar

Ölü, boğulmuş, Allah’tan başkası için kesil-
miş vs. olmama şartını koşan âyet ise onu 
takyid etmektedir. Bilindiği gibi konulan 
kaydın iptali söz konusu değildir. Aksine 
mutlak olan hüküm âyeti, kendisiyle ilgili 
mukayyet âyete göre yorumlanır. Ayrıca ehl-i 
kitap’ın kestiğinin helal olduğunu ifade eden 
âyet mübah kılıcı bir âyet iken ötekisi sakın-
dırıcı bir âyettir. Keza bilineceği üzere uygu-
lamada, sakındırıcı özelliği olan âyet mübah 
kılan âyete takdim edilir. Öte yandan onların 
taamlarından hınzır, kan, ölü gibi şeyler ayırd 
ediliyorsa ma uhille tarzında olanlarının ev-
leviyetle yapılabilmesi gerektir. Zira bütün 
elçiler şirk olduğundan ötürü Allah’tan baş-
kası için kesmeyi haram saymışlardır. 
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Tayyibat’ın zikri 

Esasen bu bağlamda ‘tayyibat’tan bahsedil-
miş olması da önemlidir. Dikkat edildiğinde 
konuyla ilgili hüküm bildirme pozisyonun-
daki âyetlerin bulunduğu anlam örgüsün-
de konudan bir anlamda re’sen bahsedilir-
ken âyetin -genelde- öncesinde tayyibat-
tan bahsedilmektedir.12 Âyetin devamında 
verilen örneklerle tayyibatın ne olmadığı, 
yani zıddı anlatılmak suretiyle bunun ne 
olduğu belirtilmiş; hü-
küm böylece bildirilmiş 
olunmaktadır.13 Yani yi-
yeceğin tayyibat olarak 
esasen helal olduğu, sa-
dece belirtilmiş olanların 
yasak olduğu ifade edilmiş 
bulunmaktadır.14

İfade farklılığı, fiil-fail 
ayırımının gözetilmesi

Öte yandan ‘kan’, ‘domuz 
eti’, ‘ölü’ ve onun bir çeşi-
di olarak ‘boğulmuş’, ‘sü-
sülmüş’ vs. olandan nesne 
-bir anlamda özne- olarak 
bahsedildiği halde diğeri ‘  ma 
uhille bihi liğayrillah’ ve ayrıca bunun bir 
çeşidi sayılan  ‘ma zubihe 
alennusub’15 tarif edilerek yani eylem olarak 
zikredilmiştir. Bu demektir ki, kan, domuz 
eti vs. olan, bizzat kendisi ve hem de fail-
den (kesen kişiden) bağımsız olarak hiçbir 
surette helal kılınamaz iken ‘ma uhille bihi 
liğayrillah’ ise fail yani özne olmaktan uzak, 
bir fiildir ve burada bu kez fiilin / eylemin 
kendisi hiçbir surette tecviz edilememekte-
dir. Hem de her kimden ve ne şekilde sadır 
olursa olsun fark etmeksizin reddedilmek-
tedir. Çünkü tevhidin özü olan Allah’ın bir-
liğine doğrudan halel getirmektedir. Bu ne-
denle söz konusu eyleme konu olan şeyin 
yenmesi, filankeslerden (müşriklerden) sadır 
olduğundan değil, kendisinden (böylesi bir 
eylemden) ötürü yasaktır. Buna göre ikisinde 
de haramlık mevcuttur. Lakin birincisinde 

lizatihi, sonuncuda ise liğayrihi bir haramlık 
söz konusudur. Artık bu ikincisindeki dolay-
lı haramlığa sebep olan, failin kimliği değil 
eylemi olduğundan, bunun genelleme yerine 
münhasıran müşriklere tahsisi uygun olmasa 
gerektir. 

Kaldı ki yasağın konu edildiği âyetlerde ge-
çen  uhille ifadesi  takarrebe mana-
sındadır. Bundan asıl amaç ise -ismi anıl-
sın- anılmasın Allah’tan başkasına (kurban) 

yakınlaşmak niyetiyle 
kesilen hayvandır. Müş-
riklerin de İslâm’ın ölü 

diye nitelediği şeyler ola-
rak yedikleri dışında bu 
amaçla kestikleri üzerinde 
Allah’tan başkasının adını 
andıkları malumdur. 

Cahiliye geleneği ya da 
cari örf 

İslâm cahiliyenin İbrahim 
aleyhisselâm’dan tevarüs 
ettiği örfü benimsemiş ve 
bu ‘İbrahimî Örf’ün16 bir 
kısmını ibka, bir kısmını 

ıslah ve bir kısmını ise bulaşmış kötü âdetler 
olduğundan reddetmiştir.17 

Bilindiği gibi onlar İbrahim’in (a) Hanif di-
ninin yayıldığı bölgenin insanıydı. Ataları 
kendilerine bu dini öğretmişti. Ne var ki bu 
tevhidî din zamanla dejenere olmuştu. Böyle 
iken insanlar hâlâ kendilerini o dine nispet 
ediyor, atalarından tevarüs ettikleri bu din 
üzere olduklarını sanıyorlardı. 

Rivayete göre İbrahim’in (a) dinini putlar ih-
das ederek resmi olarak18 ilk kez bozan mi-
ladi üç yüzlü yıllarda yani risaletten yaklaşık 
300 yıl önce yaşamış Amr b. Luhay’dır. Ancak 
tevhid dininin hemen bütün ilke ve kuralları 
(ibadetleri) kendilerinde, kötü âdetlerin de 
karıştırıldığı bir örf halinde durmaya devam 
etti. Nitekim onlar İbrahimî dinin bir kıs-
mını unutup bir kısmını da dejenere etmiş 
idiyseler de dinde, hums / ahmesilik19 adını 

‘KAN’, ‘DOMUZ ETİ’, 
‘ÖLÜ’ VE ONUN BİR 
ÇEŞİDİ OLARAK ‘BO-

ĞULMUŞ’, ‘SÜSÜLMÜŞ’ 
VS. OLANDAN NESNE 
OLARAK BAHSEDİLDİ-
Ğİ HALDE ‘MA UHİL-
LE BİHİ LİĞAYRİLLAH’ 

VE AYRICA BUNUN 
BİR ÇEŞİDİ SAYILAN 

‘MA ZUBİHE ALENNU-
SUB’ EYLEM OLARAK 

ZİKREDİLMİŞTİR. 
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verdikleri özel bir statü sahibi olduklarını id-
dia ediyorlardı. 

Esasen onlar, zaman uzayınca İbrahim’in di-
nini unuttular. Böylece bozuldular sonra da 
kafalarına göre helal haram belirlediler. Bu 
anlamda hayvan kesimini de dinin aslından 
sayılan âdet ve hatta iman meselesi haline ge-
tirdiler: Cin veya sanem için kesilenin neye 
adanmışsa onun adının anılması gerekir, Al-
lah kurbanın halis olması için böyle emret-
miştir, diyorlardı. Onlar bu sebeple putları 
için kurban kestiklerinde üzerinde onların 
isimlerini anarlardı. İşte müşriklerin koydu-
ğu bu kurala karşı bir red söz konusudur. Al-
lah, bu iddialarını iftira 
olarak, dahası bu tutum-
larını yoldan sapma ve 
mühteddin olmama diye 
niteliyordu. Zira Rab Teâlâ 
yaratıkları, kendi ismi ile 
kesilsin istiyor ve esasen 
kesilmelerine de bu şartla 
cevaz vermişti(r).

Onlar, Müslüman olduk-
tan sonra bile İslâm de-
ğiştirinceye kadar alışkın 
oldukları örf ve âdetleri 
üzerinde devam ettiler. 

Bu müdahaleden sonradır 
ki üzerinde bulunduk-
ları bu âdetlerini ya terk ya da yeni şekliyle 
icra etmeye başladılar. Sözgelimi İslâm, ah-
mesilik inancını ve onların esasen Allah’ın 
öldürdüğüne inandıkları ölü hayvanı yiyip 
içme örfünü bütünüyle kaldırdı. Bunun 
gibi tevhidin özüyle doğrudan ilintili olan 
Allah’tan başkası için ve O’ndan (c) başkası-
nın adıyla hayvan kesme âdetlerini de külli-
yen reddetti.20 Zira bu aynı zamanda Allah’ın 
yanında başka ilahların varlığına iman ve on-
lar uğruna tasarrufta bulunmayı da ifade edi-
yordu. Özetle sırf müşriklerin bir tasarrufu 
olduğundan değil, aksine mantalite ve eylem 
olarak tevhidin çelişiği olduğundan dolayı 
‘ma uhille bih’ reddedildi. Bu arada geçmiş-
ten gelme bir alışkanlığı terk noktasında du-
yarlılığı sağlamak amacına matufen de ısrarla 

üzerinde duruldu. Fakat yine de bizzat on-
ların kendi eylemi olduğundan dolayı değil. 
Çünkü bu, eylemin bizatihi kendisine yöne-
lik bir yasaklamaydı. Değilse bu, aynı eylemi 
başkaları mesela ehl-i kitap veya Müslüman 
yapacak olursa sorun teşkil etmez anlamına 
gelecekti(r). Oysa bu tarz bir eylemi kim ve 
ne şekilde yaparsa yapsın tevhidi nakzetti-
ğinden ötürü merduttur.21

Esasen ‘ma uhille bih’ şeklinde tanımla-
nan bir eylemin neden ‘ma 
zebihehu’l-müşrikun/ müşriklerin kestiği’ 
olarak anlaşıldığını22 izah edebilmiş kimseye 
de rastlanılmamıştır.23 Öyle ya kestiklerinin 

yenmesine cevaz verilmiş 
ehl-i kitap bile Kur’ân 
bütünlüğü çerçevesinde 

‘ma uhille bih’ demeye ge-
len bir kesimde bulunursa 
onun kestiği de yenmeye-
cek olduktan sonra. Oysa 
bu konuda ‘ma zebihehu’l-
müşrikun’ denilmeyip 
keza ‘ölü’, ‘kan’, ‘domuz 
eti’ denilerek bunlar teşhis 
edilmekte iken ma uhilleh 
için ise tanım yapılmakta-
dır. Zira burada kesilenle 
Allah’tan başkasına yöneli-
niyor ve bu eylem açısın-

dan, failin kimliğinin hiç önemi kalmamış 
oluyor.24 Bu demektir ki Kur’ân onların ‘ma 
uhille bih’ gibi tasarruflarını sırf onlara ait bir 
eylem olduğundan değil, kendine özel amaç-
lara matufen reddetmiştir. 

Hayvanı kesmedeki amaç

Öte yandan hayvanın adak, kurban gibi iba-
det kastıyla kesilmesi ile yine Allah için ve 
O’nun adıyla olmak üzere sırf yemek için 
kesilmiş olması da farklıdır. Bu nedenle ister 
ehl-i kitap olsun25 isterse başka, kim ibadet 
kastıyla Allah’ın adını anarak / anmayarak 
başkası için ve / veya başkası adına hayvan 
keserse onun bu kestiği yenmez.26 Nitekim 
Mecusilere dair gelen haberlerde27 onların 

İSLÂM CAHİLİ-
YENİN İBRAHİM 

ALEYHİSSELÂM’DAN 
TEVARÜS ETTİĞİ ÖRFÜ 

BENİMSEMİŞ VE BU 
‘İBRAHİMÎ ÖRF’ÜN BİR 

KISMINI İBKA, BİR KISMI-
NI ISLAH VE BİR KISMI-
NI İSE BULAŞMIŞ KÖTÜ 
ÂDETLER OLDUĞUN-
DAN REDDETMİŞTİR.
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kestiğinin yenmemesi tarzında gelen emirle-
re de gerekçe olarak onların kestiklerini ilah-
ları için kestikleri belirtilmektedir.28 Bunun 
yanında bir Mecusinin, Allah’ın adını anarak 
keseceği hayvanın yenebileceğine dair fetva-
lar29 olduğu gibi, bir kâfirin ilahı için kesti-
receği hayvanı Müslümanın kesebileceğine 
-çünkü Müslüman kestiğinde onun niyeti 
ile değil kendi niyeti ile Allah için keseceğin-
den-, bu kestiğinin yenebileceğine dair fetva-
lar verilmiştir. 

Görüldüğü gibi hep Allah’ın isminin anılma-
sı ve başkasının isminin anılmaması ön plan-
da olmaktadır. Nitekim müfessirler de bu 
âyetlerin tefsirinde putlarının adına kesiyor 
oluşlarını yahut onlar için kesmiş olmalarını, 
özetle putların adının zik-
redilmiş olmasını gerekçe 
göstermişlerdir.30 Zira on-
lar sadece elem / hastalık 
ve ayrıca bilinmeyen bir 
sebeple ölen hayvanı ölü 
kabul ediyorlardı. Zikri ge-
çen bu şekillerde31 ölmek 
ise onlara göre kesmek gi-
biydi. Dahası onlar bilerek 
boğuyor veya süsüyor ve 
bu şekilde ölünce yiyor-
lardı. Öyle ki onlar dost-
ları olan Mecusilerin -ki onlar hayvanı kes-
miyor ölü olarak yiyorlardı- yönlendirmesi 
ile Allah’ın kestiğini (öleni) yemek gerektiği 
noktasında Müslümanlarla tartışıyorlardı.32 
“Siz Allah’ın kestiğini yemiyor, kendi kesti-
ğinizi yiyorsunuz” diyorlardı. Çünkü İslâm 
kesmeyi özel bir şekle tahsis ederek, onların 
‘kesmek’ diye nitelediği bu sebepleri ‘ölü’ 
olarak kabul etmişti.

Öncelikli olan tevhittir

İlk dönemde tevhidin te’sisi gayesine matu-
fen tevhid dışına kaydırması muhtemel her 
ne varsa külliyen reddine gidilmiş, derken 
tevhid yerleştirilip insanların bu tür sebep-
lerle sapma riskinden uzaklaştıklarının an-
laşılmasıyla yavaş yavaş bir kısım -tevhitten 

sapmaya vesile olabilecek- hususlar yumu-
şatılmaya başlanmıştır.33 İşte konumuz olan 
pratik de böylesi bir atmosferde yerleştirilmiş 
ve yerleştikten sonra artık insanların zihnin-
de sanki hüküm de böyle imiş gibi telakki 
edilmeye başlanmış ve böylece kalakalmıştır. 
Şöyle ki, Mekke’de konuyla ilgili ilk âyetlerin 
inmesini müteakiben karşı taraftakilerin tü-
müyle müşrik olmasına binaen mevzu hep 
onların şahsıyla ilgili olarak anlaşıla gelmiş-
tir. Bunun muhtemel bir sebebi onlarla mev-
cut hukuki durum olmuş olabilir. Çünkü 
onlarla -özellikle ilk dönemde- sürekli savaş 
durumu34 vakidir. Daha sonra karşılaşılan di-
ğer inanç gruplarına ehl-i kitap konumuyla 
gösterilen müsamaha ve cizye vererek eman 
alma hakkının verilmesine karşılık özellikle 

Cezire müşrik Arapları-
nın böylesi bir seçene-
ğe muhatap kılınmamış 

olması, aksine Cezire’de 
birbirine zıt iki ayrı di-
nin kalmaması adına ya 
Müslüman olmak ya da 
öldürülmek seçeneklerine 
zorlanması35 doğal olarak 
beraberinde onlar için 
o anda yapıp ettiklerine 
binaen konulan fıkhın 
da değişmezliği kanaati-

ne vesile oldu. Ve zamanla konu, üzerinde 
tahkikata gidilmeksizin bu şekilde anlatıla 
ve bilinegeldi. Yani naslarda müşrikin kesti-
ği yenmez denmediği, putu için / putunun 
adını anarak kestiği yenmez denildiği halde 
konu yaşanan pratik bağlamında36: Kimlerin 
kestiği yenmiyor? Şu kimselerin. Onlar da 
müşrikler olduklarına göre... Mevzu artık zi-
hinlere: Şu tarzda kesilen değil de, şunların 
kestiği yenmez şeklinde yer edinmiş oldu. Ve 
bu hükmün konulmasına vesile olan şartlar37 
ortadan kalktığı halde ya da sonradan kar-
şılaşılan çeşitli müşrik gruplarının hepsinin 
aynı şekilde yapıyor olmasına binaen konu 
daima bu şekilde kabul edilegeldi. 

Oysa hükmün ilk indiği ortamda geçerli olan 
gerekçeler ve daha önemlisi hükme kaynak-

ALLAH’TAN BAŞKASI 
İÇİN VEYA BAŞKASI ADI-
NA KESİLMEMİŞ OLAN 
HAYVANLARIN, KİM 
TARAFINDAN KESİL-
DİĞİNE BAKILMAKSI-

ZIN YENMESİ -ALLAHU 
A’LEM- MÜMKÜNDÜR
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lık eden nasların ifade tarzı ile te’sis edilme 
şekli nazar-ı dikkate alınmış olsaydı bu ko-
nunun aktarımı belki de böyle olmayacaktı. 
Nitekim sahabe, daha çok da tabiin ve tebe-i 
tabiin dönemlerinde herhangi bir konuda 
sağlanan konsensüs o konunun daha sonra 
da öylece anlaşılmasını gerektirmiştir.38

Esasen putlar için veya onların adı anılarak 
kesilen hayvanların yen-
memesine dair risalet 
öncesine ait rivayetlerde 
de konu bu şekilde ele 
alınmıştır. Orada da ‘siz-
lerin kestiğini’ değil, ‘sizin 
putlarınız için kesmiş ol-
duklarınızı yemem’ denil-
mektedir.

Rasulullah, Zeyd b. Amr 
b. Nüfeyl’e, Beldah’ın 
aşağı kısmında rastla-
dı. Bu karşılaşma, O’na 
(s) henüz vahiy gelmeye 
başlamazdan önce idi. 
Rasulullah’a bir sofra ikram edildi. Sofrada et 
vardı. O da yemekten kaçındı ve onu Zeyd’e 
sundu. Zeyd de yemekten kaçındı. Sonra 
Zeyd şunları söyledi: ‘Ben sizin putlarınıza 
kestiğiniz etten yemem. Ben sadece Allah’ın 
ismi zikredilerek kesilenden yerim.’ Zeyd, 
Kureyş’i kestikleri sebebiyle ayıplar ve şöyle 
derdi: “Koyunu Allah yarattı. Onun için gök-
ten yağmur indirdi, yerden de bitki çıkardı. 
Ama siz onu Allah’ın ismini zikretmeden ke-
siyorsunuz.” 

Öte yandan Hattabî’nin beyanına göre 
Rasulullah’ın, onların sırf et ihtiyaçları için 
kesmiş olduklarını yemediğine dair bir bilgi 
de gelmemiştir: “Rasulullah onların putları 
için kestiklerini yemezdi. Fakat yemek için 
kestiklerini yemediğine dair hadiste bir şey 
göremiyoruz. Oysa onlar arasında yaşıyordu. 
Böyle iken onun sadece ölü eti yemediğine 
dair rivayetler mevcuttur. Çünkü Kureyş ca-
hiliyede de ölü eti yemiyordu.”39

Bu bağlamda kanaatimize göre -Allah’u 
a’lem- kişinin muhatabının pozisyonunu 

dikkate alıp muamelesini ona göre belirle-
mesi gerektiği sabitesi çerçevesinde zikredi-
len bu hususa dair gelen nasların yeniden 
okunması gerekmektedir. Şüphesiz sonraki 
dönemde ortaya çıkan fıkhî ihtilaflar bir ta-
rafta tutulursa konu daha rahat anlaşılır bir 
özellik arz edecektir. 

Ehl-i  kitap’ın özel du-
rumu

Ehl-i kitap’a dair gelen 
âyette geçen ikinci hususa 
gelince... Kuşkusuz müş-
riklerle evlenmenin yasak-
lığı sadece buradaki ifade 
ile sınırlı değildir. Esasen 
onun dayandığı hüküm 
asıl kendisiyle ilgili ayrı bir 
âyet ve farklı bir zamanda 
nazil olmuştur. İlginç olan 
ise burada ism-i fail kalıbı-
nın yani şöyle şöyle yapan 
yahut şöyle olanlar değil 

de müşrik kelimesinin kullanılarak bizzat 
onlarla evlenilemeyeceğinin belirtilmiş ol-
masıdır. 

“iman edinceye kadar müşrik kadınlarla evlen-
meyin... iman edinceye kadar müşrik erkekleri 
de evlendirmeyin...”40

Buna göre ehl-i kitap da şirk koştuğu hal-
de Allah (c), onlar, kestiklerini Allah için ve 
O’nun adına kestiklerinden dolayı en azın-
dan onlardaki hâkim düşünce bu olduğun-
dan, kestiklerine cevaz vermektedir.41 Ancak 
kestikleri konusu ile kendileriyle evlenilme-
si hususlarına asıl ilgili yerlerde farklı fark-
lı değinmekte; evlilikle ilgili yerde bizzat 
kendileri ve kesimle ilgili asıl âyetlerde ise 
yaptıklarını ön planda tutmaktadır. Nitekim 
Beni Tağleb hakkında rivayet edilenlerde de 
onların daha önceki pratiklerini icra etmeye 
devam ettikleri belirtilmektedir. Bu pratikleri 
ise bilindiği gibi putperestlik idi.

PEYGAMBERLER ÇAĞRI-

LARININ ÖNÜNÜ TIKA-

YABİLECEK HİÇBİR HU-

SUSA MEYDAN VERME-

MİŞLERDİR. TOPLUMLA 

OLABİLDİĞİNCE KAYNAŞ-

MIŞ, ONLARLA BERABER 

OLABİLMENİN İMKÂNINI 

SAĞLAYACAK YAKLAŞIM-

LAR SERGİLEMİŞLERDİR.
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Kaldı ki müşrikler, İslâm Peygamberi’ni akıl-
larına gelen her tür iftira ve kendilerince yan-
lış olan doğrularla itham ettikleri halde dave-
tin ilk döneminden itibaren bu konuda, kes-
tiklerimizi yemiyor ithamına dair herhangi 
bir rivayetle karşılaşılmamaktadır. Oysa ilgili 
hüküm daha Mekke’de nazil olmuş ve şüphe-
siz uygulaması da hemen akabinde başlamış 
olsa gerektir. Çünkü tevhidi nakzeden her 
tür pislikten anında ictinab edilmiştir. Böy-
le iken bu konu gündeme gelmemiş; bunlar 
bizim kestiklerimizi yemiyorlar42 suçlaması 
ifade edilmemiştir.43 Zira daha ötesi söz ko-
nusu idi: Rasulullah onların -adına ve onlar 
için hayvan kestiği- ilahlarına dil uzatıyordu! 
Onlar da tepkilerini bu 
noktada teksif etmişlerdi. 
Ancak onlar yine de çe-
şitli tahrikler neticesi, “Siz 
hem Allah’a ibadet ettiği-
nizi (doğru yolda olduğu-
nuzu) iddia ediyorsunuz 
hem de Allah’ın kestiğini 
(ölü) yemiyor, kendi kesti-
ğinizi yiyorsunuz” demek-
teydiler. Zira kendileri de 
biliyorlardı ki, kestiklerini 
putları için / adına kesmek-
tedirler ya da yedikleri, bir 
şekilde ölmüş hayvan eti-
dir ve bir Müslümanın bu 
şekilde kesileni yememesi 
gayet doğaldır. 

Bu bağlamda sadece, onların putları adına 
kestikleri ile ölmüş olanın yenmediğine dair 
gelen rivayetler ile âyetlerin ifade tarzın-
dan o dönemde bile muhtemelen üzerinde 
Allah’ın adını anarak kestikleri44 yahut putla-
rı için veya onların adını anmadan kestikleri 
yenmekte idi. Kaldı ki onların, vehimlerine 
göre biçimledikleri tevhid adına, hevâlarına 
uyarak ihdas ettikleri yanlışlıklarını -red sa-
dedinde- konu edinen âyetlerin örgüsü içeri-
sinde bir kısım hayvanlar da vardır ki, keser-
ken üzerlerine Allah’ın ismini zikretmezler45 
denilmektedir. Nitekim günümüzde de kimi 
yerlerde çeşitli şekillerde Allah’tan başkası 

için hayvan kesme eylemine bulaşan insan-
ların varlığı müşahede edilmektedir.46 Ne 
var ki aynı kişiler yemek niyeti ile kestikleri 
hayvanların üzerinde Allah’ın adını anmakta, 
dahası anılması gerektiğine inanmaktadırlar. 
Bu itibarla bugün de ‘Deli Dana’ şaibesini ta-
şıyan ithal etlerin de bulunduğu piyasadaki 
etlerin, Mekke insanının yanlışındaki gibi 
tevhidî bir mecraya taşımadan ve böylece 
sosyal hayatı sarsmasına meydan vermeden 
kaynağı hakkında hassas olunsa yeridir. 

Özetle Allah’tan başkası için veya adına ke-
silmemiş olan hayvanların, kim tarafından 
kesildiğine bakılmaksızın yenmesi -Allahu 
a’lem- mümkündür diye düşünüyoruz. Çün-

kü Ebu Muhammed’in: 
Şayet kesimde istikbal-i 

kıble şart olsaydı Allah 
bunu kesinlikle beyan 
ederdi, şeklindeki ifadesi-
nin bir benzeri olarak biz 
de, eğer bu hükümden 
maksat bizzat müşrikin 
kendisi yani bizatihi fail 
(kesen) olsaydı, ilgili onca 
âyetin birinde de bu yön-
de bir ifade kullanırdı,47 
diyoruz. Tıpkı hadiste 
geçtiği gibi, kanı akıtılan 
ve üzerinde Allah’ın adı 
anılandan48 yemek müm-
kündür. Önemli olan hay-

vanın bu şekilde kesilmiş olmasıdır. Yoksa 
kim tarafından kesildiği değil. 

Araştırmanın nihaî mesajı

Bütün bu anlattıklarımızdan çıkan netice, 
tevhit tarihinin mimarları olan peygamberle-
rin seçmiş oldukları yoldur. Onların meto-
dudur, tarzlarıdır. Onlar mesajlarını kitlelere 
ulaştırmak adına bu çağrılarının önüne geç-
me veya önünü tıkama özelliği gösterebile-
cek hiçbir hususa meydan vermemişlerdir. 
Toplumla olabildiğince kaynaşmış, onlarla 
beraber olabilmenin imkânını sağlayacak 
yaklaşımlar sergilemişlerdir.

TEVHİDİN TEMEL PARA-

METRELERİNDEN TAVİZ 

VERMEKSİZİN CEMİYET-

TE BERABER YAŞANILAN 

KİTLELERE ÖZGÜ TAVIR-

TUTUM VE DÜŞÜNCE-

LERE OLABİLDİĞİNCE 

MÜSAMAHAKÂR BİR 

YAKLAŞIM SERGİLEMEK 

YERİNDE OLACAKTIR.
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Günümüzde yaşayan biz insanların bu yakla-
şım tarzından yani doğru olanı kimden olur-
sa olsun benimseme ve beraber olma, yanlış 
olanı inkâr ya da yanlış olduğu kadarını red 
ve nihayet temel ilkelere dair olanları ise yeni-
den formatlayıp mecrasına alarak kabul etme 
prensibinden alacağı çok dersler olsa gerektir. 

Tevhidin temel parametrelerinden taviz ver-

meksizin, müşterek ilke ve inançların şem-
siyesi altında, cemiyette beraber yaşanılan 
kitlelere özgü tavır-tutum ve düşüncelere 
olabildiğince müsamahakâr bir yaklaşım ser-
gileme gayreti esas alınarak, diyalog ve çözü-
me gitmenin daha doğru ve yerinde olabile-
ceğini görmek mümkündür.

Allahu a’lem. 

Dipnotlar
1 Bu çalışma daha önce İslâmî Araştırmalar (cilt: 14, sayı: 

3-4, Ank. 2001., sh: 389-404) dergisinde yayınlandı. 
Orada İslâm kültür kaynaklarına vakıf herkesin aklına 
gelebilecek konuyla ilgili klasik/çağdaş hemen her esere 
müracaat edildi. Bu nedenle hemen her cümlede atıf ya-
pılan bir kaynak mevcuttur. Konunun tabiatı bunu ge-
rektiriyordu. Zira 1400 yıllık fıkıh geleneğinin mevzuyu 
izahına bir itiraz, yeni bir yaklaşım söz konusuydu. Bura-
da hem metin -biraz özetlenerek- yeniden inşa edildi hem 
de açıklama içerenler hariç bütün dipnot ve kaynakçadan 
arındırıldı. Önemli sebebin yer darlığı olduğu malum-
dur. Ayrıca yapılan yorumun herkesi tatmin etmeyeceği 
açıktır. Bu sebeple kimileri, ‘bütün bu izahat ve delillen-
dirmelerin sonunda; işte bu nedenlerden dolayı müşriğin 
kestiği hiçbir veçhiyle yenmez’ diyebilir ve devamla daha 
başka şeyler söyleyebilir. Şayet bu söylem, bir önyargı 
veya ahlâki bir soruna işaret etmiyorsa bir vebal duygu-
su ve âlimane bir tavırla kitleleri aydınlatma vecibesi de 
yükler. Esasen bu yazının varlık nedeni de bu aydınlatma 
sorumluluğunu ifa etmektir. Yazının kısa bir özeti için ay-
rıca bkz. Mustafa Akman, Kitab’a Varis Olanlar, İst. 2004, 
34-44.

2 Maide 5/5; krş. Ebu Davud, Mısır 1950., 3/133.

3 Allah’ın adını ansalar da anmasalar da müşriklerin kes-
tiğinin yenmeyeceğini ifade eden Cessas, bunu, Allah’ın 
belirttiğini söylemekte ve -artık ne kadar ilgisi varsa- di-
kili taşlar üzerinde kesilenler (Maide 5/3) âyetine bağ-
lamaktadır!, Cessas, Ahkâmu’l-Kur’ân, Beyrut 1985., 
4/171-172.

4 En’âm 6/145; ayrıca bkz. Bakara 2/173; Maide 5/3; Nahl 
16/115 (“Allah’a değil de O’ndan başkasına yakınlık ama-
cıyla kesilen” İbn-i Atiyye, el-Muharraru’l-Veciz, Fas 1975 
vd., 10/244 ).

5 Hacc 22/28; üzerinde Allah’ın adını ansınlar sözü ile hay-
vanı Allah için ve Allah adına kesmeleri gerektiği ifade 
edilmektedir (bkz. Mevdudi, Tefhim, İst. 1987, 3/327, 
331). Demek ki daha önceki uygulama ve yaklaşımları 
farklıydı. Öyle ki Razi’nin de belirttiği gibi müşriklerin 
pratiğine muhalefetle hac ibadeti esnasında kesilecek 
hayvanlar için ‘zebh ’ veya ‘nahr ’ ifadeleri yerine 
yine kesmekten kinaye ‘Allah’ın adının anılması’ isten-
mektedir. Çünkü onlar putlarının adını anmaktaydılar. 
Bkz. Tefsir, Ank. 1994., 16/302.

6 En’âm 6/138; “Bu hayvanların, puthane görevlilerinin ye-
mesi ve puthane hizmetleri için yapılmış vakıflar olduğu 
söylenmiştir.” İbn-i Atiyye, 6/159-160, onlar bu hayvan-
ları belirtilen şekilde Allah adına haram yani vakıf kıl-
mışlardı. Hem de O’na iftira ederek. Sözgelimi keserken 
üzerinde O’nun adını anmıyorlardı.

7 En’âm 6/118-119: “Bu âyetten kasıt, dikili taş vesaire için 
kesilmiş olan ile çeşitli şekillerde ölmüş olan hayvanlar-
dan sakındırmadır.” İbn-i Atiyye, 6/137 ve 140.

8 Esasen bu bir istisna olmayıp sadece Müslüman kitlenin 
çevresini saran müşriklerin yaptıkları gibi sonuçta put 
olan mukaddeslerine kesmediklerini ve dolayısı ile böy-
le yapanlarınkinin kestikleri hakkında inmiş hükümler 
kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmek 
için nazil olmuştur. Yani bu âyet, bunlar da putları için ve 
onların adını anarak kestikleri halde bu şekilde kestikleri 
yenebilir demek değildir. Aksine bunlardan da bu şekilde 
kestiği bilinen varsa onun bu kestiği yine yenmez (Şerba-
si, A., İslâm Fıkhı, trc. Kurul, İst. 1998., 3/224). Özetle 
bunların kestiğinin yenmesinde bir mahzur yoktur. Zira 
bu konudaki malum yasağın gerekçesi varit değildir. 
(Razi, Allah’ı anmakla beraber bununla İsa’yı murad et-
miş ise zahir duruma göre davranılır demektedir. 4/23; 
Şevkani de ehl-i kitap’ın, kestiklerinin üzerine Allah’tan 
başkasının adını andıklarının sabit olması durumunda 
ne yapılacağına dair bir kısım ihtilaftan bahsetmektedir. 
Fethu’l-Kadir, 2/14.)

9 “Çünkü onlar Allah’tan başkası adına kesmenin haram 
olduğunu kabul ederler. Ve kestikleri hayvanın üzerine 
Allah’ın adını anarlar. Her ne kadar Allah Tealâ hakkında 
-ki Allah onların söylediklerinden yüce ve münezzeh-
tir- yanlış inançlara sahip iseler de, kestikleri hayvanla-
rın üzerine Allah’tan başkasının adını anmazlar.” İbn-i 
Kesir, Tefsir, İst. 1990., 5/2135; krş. Kurtubi, el-Cami li 
Ahkami’l-Kur’ân, Kahire 1935., 6/76 (Kurtubi burada bir 
istisnadan bahsetmektedir. Çünkü ona göre onlar sadece 
Mesih’in adıyla kesmektedirler.).

10 “‘Ma uhille bihi liğayrillah ’: Bununla 
murad kesim esnasında Allah’tan başkasının adı anılarak 
kesilmiş hayvan olduğunda Müslümanlar arasında ihtilaf 
yoktur. Ancak yine de kimi insanlar, bununla kastedi-
lenin putları için kesen putperestlerin kestiği olduğunu 
iddia  yaz’emu) etmişlerdir. 
dikili taşlar üzerinde kesilmiş olan” âyetinde geçtiği gibi. 
Böylece Hıristiyan’ın üzerinde Mesih’in ismini anarak 
kestiğini tecviz etmişlerdir (bkz. İbn-i Arabi, Ahkâmu’l-
Kur’ân, 1967., 2/552, 554). Bu Ata, Mekhul, el-Hasan, 
Şa’bi, Said b. Müseyyeb’in görüşüdür (ki Alusi, bu düşün-
cenin imamların ittifakına muhalif olduğunu belirtmek-
tedir. Ruhu’l-Meani, Beyrut 1417, 2/64). Bunlar diyor ki: 
Şüphesiz Allah onların kestiklerinin yenmesini mübah 
kılmıştır. Onların kestikleri üzerinde Mesih’in adını an-
dıklarını bile bile. Ayrıca bu Evzai ve Leys b. Sa’d’in de 
görüşüdür. Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed, Züfer, 
Malik, Şafii ise onlar Mesih’in adını anacak olurlarsa kes-
tikleri yenmez demişlerdir. 

 Esasen “Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen” âyetinin 
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zahiri, üzerinde Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen 
hayvanın haramlığını gerektirmektedir. Çünkü Allah’tan 
başkasının adının (‘ihlal’) anılarak kesilmesi Allah’tan 
başkasının adının izhar edilmesidir. Âyette ise Allah’tan 
başkasının adı anılarak kesilmiş olduktan sonra Mesih ya 
da ondan başkasının adının anılmış olması arasında bir 
fark gözetilmemiştir.

 Kaldı ki Arapların putları için dikili taşlar üzerinde kes-
mesi şeklindeki özel örfleri, âyetin, üzerinde Allah’tan 
başkasının adının anıldığı diğer kesimlerin de haram 
olmasını kapsayacak şekilde genel olmasına engel değil-
dir şüphesiz. Ata b. Saib, Zadan ve Meysere’den Ali’nin 
(a) şöyle dediğini rivayet etmiştir: Yahudi ve Nasara’nın 
Allah’tan başkasının adını andıklarını duyduğunuzda bu 
kestiklerini yemeyin. Ama böyle bir şey duymadıysanız 
kestiklerini yiyiniz. Şüphesiz Allah onların kestiklerini, 
ne dediklerini bilerek helal kılmıştır. 

 Şimdi, Allah’ın onların kestiğini, ne dediklerini bilerek 
helal kıldığı savından hareketle bu tür kesimleri tecviz 
edenlerin iddiasına gelince, onlar için bu savda hiçbir de-
lil yoktur. Çünkü ehl-i kitap’ın kestiklerinin helal olması, 
kesince Allah’tan başkasına kesmemeleri şartına bağlıdır. 
Zira bizim iki âyeti bir arada değerlendirmemiz mecburi-
yeti vardır. (İbn-i Hazm da bu iddianın geçersiz olduğunu 
çünkü Allah’ın aynı zamanda başkası için veya başkası 
adına kesileni de haram kıldığını ve ilgili bütün hüküm-
leri birlikte değerlendirmek gerektiğini belirtmektedir. 
Ayrıca Allah onların domuzu kestiğini ve yediklerini de 
bilmektedir. Şimdi ‘Bunların mantığına göre onların kes-
tiğidir diye domuzu yemek mümkün müdür?’ demekte-
dir. el-Muhalla, Kahire tsz., 7/411-412.) Buna göre Allah 
sanki şöyle demiş gibidir: Ehl-i kitap’ın kestikleri size he-
laldir. Ancak Allah’tan başkası adına kesmedikleri sürece. 
(Değilse onların Allah’tan başkasının adına kestiklerinden 
emin olunursa kestikleri yenmez. Bkz. Hazin, Lubabu’t-
Te’vil, 2/237.)

 Denilse ki: Bir Hıristiyan Allah’ın adını andığında aslında 
o Mesih’i (a) kastetmektedir. Şimdi kastı bu olduktan ve 
bu durum kestiğinin haram olmasına sebep olmadıktan 
sonra -ki o bu haliyle Allah’tan başkası adına kesen biri-
dir- artık içindekini gizlemeden açıkça Allah yerine Mesih 
diye ifade edenin hükmünün de böyle olması gerekir. 

 Buna şöyle cevap verilir: Böyle bir zorunluluk yoktur. 
Çünkü Allah bizi zahir durumla mükellef kılmıştır. Şimdi 
‘ihlal’, sözün açıkça ifade edilmesidir. Birisi Allah’tan baş-
kasının adını söylediğinde onun kestiği bu hayvan Allah’ın 
‘Allah’tan başkası adına kesilen’ sözüne binaen helal olmaz. 
Yok, eğer Allah’ın adını söylemiş ise artık bizim bunu için-
de saklı tuttuğu Mesih ismine hamletmemiz caiz olmaz. 
Çünkü isimler kendi hakiki manalarına hamledilirler. Bize 
göre bir ismin kapsamadığı başka bir isme hamledilmesi 
uygun değildir. Nitekim ibadetler de gizli olana değil, izhar 
edilen sözlere bina edilmektedir. Bu anlamda bilindiği gibi 
kim kelime-i tevhidi ifade edip Rasulü (s) tasdik ederse, 
içindeki inanç tevhide muhalif olsa bile, o Müslüman ka-
bul edilmektedir. Nitekim hadiste, “Ben insanlarla la ilahe 
illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu 
söylediklerinde can ve mallarını korumuş olurlar” buyu-
rulmaktadır. Ancak bu ifadenin gereğini yapmak ayrıdır. 
Hesapları ise Allah’a aittir. Oysa Allah ona kavim içinde 
ifade ettiklerinin aksine inanan münafıklar bulunduğunu 
bildirmiş, ancak onlar hakkında diğer müşriklere dair hu-
kukun uygulanmasını istememiştir. Aksine onlar hakkında 
dünya ahkâmı itibariyle içlerinde gizlediklerine göre değil, 
ortaya koyduklarını esas alarak diğer Müslümanlar için ge-
çerli hüküm ile hükmetmiştir. 

 Bu nedenle Hıristiyan birinin kestiğinin helal olmasının 
Allah’ın adını anması kaydına bağlı olması mümkündür. 
Bu kişi ne zaman Mesih’in adını anacak olursa bunun da 
kestiği helal olmaz. Tıpkı üzerinde putlarının adını an-
dıklarında diğer müşriklerin kestiklerinin de helal olma-
ması gibi. (Cessas, 1/154-156, ayrıca bkz. 3/297, 321)

11 “Ehl-i Kitap’tan biri şeriatın onaylamadığı bir yerde hay-
van keserse kestiği hayvan mübah olmaz. Çünkü ehl-i 
kitap’tan olan kimsenin amacı, kestiği hayvanı Müslüman 
gibi kesmek olmalıdır. Bilindiği gibi eğer Müslüman, kes-
tiği hayvanı Allah’tan başkası için veya Allah’tan başkası-
nın adını anarak kesse, kestiği hayvanın eti mübah olmaz. 
Ehl-i Kitap’tan olan kesici de her ne kadar söylediklerine 
inanmasa bile böyle yapmak zorundadır. Çünkü (Maide 
5/5)... âyeti, onlarla aramızda bu konuda var olan bir 
ayniliğe, bir eşitliğe işaret ediyor. Buna rağmen söz ko-
nusu şarta uymayan kesimleri, onlar her ne kadar helal 
sayıyorlarsa da biz onları helal görmeyiz.” İbn-i Teymiye, 
Sırat-ı Müstakim, İst. 1991, 2/55; İbn-i Hazm, Ömer b. 
Abdulaziz’in onların Allah’ın adını anarak kesmelerini gö-
zetleyen bir görevli tayin ettiğini belirtmektedir. 7/412. 

12 Bakara 2/173 öncesinde; Maide 5/3 sonrasında; Maide 
5/5 başında; Nahl 16/115 öncesinde; Bu durum cahiliye 
insanının uydurduğu helal- haram ahkâmından bahseden 
ve onların bu uydurma âdetlerinin iptal edildiği âyetlerde 
ise yoktur. Fakat bu kez de ‘yoldan sapma’ ve ‘doğru yol-
da olmama’ vurgusunun yapıldığı görülmektedir. bkz. 
En’âm 6/117-121, 138, 144-145.

13 Ehl-i kitap’ın kestiğinin helal olması da tayyibat bağla-
mındadır. Nitekim ilgili âyetin öncesindeki atıf buna işa-
ret olsa gerektir. Ancak yanlış anlaşılmalara mahal verme-
mek için burada diğer âyetlerde zımnen verilmiş olan ‘ma 
uhille bihi lillah’ın bir benzeri olan ‘taamu’lleziyne utul-
kitab’ zımnen değil, açık ifade ile helal kılınmaktadır.

14 Tayyibat/faydalı şeylerin helal kılınmış olması çerçevesin-
de sigara ve benzeri şeylerin de bu bağlamda değerlendi-
rilmesinde yarar vardır. Özelde sigaranın tedricen intihar 
demeye geldiği hususunda bir tereddüt kalmadığı, ilgi-
lilerince ifade edilmektedir. Bu nedenle kişi, hem kendi 
hem de çoluk çocuğu dahil başkalarının sağlığına zarar 
verme hakkına sahip olmadığına göre, bu hususta da ge-
reğini yapmakla mükelleftir. 

15 “Geçmiş şeriatlarda üzerinde kurban kesmek için özel 
taşlar tahsis edilirdi; kurban niyetiyle kesilen ile yemek 
amacıyla kesileni ayırt etmek için. Beyt-i Makdis’teki kaya 
da bunlardandır... Cahiliyede akide bozulunca bu kesim 
yerlerini, kendi “ilahlarına yakınlaşmak amacıyla kestik-
leri hayvanlar”ı (kurban) kesme yeri haline getirmiş oldu-
lar. Ki  lilensab değil  alelansab denil-
miş olması da bunu gösteriyor. Çünkü hayvan taşa değil, 
ilahlarına kesiliyordu. Ancak böylece taş şirkin simgesi 
haline geldi.” İbn-i Aşur, et-Tahrir ve’t-Tenvir, 6/95.

16 İbrahimî Örf konusunda detaylı malumat ve bu maka-
lenin daha iyi anlaşılabilmesi için bkz. Mustafa Akman, 
Cahiliye Mekke’sinde Yaşayan İbrâhimî Örf, Kur’ani Ha-
yat dergisi, Temmuz-Ağustos 2009, yıl: 2, sayı: 7, sayfa: 
98-106. 

17 “İbn-i Teymiyye, ‘ibadetlerde asıl olan nass bulunmadık-
ça, o ibadet yasaktır, âdetlerde de nas bulunmadıkça mü-
bahtır.’ demiştir.” el-Bani, N., Tevessül, trc.: M.E.A, İst. 
1995., 42.

18 Nitekim Amr b. Luhay bu iğrenç tutumu sergilerken 
Şahne b. el-Ahnef el-Cürhümî adlı birinin onu, Allah’ın 
Harem Beldesi ve Beyti Haram’ında bir olan Allah’a iba-
detten ayırıp putlara ibadet ettirmek suretiyle İbrahim’in 
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(a) dinini bozması dolayısıyla kavminin maruz kalacağı 
akibetin kötülüğünden ötürü uyardığı ve karşı çıktığı 
belirtilmiştir. bkz. el-Ensari, A., el-Ka’be Kable’l-İslâm, 
(el-Ceziretu’l-Arabiyye, el-Kitabu’s-Sani içinde), 1984., 
119, 127, 130; esasen o dönemde bahsi geçen kavmin 
bu duruma yatkın hale geldiği, çünkü tevhid akidelerinde 
sapmalar oluştuğu ve Amr’ın kavminin lideri olması ha-
sebiyle bunu sadece -tabir yerinde ise- resmi olarak tescil 
ettiği anlaşılmaktadır. 

19 “  Ahmesi: Arap kelamında, dinine bağlı kimse de-
mektir.” el-Ezraki, Mekke Tarihi, İst. 1980, 166.

20 Krş. Bakara 2/180, 231-235, 241; Talak 65/6; Nisa 4/5, 8, 
19-20; Mücadele 58/2; onlar bahire ve saibe gibi kurban-
larından yemezlerdi. İslâm bunu reddetti. Maide 5/103; 
En’âm 6/136-145; Hacc 22/28.

21 Bu nedenle onların kestiğinin her ne şekilde kesilmiş 
olursa olsun yenilebileceğine cevaz veren ulemanın fet-
vası -Allah’u a’lem- yanlıştır. krş. Bursevi, İ.H., Ruhul-
Beyan, trc. Kurul, İst. 1995., 1/294, 2/373.

22 ez-Zerka, “Bu yasağın sebebi kesenin bizzat kendisi ve 
akidesidir. Yoksa kesenin kesim tarzı değildir.” (Fete-
va, Dımaşk 1999., 214) demekte ve bu çerçevede ehl-i 
kitap’ın her çeşit kestiğinin helal olduğunu söylemekte-
dir. Öyle ki onların yediği olduktan sonra İslâm’ın ayrıca 
yasaklayıcı hükmüne rağmen boğarak (hank) veya vura-
rak (vekz) öldürdüklerine de cevaz vermektedir. 216.

23 Aksine Şevkani’nin bunun böyle olmadığını ortaya koyan 
şu ifadeleri mevcuttur: “Kâfir Allah’tan başkası için değil 
de Allah’ın (c) adını anarak kesip kan akıttığında ve da-
marları kestiğinde, naslarda onun bu özellikte gerçekle-
şen böylesi bir kesiminin haram olduğuna dair herhangi 
bir işaret yoktur. Bu tür durumlarda buradaki hitap Müs-
lümanlaradır savıyla ‘  sizin kestikleriniz hariç’ 
(Maide 5/3) âyetiyle istidlal doğru olamaz. Çünkü bura-
daki hitap kesmeye salahiyetli herkese yöneliktir. Buna 
göre kim Allah için ve O’nun adını anarak kestiği halde 
kâfirin bu hitabın dışında olduğunu savunuyorsa yanılı-
yordur. 

 Elbette kâfirin Allah’tan başkası için kestiği haramdır. İşin 
özünde bu, bir Müslüman’dan da sadır olsa yine böyle-
dir. Keza Allah (c) için kesiyor olmak şartıyla kestiği anda 
Allah’ın adını anmasa bile onun bu ihmali, Müslüman’ın 
tesmiyeyi ihmal etmesi gibidir. 

 Esasen deliller kesenin Müslüman olmasının gerekmedi-
ğini savunanın değil, bunu şart koşanın aleyhinedir. Bu 
nedenle sözgelimi Rasulullah (s) münafıkların kestiğini 
yemekten sakındırmadı. Aksine onlarla hukuksal bütün 
durumlarda onların zahiren ortaya koydukları ile yeti-
nerek amel etmiştir, diyerek bundan ihticac etmek gibi 
amaca delalet etmeyen naslardan kesenin Müslüman ol-
masının gerekmediğini istidlal etmeye de gerek yoktur. 

 Öte yandan kâfirin kestiğinin helal olmadığına dair söy-
lene gelen icma iddiası doğru değildir. Faraza bir şekilde 
doğruluğu kabul edilse bile bunun kâfirin Allah’tan baş-
kası ya da Allah’ın adını anmadan kestiğine hamledilmesi 
gerekir. 

 Zimmet ehlinin kestiğine gelince… Bunların kestiğinin 
helal olduğuna ‘  kendi-
lerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helaldir’ (Maide 5/5) 
âyeti delildir... Şayet bunlar Allah’tan başkası için veya 
besmelesiz kesiyorlar ya da şer’î usule göre kesmiyorlar 
ise o zaman böylesi bir durum sabit olduğunda onların 
bu tür kesimlerinin hükmü, Müslümanın kestiğinin hük-
münün aynısı olur. Zira belirtilen bu çeşitlerden biri ile 

vaki olduktan sonra aralarında bir fark kalmamaktadır.” 
es-Seylu’l-Cerar, Kahire 1988., 4/61-62.

24 Nitekim ehl-i şia, ehl-i kitap’ın, kestikleri üzerinde 
Allah’ın adını anmadığını, anmayı şart koşmadığını dü-
şündükleri için âyette geçen taam kelimesinin ‘hububat’ 
anlamında olduğunu belirtmiştir. krş. el-Behai, B., Hur-
metu Zebaihi Ehli’l-Kitab, Beyrut 1990, 48-73, el-Behai, 
farklı düşünen şaz İmamî’lerden de bahsetmektedir. Buna 
göre M. b. Babeveyh, Nasrani, Yahudi ve Mecusinin bes-
mele ile kestiği bilinen hayvanın yenilebileceğini söyle-
miştir. 62-74; bu itibarla olacak ki sadece Müslümanın 
kestiğinin yenebileceğini ifade etmektedirler. bkz. Hu-
meyni, A., Zübdetu’l-Ahkâm, Beyrut 1987., 184-185; 
bu ancak dinin özü olarak algılandığı ve müşterek sosyal 
hayat göz ardı edildiği zaman böyle değerlendirilebilir. Ki 
bu muhtemelen, ‘sadece dindar Yahudinin kestiği yenir’ 
(el-Behai, 52), diyen Yahudilerin müteşeddid yaklaşım-
larının bir izdüşümüdür. Oysa sıradan bir konu olan bu 
meselenin, sadece kasıtlı olarak dinin özüne bağlama 
(msl. O’ndan (c) başkası için / adına kurban kesme gibi) 
çabalarının vaki olduğu özel durumlarda hassasiyeti ge-
rektirdiği açıktır.

25 Ehl-i şia’nın, ehl-i kitap’ın Allah’ı hakkıyla tanımadığı, 
onların, kestikleri üzerinde Allah’ı ansalar bile Allah de-
diklerinde kastettiklerinin esasen bizim inandığımız Al-
lah olmadığı ve bu nedenle de kestiklerinin yenmeyeceği 
yönündeki tezlerine karşılık, İbn-i Cevziyye, bunun bir 
anlam taşımadığını ve bunların (ehl-i kitap’ın) en azından 
bazı açılardan Allah’ı bildiklerini, bu sebeple de kestikle-
rinin yenilebileceğini ifade etmektedir. Şimdi aynı izahın 
durumunu anlatmaya çalıştığımız kimseler için yapılması 
hiç mi mümkün değildir?

26 “İbn Ebi Hatim der ki:... Mekhul’den nakletti ki; o, şöyle 
demiş: Allah Tealâ önce ‘üzerine Allah’ın adının anılmadı-
ğı şeyi yemeyin.’ âyetini inzal etmiş, sonra Müslümanlara 
acıyarak bunu neshedip ‘Bugün size iyi ve temiz olanlar 
helal kılındı...’ âyetini inzal buyurmuştur. Bu âyet, onu 
neshetmiş ve ehl-i kitap’ın yemeğini helal kılmıştır. Mek-
hul merhumun söylediği bu sözün üzerinde durmak gere-
kir. Çünkü Allah Teâlâ’nın kitap ehlinin yemeğini mübah 
kılmış olması; üzerine Allah’ın adı anılmayan şeyleri ye-
menin de mübah olmasını gerektirmez. Çünkü ehl-i kitap 
da kestikleri hayvanların üzerine Allah’ın adını anarlardı. 
Onlar, kurban keserek kulluklarını ifa ederler. Bu sebeple 
ehl-i kitap’ın dışında olan müşriklerin ve benzerlerinin 
kestikleri hayvanlar mübah olmamıştır. Çünkü onlar, 
kestikleri hayvanların üzerine Allah’ın adını anmazlar. 
Hatta onlar yedikleri etin kesilmiş olup olmamasına da 
bakmazlar; ehl-i kitap’ın ve onlara benzeyen Samirî’lerin, 
Sabiî’lerin, İbrahim ve Şit (a) gibi öteki peygamberlerin 
dinine bağlananların aksine -ulemanın bir kavline göre- 
ölü etini dahi yerler.” İbn-i Kesir, Tefsir, 5/2135-2136.

27 Bahreyn idarecisi el-Münzir’in sorması üzerine 
Rasulullah’ın konuya dair verdiği cevap için bkz. Şiyt el-
Hattab, el-A’la b. el-Hadremi, Erz. 1987., 4-5; Mecusilere 
dair gelen ‘Onlara ehl-i kitap muamelesi yapın. (Hadisin 
bu ilk kısmı için bkz. İmam Malik, Muvatta, Mısır 1348., 
1/207) Yalnız kestikleri yenmez ve kadınlarıyla evlenil-
mez.’ hadisi için Şevkani, aslının olmadığını ve bunu ha-
disten anlamayan bir kısım müfessir ve fukahanın rivayet 
ettiğini söylemektedir. Feth, 2/15; (Allah’ın adının zikre-
dilmesi ile ilgili mervi hadislerin kritiği için bkz. Neylu’l-
Evtar, 8/359-366).

28 “Mecusiler boğazlayıp kan akıtmıyorlardı. Evlilik husu-
sunda ise kız kardeşleriyle evleniyorlardı. Bu nedenle 
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bu iki hususta ayrılık konmuştur.” Razi, 8/478 dipnot; 
“Putperest putu için keser, Mecusi de ateş için” Kurtubi, 
2/222; Esasen onları ehl-i kitap kabul eden İbn-i Hazm, 
onların da Yahud ve Nasara gibi kestiğinde Allah’ın adını 
anarak kesmiş ise bu kestiklerinin yenebileceğini belirt-
mektedir. 7/454, ayrıca bkz. 7/346, 456.

29 İbn-i Müseyyeb, Katade ve Ebu Sevr’in bu yöndeki fetva-
ları için bkz. İbn-i Hazm, 7/456.

30 “Bu haram hükmü, herhangi bir sebepten dolayı değil, 
sadece Allah’tan başkasına teveccüh edilmiş olduğu için-
dir.” Kutub, fi Zilali’l-Kur’an, İst. tsz., 1/326; “Kestikleri 
etlerin haram olması, hayvanları, Allah’tan başkasının 
adını anarak kesmelerinden dolayıdır.” Ateş, S., Çağdaş 
Tefsir, İst. 1988., 2/471.

31 Munhanıka (boğulmuş), Mevkuze (vurulmuş), Mütered-
diye (yüksekten düşmüş), Natiha (süsülmüş) gibi. Maide 
5/3, Cahiliye ehli, âyette yasaklanan bu etleri yemekte ve 
kanı ise içmekteydi. Bkz. Zemahşeri, el-Keşşaf, Beyrut 
1987., 1/603.

32 Mecusiler, İslâm’ın, Allah için kesilmiş olandan yenilmesi 
gerektiği şeklindeki hükmünü duyunca müşriklere, ‘On-
lar neden Allah’ın kestiğini yemiyorlar da kendi kestik-
lerini yemektedirler. Oysa Allah’ın öldürdüğünü yemek 
daha doğrudur’, diyorlardı. Bkz. İbn-i Hazm, 7/412.

33 Kabir ziyareti buna bir örnektir. Müslim ve Tercümesi, 
İst. 1967 vd., 3/157.

34 Bkz. şu ifade: “Müslüman ve ehl-i kitap olmayanın kestiği 
yenmez, çünkü onun İslâm’a girmekten başka bir seçe-
neği yoktur. Onunla savaş durumu caridir.” İbn-i Hazm, 
7/456-457.

35 Reşid Rıza, yoksa ehl-i kitaptan kabul edildiği gibi onlar-
dan da cizye kabul edilseydi topluca İslâm’a girmezlerdi, 
demektedir. Menar, Kahire 1947., 6/192.

36 Hadislerde onlarla, muaşeret çerçevesinde kapları gibi 
kullanılması muhtemel argümanlara dair geçen ifadelere 
de bu açıdan bakılması ve ‘Allah’tan başkası için kurban 
keseni Allah kahretsin’ (Müslim, 6/194-195) şeklindeki 
ifadeleri de bu hassasiyettin tezahürü olarak algılamak 
gerekir.

37 Sözgelimi ilk dönem hassasiyet ve koşullarının bir netice-
si olarak gelen etlerin besmeleli olup olmadığı tedirginliği 
yaşanmaktaydı. Naim, A., Miras, K., Tecrid-i Sarih Tercü-
mesi, Ank., 6/354-355.

38 Krş. Naim-Miras, Tecrid, 5/328, 6/114-116, 165; ayrıca 
Tevrat’ın sadece putperestlerle evlenme ve onların üzerin-
de Allah’tan başkasının adını anarak kestikleri hayvanları 
yasaklamasına rağmen hahamların, bunlarla muhalata ve 
etkileşimi önlemek adına bu yasağın kapsam ve keyfiye-
tini tayindeki dehşet verici aşırılıkları için bkz. İbn-i Kay-
yım, İğasetu’l-Lehefan, Mısır 1320, 404-407.

39 el-Buhari bi Şerh’il-Kirmani, Mısır 1937, 15/62; ayrıca 
bkz. Sahihi Buhari, İst. 1991., 3/438-439.

40 Bakara 2/221. Görüldüğü gibi müşrik kadınlarla ilgili 
emir, sıfat (müşrik) belirtilerek ifade edilmektedir. Oysa 
kesimde böyle bir durum söz konusu değildir. 

41 “Yahudi, Hıristiyan ve bütün ehl-i kitap olan milletler, 
Allah adından başka bir nama zebih olunmasını haram 
i’tikad ederler. Ve zebihalarına muhakkak Allah adını zik-
rederler, her ne kadar Hak Tealâ hakkında Allah’ın mü-
nezzeh olduğu bazı bâtıl şeylere i’tikad ederlerse de. Ehl-i 
kitap’dan başkalarına gelince ki, müşriklerle ehl-i şirke 
benzeyen milletlerdir, bunların zebihaları mübah ve helal 
değildir. Çünkü bunlar zebihaları ve kurbanları üzerine 

Allah adını zikretmezler. Ve bunlar Allah adına kesilme-
sinin meşruiyetine i’tikad da etmezler.” Naim-Miras, Tec-
rid, 12/25, ayrıca bkz. 10/36.

42 Hattabi’nin nakline göre Rasulullah risalet öncesinde put-
larına kestiklerinin dışındakileri yemekteydi. el-Kannuci, 
Avnu’l-Bari, Haleb 1984., 4/356-357.

43 “Kur’an putperest ile Arap müşriklerinin kestiğini ye-
meyi, bayanlarıyla evlenmeyi haram kıldığı gibi mutlak 
olarak yasaklamış değildir. Aksine onların ma uhille bihi 
liğayrillah (Allah’tan başkası için / adına) kestiklerini ve 
onlardan bazılarının yediği ölü, akan kan ve ayrıca do-
muz etini haram kılmıştır.” Reşid Rıza, 6/185.

44 “Onların âdeti şöyle idi: Şayet Hac’da hedy ya da Kâ’be için 
zebiha olarak kesiyorlarsa onun üzerinde sadece Allah’ın 
ismini anıyorlardı. Putlar ya da cinler için kurban olarak 
kestiklerinde ise üzerinde kendisi için kestikleri bu şeyin 
adını anmaktaydılar. Bu durumda ‘Üzerinde Allah’ın adı 
anılmış olanlardan yiyin’ âyeti, üzerinde Allah’ın adından 
başkasının adının anıldığı ile üzerinde ne Allah’ın ne de 
başkasının adının anıldığı şeylerin etini yemekten neh-
yetmeyi ifade etmiş olmaktadır. Çünkü onların örfünde 
Allah’ın adını anmayı terk etmek, mutlaka belli bir se-
bepten dolayı söz konusu olmaktaydı.” İbn-i Aşur, Tefsir, 
8/31-32.

45 En’âm 6/138: “Putperest Araplar, kural olarak, kestikleri 
hayvanlar üzerinde Allah’ın -ki O’nu yüce ilah olarak gör-
mekteydiler- ismini anıyorlardı; ancak yukarıdaki istisnai 
durumda onlar, Allah’ın yasaklamış olduğunu düşünerek 
onu yapmaktan kaçınmışlardı.” Esed, Kur’an Mesajı, İst. 
1998, En’âm 126. not; bu izah, âyetlerde neden doğru-
dan müşriklerin kestiği değil de Allah’tan başkası adına 
kesilenler denildiğini de açıklığa kavuşturmaktadır. Dedi-
ğimiz gibi esasen Kur’ân, cahiliye ve bu arada müşrikle-
rin bütün tasarruflarını reddetmemiş, maruf (İslâm’a ters 
olmayan) olanlarını benimsemiştir. Burada Allah’ın adını 
anarak kestiklerini ayırt etmiş olmak için sadece, yanlış 
bir eylem olarak bu şekilde kesmediklerini kapsayıcı 
bir ifade kullanmış olması gibi. Diğer önemli bir husus 
da kabul etmediklerini yani Esed’in ifadesiyle “dini yü-
kümlülüklerin ve yasakların keyfi şekilde uydurulması” 
(Maide 124. not) anlamındaki tasarruflarını reddederken 
de ‘Bahira, Saime, Ham, Vasile’ (Maide 5/103) diyerek 
isim açmak suretiyle reddetmiştir. Onlar cahiliyede bu 
tür hayvanları kendilerine haram kılmışlardı. Ve dolayı-
sı ile yemiyorlardı. Buna göre onlar ilahlarına yaklaşmak 
niyetiyle kestiklerinde onların isimlerini anmaktaydılar 
ki ‘ihlal’ kavramının doğduğu yer de burasıdır (bkz. Ma-
verdi, en-Nuketu ve’l-Uyun, Beyrut 1992., 1/222, 4/27). 
Muhtemeldir ki onlar sadece bunları o isimle kesiyorlar-
dı. (krş. Reşid Rıza, 8/18.) Bu ise hem yaygınlığına binaen 
(Kurtubi, 2/224) ve hem de tevhid açısından çok azim bir 
durum olduğundan üzerinde ısrarla durulmuştur. Ancak 
yine de ele alınış tarzı fiilin keyfiyeti itibariyle olmuştur.

46 “Ölüperest kimselerin kabirlerin başında kestikleri de bu-
nun gibi haramdır. Şüphesiz ki bunlar da Allah’tan başka-
sı adına kesilen (ma uhille bihi li ğayrillah) cinsindendir. 
Bunun put için kesilmiş olandan kesinlikle bir farkı yok-
tur.” Şevkani, Feth, 1/170.

47 Sözgelimi Tavus’un dediği, zencilerin kestiği yenmez 
(İbn-i Hazm, 7/454), şeklinde belli bir ırkı/ türü tümüyle 
kapsayıcı yanlış bir ifade ile değil elbette. Ama bilindiği 
gibi vasıfla tayin bu tarz tespitten ayrı bir belirlemedir. 
Zira vasfa tahsis pekâlâ yapılabilir. Böyle iken Allah (c) 
yine de hadiseyi eylemde bitirmektedir. 

48 Müslim, 6/181-182; Ebu Davud, 3/134-135.
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ölü çok seviyorum. Zor, biliyorum. Çok uzağım, 
onu da biliyorum. Ama en sevdiğim gerçekler, en 

kutsal görüntüler hep onun şahitliğinde, onun eşliğin-
de… Onsuz sevemiyorum.

Issız bir çöl, kumların rüzgârla yoldaş olduğu. Tek me-
leklerin bildiği kutsal bir belde. İnsan nisyana düşecek. 
Şeytan ne kötü bir yoldaş olduğunu gecikmeden göste-
recek ve cennet ehlinden iki insan, ilk insan, dünyaya 
sürgüne gönderilecek. İlk bastığı yer kumlar… Uzun 
yıllar süren arayış ve çile, sonra ilk ayrılık işte bu kum 
tepelerinden birinde bitecek. Annemiz Havva hazret-
leri, rahmet dağında buluşacak ilk insan peygamberle. 
Affedilecek ve bir daha ayrılmamak üzere kavuşacaklar. 
Fonda Mekke…

Hz Âdem tavaf etmeyi özleyecek, meleklere imrenecek 
ve arzın merkezinde, meleklerin yörüngesinde ve ar-
şın hizasında bir beyt inşa edilecek. Cebrail as öğretici, 
Âdem babamız yardımcı, melekler taşıyıcı olacak. İlk 
insan, ilk ayak izleri çölde ve burası seçilmiş bir çöl, 
burası Mekke… 

Çölün kaderi dönüp dolaşıp ıssızlığa dönecek yine, 
ama Allah bırakır mı hiç seçtiği beldeyi, sevdiklerin-
den ayırır mı? Mekke seçilmişlerin ayak izinden uzak 
kalır mı? Bir Hacer gelecek şimdi, teslimiyetin resmi, 
sabır kahramanı Hacer. Bir İbrahim gelecek, bir halilul-
lah. Büyük imtihanların büyük peygamberi... Herkese 
meydan okuyup, genç yaşta tek başına putları kırarak, 
sonra ateşlerden gül devşirerek geldiği yollardan geçip. 
Eşini ve yıllar sonra kavuştuğu kutlu yavrusunu bir ba-
şına bırakıp ıssız çöle, ardına bakmadan geri dönmek 

ÇNURİYE ÇAKMAK

N O T L A R IS E Y A H A T

Çöllerden geçti yolun 

ve Medine’ye bir gül 

bahçesi kurdun. Medine 

çöl değildi artık, 

Medine şehirdi, Medine 

bahçeydi, Medine 

cennetti, cemaldi... 

Mekke azametti, Rabb’in 

beyti, senin yurdun, 

ama sana hasretti.

ÇÖL GÜNLÜĞÜ
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üzere. Bir İsmail gelecek, soyu gibi temiz 
zemzemin kendisi için doğduğu, babasına, 
“Beni sabredenlerden bulacaksın” diyerek 
kurban olmaya giden, bir yandan taş atarak 
şeytana... 

Bir peygamber ailesi çölde, âlemlerin özü bir 
peygamberin soyu, Mekke’de... 

Yeniden inşa ederek dünyanın ilk beytini 
ve tavafa çağırdıklarında ümmetleri, asırlar 
sonra lebbeyk diyerek varanlardan olmak 
ne nimet! Hz. Hacer olmak için havf - reca 
arası say ederek koşmak… Evlat acısıyla ya-
nan bir ana gibi. Sonra Safa’da safaya ulaşıp, 
zemzem suyuna kavuşmak. Taş atmak nefse, 
teslim olmak için Rabb’e... 

Dünyanın merkezinde dönmek, kâinatla 
aynı ritimde, Sevgili’nin kâinatı şereflendir-
diği o beldede. Onun aşkıyla dönmek, onun 
izinde onu aramak, Mekke’nin her zerresin-
de… 

Öyle ya, yetimler yetiminde şimdi sıra. Tüm 
sıraların sırasını beklediği, beklemenin ken-
disi için var edildiği bir Sevgili’de. Kâinata 
rahmet inecek, sönmeyen bir rahmet güneşi 
doğacak Mekke gecesine ve “en sevgili”nin 
ayak izleri karışacak bu kutsal çöle… 

Gelişlerin en güzelini seninle yaşadı Mekke, 
zaten soylu ceddin de senin için inmişti bu 
beldeye. Her şey gibi senin için. Önce yetim 
ve küçük ayak izlerin, sonra öksüz ve yal-
nız, sonra imrendiren güzelliğini, parmakla 
gösterilişini taşıyan ayak izlerin... Geçtiğin 
yerlerdeki gül kokusu, adımınla şereflendiği 
için göğe uçuşan kumlar ve sana gölge eden 
bulut, ardından hayran hayran seyre dalan 
Hatice. Seninle kutlu bir Mekke…

Sonra vuslatın en büyüğü. Sonra Mekke’ye 
gerçek sureti ve gerçek göreviyle inen bir 
Cebrail (as), sonra ilk emir, sonra örtülere 
bürünmen, sonra Hamza’nın gelişi, Ömer’in 
bizi sevindirişi, sonra açıktan ilan etmen, 
bıkmadan... Sonra Bilal’in kumlara daya-

dığı sırtına, üstüne konulan taşa ehad diye 
tesbihat yaptırışı, sonra Sümeyye’nin İslâm 
için dökülen ilk kanı ve şehid olan canı... 
Hatice’nin servetini bitirip de boykot günle-
rinde, sonra kurtulmanız bir mucizeyle. Ve 
sevinemeden kapıyı çalan hüzün yılı… Son-
ra kulluğunun kerametiyle göklere uruc edi-
şin, yukarıların en yukarısına, son noktaya 
varışın edeple ve geri dönüşün seni bekleyen 
çöle, şefkatle...

Mekke, Mekke, Mekke.

Kaç kez gittin, kaç kez döndün Mekke’ye. 
Senin Ebu Talib’e giderken söylediğini söy-
ledi belki sana her gidişinde: “Beni böyle 
bırakıp da nereye gidiyorsun?” Kendisiyle 
yola çıktığın her kervan, bir kez daha yandı 
Mekke. Hele sen, o dünyalara güzelliği öğre-
ten güzeller güzeli ve asırlarca uğruna akan 
yaşların dindiremediği o hüzünlü gözlerinle 
baktın ya, halkın seni çıkarırken yurdundan, 
dedin ya, bana dünyada en sevgili olan yer 
sensin ey Mekke, eğer halkım beni senden 
çıkarmasa ben seni terk etmezdim… Simsi-
yah kesildi Kâbe; kumlar yandı, Mekke ağ-
ladı, her zerresi titredi âlemin, Mekke sensiz 
mi kalacaktı?

Aradan sensiz onca zaman geçti ve bir gün 
Hudeybiye’den kokunu aldı Mekke. Bekledi, 
gelirsin diye, bekledi ve bir kez daha yandı. 
Yine bekledi sonra, hep bekledi. Vaat edilen 
günü ve sevgilisini…

Kusva’nın üstünde siyah sarığınla döndü-
ğünde geriye, edeple girişin vardı ya içeriye? 
Gözünden inen yaş aman düşmesin yere. 
Mekke çok yandı, mecali kalmadı… Çadırı-
nı uzağına kurdun ve ensarın gönlüne düşen 
şüpheye yemin ederek, yine bir bakışla veda 
ettin Mekke’ye. Bilmem ne düşündü sen gi-
derken, ne dedi, nasıl bekledi... Bilmeden 
ağlarım ben her gittiğimde, ah Mekke…

Çöllerden geçti yolun ve Medine’ye bir gül 
bahçesi kurdun. Medine çöl değildi artık, 
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GİDEN YOLDA
BİRLİKTE 

YÜRÜYELİM

Huzur Psikolojik
Danışmanlık Merkezi

Psikolog ve Gıda Mühendisi  
Hatice Dilek ÖZTÜRK

Bayındır 2 Sokak 38/4 Kızılay / Ankara
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• Bireysel danışmanlık
• Panik atak
• Depresyon
• Korku ve fobiler
• Aile danışmanlığı
• Evliliğe hazırlık için danışmanlık
• Boşanmış çiftlere danışmanlık
• Boşanmış aile çocuklarına danışmanlık
• Ergenlik sorunları
• Okul ve sınav stresi
• Motivasyon ve meslek seçiminde 
  yönlendirme
• Kanser vb. türde ağır seyreden 
  hastalara danışmanlık
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
• Kilo vermek isteyenlere danışmanlık
• Tikler
• Alt ıslatma
• Uyku problemleri
• Sigara, alkol bağımlılarında danışmanlık

Medine şehirdi, Medine bahçeydi, Medine 
cennetti, cemaldi... Mekke azametti, Rabb’in 
beyti, senin yurdun ama sana hasretti. 

Kâbe’nin örtüsü kara, Kâbe’nin yolları şerha 
şerha... 

Ve Mekke - Medine arası çöl... Bir yanı sürgün 
çölün, bir yanı zafer; bir yanı çile, bir yanı 
fetih. Bir yanı gidiş, bir yanı varış. Bir yanı 
hasret, bir yanı vuslat... Bir yanı Kâbetullah 
sevinci, bir yanı Rasul’den ayrılık hüznü... 

Çölü seviyorum, sana değen her şeyi seviyo-
rum, sana yanan her şeyi, ucu sana varan her 
şeyi... Mekke’nin celâlini, Medine’nin cemali-
ni, Mekke’ye senin için bakmayı, Medine’ye 
gıptayı… 

Sadece dönmeyi sevmiyorum, hâşâ vedâyı. 
Neden ayrılayım, yollar olmasa? Ben çöle has-
retim, nereleri aşayım da kime kavuşayım? 
Bak her defasında çöl elbisesi giymiş cennet 
bahçelerinden, has dünya çöllerine düşüyo-
rum. Seçilmiş bir çöle değil, kutluların ayak 
izlerini öpen bir çöle değil, sana muntazır 
beklemenin, sonra senin hatıranı saklamak 
için beklemenin bedelini asırlardır yanarak 
ödeyen bir çöle değil... 

Dünyanın tam merkezinden, dünya hayatının 
tam orta yerine düşüyor dönüş yolum her se-
ferinde. Bu yüzden o kum tanelerinin her bi-
riyle bir kez daha yanıyorum işte… Yanama-
dığıma yanıyorum belki. Ve ‘Lebbeyk’lerimi 
hazır tutuyorum, asla veda etmiyor, işte öyle 
bekliyorum. 

Çünkü seninle çöl cennettir, sensiz güller su-
suz, mekân renksiz, zaman hasret ve sermaye 
hüzündür efendim. Koca dünyayı bir kum ta-
nesine değiştirmeyen bedel sensin. Sen olma-
san nerden bilirdim, Mekke’m de Medine’m 
de sensin benim? 
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MUHAMMED B.
CEMİL ZEYNO

Kur’an 
Diriler İçindir

üce Allah şöyle buyurdu: “(Ey Mu-
hammed) sana indirdiğimiz bu kitap 

mübarektir; âyetlerini düşünenler, aklı olan-
lar da öğüt alsınlar.” (Sad 38/29) 

Sahabiler Kur’an’ın hükümlerini yerine ge-
tirmek, yasaklarını terk etmek hususunda 
yarıştıkları için dünya ve ahretin mesut in-
sanları oldular. Daha sonraki Müslümanlar 
Kur’an’ın hayat prensiplerini terk edip, sa-
dece kabirler üzerinde ve taziye günlerinde 
okumak suretiyle ona bir ölü kitabı nazarıyla 
baktıklarından zillete düştüler. Dolayısıy-
la Allah’ın şu sözü onlara hak oldu: “Pey-
gamber, Ey Rabb’im! Doğrusu milletim bu 
Kur’an’ı terk etmişti, dedi.” (Furkan 25/30) 

Şüphesiz Allah Kur’an’ı, onu anlayıp ha-
yatlarına tatbik etmek için dirilere gönder-
di. Kur’an ölüler için gönderilmiş bir kitap 
değildir. Ölülerin artık amelleri kesilmiştir. 
Onlar Kur’an’ı ne okuyabilirler ne de onunla 
amel edebilirler. Onlar için okunan Kur’an’ın 
sevabı onlara ulaşmaz, meğer ki, kendisinin 
sa’yi ve ameli durumunda olan çocuğu oku-
muş ola. 

Allah’ın Rasulü şöyle buyurdu: “İnsan öldü-
ğü zaman üç şey hariç ameli kesilir:

1) Kalıcı bir sadaka (toplum yararına cami, 
yol, çeşme, hastane vs. bırakan), 2) Kendi-
sinden istifade edilen bir ilim (bırakan), 3) 
Kendisine dua edecek salih bir evlat (bıra-
kan).” (Muslim)

İbn-i Kesir, “İnsan için ancak sa’yinin (çalış-
masının) karşılığı vardır.” (Necm 53/39) me-
alindeki âyetin tefsirinde şöyle diyor: Yani, 
bir başka insanın günahı kendisine yüklen-
mediği gibi, kendi nefsi için kazandığı hariç, 
başkasının yapacağı sevaptan da yararla-
namaz. Bu âyet-i kerimeden İmam Şafii (r) 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Kur’an Diriler İçindir,
Ölüler İçin Değil!

Allah rasulü ölülere 

kur’an okumayı ümme-

tine tavsiye etmemiş, 

onları buna teşvik et-

memiş, bu hususta bir 

emir vermemiştir.

YMUHAMMED B. CEMİL ZEYNO
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şu hükmü çıkarmıştır: “Ölüler için okunup, 
hediye edilen Kur’an’ın sevabı onlara kavuş-
maz, çünkü okunan Kur’an onların ameli ve 
kazancı değildir. Bunun içindir ki Allah Ra-
sulü ölülere Kur’an okumayı ümmetine tav-
siye etmemiş, onları buna teşvik etmemiş, bu 
hususta bir emir vermemiştir. Bu manada bir 
söz, sahabenin hiçbirinden işitilmiş değildir. 
İbadete ilişkin hususları nasslara dayanır. 
İbadet konusunda fikir yürütmek, kıyas yap-
mak suretiyle yeni düzenlemekler getirmek 
mümkün değildir. Dua ve sadakaya gelince, 
bunların sevaplarının ölüye ulaştığına dair 
âlimlerin icma’ı ve şari’in kesin nassı vardır:

Kur’an’ı ölülere okuma fikri insanlar 1) 
arasında oldukça yaygındır. Öyle ki, Kur’an’ı 
okumak ölümün belirtisi olarak kabul edile-
cek kadar ileri gidilmiştir. Mesela, radyolar-
dan sürekli bir şekilde Kur’an’ın okunduğu 
işitilince, bir devlet büyüğünün öldüğü kanı-
sına varmamak mümkün değildir. Şayet bir 
evden sık sık Kur’an okunduğunu duyarsan 
orada bir taziye ve bir matem olduğunu anla-
mış olursun. Hasta bir adamın ziyaretçilerin-
den biri, hastaya Kur’an okunduğunu duyan 
bir anne: A! Oğluma nasıl Kur’an okursun 
oğlum hayattadır, o ölmedi ki… diyerek hay-
retini ifade eder. Kadının biri, Kur’an’ın sesi-
ni radyodan duyduğu zaman şöyle der: Ben 
bu Fatiha’yı duymak istemiyorum. Çünkü o 
ölmüş olan kardeşimi hatırlatıyor, kardeşime 
de okunmuştu. Zira insan, ölümden ve ölü-
me götüren şeylerden gerçek tiksinmektedir. 

Namazı hayatında terk eden, öldük-2) 
ten sonra Kur’an’ın ona ne faydası olacak? 
Böylelerine Allah’ın azapla tehdidi vardır: ‘Vay 
o namaz kılanların haline ki, onlar kıldıkları 
namazdan gafildirler.’ (Mâ’un /4-5)

Kur’an’ın bu tehdidi namazını vaktinden çı-
karıp sonra kaza edenler içindir. Büsbütün 
kılmayanları ona göre düşünün. 

‘Ölülerin üzerine Yasin okuyun’ ha-3) 
disine gelince İbnu’l-Kattan onun ‘muztarip’ 
hadis olduğunu, Darekutnî de onun hakkın-
da: ‘İsnadı muztarip, metni meçhul ve salih 
olmayan bir hadis’ olduğunu söyler.

Rasulullah’tan ve ashabından meyyit üzerine 
‘Yasin’ veya ‘Fatiha’ veya Kur’an’dan herhan-
gi bir şey okunduğu sabit değildir. Bilakis 
Allah’ın Rasulü meyyit defnedildikten sonra 

ashabına şöyle derdi: ‘Kardeşinize Allah’tan 
mağfiret dileyin, cevaba muktedir olması-
nı Allah’tan isteyin. Çünkü şimdi ona soru 
sorulacak.’1

İslam davetçilerinden biri şöyle diyor: 4) 
‘Ey Müslüman sana yazıklar olsun! Kur’an’ı 
hayatında terk ettin, onunla amel etmedin, 
ta ki, ölümle karşı karşıya gelinceye kadar. O 
zaman kolayca ölmen için Yasin’i sana oku-
dular. Kur’an senin dirilmen için mi, yoksa 
ölmen için mi indirildi?!’

Allah’ın Rasulü ashabına, kabristana var-5) 
dıkları zaman Fatiha okumalarını emretme-
mişti. Aksine şu duayı yapmalarını tavsiye 
buyurmuştur: ‘Esselamu aleykum ehleddiyâr 
minel mu’minin ve inna inşaallâhu biküm 
lelâhigûn. Es’elullâhe lenâ ve lekûm el’âfiye.’ 
Yani ‘Ey mü’minler diyarı, Allah’ın selamı 
(rahmeti) üzerinize olsun. İnşallah bizler de 
size ulaşacağız. Bize de size de Allah’tan afiyet 
(azaptan kurtulmayı) dilerim.’2

Bu hadis, ölüler için Allah’a dua etmemizi bize 
öğretiyor, yoksa onları yardımımıza çağırmak 
ve onlardan bir medet beklemeyi değil.

6) Allah (c), Kur’an’ı indirdi ki, onunla 
amel edebilecek durumda olan dirilere okun-
sun. İşte âyet, mealen: ‘(Kur’an) diri olan 
kimseyi uyarsın ve verilen söz de inkârcıların 
aleyhine çıksın.’ (Yasin 36/70). Ölüler ise ne 
Kur’an’ı işitebilir ne de onunla amel edebilme 
imkânına sahiptir.

Allah’ım, Rasulü’nün sünneti doğrultusunda 
Kur’an-ı Kerim ile amel etmeyi bize nasip et! 
(Âmin).

“İnmemiştir hele Kur’an,

şunu hakkıyla bilin

Ne mezarlıkta okunmak,

ne de fal bakmak için.”

Mehmet Akif Ersoy

 

1  Ebu Davut ve başkaları rivayet etti, sahihtir.
2  Müslim ve başkaları rivayet etti.
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GENÇ 
KALEMLER

ulûmatla savaşımızda; esir alınmadan ben-
liklerimiz, kirlenmemişken duygularımız, 
burkulmamışken içimiz sen gelmelisin…
Sen gelmeli ve İbrahim’in baltasıyla yıkmalı-
sın çağımızın kökleşmekte olan gizli ve aşikâr 
putlarını… Yani zulüm seninle bitmeli…
Bu karşılıklı, dünyalar yakan ve dünyalar 
yıkan hain bir savaştı… Uğruna serlerin, 
yeminlerin, çizgilerin ve özlemlerin yara-
lanıp bitirildiği… Belki de belirlenmiş o 
vakte kadar bitmeyecek… Belki de son do-
ğan insanın ölümüne dek sürecek bu savaş, 
garip başlamıştı ve garip bitecekti… Ama 
ne olursa olsun, bu savaş sadece senin söz-
lerinle biter, bu kavga seninle nihayet bu-
lur, bu bulanıklık seninle durulur… Kendi 
kendini basitlikte, karanlıkta, yıkılmış iç 
dünyasında kaybetmiş insanlar sadece se-
ninle bulunur…
Sen gelmeli ve Nuh’un tufanı olmalısın 
kanla, acıyla, ganimetle dolmuş (doymuş) 
şu coğrafyaya… Yeryüzü seninle arınma-
lı, fazlalıklara setler örülmeli… Yoksa kim 
inşa edecek bu gemiyi, neyle kaçacağız bu 
tuğyandan, başka kim ve nasıl çözer bu 
bilmeceyi…
Bu bilmeceyi, bu kör düğümü yalnız sen 
çözersin… Gelmeli ve çözmelisin…
Yoksa köleden ne farkımız var? Özümüzü 
esir almaya çalışan şu düzene tabii olmak 
mı derdimiz!? Bunu mu istiyoruz ki boyun 
bükeceğiz?!! Görsün bütün dünya ki, sabır 
ve direnç içinde kutlu günün habercisini 
bekliyor gözlerimiz… Ve biz esir olmaya-
cağız… Sen olduğun müddetçe de özgür-
lüğümüzü kimse alamayacak…
İhtiyaç büyük, yara derin, sular kaynadı, 
denizler karardı… Gelmeli ve arındırma-
lısın…
Kirlenmeden temizlenmez bilirim, yıkıl-
madan onarılmaz bilirim, acımadan kana-

maz, ayrılmadan sevilmez bilirim… Ama 
ya kirlenirse, ya yıkılırsa, ya acırsa, ya ay-
rılırsa…? Ya bu can bu hastalığa bir deva 
bulamazsa…? 
Ne etmeli firar eden duygulara ne demeli?..
Bak, yürekleri kavrulmuş çöle, ciğerle-
ri kurumuş göle dönüyor bu bedenler… 
Sensiz, ruhsuz ceset gibiyiz…
İçimiz çok buruk gelmelisin, tüm çift ya-
ratılanlar tekini nasıl bekliyorsa bizde seni 
öyle bekliyoruz. Ve öylesine özledik ki 
seni, artık gelmelisin…
İçimizi en iyi bilen sensin. Biz kendimi-
zi bilemeyiz, biz seni bilmeden...  Savrula 
savrula kolu kanadı kırılmış bu ruhumuzu 
ancak sen onarırsın. Hissedelim yardımını 
ki kurumaya yüz tutmuş damarlarımızdan 
kan, çöllere ektiğimiz filizlerden tomurcuk-
lar çıksın… Tomurcuklar yalnız seninle ba-
harı müjdeleyebilir… Sen karanlık gecele-
rimizi aydınlık gündüzlere hazırla…
Sensiz kalınca tutunacak bir dal kalmıyor, 
umut yerini çaresizliğe bırakıyor… Gü-
nahlar, büyük yangınlar sonrası virane şe-
hirlere çevirdi içimizi, hayatımız ise maraz 
dolu bir burukluk içinde… Gel ve deva 
getir şu yaralılara…
Her şey sahte ve kırılgan sen gerçekçi bir 
sonla sonlandır sözlerimizi… Gözündeki 
yaşı dinmeyen mazlum, yetimler aşkına 
gel ve kaldır, gel ve uyandır bizi… Özlem 
hücrelerimizde hissettiriyor seni… Sen 
bizleri kavuştur sana… 
Derdimiz arzuhalimizdir… Beklenen sen-
sin ey yüce Kur’an, beklenen sensin ey eş-
siz vahiy…
Yüzümüz de, özümüz de sana dönüktür… 
Çözüm sende saklıdır ötesine gidemeyiz…
Gelmeli ve inmelisin yüreklere beklemek-
teyiz… Sen gelmeli ve yüreklerimize sen 
inmelisin… 

Z

Ömer NOYAN

K A L E M L E RG E N Ç

Beklenen Sensin Ey Yüce Kur’an
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utsal Kitab’ı tahrifin birçok yöntemi 
olmakla birlikte, ilk aklımıza gelen ve 

en popüler olanlarını sıralamak istiyoruz:

1. Yüceltme Yöntemi: Kitab’ın o kadar kut-
sal, o kadar kutsal olduğunu düşünürsünüz 
ki, dokunursanız çarpacağını sanırsınız. Bu 
yüzden onu, yedi kat beze sarıp, üstüne 
gülsuyu döktükten sonra, kitaplıkların eri-
şilmez bir rafına kaldırırsınız. Kitaplığınız 
yoksa hiç dert değil, duvarın en tepesindeki 
çiviye asarsınız. “Okumak mı? Sakın aklı-
nızdan geçirmeyin. Ya bir de yanlış okuyup 
günaha girerseniz? Tööbe tööbe… Hele bir 
de manasını anlamaya çalışanlar var. Karde-
şim, siz kim oluyorsunuz da Kur’an’ın me-
alini, tefsirini okumaya cür’et ediyorsunuz. 
Bunu okuyacan, üfleyecen, her harfine on 
sevaptan hesap edecen. Bilmiyorsan sadece 
dinleyecen. Hem okuması sünnet, dinlemesi 
farz. Osman Gazi sabaha kadar niye el pen-
çe divan durdu? Okumayı bilmiyor muydu 
yoksa? Neyse tartışmayalım.” Bu yöntem 
çok tanıdık geldi değil mi?

2. İndirgeme Yöntemi: Bu yöntem, birin-
cinin tam tersi bir mantığa dayanır. “Şimdi 
efendim, şöyle bişii var.. Kuran’ın yazıldığı, 
afedersiniz nazil olduğu dönemde, siz de tak-
dir edersiniz ki, bir kültürel çevre, bir tarih-
sel çevre vardı. Kuran bedevi Araplara indi. 
Kuran’daki temel değerler değişmez. Fakat, 
hükümler ve örnekler her çağda yeniden yo-
rumlanmalıdır.” Bu böyle devam eder gider. 
Kur’an-ı Kerim’i kudsiyetinden arındırdıktan 
sonra işiniz kolaydır. İstediğiniz gibi kesip, 

D E N E M E

Bir Kutsal Kitap 
Nasıl Tahrif Edilir?

KUR’AN’I TAHRİF 
GİRİŞİMLERİNİN 
SONUÇLARININ KALICI 
HALE GETİRİLEMEMESİ HÂLÂ 
‘AŞILMAYI BEKLEYEN EN 
BÜYÜK SORUN’ OLARAK BİLİM 
DÜNYASINI HAYRETLERE 
GARK ETMEKTEDİR.

KFATİH OKUMUŞ
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Bir Kutsal Kitap 
Nasıl Tahrif Edilir?

biçip yapıştırabilirsiniz. Birinci yöntem halka, 
ikincisi ise elitlere tavsiye edilebilir.

3. Uydurma Yöntemi: Bu yöntem artık kul-
lanılmıyor. Kur’an-ı Kerim’den önceki mu-
kaddes metinler için kullanılmış bir yön-
temdir. Ancak, konumuz genel olarak “bir 
kutsal kitabın nasıl tahrif edileceği” olduğu 
için değinmek zorunda kaldık. Bu yöntem, 
zamanında çok işe yaramıştır. O dönemler-
de “ahbar” ve “ruhban” adı verilen din adamı 
sınıfı mensupları dışında kimse Kitab’a ula-
şamıyor, dokunamıyordu. Onlar da Kitab’ı 
sık sık değiştirebiliyorlardı. Tahrifoloji uz-
manları, son yaptıkları araştırmalarda günü-
müzdeki yöntem çeşitliliğinin, esasında bu 
klasik yöntemin işlerliliğini kaybetmesinden 
kaynaklandığı sonucuna ulaşmışlardır.

4. Çarpıtma Yöntemi: Herhangi bir ayet 
alınır. Mafsallarına riayet edilmeksizin geli-
şigüzel birkaç parçaya bölünür. Sonra yine 
gelişigüzel birleştirilerek okunur. Bu işlemin, 
ebru yapmaya benzediği öne sürülmüştür. 

5. Aldırış Etmeme Yöntemi: Buna “kulak 
ardı etme” yöntemi de denebilir. Sanki sizi 
bir yaratan yokmuş, sanki bu yaratıcı bir 
elçi göndermemiş, sanki bu elçi bir Kitap 
getirmemiş gibi davranırsınız. Sizin için bir 
Kitab’ın gönderilmiş olup olmaması hiçbir 
anlam ifade etmez. “Lâkaydî” adıyla da bi-
linen bu yöntem, toplumumuzda en çok tu-
tulan ve en hızlı yayılma istidadı gösteren bir 
yöntemdir.

6. “Tarifesi Bendedir” Yöntemi: Kuru sıkı 
İslâmcıların en çok tuttuğu yöntem olup, 
Nasreddin Hoca’dan mülhem olduğu iddia 
edilmektedir.

Elbette tahrif yöntemleri bu saydıklarımızla 
sınırlı değil. Saymadığımız daha onlarcası var. 
Hedef kitleye en uygun yöntemler tercih edi-
lip, uzmanları tarafından uygulandığında yer 
yer başarılı sonuçlar alındığı görülmüşse de, 
Kur’an-ı Kerim sözkonusu olduğunda tahrif 
sonuçlarının kalıcı hale getirilememesi hâlâ 
aşılmayı bekleyen en büyük sorun olarak bi-
lim dünyasını hayretlere gark etmektedir.  
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İ N C E L E M E

Sana Kur’an’ı gönderdik ki insanlara 
indirileni açıklayasın.” (Nahl 16/44) 

âyetinde ifade edildiği gibi Allah Kur’an’ı 
açıklama görevini insanlar arasından seçti-
ği Peygamber’ine vermiştir. Hz. Peygamber 
uhdesine verilen bu tebliğ ve beyan görevi 
sebebiyle hayatı boyunca Kur’an’da kapa-
lı olan ve tefsirine ihtiyaç duyulan nassları 
açıklamıştır. Bu sebeple Hz. Peygamber ara-
larındayken ashabın Kur’an yorumuna fazla-
ca ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak bir taraftan 
Hz. Peygamber’in irtihaliyle onların vahye da-
yalı bu kaynağa müracaat etme imkânlarının 
ortadan kalkmış olması, diğer taraftan da 
İslâm’ın geniş bir coğrafyaya yayılması ne-
deniyle daha önce görülmeyen birtakım me-
selelerin ortaya çıkması ve bu coğrafyalarda 
yaşayan insanların, mensup oldukları kültür-
lerin tesirinde kalarak bazı fikirlerini Kur’an’a 
dayandırma gayretleri, ashabı Kur’an-ı Kerim’i 
tefsir etmeye yöneltmiştir.

Ashab devrinde başlayan tefsir hareketle-
ri hızla genişlerken kıraat ihtilafları, bazı 
âyetlerdeki müteşabihlik, hakikat ve mecaz 
ihtilaf gibi Kur’an’ın lafzından ve üslubun-
dan kaynaklanan ihtilaflar ile müfessirin 
bir insan olarak fıtri yapısı, becerisi, bilgi 
yoğunluğu, temayülleri, idealleri, mesleki 
kimliği gibi yorumculardan kaynaklanan 
ihtilaflar, bir de müfessirlerin Kur’an’ın de-

Başlangıçtan Günümüze 
Belli Başlı Tefsir Ekolleri

BİR TARAFTAN 

HZ. PEYGAMBER’İN İRTİHALİYLE 

VAHYİN KESİLMİŞ OLMASI, 

DİĞER TARAFTAN DA İSLÂM’IN 

GENİŞ BİR COĞRAFYAYA 

YAYILMASI NEDENİYLE DAHA 

ÖNCE GÖRÜLMEYEN BİRTAKIM 

MESELELERİN ORTAYA ÇIKMASI, 

ASHABI KUR’AN-I KERİM’İ 

TEFSİR ETMEYE YÖNELTMİŞTİR.

“ARZU MELEK ARIKAN
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ğişik yönlerini (belâgat, irab, kıssalar, ahkâm 
vs.) ele alarak tefsir etmeye çalışmaları, yo-
rum farklılıklarına yol açmış, bu da tefsirler-
de ekolleşmeye zemin hazırlamıştır.

Şimdi tarih boyunca adını duyurmuş belli 
başlı tefsir ekollerine kısaca bir göz atalım.

TEFSİR EKOLLERİ
A. Nakil ve Rivayet Açısından 
    Tefsir Ekolleri

1. Rivayet Tefsirleri

Bu tefsir çeşidine “me’sur” veya “menkul” tef-
sir adı da verilir. Genel özellikleri şunlardır:

*Tefsirde aslolan rivayettir. Çünkü rivayetin 
bulunmadığı bazı alanlarda aklın pek fonksi-
yon icra ettiği söylenemez.  

*Bu tefsir, başlangıçtan itibaren bir açılım 
göstererek büyüme ve gelişmesini tamam-
ladıktan sonra dirayet tefsiri için bir altyapı 
oluşturmuştur.

*Kur’an, sünnet ve merfu haber hükmünde-
ki sahabe kavli bu tefsirin kaynaklarıdır.

*Rivayet tefsirinde zaman zaman zayıf ve uy-
durma haberlere rastlanması, isnad zinciri-
nin hazfedilmesi ve İsrailiyyat’a yer verilmesi 
nakli tefsirin zayıf yönlerindendir.

Taberi, Sa’lebi, Vahidi, İbn Kesir, Celaleddin 
es-Suyuti bazı önemli rivayet müfessirlerin-
dendir.

2. Dirayet Tefsirleri

Yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp dil, ede-
biyat ve çeşitli ilimlere dayanılarak yapılan 
tefsirdir. Buna re’y ve akli tefsir de denir.

Bir taraftan İslâm coğrafyasının genişlemesi 
sonucu ortaya çıkan yeni hadiseler, felsefi fi-
kir ve mezhepler, diğer taraftan nübüvvet as-
rından uzaklaştıkça Müslümanlar’ın bilgi ve 
kültür yönünden zayıflaması, önceden üze-
rinde durulmayan ve yeniden ele alınması 

gereken âyetlerin tefsirini zorunlu kılmıştır. 
İşte böyle bir dönemde rivayet kaynakları ya-
nında içtihada da yer verilmesi icap ediyor-
du. Bu doğal süreç sonunda dirayet tefsirinin 
de kaynakları ortaya çıkmış oldu: Arap dili 
ve edebiyatı ve de re’y/içtihad.

Zayıftan ve mevzudan son derece sakınmak-
la birlikte Rasulullah’tan nakletmek, sahabi 
kavlini almak, âyetleri delalet etmediği şeyle-
re sarfetmekten sakınmak gibi tefsirde re’yin 
dayanması gereken şeylerin yanı sıra, dil ve 
din kurallarını bilmeden Allah’ın muradı bu-
dur diye kestirip atmak, Allah’ın ilmini kendi-
ne ayırdığı hususlara dalmak, heva ve istihsan 
ile beraber yürümek gibi re’y ile tefsirde sakı-
nılması gereken hususlar da vardır ki kısmen 
zikredilen bu sakıncalardan dolayı bu tefsirin 
cevazında görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır.

İçtihad ve re’y ile tefsir tâbiun döneminde bir 
ekol haline gelmiştir, nitekim Mücahid, İkri-
me vb. müfessirlerin çokça içtihad ettikleri 
bilinen bir gerçektir.

 Zemahşeri, Râzi, Kadı Beydavi, Nesefi, Ebu’s-
Suud Efendi, Alusi önemli dirayet müfessir-
lerindendir.

B. Niteliklerine Göre Tefsir Ekolleri
1. Mezhebi Tefsir Ekolleri

Ortaya çıkan ilk mezheplerin hepsinin Kur’an’a 
sarıldığını ve ilk ihtilafların hepsinin Kur’an’a 
rücu ettiğini görmekteyiz. Aslı İslâmi olmayan 
fırkaların bile bekalarını sağlayabilmek için 
kendi dar görüşlerini Kur’an’a yamadıklarını 
göz önüne alırsak, tenakuzun Kur’an’da oldu-
ğunu sanmak büyük bir hatadır.

Bu fırkalardan her birinin yükselen değeri 
diğer fırkalar için dışlanan bir değer olarak 
topluma yansımış, böylece her fırka toplum 
bütünlüğünü yakalama şansına sahip olama-
mıştır. Mesela ilk siyasi fırkalardan Şia, bir 
ferdin kimliğini ve kişiliğini ilke olarak be-
nimserken, Hariciler Allah’ın hükmünü ana 
ilke olarak ele almaktadır. Buna karşılık Ceb-
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riyye fırkası, Allah’ın iradesini ve dilemesini 
temel ilke olarak ele alırken Mu’tezile kulun 
iradesini ve dilemesini ön plana çıkartmakta 
ve sistemini buna göre kurmaktadır.

Cubbai, Belhi, İsfehani, Hemedani, Zemahşe-
ri ve Zehebi Mu’tezile’nin;  Muhken el Hava-
ri, Muhammed bin Yusuf Itfiyyiş Hariciler’in;  
Kummi, Tusi, Tabressi, Tabatabai,Necefi ise 
Şia’nın meşhur müfessirlerindendir.

2. İlmi Tefsir Ekolü

Kur’an metnindeki ilmi ıstılahları açıklama-
ya, onlardan çeşitli ilimleri ve felsefi görüşleri 
çıkarmaya çalışan tefsir şekline ilmi/bilimsel 
tefsir denir.

Bu tefsir hareketi dirayet tefsirinin ortaya çı-
kışıyla başlamış olsa bile Gazali ile sistemleş-
meye başladığı söylenebilir.

Gazali, Râzi, Zerkeşi, Suyuti, Kâtip Çelebi, 
Erzurumlu İbrahim Hakkı ekolün savunu-
cularından olmakla birlikte, bu hareket Tan-
tavi Cevheri ile doruk noktasına ulaşmıştır. 
O şöyle demiştir: Kur’an’da fıkha ait 150, 
buna mukabil ilim ve fenle ilgili 750 kadar 
âyet vardır. Öyleyse sayısı az olan âyetlerde 
Müslümanlar’ın derinleşip çok sayıdaki 
âyetlerle ilgili alanlarda cahil kalmaları doğ-
ru mudur?

Zehebi ve Şatıbi bu harekete karşı çıkarlar. 
”Kur’an bir din önerir, dini ve ahlâki bir me-
saj getirir. O,   insanın evren bilimine ilişkin 
görüşleriyle değil, insanın hayatıyla ilgilenir” 
diyerek bilimselliğin ilk sistemli reddini ya-
pan ise Emin el-Huli olmuştur.

Velhasıl Kur’an’ı bilimsel nazariyelerin kay-
nağı olarak görmek her ne kadar yanlışsa, 
onun lafızlarını indirildiği dönemin anlayı-
şına hapsedip tefsirde yeniliğe ve zenginliğe 
karşı çıkmak da o kadar yanlıştır.

3. İşari/Tasavvufi Tefsir Ekolü

İşari tefsir “yalnız tasavvuf erbabına açılan 
ve zahir mana ile bağdaştırılması mümkün 

olan birtakım gizli anlamlara ve işaretlere 
göre Kur’an’ı tefsir etmek “ demektir. Bu tef-
sir sufinin kendi fikirlerine değil, bulunduğu 
makam itibariyle kalbine doğan ilham ve işa-
retlere dayanır.

Vahidi, Şatıbi, Zerkeşi gibi âlimler bu tür tef-
siri eleştirmişlerdir.

Tasavvuf ileri gelenlerinin dokunulmaz bir 
konuma oturtulması, tasavvuf ehlinin kendi-
lerini eleştirilere kapalı tutmaları, sistemleri-
nin gizli kanaldan geldiği iddiası vs. tasavvu-
fun çıkmazlarından sayılabilir.

Tusteri, Şirazi, İbnul Arabi, Sadreddin Kone-
vi, Nisaburi, Kuşeyri, Molla Fenari önemli 
sufi müfessirlerdendir.

4. İctimai Tefsir Ekolü

Bu tefsir, Kur’an’ı tefsir ederken onun hida-
yet yönünü konu edinen ve çağın toplumsal 
sorunlarının Kur’an âyetleri ışığında çözüm-
lenmesi gerektiğini savunan bir yaklaşım tar-
zı olarak tarif edilebilir.

Ekolün kurucusu olarak kabul edilen Mu-
hammed Abduh, “Hedeflediğimiz tefsir in-
sanlığı dünya ve ahiret mutluluğuna götüren 
bir din olması yönüyle Kur’an’ı anlamaktır. 
Tefsirde en üstün hedef budur” der.

Birtakım hata ve eksiklerine rağmen -klasik tef-
sirlerin devamı sayılabilecek- bu ekol tefsir ha-
reketine yeni bir boyut ve heyecan katmıştır.

Muhammed Abduh, Reşid Rıza, Seyyid Ku-
tup, Said Havva, Mevdudi bu ekolün önde 
gelen kişilerindendir.

5. Fıkhi Tefsir Ekolü

Fıkhi tefsir, Kur’an’ın amel yani ibadat ve mu-
amelat yönleri ile meşgul olan, bu konu ile il-
gili âyetleri açıklayan ve onlardan hükümler 
çıkarmaya çalışan bir tefsir koludur. Gayesi, 
Kur’an’ın ihtiva ettiği ameli hükümleri, kai-
de ve prensipleri ortaya çıkarıp açıklayarak, 
nasıl uygulanacaklarını göstererek insanların 
dünya ve ahiret saadetini temin etmektir.
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Günümüze kadar ulaşan ilk fıkhi tefsiri ya-
zan Mukatil bin Süleyman’dan sonra Şa-
fii, Tahavi, Cessas, İbn Arabi, Kurtubi gibi 
âlimler meşhur ahkâm müfessirleri arasında 
yerini almıştır.

6. Filolojik Tefsir Ekolü

Konu olarak Kur’an dilini ele alan ve filolojik 
yönden Kur’an’ı inceleyen bir yaklaşım tar-
zıdır. Bu eserler genellikle “Garibu’l-Kur’an” 
adıyla ortaya çıkmış ve yaygınlık kazanmış-
tır.

Bu tefsir hareketi Kur’ani lafızların Kur’an 
bütünlüğü içinde ele alınmamış olması, 
Kur’an’ı Kur’an’la tefsir yaklaşımını terk et-
mesi sebebiyle birçok lafzın algılanmasında 
ve anlaşılmasında atomik sistemi ortaya çı-
karmış ve anlam bütünlüğünü ortaya koya-
mamış olması sebebiyle eleştirilere maruz 
kalmıştır.

İmam Şafii, Ebu Ubeyde, Ahfeş, Ferra, İbn 
Kuteybe, Zemahşeri vs. önde gelen müfessir-
lerindendir.

7. Edebi Tefsir Ekolü

Bu ekolün kurucusu kabul edilen Emin el-
Huli şöyle der: “Çağımızda tefsirin ilk hedefi 
salt edebidir. Tefsirde amaç ne olursa olsun 
bundan sonra gelir ve buna dayanır.”

“Kur’an’ın ilk muhataplarının anladığı şekil-
de onun kavranması gerektiği” de onun sıkça 
vurguladığı bir ilkedir.

Huli’nin eşi ve takipçisi Aişe Abdurrahman, M. 
Ahmed Halefullah, Tahir bin Aşur vs. bu eğili-
me mensup olanların ileri gelenlerindendir.

8. Konulu Tefsir Ekolü

Edebi tefsir ekolü içinde de mütalaa edilebi-
lecek olan bu tefsir çeşidi “Kur’an’da işlenen 
konulardan herhangi birine dair âyetleri bü-
tüncül bir bakış açısıyla göz önünde bulundu-
rarak Kur’an’ın o konudaki görüşünü ortaya 
koyma çabasıdır. Burada öncelikle bir konu 

veya kavram ele alınır, sonra nüzul sırasına 
göre âyetler tesbit edilerek bir araya getirilir.

T. İzutsu’nun “Kur’an’da Dini ve Ahlâki Kav-
ramlar”, M. el-Behiy’in “İnanç ve Amelde 
Kur’ani Kavramlar”, Mevdudi’nin “Kur’an’a 
Göre Dört Terim” ve Fazlurrahman’ın “ Ana 
Konularıyla Kur’an” adlı eserleri bu yönte-
min ilk ve ciddi örneklerindendir.

9. Modernist Tefsir Ekolü

Ekolün kurucusu olan Ahmed Han, ilk dö-
nemlerinde geleneğe karşı fikirlerinin oluş-
masında etkili olan Şah Veliyullah Dihlevi’nin 
etkisindeyken zamanla onun çizgisinden ay-
rılmış, tamamen modernist bir yapıya bürü-
nerek XIX. Asır Avrupa akılcılığı ve tabiat fel-
sefesinin etkisinde bir yol izlemeye başlamış-
tır. Ona göre belli bir inancı kabul etmede 
asıl ölçütü, çağdaş bilim ve tabiat kanunları 
vermelidir.

Ahmed Han, Kur’an’ın en mükemmel ve 
değişmez prensipleri ihtiva ettiğini kabul et-
mekle birlikte, ona göre Kur’an’ın ihtiva etti-
ği her şey dini değildir, ayrıca hadisler de ilk 
üç asırda oluşan gelenekler demetidir.

10. İlhadi Tefsir Ekolü

İster Müslüman görünsün isterse İslâm’dan 
rücu etsin, isterse başka bir inancın mensu-
bu olsun, hak ve hakikatten sapma suretiyle 
İslâm’ı gönüllerden silmek gayesiyle Kur’an’ı 
ve İslâmi asılları tahrip, tebdil, tahrif etme, 
nassların üzerinde şüphe uyandırma, onları 
inkâra yönelme, dini emirlere muhalefette 
bulunma faaliyetlerine “ilhad” ve bu faaliye-
tin içinde bulunanlara “mülhid” denir.

Tefsir tarihinde ilk sapma hareketi Şiiliğin 
bazı kolları arasında ortaya çıkar. Mesela 
Sebeiyye fırkası ra’d’ı (gök gürültüsü) Hz. 
Ali’nin sesi olarak, Bâtıni kol da Kâbe’yi nebi; 
kapısını Hz. Ali olarak yorumlamıştır.

Çağımızda da Mansur Fehmi, Cemil Sena 
gibi kişiler bu ekolün mensuplarındandır. 
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Taha Hüseyin’i de ilhadi tefsir yaptığı iddia-
sıyla tenkid edenler vardır.

11. Felsefi Tefsir Ekolü

İslâm’da felsefe hareketi Abbasiler devrinde 
tercüme faaliyeti ile başlamıştır. Bu hareket 
aynı zamanda tasavvuf hareketinin de sis-
temleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. 
İslâm’da aslolanın din ve Kur’an olduğu ve 
her şeyin ona yönelmesi gerektiği halde za-
manla gayrı-samimi bazı kişiler veya fırkalar 
Kur’an’ı felsefi görüşlerine hizmet eder hale 
getirmek istemişlerdir. Bunun üzerine ak-
lın dindeki rolünü göz önünde bulunduran 
Bakıllani, Gazali, Râzi gibi şahsiyetler din 
ile hikmeti birleştirmeye gayret etmişler; kı-
sacası felsefeyi, hikmeti dine hizmet edecek 
duruma getirmişlerdir. Onlar, Kur’an’daki 
hikmetleri ortaya koyarak insanları Kur’an’ın 
menbaına doğru sevketmişlerdir.

Bu yola İbn Sina ve Farabi zaman zaman baş-
vurmuş, İbn Rüşd ise daha ziyade dinle fel-
sefenin amaçlarını uzlaştırma çabası gütmüş-
tür. İbn Arabi de felsefi düşünceyle tasavvufi 
düşünceyi birleştiren bir bilim adamıdır

SONUÇ

Kısaca görüldüğü üzere tarih boyunca 
Kur’an, kişilerin veya grupların öncelikli ih-

tiyaçlarına göre farklı şekillerde tefsir edile-
gelmiştir. Aslında fıkhi yöneliş hariç hemen 
hemen bütün tefsir hareketleri için olumsuz 
tepkiler mevcut olmakla birlikte Kur’an’ı tef-
sire yönelen her ekolde (ilhadi tefsirler hariç) 
bir zenginlik ve esneklik olduğu söylenebilir. 
Bu tefsirlerde görülen farklılık veya fazlalık-
lar ise bir eksiklik değildir, aksine insanların 
her türlü ihtiyaçlarına cevap vermesi açısın-
dan onun evrenselliğini ve bir hayat kitabı 
olduğunu gösterir.

İslâm’ın kendi bünyesinden doğup dış tesir-
lerle renklenip şekillenen Kur’an tefsirlerine, 
bütün teferruatıyla zamanlarındaki ilmi ve 
kültürel faaliyetleri ve yazarın yaşadığı cemi-
yetin çeşitli durumlarını aksettiren birer ayna 
gözüyle bakılmalıdır.

Bunun için tefsirler sadece mukaddes kitabın 
bir açıklaması olarak görülmemeli,  onların 
aynı zamanda bir topluluğun sosyal, kültürel 
ve ilim tarihi için en mühim kaynaklardan 
olduğu gözlerden uzak tutulmamalıdır. Vel-
hasıl, farklı sebeplerle cemiyetlerin ihtiyaçla-
rı arttıkça yeni ihtiyaçlara cevap verecek şe-
kilde Kur’an’ı tefsir hareketlerinin de devam 
edeceği inkâr edilemez bir gerçektir. 
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rap edebiyatında en çok göze çarpan 
eser, Müslümanların, yedinci yüzyılda 

Arap çölünde Allah’ın Hz. Muhammed’e gön-
derdiğine inandıkları ve başka bir dünyanın 
/ âhiretin var olduğunu belirten Kur’an’dır. 
Bu görüş, Yahudilerin Tevratı’ndaki veya 
Hıristiyanların İncilleri’ndeki tıpkısının ay-
nısıdır. Müslümanlar, Kur’an’ı, İslâm öncesi 
Arap hikâyecilerinin anlattıkları seci’lerle kı-
yaslayarak, Kur’an’ın sahip olduğu kafiye ve 
ritim itibariyle taşıdığı edebîliğin eşsizliğine 
inanırlar. İlk dönem sûre ve bölümlerinde 
Kur’an, genel dini kavram ve düşünceleri 
tutkuyla ve güzel bir şekilde açıklar ki bu 
bile başlı başına  orijinal Arapça metinler 
arasında takdir edilmesi gereken bir gerçek-
tir. Kur’an’ın, Arap Edebiyatı’nın en büyük 
eseri olduğunu görüyoruz.1

“Kur’an” kelimesi bizatihi “okuma”, “söz 
söyleme”, “hitab etme” anlamlarına gelmek-
tedir. Güçlü, canlı bir ses olan bu kitap, 
daha çok yüksek  sesle okununca daha güç-
lü çağrışım ve anlamlar ifade eder ve gerçek 
kıymetini anlayabilmek için Arapça met-
ninden dinlemek mecburiyeti vardır. Onun 
ahenk ve kafiyesinde, belâgat ve açıklığında 
mevcut kuvvet ve etkiden, herhangi bir dile 
tercümesinin yapılması halinde, estetik an-
lamda çok fazla bir değeri kalmaz. İslâm’ın 
temeli olması ve ruhi-ahlaki meselelerdeki 
nihai otoritesi olması sebebiyle onun icra et-
tiği dini etki, gerçeğin sadece bir yönüdür. 
Müslümanlar tarafından ilahiyat, hukuk ve 

1 Microsoft Encarta 98 Encyclopedia “Arabic Literature” 
maddesi, CD. 2. 
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ilim, aynı ve bir olan şeyin çeşitli görünüşleri 
olarak mülahaza olunduğundan bağımsız bir 
talim ve terbiye elde etmede Kur’ân-ı Kerim, 
ilmî el kitabı, yani ders kitabı olarak kabul 
olunur. Ancak onun sayesindedir ki Roman 
dillerinde olduğunun aksine, Arapça konu-
şan milletlerin çeşitli diyalektlerinin birbirin-
den ayrı ve farklı diller haline gelemedikleri 
gerçeğini anlayacak olursak, onun edebiyat 
alanındaki nüfuz ve etkisini daha iyi takdir 
edebiliriz. Gerçekten de bugün bir Iraklı, 
Faslının konuşmasını tam olarak anlamada 
güçlük çekse bile, onun yazdığı bir Arap-
ça metni anlamakta hiçbir zorluk duymaz; 
çünkü Suriye Yarımadası, Mısır’da olduğu 
gibi, gerek Irak ve gerekse  Fas ülkelerinde 
de Kur’ân-ı Kerim’in örneklik ettiği klasik dil 
(fasih Arapça), pek sıkı bir şekilde titizlikle 
öğretilip kullanılır. Hz. Muhammed’in sağlı-
ğında birinci sınıf bir nesir kitap mevcut de-
ğildi. Bu sebeple Kur’ân-ı Kerim, en eski ve 
o devirden itibaren örnekliği kabul edilmiş 
en güçlü nesir kitabıdır. Onun dili, vezinli, 
seci’li ve belâgatlidir, ancak o bir şiir kitabı 
değildir. Onun seci’li metni (kafiyeli nesir), 
bugün bile muhafazakâr bütün Arapça yazan 
ediplerin bilinçle taklit etmeye çalıştığı en 
mükemmel bir örnek teşkil eder.2

Burada sıklıkla tartışma konusu olan Kur’ân-ı 
Kerim’in şiir karşısında aldığı pozisyon ile 
ilgilenmek istiyoruz. Bilindiği gibi Kur’ân’ı 
Kerim’in şiir karşısındaki tavrı genelde nega-
tif olarak bilinmektedir:  

Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman edi-
yorsunuz! (Hâkka 69/41).

Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz? 
(Tûr 52/15).

Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. 
En sonunda, kibrini yenemeyip sırt çevirdi de: “Bu 
(Kur’ân) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) 
nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka 
bir şey değildir.” (Müzzemmil 73/22-25).

2 Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi, I, 190-191. 

Biz ona (Peygamber’e) şiir öğretmedik. Zaten 
ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak 
Allah’tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur’ân’dır 
(Yâsîn 36/69).

Bu âyetlerden açıkça anlaşılan, Kur’ân’ın şiire 
karşı olumsuz bir tutum içerisinde olduğu-
dur. Fakat Kur’ân’ın genel olarak şiire yak-
laşımı, şiirin şiir olmasından çok, işleviyle il-
gilidir. Şu’arâ Sûresi’nin 221-227. âyetlerine 
bakıldığında, gerçek bütün çıplaklığıyla or-
taya çıkar. Şöyle ki:

Şeytanların ise kime ineceğini size haber vereyim 
mi? Onlar, günaha, iftiraya düşkün olan herke-
sin üstüne inerler. Bunlar, (şeytanlara) kulak 
verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Şairler(e 
gelince), onlara da sapıklar uyarlar. Onların her 
vadide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yap-
madıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? 
Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah’ı çok 
çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında ken-
dilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, 
hangi dönüşe (hangi akıbete) döndürüleceklerini 
yakında bileceklerdir (Şûrâ 26/221-227).

Burada şairlerin, Hz. Peygamber’e (a) karşı; 
İbn-i Kuteybe’nin ifadesiyle “Hz. Peygamber’i 
(a) kötülemeyi yol edinen, söz vadilerinde 
dönüp dolaşan”3 cahil, gayesiz, yüzükoyun 
giden4 bozuk karakterli5, şeytan, alçak, müş-
rik ve bâtıl değerlerle övünüp bâtıl değerlerle 
yeren kimselerin6 tavırlarıyla ilgilidir. Çünkü 
onlar, düşünce ve davranışlarında hiçbir mo-
del tanımazlar, her vadide başıboş gezinir 
dururlar. Her yeni dürtü, bunda gerçek payı 
var mı yok mu diye düşünmeden kendileri-
ni yeni bir konuda söz söylemeye iter. On-
lar heveslerine ve sevk-i tabiilerine uyarlar. 
Bundan dolayı da onlara, arzularına uyup 
şaşkına dönmüş, hiçbir hedef ve gayeleri 

3 Tefsiru Ğaribi’l-Kur’ân, s.321. 
4 el-Müfredât, s.551.
5 et-Tefsiru’l-Hadis, Nüzul Sırasına Göre Kur’ân Tefsiri, 

II/252.
6 Zâdu’l-Mesir fi ‘ilmi’t- Tefsir, VI/151.
 Tefhimu’l- Kur’ân, IV/82-83; Kur’an-ı Hakim ve Meâl-i Ke-im ve Meâl-i Ke-m ve Meâl-i Ke-

rim, II/673.  
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olmayan azgınlar uyarlar. Onlar hayal, duy-
gu ve söz vadilerinden her vadiye dalarlar.7 
Memnun olmadıkları kişinin karakterini le-
kelemede, kendisini ve atalarını alaya alma-
da utanç duymazlar.8 Bu yüzden, aynı şairin 
şiirlerinde hem Allah’a ibadeti, hem ateizmi, 
hem materyalizmi, hem ruhçuluğu, hem ah-
lakçılığı, hem ahlaksızlığı, hem fısk ve fücu-
ru, hem takvayı, hem ciddiyeti, hem şakayı, 
hem övgüyü, hem hicvi yan yana bir arada 
görmek mümkündür.9

Görüldüğü gibi, Kur’ân, şiire karşı olmak-
tan çok şairin olumsuz karakterine ve şairlerin 
İslâm mesajına karşı olmalarına karşı çıkmak-
tadır. Zaten sonraki aynı sûrenin âyetleri, 
İslâmi değerlere mensup şairlere olumlu bir 
şekilde atıfta bulunmakla, sorununun şiirle 
değil de şairlerle olduğunu netleştirmiş ol-
maktadır. Bu durumu Seyyid Kutub şöyle 
izah etmektedir: “İslâm eşyanın hakikati ile 
doğrudan doğruya ilgilenmeyi tavsiye eder. 
Bunu bırakıp da hayallerle ve boş şeylerle il-
gilenmeyi istemez. Meçhul hakikatler, hoşa 
gitmeyen ve tuttuğu yol ile uyuşmaz bir du-
rumda ise, onu değiştirmeye ve arzu ettiği 
gayenin tahakkuku uğrunda çaba sarf eder. 
Bu sebepten İslâm uçup giden vehimlere ve 
hayallere yer bırakmaz. Bu kabiliyetleri yük-
sek ideallere ve onu büyük gayesi ile uyuş-
maya sevk eder. 

Bununla beraber İslâm bizatihi şiir sanatla-
rına karşı çıkmaz. Nitekim lafzın zahirinden 
bu mana anlaşılmaktadır. Karşı çıktığı, şiir 
sanatının takip ettiği yoldur. Ama ne zaman 
ki şairin ruhu İslâm’ın rayına oturur ve esas-
larını terennüm ederek şiir ve nazım mey-
velerini verirse; bu dünya hayatında yüksek 
duyguların yerleşmesi için vaktini harcarsa, 
hayati meseleleri mevzu edinirse, durum 
farklı olur. Fakat  şiirin ruhu, İslâm’ın gaye-
sini hedef alan sabit bir yol olduğu takdirde, 
dünyaya İslâm açısından, İslâm nurundan 

7 Fi Zilâli’l- Kur’an, XI/98.
8 Celâleyn, Şu’arâ Sûresi’nin 224. âyetinin tefsiri.
9 Fi Zilâli’l- Kur’ân, XI/98-99.

bakar ve bütün bunları şiir ve nazım kalıp-
larına dökerse, işte bu gibi durumlarda şiiri 
reddetmez ve bu şekillere de cephe almaz. 
Nitekim lafızların zahirinden de bu anlaşıl-
maktadır.

Kur’ân-ı Kerim akılları ve kalpleri bu kâinatın 
harika güzelliklerine ve beşer ruhunun giz-
li taraflarına sevk etmektedir ki bu da şiir 
ve sanatının mevzuunu teşkil etmektedir. 
Kur’ân-ı Kerim’de kâinatın güzellikleri ve 
beşer ruhunun derinlikleri öyle gösterilir ki, 
şiir buna ne nüfuzu ne de berraklığıyla asla 
erişemez.10

Öte yandan, Kur’ân’ın İslâmi şiir ve Müslü-
man şairlere ilişkin getirdiği ölçülere bakıldı-
ğında, şiir ve şairlere bakış açısı genel olarak 
netleşmiş olacaktır.

Taberi, bu âyetlerin tefsirinde, söz konusu 
âyetin Hassân b. Sâbit, Abdullah b. Revâha 
ve Kâ’b b. Mâlik hakkında nazil olduğunu 
söylemiştir. Ona göre bu şairler, Peygamber’i 
(a) vasfettikleri şeyleri geri çevirmişler ve bu-
nun üzerine âyet nazil olmuştur.11  İbn Kesîr; 
bu âyete verilen bu sebeb-i nüzule itiraz ede-
rek, Mekkî olan bu sûre ve âyetlerin, sebeb-i 
nüzulünün ensardan kimi şairlerle ilgili ola-
mayacağını belirtmektedir.12

Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah’ı çok 
çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında ken-
dilerini savunanlar başkadır (Şu’arâ 26/227).

İşte bu özellikte olanlar genel kurala tâbi 
değillerdir. Bu özelliktekilerin kalbi iman 
ile dolmuş, onlar hayatlarını da İslâm yolu 
üzere tanzim etmişlerdir. Ellerinden geldiği 
kadar güzel, hayırlı işlerin peşinden koşarlar, 
sadece hayaller ve tasavvurlara oyalanmaz-
lar. Onların, zulme uğradıklarında dört elle 
sarıldıkları hakkın zaferi için sonuna kadar 
mücadele etme azimleri vardır.

10 Fi Zilâli’l- Kur’ân, XI/98-99.
11 et-Tefsiru’l-Hadis, Nüzul Sırasına Göre Kur’ân Tefsiri, 

II/252.
12 Tefsiru’l-Kurâni’l- ‘azim, Şu’arâ Sûresi 227. âyetin tefsiri.
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İslâm’ın gayesine uygun bu şiir şekillerinden 
başka, İslâmi şiir ve sanatı alanında meyda-
na koyulmuş birçok şekillerini de görmek 
mümkündür. 

Şiirin bir savunma veya saldırı aracı olması 
gerekmediği gibi İslâm’a davete vasıta olma-
sı, onu methetmesi veya İslâmi günleri veya 
kahramanlarını övmesi şeklinde olması da 
bir zaruret değildir. Yani şiirin, İslâmi şiir ola-
rak addedilebilmesi için mutlaka bu şartlara 
uyma mecburiyeti yoktur. Gecenin hafif hafif 
tüllenmesine ve sabah güneşinin nurlarının 
yayılmasına bakan bir Müslümanın, Allah’ın 
bu eserleriyle kendi bilincinde bir bağ ku-
rarak ifadeye çalışması, hakikatte İslâmi bir 
şiirdir. Güneşin, karanlıkları yutan nurlarını 
bir an için düşünmek, bununla yaratanı  ara-
sında bir bağ kurmak, İslâm’ın istediği şiiri 
ortaya koymak demektir. 

Sözün kısası; İslâm’ın, hayatın bütününü 
kapsayan, onunla çeşitli bağlar ve ilişkiler 
kuran tasavvurları vardır. Herhangi bir şiir 
bu tasavvurlardan kaynaklanırsa bu, İslâm’ın 
istediği şiir olduğu anlamına gelir.13 Bu ge-
nel yaklaşıma bağlı olarak yine aynı âyetin 
tefsirinde Mevdudi, Kur’ân’ın şiir ve şairlere 
yaklaşımını daha somut ifadelerle saptamaya 
çalışmaktadır: 

Burada şu dört niteliğe sahip şairler, yukarı-
daki azar ve eleştiriden istisna edilmektedir:

1.  Allah’a, peygamberlerine, kitaplarına ve 
Âhiret’e inananlar. 

2. Günlük hayatlarında muttaki, günahtan 
uzak ve her istediklerini söylemeyecek kadar 
ahlaki sınırlara bağlı olanlar.

3.  Edebi eserlerinde ve yaşantılarında Allah’ı 
çok ananlar, hayatlarında takva ve İslâmi şu-
uru yansıtırken, şiirlerinde şehvet ve ahlak-
sızlık temalarını işlemeleri ya da şiirleri ciddi 
hikmet ve İslâmi şuur temalarıyla yüklü iken, 
kişisel hayatlarının Allah’ı zikirden yoksun 

13 Fi Zilâl’il-Kur’ân, XI,  99-101.

bulunması olmaz. Gerçekte bu her iki hal de  
arzu edilen bir durum değildir. İyi bir şair, 
kişisel hayatında Allah’ın kendisini gördüğü-
nün farkında olan ve buna göre yaşayan; şair-
lik hüner ve yeteneğine ise Allah’tan korkan, 
Allah’a ibadet eden ve Allah’ı hiç hatırından 
çıkarmayan insanların yaşantılarını yaymak 
için kullanan kişidir. 

4. Kişisel nedenlerle başkalarını hicvetme-
yen, kişisel ırkî ve ulusal önyargılarıyla in-
tikam almaya kalkmayan ve gerçeğin des-
teklenmesi gerektiğinde edebi yeteneklerini 
zalim ve hainler karşısında savaş silahları 
gibi kullananlar. Çünkü zulüm ve haksızlık 
karşısında baş eğici ve yalvarıcı bir tutum ta-
kınmak müminlere yakışmaz.14

Fesahat ve belâgatçe i’cazın en yüksek nok-
tasında olan Kur’ân-ı Kerim, “Ben Arapların 
en fasihiyim; çünkü Kureyş kabilesindenim” 
diyen Hz. Peygamber’in kabilesi olan Kureyş 
lehçesi ile indirilmiş olup, birçok yönleriyle 
taklit edilemez bir kitaptır.15

İslâm mantalitesini yaratan kitap olan 
Kur’ân-ı Kerim, Arap edebiyatında tam bir 
yenilenmeyi; bir taraftan vezinli mısra yerine 
ölçülü ifade tekniğini koymak, diğer taraftan 
da Cahiliye kültürünü vahdaniyet devrine 
adapte edebilmek için yeni tema ve kavram-
larla yepyeni bir düşünce tarzını getirerek 
tahakkuk ettirmiştir.16

Diğer taraftan, bir nazm-ı  ilahi olan Kur’ân-ı 
Kerim’de, muhatap üzerinde daha etkili ol-
mak ve maksadı ona daha iyi anlatabilmek 
için bedi’, beyan, me’âni yönünden muhteşem 
bir belâgat sergilenmektedir. Kur’ân-ı Kerim, 
insanın akıl ve mantığına seslenirken, onun 
duygusal yönünü de ihmal etmez. Bunun 
için o, getirmiş olduğu gerçekleri çok can-
lı, etkili ve sanatkârane bir üslupla sunmak-
tadır. İşte kısaca belirtmeye çalıştığımız bu 

14 Tefhimu’l-Kur’ân, IV, 82-83.
15 “Kur’an’ı Kerim’in Nüzul Süreci İçinde Arap İleri Gelenleri ile 

Edib ve Şairlerinin Ona Karşı   Tavır ve Taktikleri”.
16 A.g.e.
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üstünlükleri dolayısıyladır ki Kur’ân-ı Kerim 
hiçbir zaman taklit edilmemiş ve ona nazire 
yazılmamıştır. Bizzat Kur’ân bütün insanları, 
kendisinin benzeri bir sûre meydana getir-
meye davet etmiş, fakat bu hususta âciz kala-
caklarını da bildirmiştir. Bu meydan okuma, 
tamamen cevapsız kalmıştır ve bugün de ya-
rın da cevapsız kalmaya mahkûmdur.17

Sonuç olarak; Kur’ân-ı Kerim özgünlüğünü 
sahibinden alan ve sahibi olan Allah Taalâ’nın 
isimlerinin yansıması bir kerîm kitaptır. Bu 
özelliğiyle beşere ait herhangi bir eserle kar-
şılaştırılması zaten mümkün değildir. Dola-
yısıyla oryantalistlerin Kur’ân-ı Kerim’i Arap 
şiiriyle ayıla bayıla karşılaştırmaları, her şey 
bir yana ontolojik olarak bile ne mümkün-
dür ne de makuldur. Birebir anlamda böyle 
bir karşılaştırma haddi aşmaktır. 

Beri yandan Kur’ân-ı Kerim; vahye alternatif 
olma iddiasını taşımayan ve vahyin insanlı-
ğa getirdiği değerlere muhalif olmayan şiiri 
karşısına değil, yanına almıştır. Bunu; gerek 
Allah Rasulü’nün (a) Hassan bin Sâbit’i dua 
ederek yanına almasından ve gerekse de Bur-
de Kasidesi’ni onaylaması ve Arap şiiriyle 
olan diğer olumlu ve destekleyici ilişkilerin-
den anlayabiliriz. 

Kur’ân-ı Kerim’in problem saydığı ve karşıt-
lığını pek çok yerde net bir şekilde vurgula-
dığı (klasik Arap şiiriyle olan) esas çatışma 
alanı, toplumsal değerleri oluşturma bağla-
mındaydı. Oysa vahiy, bunun için iniyordu. 
Toplumsal değer yargılarını oluşturma hak-
kını Cahiliyeden alarak kendisi oluşturmak 
istiyordu. Cahiliye şiiri üzerinden şairler bu 
iddiadan vazgeçince Allah’ın Rasulü (a), “Şii-
rin bir kısmı hikmettir” buyurdu. 

Anlaşılan o ki; Kur’âni değerlere bağlı kalın-
dığı sürece hangi formda yazılırsa yazılsın, 
hangi konuyu ele alırsa alsın şiir, Kur’ân’ın 
da desteğini arkasına alarak kendisini gelişti-
rebilir. Kur’ân-ı Kerim, hayatın bütün alanla-

17 A.g.e.

rında olduğu gibi doğruyu arama ve anlama 
çabası içerisinde olan şiirin de her zaman ya-
nındadır. 

Kaynakça

Celâleyn Tefsiri, el-Kur’ânu’l-Kerim CD’si, versiyon: 
6.1, SAKHR Bilgisayar. D.İ.B. tarafından meallendi-
rilmiştir,  Mısır, 191-1996.

Çantay, Hasan Basri, Kur’ân-ı Hakim ve Meâl-i Ke-
rim, nşr. Mürşid Çantay, İstanbul, 1985.

Hasan İbrahim Hasan, İslâm Tarihi, -Siyasi Dini Kül-
türel Sosyal-, I-VI, çev. İsmail Yiğit ve diğerleri, İs-
tanbul, 1985. 

İbn Cevzi, Ebu’l-Ferec Cemâluddîn ‘Abdu’rrahmân 
‘Alî b. Muhammed, Zâdu’l-Mesir fi ‘İlmi’t-Tefsir, 
I-IX, Beyrut, 1407/1987.

İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’âni’l-‘azim, el-Kur’ânu’l-
Kerim CD’si, versiyon: 6.1, SAKHR Bilgisayar. D.İ.B. 
tarafından meallendirilmiştir.

İbn Kuteybe, Ebu Muhammed ‘Abdullah b. Muslim, 
Tefsiru Ğaribi’l-Kur’ân, thk. Ahmed Sakr, Beyrut, 
1398/1978.

İzzet Derveze, et-Tefsiru’l-hadis, Nüzul Sırasına 
Göre Kur’ân Tefsiri, I-VII, çev. Ahmet Çelen ve diğer-
leri, İstanbul, 1997.

Mevdudi, Ebu’l-A’lâ, Tefhîmu’l Kur’ân, I-VII, çev. Mu-
hammed Han Kayanî ve diğerleri, İstanbul, 1991. 

Seyyid Kutup, Fi Zilâl’il-Kur’an, I-XVI, çev. Bekir Kar-
lığa ve diğerleri, İstanbul, tz. 

Tülücü, Süleyman, “Kur’ân-ı Kerim’in Nüzul Süreci 
İçinde Arap İleri Gelenleri ile Edib ve Şairlerinin Ona 
Karşı Tavır ve Taktikleri”, Tebliğ, Bilgi Vakfı 1. Kur’ân 
Sempozyumu, Ankara, 1994.



106

Varoluşumuzun anlam ve amacı

Varoluşumuzun anlam ve amacını, 
efradını câmi ağyârını mâni bir kapsamlılık 
ve bütünlük içinde en üst perdeden temsil 
ve ifade eden kavram “ubudiyet” kavramıdır. 
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Rabb’imiz, “Ben 
görünür görünmez, bilinir bilinmez tüm 
iradeli varlıkları sadece bana kulluk etsinler 
diye yarattım” (Zâriyât Sûresi 51/56)1 buyu-
ruyor, yine “(Müminlere) De ki: Eğer duanız 
olmasaydı Rabb’im size niçin değer vere-
cekti ki?” (Furkan Sûresi 25/77) buyurarak 
dikkatimizi varlığımızın, dolayısıyla hayatı-
mızın anlamına çekiyor. Bu öyle mutlak bir 
mana ve hakikat ki, şu çarpıcı misal bunu 
en etkin bir şekilde bize hissettirmekte ve 
fark ettirmektedir: ”Allah Rasûlü, kul-nebi 
veya sultan-nebi olmak arasında muhayyer 
bırakıldı. O (s), Cebrâil’in (a) işaretiyle teva-
zu gösterip “kul-nebi” olmayı seçti. Demek 
ki, “ubudiyet” kavramı, nübüvvet ve risalet 
mertebesini de içine alan en üst kavram ve 
makamdır. Şahadet getirirken de bunu so-
mut olarak görebiliyoruz, “Eşhedu enne 
Muhammeden Abduhu ve Rasuluhu” yani 
kulluk unvanı öne alınmış. Hz. Ali efendi-
miz şu vecizesiyle bu manayı duygularımıza 
âdeta içirmektedir: “Ya Rabbi! Senin bana 
‘Rabb’ olman benim için övünç kaynağı ola-
rak yeter, benim de Sana kul olmam yine 
benim için izzet ve şeref olarak yeter. Sen 

1 Metinde verilen âyet mealleri, Mustafa İslâmoğlu hocamı-
zın Hayat Kitabı Kur’an: Gerekçeli Meal-Tefsir adlı eserin-
den aktarılmıştır.

D E N E M E

Ubudiyetimizin 

Kurumsal Yapılarımızla Münasebeti

Ubudiyetimizin ikmal ve 
itmamı için oluşturulan 

kuruluşlara yapılan her türlü 
samimi katkı, ibadet değeri 

kazanır. Zira, usûlüne uygun 
olarak allah için yapılan 

bütün faaliyetler ibadettir.

ÖMER BAYAR

İstanbul Genç Osman Vakfı Müdürü
omer_bayar44@hotmail.com
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Azimüşşân tam benim sevebileceğim gibi bir 
ilâhsın, Sen de beni tam sevdiğin gibi bir kul 
eyle.”

Tüm ilâhî vahiyler, ubudiyetin hakikatini 
temsil eder ve bunun ilkelerini tâlim buyu-
rur. Tüm nübüvvet müesseseleri de bunun 
pratik boyutunu temsil eder ve örneklik 
oluştururlar. Allah’a (c) kulluğu ete kemiğe 
bürüyerek hayata dönüştürürler. Bir tanım-
lama çerçevesinde ubudiyet, “Korku ve say-
gının kemaliyle en güzel bir edep ve terbiye 
dairesinde Allah’a boyun eğmek, itaat etmek 
ve teslim olmaktır” ve Kur’an-ı hakîm, tüm 
insanlığı muhatap alan şu hitabıyla, her in-
sanı yaratılışının hikmetine, anlam ve ama-
cına davet etmektedir: “Ey insanlar, sizi ve 
sizden öncekileri yara-
tan Rabb’inize kulluk 
edin, umulur ki takvaya 
(sorumluluk bilincine) 
erersiniz” (Bakara Sûresi 
2/21).

Tüm ibadetlerin bir ferdî, 
bir de sosyal boyutu var-
dır. Ferdî boyutu, namaz 
temsil eder ve insan-Allah 
ilişkisini düzenler; sosyal 
boyutu da zekât temsil 
eder ve insan-toplum iliş-
kisini düzenler. Biri tevhidi diğeri de adale-
ti hedefler. Fakat şurası vurgulanmalıdır ki, 
ibadetlerin ferdî ve ictimai yönleri ve yüzleri 
birbirini tamamlayan, besleyen, iç içe geçmiş 
mülâyemet bağımlılığı olan bir bütündür. Bu 
bağlamda ferdî olan ayrıca sosyal olanı ve 
yine sosyal olan da ferdî olanı temsil eder ve 
içerir. Fakat buna ilaveten öyle tamamlayıcı 
bir boyut da var ki onun eksikliği veya yok-
luğuyla özgün bir ubudiyet iddiası, düşün-
cesi mümkün olmaz. O da kelimenin tam 
anlamıyla Allah’ın (c) derdini/davasını dert 
ve dava edinmek… Bu aykırı ifadeyi yanlış 
anlaşılmaya mahal vermemek için şöyle aça-
biliriz:

Allah’ın (c) davası demek, O’nun çok büyük 
bir önem ve değer atfettiği bir muradı demek-

tir. O murad-ı ilâhiyi de Rabb’imizin sonsuz 
ve sınırsız rahmeti, şefkati, sevgisi ve kulla-
rına olan ilgisindeki cömertliğinde aramak 
lazım. Tüm vahiyler ve elçiler işbu mücerret 
mananın en müşahhas göstergeleri ve ifadele-
ridir. Nihayetinde şöyle toparlayabiliriz:

Allah’ın (c) murad-ı ilâhisi kullarıyla arasın-
daki buluşma ve kavuşma yollarının veya 
iletişim kanallarının açık tutulmasıdır, diye-
biliriz. İnsanla Allah, hâlık ile mahlûk arasın-
daki iletişimin veya ilişkinin ilâhî tarafını işte 
tüm vahiyler, elçiler ve dinler temsil etmek-
tedir. Dolayısıyla Rabb’imizin kulları adına 
hoşlanmadığı ve büyük bir öfkeyle karşıla-
dığı şey, kendisiyle kulları arasındaki iletişim 
kanallarının tıkanması, köprülerin yıkılması 

ve engellerin konulma-
sıdır. Onun için cihadın 

en özgün tarifi, ‘insanlarla 
Allah arasındaki engelle-
rin ortadan kaldırılma-
sı için verilen mücadele’ 
şeklinde yapılmıştır. Şu 
âyet-i kerime ile devam 
edelim: “Eğer siz Allah’ın 
dinine yardım ederseniz 
Allah da (c) size yardım 
eder ve ayaklarınızı sabit 
kılar” (Muhammed Sûresi 

47/7). Buradaki ‘Allah’ın dini’, O’nun yu-
karıda anlattığımız muradıdır. Bizden talep 
edilen yardım şekli ise insanlarla İslâm’ın, 
Kur’an’ın buluşmasına, tanış biliş olması-
na vesile olmaktır ki, (İslâm’la insan, et ile 
tırnak, can ile beden, tohum ile toprak gibi 
birbirinin olmazsa olmazlarıdır, bunlar bir-
birini arayan iki sevgili gibidirler), diğer yö-
nüyle varsa engelleri ortadan kaldırmanın 
mücadelesini vermektir. İşte bu yaklaşım bu 
ilâhî talebe karşılık en olumlu bir tavır sahibi 
olmak, dünya ve âhiret saadet ve selametimi-
zin çatısını oluşturmaktadır. 

Şimdi tüm bu açıklamalarımızdan sonra şöy-
le düşünebiliriz sesli olarak: Eğer biz Allah’a 
yardım etmezsek Allah da kurtuluşumuz 
için gerekli olan ubudiyet sorumluluğumu-
zu yerine getirmede bizi desteksiz bırakır ve 

 “YA RABBİ! SENİN BANA ‘RABB’ 
OLMAN BENİM İÇİN ÖVÜNÇ 
KAYNAĞI OLARAK YETER, BE-

NİM DE SANA KUL OLMAM 
YİNE BENİM İÇİN İZZET VE 
ŞEREF OLARAK YETER. SEN 

AZİMÜŞŞÂN TAM BENİM SEVE-
BİLECEĞİM GİBİ BİR İLÂHSIN, 
SEN DE BENİ TAM SEVDİĞİN 
GİBİ BİR KUL EYLE.” (HZ. ALİ)
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başarısızlığa mahkûm eder. Bunu kurtuluşa 
ilişkin ilâhî bir yasa olarak da algılayabiliriz. 
Allahu a’lem.

Kurumsal İlgiye Dair

Bir kurumun (vakıf, dernek, cemaat vb.) va-
roluş anlam ve amacı, onu kuran ve temsil 
eden insanların varoluş anlam ve amaçların-
dan ilgisiz ve bağımsız düşünülemez. Yuka-
rıda varlığımızın anlamını, yaratılışımızın 
amacını, ubudiyet merkezî kavramı etra-
fında özetlemiştik, dolayısıyla özü itibarıyla 
bir araç olarak bu kurumlar ubudiyetimizin 
ikmal ve itmamı için fonksiyonel bir işleve 
sahip vesilelerdir. Bu manada kurumun işle-
vine ve işlerliliğine yönelik her türlü sami-
mi katkılar ve atılan adımlar, ibadet değeri 
ve hükmü kazanır. Zira, usûlünce Allah için 
yapılan bütün faaliyetler ibadettir.

Kurumsal Analizler

Aslında vakıf, dernek vb. kurumsallaşma 
araçları, akide, amaç, usûl ve eylem ortak pay-
dalarında, duygu, düşünce ve eylem birliği 
ve bütünlüğü oluşturmuş kişilerin, değerler 
dünyasını, değerler sistemini yaygınlaştırma-
ya, genişletmeye ve daha büyük kitlelere be-
nimsetmeye matuf hedefleri gerçekleştirmek 
için ihtiyaç duydukları bir usûl ve araçtır. Bu 
ve bu gibi araçlar bu ortak çabaları ve buluş-
maları disipline ve organize eder.

Kurum, bir dava etrafında birleşmiş bütün-
leşmiş insanların bir hedefe yönelmiş, fakat 
her biri farklı bir alana özgülenmiş ve konuş-
landırılmış hizmet ve eylem alanlarını kendi 
tüzel kişiliğinde veya aynasında sistematize 
ederek bütünleyip yansıtan bir aygıttır. Ay-
rıca çok önemli bir boyut olarak kurum her 
türlü kişiselleş/tir/me temayül ve teşebbüsle-
rini mahkûm eden ve kişilere toplumsal bir 
benlik bilinci kazandıran, birtakım kodlar 
üzerinden, ortak, sosyal bir davranış tarzını, 
yaklaşım biçimini, iletişim dili olarak veren 
bir müessesedir. Kurumlar (vakıf, dernek, 
devlet, cemaat) toplumsal aktiviteleri kendi 
amaçlarına uygun olarak organize eder ve 
düzenler. Sosyal hedefler ve projeler, sosyal 

ve toplumsal yapılar ve oluşumlarla gerçek-
leştirilir, sosyal yapılar da kurumsal araçlarla 
disipline ve organize edilir.

Kurum ve kurumsallaşma, birey ve birey-
selleşmenin toplum ve toplumsallaşmaya 
dönüştüğü / dönüştürüldüğü bir merkez ve 
işleyiş sürecidir.

Temsiliyet ve Sonuçları Üzerine

Tüzel bir kişilik olarak, bir kuruma/yapıya 
hayatiyet veren (canlı bir aygıt gibi) akıl ve 
ruh kazandıran, iradî bir haysiyet kazandırıp 
misyon, vizyon ve aksiyon sahibi kılan şey, 
insandır. Dolayısıyla insan unsuru en temel 
birincil, kurucu, yapıcı unsur ve aktördür. Bu 
manada kurum kendini temsil eden ve doğu-
ran efendilerinin, vesayeti ve velayeti altında 
olduğu insanların aynasıdır. İnsanı merkez-
den alarak, bağlamdan kopararak yapılacak 
her türlü kurumsal kritik ve değerlendirme, 
boş, değersiz ve anlamsız bir çaba olacaktır. 
Övülen yerilen, kazanan kaybeden, ilerleyen, 
gerileyen, yücelen, alçalan, büyüyen, geniş-
leyen, küçülen, daralan vs. kurum değil in-
sanlar olacaktır. Dolayısıyla misyonsuz, viz-
yonsuz, aksiyonsuz, sorumsuz ve disiplinsiz, 
ciddiyetsiz ve samimiyetsiz, bu ve bu gibi an-
lamlarda yetersiz ve ehliyetsiz kişilerin bina 
ve inşa edeceği kurum, ‘kurum’ olmayacak-
tır. Bütün eşyanın tâbi olduğu doğma, geliş-
me, büyüme ve olgunlaşma süreçlerine ku-
rumlar da tâbidir, dolayısıyla kurumu temsil 
eden insanların, tüm bu istikrar ve gelişim 
süreçlerinden, bağlamlarından kopuk olma-
ları halinde kurum, doğan fakat gelişmeyen, 
büyümeyen, olgunlaşmayan bir çocuk, mey-
ve vermeyen bir ağaç gibi olacaktır.

Usûl ve Yönteme İlişkin 

“Vusûlsüzlük usûlsüzlüktendir”, maksada 
eremeyiş yolu yordamı bilmeyiştendir, “Eğer 
gideceğin yeri bilmiyorsan her yol seni oraya 
çıkarır” veya rotasını bilmeyen gemiye hiçbir 
rüzgârın faydası olmaz…

Gaye ve hedef bilinciyle bizi donatıp sorum-
luluklarımızı yükleyerek; sonucunda, şe-



109

Kur’ani Hayat
KASIM’09
SAYI 9

ÖMER 
BAYAR

Ubudiyetimizin Ku-
rumsal Yapılarımızla...

ref, izzet, saadet, selamet, rahmet ve rızaya 
nail olacağımız bir mukaddes ilâhî davaya 
bizi hizmetçi kılan Rabb’imiz, yolumuzu ve 
usûlümüzü de vaz’etmiş, ilâhî gayenin meş-
ru vasıta ve sebeplerini de talim etmiştir. 
Rabb’imiz bile ilâhî yaratışında ilkeli, planlı 
ve programlı bir üslûp kullanarak bize örnek 
oluşturmuş, bizleri terbiye etmiştir. Kitabı-
mız Kur’an-ı hakîm, bu bağlamda hem gaye-
mizi ortaya koymuş hem de gayenin gerçek-
leşmesini mümkün kılacak projeler sunmuş; 
yol haritamızı bizlere vermiştir. Örnek ola-
rak, ilâhi bir inşa projesi olan vahyin muha-
taplarında gerçekleştirmek istediği hedefler 
ve projeler olarak, tasavvurun inşası, aklın 
inşası, kişiliğin ve hayatın inşası, asr-ı saadet 
modelli bir toplum ve medeniyet inşası, yer-
yüzünün imar ve inşası vb…

Araçlar ve Gereçler

Önce insan!.. “İnsan mimar olabilecek çapta 
tasarlanmış ilâhî bir mimaridir.”2 Önce insan, 
ama nasıl bir insan!!? Tabii ki Kur’an’ın inşa 
ve imar ettiği, İslâm’ın ıslah ve terbiye ettiği; 
ilim, amel ve ihlâsla donanmış insan… Kişi-
lerden sonra ilkelerle temsil edilen nübüvvet 
müesseselerinin (ki insan yetiştirme kuru-
mu/atölyesidirler) eğitim ve terbiye süreçle-
rinden geçmiş, kimliğini bulmuş, kişiliğini 
oturtmuş, arınmış, muvahhit ve kâmil insan; 
temsil kabiliyetine mazhar olmuş, ehliyetli 
ve liyakatli mümin insan... Peki biz böyle 
yetkin, böyle mücehhez bir yeterlilikte mi-
yiz? Var mı böyle bir iddiamız? Yoksa, o za-
man şu süreçleri kendimize yol edinmemiz 
gerekiyor:

1) İlmin, hikmetin, irfanın kazanılması için 
talim (okumanın her türü),

2) Davranışın/ahlâkın kazanılması için terbi-
ye/tedip, 

3) Kişiliğin/şahsiyetin kazanılması için tezki-
ye, arınma, saflaşma…

Topluma ve medeniyete dair projelerimizi ve 

2 Mustafa İslâmoğlu, Hayatın Yeniden İnşası İçin, Düşün Ya-
yınları, İstanbul 2002.

hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz, sonuçta 
yetişmemize, gelişmemize ve niteliksel ola-
rak etkinleşmemize bağlı… Zamana hâkim 
ve müdahil olan tarihin kurucu aktörleri 
hep böyle kadrolar olmuştur. Buradan şim-
di ve buradamızla ilgili olarak çıkaracağımız 
şey şu: Kendi içimizde beraberce, fert olarak 
nitelik ve etkinliğimizi artıracak çalışmalar 
yapmamız, kaçınılmaz olarak ödememiz ge-
reken bir bedeldir. Eğer hem yalnızken hem 
de toplu halde kendimizi merkeze alıp ön-
celikli olarak kendimizi hedefleyip bir şeyler 
yapmayacaksak, yerinde sayan bir yürüyüşe 
talim etmeye mahkûm kalırız, ”Bizim oğlan 
bina okur, döner döner yine okur” misali…

Araç ve gereçler kısmının başına koyduğu-
muz insan unsuru, bu bağlamda hem gayesi-
nin aracı hem de aracının gayesidir; farklı bir 
deyişle, insan kendisini kazanmak için yine 
kendisini kullanmak zorundadır. Bu manada 
gelin hem kendimizi hem de birbirimizi kul-
lanalım, hayırlı olur, hoş olur, feyz ve bereket 
olur. Ama kimse kusura kalmasın, bu bizim 
arzularımıza da bırakılmış bir tercih konusu 
değildir. Nasıl mı? 

“Şüphesiz Allah, davası uğrunda sanki 
yekpâre çelikten bir bina gibi saf disiplini içe-
risinde savaşanları sever” (Saf Sûresi 61/4).

“Ve Allah’a, onun elçisine tâbi olun ve birbi-
rinizle didişmeyin! Sonra direncinizi yitirirsi-
niz, rüzgârınız da kesilir. Kesinlikle direnin, 
unutmayın ki Allah direnenlerle beraberdir” 
(Enfal 8/46).

“Nitekim küfre saplananlar (da) birbirleriyle 
dayanışma içindedirler ancak, siz de böyle 
yapmadıkça yeryüzünde zorbalık ve büyük 
bir baskı hâkim olacaktır” (Enfal 8/73).

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın 
ve birbirinizden ayrılmayın…” (Âl-i İmrân 
3/103). 

“Erdem ve takvada birbirinizle dayanışma 
içinde olun, günahkârca kötülük ve düşman-
lıkta değil; artık Allah’a karşı sorumluluğu-
nuzun bilincinde olun, çünkü Allah’ın cezası 
pek çetindir” (Maide Sûresi 5/2). 
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“Söylenecek bir şey daha kaldı ama; onu 

sana bensiz olarak Ruhu’l- Kudüs söylesin!” 

Mevlânâ

Edebiyatçıların; ‘içe, gönle doğan şey’ anla-
mında sıkça kullandıkları ilham kavramına 
sözlükler, dinbilimsel karşılığı olarak da, 
‘Tanrı’nın, peygamberlerin yüreğine doldur-
duğu tanrısal âleme özgü duygu ve düşün-
celer’, anlamını verir. Kelimeye verilen bu 
anlamlar, vahiyle ilhamın özdeşliğini göster-
mesi bakımından önemlidir. Sözlükçülerin 
bu iki kavramı özdeşleştirmelerinde birçok 
haklı gerekçeleri vardır. Zira vahyin ve ilha-
mın asıl anlamı, yan anlamları, çağrışımları 
üzerinde binlerce yılın birikimi vardır.

Aslında ilhama, ‘içe, gönle dolan şey, esin’ 
anlamı verilmesi, kavramın sahip olduğu 
binlerce yıllık vahyî çağrışımın üzerini ört-
mek yönünde bir işlev görmektedir. Bunun-
la birlikte, vahiy çağrışımı her zaman silik-
leştirilmeye çalışılsa da alttan alta ‘Tanrısal 
boyutun’ imâ edilmesine özen gösterilmiş-
tir. Çünkü insanın içine, gönlüne bir şeyin 
doğması açıktır ki harici, insanın dışındaki 
başka bir faille iletişime geçmek sayesinde 
mümkündür. 

Edebiyattaki, tanrısal boyutu da ihmal edil-
meyen ilham anlayışının kaynağı elbette 
mistisizmdir. İlhamın vahiyle özdeşleştiril-
mesi fikrini Şiî/Bâtınî geleneğe borçlu ol-

K U R ’ A N  v e  S A N A T

İlham: 
Gayba Uzatılan Merdiven

HZ. ALİ’YE ATFEDİLEN 

BİR SÖZE GÖRE, KUR’ÂN 

ÂYETLERİNİN ZÂHİR, 

BÂTIN, HAD VE MATLA’ 

OLMAK ÜZERE DÖRT 

MANASI VARDIR.  

CEMAL ŞAKAR
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İlham: Gayba 
Uzatılan Merdiven

duğumuzu biliyoruz. Zâhir/bâtın ayrımının 
zorunlu olarak doğurduğu ilham kavramı; 
daha çok bâtına dair bilgiye ulaşabilmenin 
tek yolu gibidir. Bâtınîlere göre, varlıkta ol-
duğu gibi Kur’ân’da da zâhirî ve bâtınî taraf-
lar vardır. İşte bu ayrım İslâm düşüncesinin 
yol ayrımlarından biri olmuş ve bu kavşak-
tan birçok anlayış doğmuştur.

Zâhirde sorun yoktur; çünkü açıktır, biline-
bilirdir. Ama bâtını bilmenin yolu pek müş-
küldür, bu nedenle de her zaman bir bilene 
ihtiyaç vardır. Şiî geleneğinde Allah’ın huc-
ceti olarak kabul edilen 
manevi varisler, işte tam 
da bu ihtiyaca cevap 
verirler. Onlar Allah’ın 
emînidirler, Allah adına 
insanlara cevap verirler ve 
insanlar onların vasıtasıy-
la Allah’a yaklaşabilirler. 
Onlar Kur’ân’ın gizli an-
lamları için varlığı zorun-
lu rehberler, mürşitlerdir; 
Kur’ân’ın kayyımıdırlar. 
Nübüvvet/velayet tartış-
malarını da doğuran bu 
yaklaşıma göre, iki kav-
ram arasındaki fark sadece 
şeriat getirip getirmemeye 
kadar indirgenmiştir; tıp-
kı vahiyle ilham arasındaki farkın sadece bil-
giyi getiren meleğin görünüp görünmemesi-
ne kadar indirgenmesinde olduğu gibi. 

Bâtınîlere göre teşri’î nübüvvetin kapanma-
sından sonra ancak ilham ve keşf ile bilme 
yolu açık kalmıştır. Aslında insanın idrakine 
kapalı, onun idrakini aşan şeylere yönelik bu 
tecessüsün kışkırttığı bilme iştiyakı, ilham ve 
keşf yolunu zorla açmaktadır. Çünkü gaybî 
olana yönelik bu iştiha, peygamberliğin de 
sona ermesiyle birlikte çaresiz kalmış ve ça-
resizliğini velayet yoluyla izale etmek için 
yol aramak zorunda kalmıştır. Şiî gelenekte 

Hz. Ali’nin Hz. Peygamber’den tevarüs etti-
ğine inanılan bu bâtınî bilgi; velayet yoluy-
la ‘imam’lar tarafından teselsülen tevarüs 
edilmektedir. Sahip olanı otorite kılan, onu 
seçkinleştiren bu bilgi, ancak ilham ve keşf 
marifetiyle elde edilebilmektedir. Hz. Ali’ye 
atfedilen bir söze göre, Kur’ân âyetlerinin 
zâhir, bâtın, had ve matla olmak üzere dört 
manası vardır. İbnü’l-Arabî’yse bu sözü ha-
dis olarak rivayet eder ve bu hadisin mana-
sını Hz. Peygamber’den keşf yoluyla aldığını 
söyler. Allah’ın ancak seçtiği kullarına birta-
kım sırları ve nurları anlamayı nasip ettiği-

ni imâ eden bu anlayışa 
göre; Allah seçkin kulla-

rına gaybî nurlarını açar; 
onlar bu konulara vâkıf 
ve muttali olurlar. Elbette 
bu vukufiyet ilham ve keşf 
yoluyla olur. Onlar da bu 
ilhamla Hak’tan konuşur-
lar; O’nun sırlarını ehline 
haber verirler, işaret eder-
ler, açıklarlar. Onların her 
yaptığında ve söylediğin-
de hüküm Allah’a aittir. 

Gaybî olanı bilmenin te-
cessüsüyle kıvrananlara, 
tek çıkar yol olarak takdim 
edilen ilham ve keşf yolu, 

tasavvufî öğretide öylesine istismar edilmiş-
tir ki, yazdıkları metinler kimilerine fetih 
olarak gelir; kimilerine fısıltı olarak; rüyada 
olduğu gibi verilenleri, Hz. Peygamber’in 
hatta Rûhu’l-Kudüs’ün kelime kelime dikte 
ettirdiklerini de unutmamak gerekir. Elbet-
te böylesi bir tutum sadece tasavvufî öğreti 
için geçerli değildir; tasavvuf edebiyatında 
da bolca örneklerini gördüğümüz ilham sa-
ğanağı o kadar istismar edilmiştir ki, eserin, 
kendisine satır satır, noktasına virgülüne ka-
dar yazdırıldığını iddia edenlerden tutun da 
suhuf olarak verildiğine kadar birçok örnek 
bulmak mümkündür. Kur’ân gaybî konula-
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ra yönelik bu iştihayı, “Ne yani, onlara özel 
(göklere uzanan bir) merdiveni var da orada 
olup biteni mi dinliyorlar? Öyleyse, haydi açık 
ve inandırıcı delillerle birlikte dinlediklerini ge-
tirsinler de görelim!” (Tûr, 52/38) gibi birçok 
âyette reddetse de, onlar bu reddiyelerde de 
bâtınî bir boyut bularak ‘aşırı-yoruma’ git-
mekte bir sakınca görmezler.  Ancak burada 
tuhaf olan, sahip oldukları bu bâtınî bilgiyi 
sadece ehline açmalarıdır. Ehl-i bâtından 
olmayanların anlayamayacağını söyledikleri 
bu bilgiyle dinin vaz’ında mündemiç gör-
dükleri bilginin yarısını 
gizlediklerinin farkında 
bile değildirler.

Bu yazıda amacımız ehl-i 
bâtının ilham ve keşf anla-
yışını teşrih etmek ve so-
nuçları üzerinde durmak 
değildir. Edebiyatın temel, 
vazgeçilemez argümanla-
rından biri haline gelen bu 
sorunu hatırlamaktan iba-
rettir. Çünkü Mekke müş-
rikleri de benzer iddialara 
sahiptiler ve bu iddialarından dolayı da Hz. 
Peygamber’in tebliğini şiddetle reddetmiş-
lerdi. Onlara göre, Hz. Peygamber de İslam 
öncesi dönem Arap şairleri gibi ‘mecnun’du; 
onun da özel cinleri vardı ve cinlerin getirdi-
ği fısıltıları âyet olarak tebliğ ediyordu.

Bilindiği gibi şairlik ve kâhinlik Cahiliyye 
döneminde bir statüydü ve onlar bu statü-
lerini mecnunluklarından dolayı alıyorlardı. 
Mecnun, bir cinnin özel olarak, kendisi için 
seçtiği kişiye denirdi. Cin zaman zaman gelip 
şaire ilham verirdi. Bu ilişki öylesine özeldi 
ki, şairin özel cinni onun halilidir, yani dos-
tudur ve şair ona özel bir isim de koyardı. 
Buradan itibaren İzutsu’nun Kur’ân’da Allah 
ve İnsan kitabından mülhem devam edelim: 
Şair bu cinnin ilhamını yukarıdan, mesela 
gökten aşağı gelen bir şey (ses) şeklinde his-

sederdi. Şiir ilhamının bu özelliğini anlatmak 
için genellikle aşağı inme manasına gelen 
‘nüzul’ kelimesi kullanılırdı. Elbette böyle-
sine ‘seçilmiş’ birinin kabilesindeki statüsü 
de oldukça yüksekti; cinninden aldığı özel 
bilgiden dolayı kabilede sözü dinlenen hatta 
toplumsal ve bireysel sorunların kendisine 
götürüldüğü bir hakemdi. 

Mekke müşriklerinin gözünde Hz. Peygam-
ber, görülmez âlemin bilgisine sahip olduğu-
nu iddia eden biriydi. Bu bilginin tabiatüstü 
bir varlık tarafından indirildiğini söylüyor-

du. Bu tabiatüstü var-
lık, Allah olsun, melek 

olsun ya da şeytan olsun 
onlara göre neticede pek 
fark yoktu; çünkü neti-
cede hepsi cindi: “Bir de 
O’nunla görünmez ve ruha-
ni varlıklar arasında bir soy 
bağı vehmettiler” (Sâffât 
37/158). Bir anlamda Hz. 
Peygamber’le cahiliye şii-
rinin aynı kaynaktan bes-
lendiğini imâ ediyorlardı. 

İşte bu imâ, ehl-i bâtının ilhamla vahyi öz-
deşleştirmesinden farklı değildir. Bir farkla 
ki; ehl-i bâtın, vahyin ve ilhamın kaynağını 
Allah olarak görür; Cahiliyye ise tabiatüstü 
varlıklar olarak telakki ediyordu. Bu bağ-
lamda “Sana ruh hakkında soruyorlar” (İsra 
17/85) âyeti manidardır. İslâmoğlu Meal’inde 
mezkûr âyete, ‘vahyin insan idrakine kapalı 
sırlarla dolu kaynağı’ şeklinde dipnot düşer. 

Kur’ân’da, “Dahası ben size, ‘Allah’ın hazineleri 
benim gözetimimdedir’ demiyorum; görünmezin 
bilgisine sahip de değilim. Üstelik asla ‘Ben me-
leğim’ de demiyorum”(Hud 11/31) diye pey-
gamberlerin dahi gaybı bilemeyeceği açıkça 
beyan edilip gaybın insan idrakine kapalı, 
onun idrakini aşan bir şey olduğu, “De ki: 
‘Göklerde ve yerde Allah’tan başka hiç kimse, id-
raki aşan hakikatleri asla kavrayamaz” (Neml 
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27/65) âyetinin ve buna benzer birçok âyetin 
açık bürhanıyla defaatle vurgulanmışsa da, 
insanlar sürekli olarak tecessüslerine yenik 
düşmüşler; hatta bu gibi apaçık âyetlerde de 
bâtınî bir yan bulup îşarî bir dille âyetin an-
lamını alabildiğine müphemleştirmişlerdir.

Burada sadece atıflarla hatırlamaya çalıştı-
ğımız ilham-vahiy özdeşliği ve mecnunlara 
gaybî haberlerin indirilmesi, bilginin kayna-
ğıyla ilgili temel bir problematiktir. Bilgi ilahî 
bir kaynaktan beslendiği müddetçe peşinen 
hakkı dile getireceği için sorgulanamaz bir 
niteliğe bürünmekte ve meşrulaşmaktadır! 
Dolayısıyla böyle bir bilgiye sahip olanlara 
da kıymet biçilemez bir statü sağlamaktadır. 
Bugün modern edebiyatımızda bile rahatlık-
la görebileceğimiz ilham vurguları, yazımızın 
başında da belirttiğimiz gibi ‘içe doğan şey, 
esin’ anlamı öncelenerek kullanılsa da, böy-
lesi üdeba hiçbir zaman kavramın binlerce 
yıllık yükünden vazgeçmez. Bu vazgeçmeyişi 
onların söyleşilerinde bulmak mümkündür: 
Hiç düşünmediği bir konuyu birkaç günde 
yazıvermiştir; okumak düşünmek beyhude-
dir, ona veriliyordur… filan. 

Ehl-i bâtın için ilhamın, keşfin anlaşılabilir 
yanları vardır. Çünkü onlar zühd, riyazet, 
zikir, çile gibi bazı pratikleri deneyimlemek-
tedirler. Bu deneyimler neticesinde de birta-
kım ‘psikolojik haller’ yaşamaları olağandır. 
Burada garip olan böylesine bir bağlanma ve 
deneyimden uzak olan modern yazarların 
-ki bunların bazıları Müslüman bile değil-
dir- sanki İbn Arabî’ymiş gibi, Mevlânâ’ymış 
gibi yaparak metinler üretmeleridir. Müşteri-

si bol olan aşk pazarı; mistisizmin esrar dolu 
îşarî dili; tabiatüstü kimi müdebbir güçlerin 
tasarrufta bulunduğu fantastik hülyalar her 
zaman ‘…mış gibi’, ‘…miş gibi’ yapan yazar-
ları cezbetmektedir. 

Hakikati öldüren postmodern dünyanın; ger-
çekliği kötülemesiyle birlikte, imgeden imge 
üreten yüksekgerçeklik marifetiyle kurduğu 
simülasyon, aslına bakılırsa bu gibi seçkin 
yazarların ‘…mış gibi’, ‘…miş gibi’ yapan 
metinlerini beslemektedir. Onlar, yüzlerce 
yılın hatıralarıyla yüklü metinleri önüne ko-
yup oradan yeni metinler üretmekte; bunu 
yaparken de sanki ‘kendisine verilmiş’ gibi, 
‘yazdırılmış’ gibi yapmakta hiçbir sakınca 
görmemektedirler. Hakikatin değerleri belir-
leme hakkının çoktan yok sayıldığı postmo-
dern bir dünyada; metnin gerçeklikle teka-
büliyeti keyfiyetinin sorgulanamazlığından 
aldıkları cesaretle postmodern yazarlar, bü-
tün tarihsel birikimi sadece ürettikleri mala 
müşteri bulabilme telaşıyla rahatlıkla bir 
malzeme mesabesine indirgeyebilmektedir-
ler. Bunu başarabilmelerinin bir yolu da il-
ham ve keşif iddiasından geçmektedir. Statü 
ve çıkar sağlamanın, kendilerini seçkinleştir-
menin kısa yolu…

İnsanın idrakine kapalı, onun idrakini aşan 
şeylere yönelik bu tecessüsün kışkırttığı bil-
me iştiyakı, ilham ve keşf yolunu zorla aç-
maktadır. Çünkü gaybî olana yönelik bu 
iştiha, peygamberliğin de sona ermesiyle 
birlikte çaresiz kalmış ve çaresizliğini velayet 
yoluyla izale etmek için yol aramak zorunda 
kalmıştır. 
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Akşam kente bir Meryem gibi girer
Bir çocuk kutsal bir çocuk doğurur gibi
Her yönden bir ses yükselir bu karanlık nedir
Kurban kesilirkenki karanlık
İbrahim’in bıçağındaki karanlık loşluk aydınlık
Keskin ışık
İsmail
İsmail bir çocuk başından serçe geçen
Mavi bir gül nöbeti sertçe geçen
Omzundan arşlar dökülen

“Köpük, Şiirler III.”
___________

Yürüyen İsmail’i göreceksin babasının yanında
Susamış kertenkeleye acıyan
Kendi alınyazısının ötesinde
Ve İbrahim sırtına bir kuş gibi konmuş gelecek
zaman

“Dördüncü Ayin, Ayinler.”
___________

Kardeşim İbrahim bana mermer putları
Nasıl devireceğimi öğretmişti

“Hızırla Kırk Saat-2, Şiirler I.”
___________

Kudüs’te
Hazırlandı kaya
Yerden yükselmeye bir parça
Ata binen süvariye
İlk dayanak ve ilk adak
Şehit gidişine kasaba taşlarının katılışı
İsa da gelmişti
Arkasında bir fosfor çizgi
Musa da gelmişti
Mermer levhalar dikilmişti
İbrahim de gelmişti
Çevresi ateş bir çemberdi
Zeytindi sağı Kudüs’ün
Solu volkandı

Hızırla Kırk Saat, 32. Bölüm

Ateşe söz geçiren neydi
İbrahim’in etinde kemiğinde

“Taha Sabır Kentinde/Kaçış
ve Dönüş, Taha’nın Kitabı.”

___________

İbrahim’e mahsus
Ateş hikmetini emmiş
Emiş emmiş ve ezberlemiş 

Gül Muştusu, X. Bölüm

___________

Ve Kudüs şehri. Artık yer şehri, toprak şehri.
Bakır yaprakların, çelik gövdelerin, 
acımasız yüreklerin.
Demir köklerin, tunçtan ve uranyumdan dalların.
Kurşundan çiçeklerin şehri.
Gülle kusuyor ana rahmi
Bomba parçalıyor beynini bebeğin.
___________

Ve kim tarafından bütün bunlar
Roma’nın, Babil’in, Asur’un ve Firavunların
Ve nice milletlerin zulmünü görenler tarafından
Zalime olan öcünü mazlûmdan almak
Zalim olmak ve en zalim olmak
Ve artık ne İbrahim ne Yakup ve ne Musa var
Tersinden okunan Tevrat hükümleri
Karaya boyanmış Mezmurlar

Alınyazısı Saati, ilk şiirden.

Üstat Sezai Karakoç’tan
İbrahim ve Kurban seçkisi

S E Z A İ  K A R A K O ÇŞ İ İ R

Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 8-9 Aralık 2007 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirdiği Uluslararası Kurban Sempozyumu’nda Prof. Dr. Ramazan KAPLAN 

tarafından sunulan “Sezai Karakoç’un Şiirinde Hz. İbrahim” başlıklı tebliğden iktibas edilmiştir.



Yazar Adı Makale Adı Sayı-Konu Bölüm Sayfa

Abdulcelil CANDAN Kur’an Hayattır 1-Kur’an İnceleme 22-26

Abdulcelil CANDAN Ramazanda Kur’an Okumak 2-Ramazan İnceleme 26-30

Abdulcelil CANDAN Kâbe’ye Örtü mü? Muhtaca Gömlek mi? 3-Hac İnceleme 10-16

Abdulcelil CANDAN Eğitimde Rabbânîlik 4-Eğitim İnceleme 50-53

Abdulcelil CANDAN Âl-i İbrahim: Model Aile 6-Aile İnceleme 25-30

Abdulcelil CANDAN Vahiy: Âb-ı Hayat 8-Vahiy İnceleme 24-28

Abdülhamit KAHRAMAN Kur’an’da İnsanın Terbiye Süreci 4-Eğitim Deneme 76-80

Abdülhamit KAHRAMAN Kur’ani Ailenin Oluşumu 6-Aile Deneme 92-95

Abdülhamit KAHRAMAN İnfakın Hikmeti ve Cimriliğin Psikoloji 7-İnfak Değerlendirme 49-52

Abdülhamit KAHRAMAN Ramazan ve İ’tikâf 8-Vahiy Değerlendirme 84-85

Adnan İNANÇ Bizim Vahiyle Vahyin Bizimle 
Hayat Bulmasına Dair.. 1-Kur’an Deneme 56-60

Adnan İNANÇ Hz. Peygamber’den Bugüne Eğitim Faaliyetleri 4-Eğitim İnceleme 13-24

Adnan İNANÇ Direniş ve Acının Eğitsel İşlevi Merhametin 
Yurdu Gazze’de Acı ve Öfkeyi Kuşanmak 5-Gazze Deneme 26-29

Adnan İNANÇ ‘Ev’e Dönüş 6-Aile Deneme 31-35

Adnan İNANÇ “İmanın İnzali”ne Dair 7-İnfak Deneme 89-92

Ahmet ÇOŞKUN Kur’an-ı Kerim’de Evlilik 6-Aile İnceleme 58-61

Ahmet ÇOŞKUN Allah İçin Fakiri Doyurmak 7-İnfak Değerlendirme 24-30

Ahmet ÇOŞKUN Sağlam İp Kopmaz Kulp: Kur’an (Hablullah) 8-Vahiy Tefsir 16-17

Ali IRMAK Malcom X’in Hac İntibaları 3-Hac İktibas 106-108

Ali KOÇAK Hacc, Ali Şeriati 3-Hac Kur’an Kitaplığı 109-111

Ali KOÇAK Bilgi Neyi Bilmektir Ali Bulaç 4-Eğitim Kur’an Kitaplığı 110-113

Ali KOÇAK Fakr Makamı 7-İnfak Genç Kalemler 81-82

Ali KOÇAK Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak 
İnfak, Prof. Dr. Nihat Temel 7-İnfak Kur’an Kitaplığı 113-115

Ali MAZAHERİ Müslüman Ortaçağda Eğitim ve Öğretim 5-Gazze İktibas 58-62

Atasoy MÜFTÜOĞLU İnsanlığın Evrensel Ufku: Müslümanlık 3-Hac Deneme 51-53

Bahattin DARTMA Vahy ve Hedefi 2-Ramazan Deneme 45-47

Bünyamin DOĞRUER İnşikak 1-Kur’an Şiir 117-118

Bünyamin DOĞRUER Tekâsur 2-Ramazan Şiir 99-100

Bünyamin DOĞRUER İbrahim 3-Hac Şiir 118-119

Bünyamin DOĞRUER Hucurat 4-Eğitim Şiir 114

Bünyamin DOĞRUER Buruc 5-Gazze Şiir 113

Bünyamin DOĞRUER Tahrim 6-Aile Şiir 119

Bünyamin DOĞRUER Alak 8-Vahiy Şiir 117

Cahit ZARİFOĞLU Acılarıma Kardeş Olur musun? 
Anlaşılması Güç Bir İnsanlık 7-İnfak Şiir 116

Cemal ŞAKAR Kutsal Sanatın Dünyeviliği 5-Gazze Kur’an ve Sanat 102-109

Cemal ŞAKAR Edebiyatın Mikro-Kozmik Dünyası 6-Aile Kur’an ve Sanat 107-112

Cevadi Âmuli Kur’an’ı Anlamanın Şartları 1-Kur’an İktibas 88-92

Dilek SERDAR Çağın Hacer’lerinin İlim Yolculuğu 6-Aile Seyahat Notları 108-112

Dr. A. GÜRCAN Neden Öğretemiyoruz? Kişilik 
Farklılıklarının Öğrenme(me)ye Etkisi 5-Gazze İnceleme 11-19

Dr. A. GÜRCAN Vahyin Eğitim Değişkenleri 8-Vahiy İnceleme 37-43

1-8. SAYILAR TOPLU FİHRİSTİ



Ekrem DEMİR Aişe Abdurrahman ve Kur’an Tefsirindeki Yeri 1-Kur’an İnceleme 27-32

Ekrem DEMİR Hac, Umre ve Kurban Şiarlarının 
Bize Sunduğu Mesajlar

3-Hac Deneme 41-45

Ekrem Demir Kur’an’ın Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem 
ve Türkiye’de Kur’an Eğitiminin Serüveni 4-Eğitim İnceleme 55-62

Ekrem DEMİR Kur’an’ın Bireysel ve Toplumsal Islah Metodu 5-Gazze İnceleme 67-71

Ekrem DEMİR Kur’an, Gelenek ve Modernite Arasında 
Ailenin Bir Parçası Olarak Kadın 6-Aile İnceleme 53-57

Ekrem DEMİR İnfak Âyetlerine Toplu Bir Bakış 7-İnfak İnceleme 56-63

Emil RAHİMOV İslam Vahdetinin Unsurları 
ve Önündeki Engeller 8-Vahiy Araştırma 86-91

Enes DURMAZ Bilgi Edeple Erdeme Yürür 5-Gazze Sizden Gelenler 120

Enes DURMAZ Her Meyve Niyetinden Beslenir 6-Aile Genç Kalemler 73-74

Fatih OKUMUŞ Kur’an-ı Kerim’in Hayatla Örtüşen Üslubu 1-Kur’an Deneme 78-81

Fatih OKUMUŞ Hayat Kitabı Kur’an: Meal, Mustafa 
İslamoğlu Tefsir, İşte Kitap! 1-Kur’an Kur’an Kitaplığı 112-115

Fatih OKUMUŞ
Murad W. Hofmann’la Kur’an-ı 
Kerim’le Değişmek, Dönüşmek, 
Yeniden Doğmak Üzerine 

1-Kur’an Söyleşi 72-74

Fatih OKUMUŞ Kur’an-ı Kerim Şifreli Bir Kitap mı? 2-Ramazan Deneme 41-44

Fatih OKUMUŞ Fatiha Sûresi 3-Hac Deneme 56-57

Fatih OKUMUŞ Ümidim Ümmîlikte 4-Eğitim Deneme 92-95

Fatih OKUMUŞ Gazze’den Bosna’ya Bir Muhavere 5-Gazze Söyleşi Şiir 43-45

Fatih OKUMUŞ İbrahim (as) Nasıl Oldu? 6-Aile Deneme 46-48

Fatih OKUMUŞ Zekâtın Ruhu 7-İnfak Değerlendirme 78-80

Fatih OKUMUŞ 
Fethi GÜNGÖR
Murat AYDIN

Mustafa İslamoğlu İle “Vahiy” Üzerine 8-Vahiy Söyleşi 59-69

Fatih OKUMUŞ Okumaktan Mânâ 8-Vahiy Tefsir 70-72

Fethi GÜNGÖR
Fatih OKUMUŞ
Muharrem BAYKUL

Mustafa İslamoğlu ile “Hayat 
Kitabı Kur’an” Üzerine 2-Ramazan Söyleşi 60-69

Fethi GÜNGÖR Siyonist Saldırılara Karşı Sebat ve Sekinetle 
Direnen Gazze’den Yükselen Mesajlar 5-Gazze Söyleşi 40-42

Fethi GÜNGÖR   
Muharrem BAYKUL Üstad Hayrettin Karaman ile Eğitim Üzerine… 4-Eğitim Söyleşi 30-35

Fethi GÜNGÖR   
Muharrem BAYKUL

Hocaların Hocası Prof. Dr. Salih Tuğ ile 
Eğitim Üzerine 4-Eğitim Söyleşi 36-47

Fethi GÜNGÖR 
Muharrem BAYKUL Yardımeli Derneği ile “Kardeş Aile” Üzerine… 6-Aile Söyleşi 36-45

Fethullah GÜLEN Nesillerin Maariften Bekledikleri 4-Eğitim İktibas 48-49

Hasan HAFIZOĞLU Kur’an’ın İbadet Anlayışı 1-Kur’an Deneme 75-77

Hayrettin KARAMAN Helal Gıda Sertifikası ile İlgili Problemler 7-İnfak Değerlendirme 93-97

Hıfzırrahman Raşit ÖYMEN İslamiyette Öğretim ve Eğitim Hareketleri 4-Eğitim İktibas 81-91

Hüseyin Kerim ECE Kur’an’da Kitap Olgusu I 1-Kur’an İnceleme 61-67

Hüseyin Kerim ECE Kur’an’da Kitap Olgusu II 2-Ramazan İnceleme 48-54

Hüseyin Kerim ECE Kur’an’ın Eğitiminde Müjde ve Uyarı Metodu 4-Eğitim İnceleme 63-68

Hüseyin Kerim ECE Kur’ani Eğitimde Beş Anahtar Kavram 5-Gazze İnceleme 72-77

Hüseyin Kerim ECE Dünyada Esenlik Yurdu 6-Aile Deneme 20-24

Hüseyin Kerim ECE İnfak Ne Yapar? 7-İnfak İnceleme 31-36

Hüseyin Kerim ECE Vahy Karşısında Peygamber 8-Vahiy İnceleme 44-50

İbrahim SARMIŞ Allah Kur’an’ı Anlamamızı ve 
Üzerinde Düşünmemizi İster 1-Kur’an İnceleme 33-39

İbrahim SARMIŞ İslam’ı Okumaya ve Öğrenmeye 
Nereden Başlamalı 5-Gazze İnceleme 46-57
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İbrahim SARMIŞ İnfak Toplumun Güvencesidir 7-İnfak İnceleme 15-23

İbrahim SARMIŞ Kur’an’ın Mevsûkiyetini/Korunmuşluğunu 
Rivayetlerin Gölgelemesi 8-Vahiy İnceleme 92-102

İdris ŞAHİN Kur’an’da İnsan Sağlığına Genel Bir Bakış 1-Kur’an Kur’an ve Bilim 93-97

İdris ŞAHİN Prof. Dr. Nihat BENGİSU ile 
Abdest ve Namaz Üzerine 2-Ramazan Kur’an ve Bilim 79-85

İdris ŞAHİN Hac ve Hacı Sağlığı 3-Hac Kur’an ve Bilim 101-105

İdris ŞAHİN Kadim Tıp Geleneğinde Tıbb-i Nebevi’nin Yeri 4-Eğitim Kur’an ve Bilim 106-109

İdris ŞAHİN Bilgi Ahlakı 5-Gazze Kur’an ve Bilim 97-101

İsmail GÜLER Aşk Hastalıklı, Şefkat Sağlıklı İlişki 3-Hac Deneme 46-50

Mahmut ÇINAR AİLE: Paylaşım Merkezi 6-Aile Deneme 75-78

Mahmut TOPTAŞ En Değerli, Devamlı ve Kıvamında Söz Vahiy 8-Vahiy Deneme 51-54

Mehmet BİRSİN Kur’an’ın İnsan Şahsiyetini İnşa Siyaseti 1-Kur’an İnceleme 40-47

Mehmet BİRSİN Kur’an’ın Toplumsal Hayatı İnşa Siyaseti 2-Ramazan İnceleme 35-40

Mehmet BİRSİN Anlam Kaybı ya da Sahte Dindarlık Gösterisi 4-Eğitim Deneme 100-105

Mehmet BİRSİN Tüketim Toplumundan İnfak Toplumuna 7-İnfak Deneme 72-77

Mehmet BİRSİN Pezdevi’nin Usûlünde Sünnet-
Vahiy-İçtihad İlişkisi 8-Vahiy İktibas 29-36

Mehmet ÇELEN Dini Hayatın Ayrılmaz Parçası: İNFAK 7-İnfak İnceleme 43-48

Mehmet Refii KİLECİ
Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre 
Kur’an’ın Bütün İlahî Sözler ve 
Semavî Kitaplardan Üstünlüğü

8-Vahiy İnceleme 111-112

Mehmet YOLCU Kur’an’ın Ciddiye Alınması Anlaşılması ve 
Yaşanması ‘Kolaylıklar ve Zorluklar’ 1-Kur’an İnceleme 48-55

Muhammed Abid CABİRİ İslam’da Akıl ve İman 2-Ramazan İnceleme 8-16

M. Emin YILDIRIM Efendimiz (sas) Kimleri Şikâyet Edecek? 1-Kur’an Deneme 68-71

M. Emin YILDIRIM Kur’an’a Göre Cahil ve Cahiliye 3-Hac Deneme 82-85

M. Emin YILDIRIM Kur’an’ın Model Şahsiyetleri: Peygamberler 4-Eğitim Deneme 96-99

M. Emin YILDIRIM Adanmış Ruhlar ve Gazze’nin Musa’ları! 5-Gazze Deneme 78-80

Muhammed Halil ÇİÇEK Tefsir Usulünde Yeni Bir Yöntem Önerisi 2-Ramazan Deneme 86-90

Muhammed Mahmud GALİ Kur’an-ı Kerim’in Yabancı Dillere 
Çevrilmesi ve İngilizce Çevirisi Üzerine 2-Ramazan İktibas 76-78

Muharrem BAYKUL Hattat Yusuf Sezer’le ‘Sanatın Has’ı Üzerine 3-Hac Söyleşi 86-94

Muharrem BAYKUL
Murat AYDIN

Akabe Vakfı Yöneticileriyle İnfak, 
Yardımlaşma ve Vakıf Hizmetleri Üzerine… 7-İnfak Söyleşi 64-71

Muharrem BAYKUL 
Veli AKNAR

Mehmed Said Hatiboğlu ile… Kültürel 
Mirasımızı Tenkid Zarureti 5-Gazze Söyleşi 30-39

Murat AYDIN Kusursuz İletişim; Vahiy 8-Vahiy Genç Kalemler 80-82

Murat SÜLÜN Sanat Eserlerine Vurulan Kur’an Mührü 1-Kur’an Kur’an ve Sanat 98-103

Murat SÜLÜN Kur’an’ın Kaynağı Nedir? 3-Hac İnceleme 71-76

Murat SÜLÜN Kur’an-ı Kerim Nasıl Eğitir? 5-Gazze İnceleme 81-88

Murat SÜLÜN Kur’an’a Göre Sağlıklı Aile İlişkilerinin Temelleri 6-Aile İnceleme 13-19

Murat SÜLÜN Kur’an-ı Kerim’de Arınma Amaçlı Verişler 7-İnfak İnceleme 26-30

Murat SÜLÜN Kur’ân Vahyine Dair 8-Vahiy İnceleme 18-23

Murat SÜLÜN Kur’an Klavuzu; Kur’an Nedir? Nasıl Okunur? 8-Vahiy Kur’an Kitaplığı 103-110

Mustafa A. AKDEMİR Kur’an Kıraatlerinin Karakteristiği 
ve Tefsir İlmine Etkisi 5-Gazze İnceleme 63-66

Mustafa AKMAN Cahiliye Mekke’sinde Yaşayan İbrâhimî Örf 7-İnfak İnceleme 98-106

Mustafa İSLAMOĞLU Niçin “Kur’ani Hayat”? 1-Kur’an  Başyazı 4-6

Mustafa İSLAMOĞLU İstiaze ve Besmele Tefsiri 1-Kur’an İnceleme 14-21

Mustafa İSLAMOĞLU Kur’an ve Ramazan 2-Ramazan Başyazı 3-7
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Mustafa İSLAMOĞLU Oruç ve Ramazan Ayetlerinin Tefsiri 2-Ramazan Tefsir 18-25

Mustafa İSLAMOĞLU Haccı Anlamak 3-Hac  Başyazı 3-6

Mustafa İSLAMOĞLU Allah Rasulü’nün Haccı 3-Hac İnceleme 17-24

Mustafa İSLAMOĞLU Kur’an: Rabbani Terbiyenin Müfredatı 4-Eğitim Başyazı 3-8

Mustafa İSLAMOĞLU Modern Eğitimin Yanlışları ve 
Yeni Bir Modelin Esasları 4-Eğitim Deneme 25-29

Mustafa İSLAMOĞLU Zalimlerden Başkasına Düşmanlık Yoktur 5-Gazze Başyazı 3-7

Mustafa İSLAMOĞLU Şahsiyet Eğitim Modeline Girişte Kişilik 
Tipolojilerinin Yeri –Jung Örneği- 5-Gazze İnceleme 20-25

Mustafa İSLAMOĞLU Aile: Vahdetin Çekirdeği 6-Aile Başyazı 3-8

Mustafa İSLAMOĞLU İnfak Nifakın Panzehiridir 7-İnfak Başyazı 3-10

Mustafa İSLAMOĞLU Vahyi Anlamaya Dair 8-Vahiy Başyazı 3-10

Nuriye ÇAKMAK Kur’an Okumaları, Metin Karabaşoğlu 2-Ramazan Kur’an Kitaplığı 97-98

Nuriye ÇAKMAK Filistin’de Kardeşim Var! 5-Gazze Sizden Gelenler 115

Osman ARPAÇUKURU Kur’an Kıssaları Ne Anlatıyor? 2-Ramazan İnceleme 55-60

Osman ARPAÇUKURU Ayet ve Hadisler Işığında Ailenin Yönetimi, 
Geçimi, Çocuk Bakımı ve Ev İşleri 6-Aile İnceleme 79-87

Osman ARPAÇUKURU Kur’an ile Diğer Semâvî Kitaplardaki Aynı Vahiy 8-Vahiy İnceleme 55-58

Osman Nuri TOPBAŞ Cömertlik ve İnfak 7-İnfak İktibas 37-42

Ömer NOYAN Doğu-Batı Arasında Aile 6-Aile Genç Kalemler 71-72

Ömer NOYAN Adamak ve Adanmak: İNFAK 7-İnfak Genç Kalemler 86-88

Özcan GÖKHAN Her İnsan Gölgesini Bekleyen Bir Ayettir 7-İnfak Hikâye 83-85

Özcan GÖKHAN Bir Serçenin Gagasında… 8-Vahiy Hikâye 82-83

Rahmi YARAN Müslüman İçin Kurban’ın Anlamı 3-Hac İnceleme 95-100

Ramazan BEYHAN Vahiy ve Sorumluluğumuz 8-Vahiy Değerlendirme 73-79

Ramazan VAROL Kur’an’da Aile 6-Aile Değerlendirme 62-68

Saffet KÖSE Kur’an Hükümlerinin Tarihselliği Meselesi 3-Hac İnceleme 77-81

Saliha ERDİM Hayata Hayat Katan Soru: NASIL? 6-Aile Değerlendirme 96-103

Sevgigül K. ŞAHİN Gelincikler Solarken 6-Aile Hikâye 10-107

Şahin GÜVEN İnfak Kurumlarında Denetim ve Güven Olgusu 7-İnfak Değerlendirme 53-55

Şevket RADO Huzura Götüren Yol 6-Aile İktibas 49-52

Şinasi GÜNDÜZ İslam Dışı Dinsel Geleneklerde Kurban ve Hac 3-Hac İnceleme 25-40

Vecdi AKYÜZ
Muhammed Tahir bin Aşur’un İslami 
Eğitimi Islah Projesi’nde Tefsir 
İlminin Uyanışı Düşüncesi

5-Gazze İnceleme 89-94

Vedat AYDIN Peygamberi Hatırlamak 5-Gazze Deneme 95-96

Vedat AYDIN Kur’an Mesajı, Muhammed Esed 5-Gazze Kur’an Kitaplığı 110-112

Yakup ÇİÇEK Tasavvufî Tefsirin Dini Temeli 1-Kur’an İnceleme 82-87

Yasemin İSLAMOĞLU Fatiha Sûresi ve Besmele 3-Hac Kur’an’ın Burçları 54-55

Yasemin İSLAMOĞLU Bakara Sûresi 6-Aile Kur’an’ın Burçları 113-116

Yasemin İSLAMOĞLU Âl-i İmran Sûresi 8-Vahiy Kur’an’ın Burçları 113-116

Yaşar DEĞİRMENCİ Kur’an’da Eğitim Üzerine 2-Ramazan Deneme 71-75

Yunus Emre TOZAL Kâinatı, Kendini ve Rabbini Okumak 5-Gazze Sizden Gelenler 116-119

Yunus Emre TOZAL Medeniyetin En Küçük Yapı Taşı: AİLE 6-Aile Genç Kalemler 69-70

Yunus Emre TOZAL Vahyi Hayata Taşımak: Kur’an’da 
Aile, Ramazan Varol 6-Aile Kur’an Kitaplığı 117-118

Yunus YAĞIZ Kayan Yıldızlara Ağıt 6-Aile Hikâye 104 

Zehra ÇOMAKLI TÜRKMEN Çocuk Eğitiminde Zaaflar ve 
Vahye Uygun Çözüm Arayışı 4-Eğitim Deneme 69-75

Zehra ÇOMAKLI TÜRKMEN İslami Aile İçin Uygun Zemin İhtiyacı 6-Aile Deneme 88-91
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“Namazını kıl ve kurban kes” 
âyetine mazhar olan İsmail-
leriz biz. Eller neyi tutacağını 

bilsin diye boyun büktük. Ağlamasın yeryü-
zü. Kulakların işittiğine teslim olsun el.

Rahmet ayı sadece Ramazan ayı değil elbet. 
Dayanışmayı artıralım diye kurban bayramı yer-
yüzüne armağan edildi. İhtiyaç sahibi insanlarla el ele 
aynı safta yürümenin vakti geldi. Seslerimiz bir çıksın.

Yardımeli Derneği geçen kurban bayramında ol-
duğu gibi bu yıl da on binlerce muhtaç, yetim 
ve kimsesize ulaşmayı hedefleyerek çalışmalarını 
yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Dünyanın de-
ğişik ülkelerinde kardeşsiz kalan, elleri nasırlı çocukları gördükçe sorularımız artı-
yor. İçimiz dayanmıyor. Dünyanın her yerine tebessüm, mutluluk gitsin istiyoruz. 

Yardımeli Derneği yurt dışında Gazze, Irak, Sudan, Ürdün gibi 33 ülke ve bölgede, 
yurt içinde ise başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere 12 ayrı il ve bölge-
de yardım faaliyetleri yürütmektedir. Bu bölgelerde Yardımeli’nin gönüllü temsilci-
likleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler adına kurban kesilecektir.

Yardımeli Derneği özellikle Mescid-i Aksa civarında, kuşatmalar altında acı çe-
ken Gazzeli kardeşlerimiz için sayısız kurban kesmek ve canlarını Allah yolun-
da gözünü kırpmadan verebilen bu kardeşlerimizi sevindirmek istiyoruz.

Suriye-Irak tampon bölgesinde yer alan Tanf (Tenef) kampında-
ki mülteciler için de kurban kesmeyi planlayan Yardımeli, kurbanın ya-
nında kampta bayramlık hediyeler dağıtmayı da planlıyor.

Her zaman ve her yerde;  muhtaçların, mazlumların yüzünü güldürme-
yi amaç edinen Yardımeli Derneği, yurtiçinde ve yurtdışında nefsi kur-
ban ederek, insan için yapılan tüm hayırları ayakta alkışlıyor.

Türkiye, Habeşistan, Keşmir ve Gazze’ye Kardeş Aile Projesi çerçevesinde düzenli yar-
dımlar ulaştıran Yardımeli, kurban bayramına özel kurban kesimleri yapacaktır. 

Şartlı ve şartsız kurban kesimleri ile birçok kardeşimizin sevincine or-
tak olmak istemez misiniz? Gelin Allah’ın sonsuz rahmetinden 

birlikte nasiplenelim. Böylece Allah hepimizi “Salih kullar” lis-
tesine yazsın ve bizi yüce katından ödüllendirsin.

Kurban bayramınız mübarek olsun.


