
Kurban Bayramı 

Öncesi Vaazı 



İslâm'da kurban bayramında kurban kesmenin dinî 

bir hüküm oluşu; Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabit 

olup, zekât gibi Hicretin ikinci yılında meşrû kılınmıştır.  

Kurban Gelenek Değil, Bir İbadet’tir.  



Sözlükte; Yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya 

vesile olan şey anlamına gelir. 
 

Dini bir terim olarak; İbadet maksadıyla belirli bir 

vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce 

boğazlamaktır. (İlmihal  2, TDV, s.1) 



“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak 

verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye 

kurban  kesmeyi  meşru  kıldık.”   (Hac:34) 



Onlara Âdem'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her 

ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, 

diğerinden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, 

ötekine):" Seni öldüreceğim" demişti. Diğeri ise şöyle demişti: 

"Allah, yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder". (Maide:27) 

Hikayesi 



Hâbil hayvancılıkla meşgul oluyordu ve kurban takdîm 

edilmesi gerektiğinde, hayvanlarının en iyisini, kendisi 

için en sevimli olanı tercih etmişti.  
 

Kâbil ise ziraat ürünlerinin en kötülerinden, cılız bir 

buğday demeti sunmuştu. Nihayetinde “birisinden kabul 

edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti.”  
(Hasan Basri Çantay, Kuran-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm, I, 162 

Cenâb-ı Hakk’a takdim edilen iki kurban arasında:  

TAKVA FARKI  vardı.  

RABBİMİZ, ANCAK TAKVÂ SAHİPLERİNDEN KABUL EDERDİ. 



Kur’ân’da Anlatılan Diğer Bir Kurban Hikâyesi 

Hazret-i İbrahim, Cenâb-ı Hakk’a oğlunu adamıştı, kendisine rüya 

yoluyla bu sözü hatırlatıldığında tereddüt göstermedi ve Allah 

Teâlâ’nın rızasını kazanmak için oğlunu bıçağın altına yatırdı.  

Anne Hacer oğlunun kurban edilmek üzere kocası 

tarafından götürüldüğünü şeytandan öğrenir.  
Taberî-Tarih c.1,s.141, Sâlebî-Arais s.94.  

Bir baba oğlunu keser mi hiç diye, önce aklını 

kullanarak şeytanın vesvesesini savuşturur. Şeytan 

onu ikna için der ki; “Peki, ya Allah emretmişse?” 



Tıpkı kocası ve oğlu gibi Hz. Hacer de aşkını ve imanını 

kullanarak: “Allah emretmişse bana ne oluyor?” der 

ve şeytani vesveseyi aklında ve gönlünde taşa tutar. 

“Bu Durum Karşısında Hacer’in Tavrı” 

İSMAİL? 



Hazret-i İsmail, kendisini kesmek üzere uzanan 

bıçağa boyun eğmiş, başını uzatmış ve teslimiyet 

imtihanından o da yüzünün akıyla çıkmıştı.  

“Peki, Bu Durumda İsmail’in Tavrı Neydi?  

Bundan sonrası  

Kur’anda şöyle anlatılır. 



Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine) boyun eğip, İbrahim 

de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, 

şöyle seslendik: “Ey İbrahim!” (Saffat:103-104) 

“Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz 

biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız.” (Saffat:105) 



(Saffat:107) 

 “هللا اكبر هللا اكبر الاله االهللا و هللا اكبرهللا اكبر وهلل الحمد بسم هللا هللا اكبر "

BU  FİDYE  NEYDİ,  GETİREN  KİMDİ,  
Hz. İBRAHİM VE Hz. İSMAİL BU DURUMDA NE YAPTILAR? 
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Teşrik Tekbiri Hakkında Bilgiyi 

Dersimizin Sonunda Anlatacağız. 

Saffat Suresindeki Ayetlere Devam 

Ediyoruz. 



Sonradan gelenler arasında 

ona güzel bir ad bıraktık. 
  

(Saffat:108) 

Biz Müslümanlar, bütün peygamberleri derin bir saygıyla 

andığımız gibi, özellikle aradan 4.000 yıl geçmesine rağmen 

Hz. İbrahim’e 5 vakit namazımızda dua ederiz. (Kuran Yolu Tefsiri) 

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini 

yücelt. Tıpkı İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz 

övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. 
 

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. 

Tıpkı İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye 

layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. 



Hz. İbrahim,  

unvanını almıştır.  
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Evet, “Selam olsun İbrahim’e” Allah’tan, meleklerden ve 

dünyanın sonuna kadar gelecek tüm mü’minlerden.  
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Herkesin Bir İsmail’i Vardır.  

Peki, Senin İsmail’in Kim veya Ne?  
Sahi, Sen İsmail’inden Allah İçin Vazgeçebilir misin? 



İbadetler Bilinç Ve Şuur İster 

Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinde de bilinçli, yani 

şuurlu olmak gerekir. Bilinçsizce yapılan bir Hac, bu ibadeti sadece 

sıkıntılı bir yolculuğa indirgiyorsa, kurban ibadetini de sadece 

hayvanı boğazlama ve pirzola yeme konumuna indirger.  İnsanı 

Allah’a yakın ve dost kılan et ve kan değildir. Allah’a karşı duyduğu 

sorumluluk bilincidir. Kurban bu bilinci artırdığı oranda kurbandır. 
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İbadetler Bilinç Ve Şuur İster 

“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin 

takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece 

onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden 

dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” (Hac:37) 
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Kurbanımızı keserken okuduğumuz şu ayet, nasıl 

bir niyete sahip olmamız gerektiğini bize öğretiyor 

De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm 

hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur; 

böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.    (Enam, 6/162-163) 

 َۙ الَّ۪مينَّ ٰبّ اْلعَّ ّ رَّ ا۪تي لِّلٰه مَّ مَّ ْحيَّايَّ وَّ مَّ نُُس۪كي وَّ ۪تي وَّ  قُْل ِاٰنَّ َصَلَّ
ُل اْلُمْسّل۪مينَّ  َانَّا۬ َاٰوَّ لّكَّ اُّمْرُت وَّ بّذه ُۚ وَّ  َلَّ َش۪ريكَّ لَّهُ
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“Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim 

mescidimize yaklaşmasın." (İbn Mace Edahi.2 Ahmed b. Hanbel Müsned,2, 321) 
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“Kurbanlarınıza iyi bakın.  

Zira onlar kıyamet günü sizin binitlerinizdir.”  (Gazali, İhya, 1/237) 

ارِّ 
َن النَّ َجاًبا مِّ ُه حِّ

َ
هِّ َكاَنْت ل تِّ يَّ ْضحِّ

ُ
ًبا الِّ َبًة َنْفَسُه ُمْحَتسِّ  َمْن َضَحى َطي ِّ
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Ademoğlu kurban bayramı gününde Allah için kurban 

kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olmaz.” (Tirmizi, Edahi,1)  



SECDEYE GÖTÜREMEYEN AŞK, 

ACABA; TEK BAŞINA  
CENNETE GÖTÜREBİLİR Mİ?  

بّٰكَّ فََّصٰلّ  ْر  لّرَّ اْنحَّ   وَّ
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HANEFİ MEZHEBİ: 

İmam-ı Azam:               Vacip 

İmam Muhammed:       Sünnet-i müekkede 

İmam Ebu Yusuf:          Sünnet-i müekkede 
 

 

ŞAFİİ MEZHEBİ:          Sünnet-i müekkede 
 

MALİKİ MEZHEBİ:       Sünnet-i müekkede 
 

HANBELİ MEZHEBİ:   Sünnet-i müekkede 



KURBAN  KESMEKLE  MÜKELLEF OLANLAR 

1. Müslüman Olmak 

2. Akıllı Ve Buluğa Ermiş Olmak 

3. Yolcu Olmayıp Mukim Olmak 

4. Belirli Bir Mali Güce (Nisap) Sahip Olmak 

 Hanefîler'den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâliki ve 

Hanbelî mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak 

için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip 

olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî 

temsilcileri tarafından kurban kesilmesi gerekir.  
 

 Bu fakihler kurbanın malî bir ibadet oluşu ve başta fakirler 

olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetilmesi 

hususunu ön planda tutmuşlardır. 



Kurbanlık Hayvanlar ve Yaşları 

SIĞIR:2 

MANDA:2 

KOYUN:1- 1/2 

KEÇİ:1 

DEVE: 5 
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Kurbanlık Hayvanlarda Ortaklık 

Kurbanlık hayvanlardan koyun veya keçi ancak bir kişi 

tarafından Kurban edilir. Bunun yanında sığır, manda ve 

deve yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. 

Ortakların tek veya çift olmalarında da bir sakınca yoktur.  



KURBANIN KESİM ZAMANI 
 

Kurban, bayramın ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti; Bayram 

namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram 

namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra 

başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. 

Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların 

gündüzleri kesilmesi uygundur. (Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvalar) 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oJDBf_RDSYXdKM&tbnid=8XUfuo5M32S-5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.silikonvadisi.tv/en-iyi-ramazanuygulamalari/hilale-ramazan-imsakiyesi-2013-android/&ei=DNFNUuOREIHPtAayjoAw&bvm=bv.53537100,d.Yms&psig=AFQjCNHyRfkK551bNSb9keHXer9tfnsv9g&ust=1380917863617566


 

َماَواتِّ  ي َفَطَر السَّ ذِّ
لَّ َي لِّ ْهُت َوْجهِّ ي َوجَّ ن ِّ إِّ

يَن  ُمْشرِّكِّ
ْ
َن ال  مِّ

ْ
يًفا َوَما َاَنا  َوااَلْرَض َحنِّ

"Doğrusu ben yüzümü, 

gökleri ve yeri yaratana, 

doğruya yönelerek çevirdim, 

ben puta tapanlardan 

değilim."    
(Enam, 6/79) 

 

 ِّ هِّ َرب 
ل  ي لِّ ي َوَمْحَياَي َوَمَماتِّ ي َوُنُسكِّ نَّ َصاَلتِّ ُقْل إِّ

ُل   َاوَّ
ْ
ْرُت َوَاَنا َك ُامِّ َذلِّ ُه َوبِّ

َ
يَك ل يَن  اَل َشرِّ مِّ

َ
َعال

ْ
ال

يَن  مِّ ُمْسلِّ
ْ
 ال

"De ki: Şüphesiz benim namazım, 

kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi 

âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir 

ortağı yoktur; böyle emrolundum ve ben 

Müslümanların ilkiyim.“ (Enam, 6/162-163) 

Hayvan yere yatırılınca şu ayetler okunur: 

Daha sonra, tekbir ve tehlil getirir:  

 "بسم هللا هللا اكبرهللا اكبر هللا اكبر الاله االهللا و هللا اكبرهللا اكبر وهلل الحمد  "
Diyerek  ara vermeden kurbanını keser.  

Bu ayet-i kerime ile duayı okumadan sadece; "BİSMİLLAHİ ALLAHÜ 

EKBER," veya "BİSMİLLAH“ deyip keserse yine caiz olur.  

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için, hayvanın yemek ve nefes 
borularıyla iki şah damarının kesilmesi gerekir. 



KURBAN ETİNİN TAKSİMİ 

Deve ve sığır gibi hayvanlar ortaklaşa kurban edildiğinde, 

etleri ortaklar arasında tahmini olarak değil, tartılarak 

taksim edilir. Ancak, bir ailenin fertlerinin ortaklaşa kestiği 

kurbanın etinin bu şekilde taksimi gerekmez. Böyle bir kurban  

tamamen bir hayır kurumuna verilecekse etinin taksim 

edilmesi gerekmez. 

En uygun olanı, kurban etini üçe 

taksim edip, birini kurban 

kesmeyen yoksullara sadaka 

olarak dağıtmak, bir bölümünü de 

akraba, tanıdık ve komşulara 

ikram etmek, birini de kendi çoluk 

çocuğu ile yemektir.  



خيه حنة 
 
خاه ليس في صدر واحد منهما على ا

 
ما من مسلم يصافح ا

يديهما حتى يغفر هللا لهما ما مضى من ذنوبهما
 
 ، لم تتفرق ا

BİRBİRİMİZLE BAYRAMLAŞALIM 

DARGINLIKLARI BİTİRELİM 

Peygamberimiz (sav) buyuruyor: 

Bir mü’min bir mü’min kardeşiyle 

kalplerinde bir kin bulunmaksızın 

musafaha ederlerse elleri 

birbirinden ayrılmadan önce her 

ikisinin de geçmiş küçük 

günahları bağışlanır.”  
(Beyhaki , Şuabul-İman) 



ANNE - BABA, BÜYÜKLERİMİZİ VE 

KÜÇÜKLERİMİZİ ZİYARET EDELİM. 

يَرَنا  يَرَنا َوَيْرَحْم َصغِّ ْر َكبِّ ِّ
ْم ُيَوق 

َ
ا َمْن ل نَّ ْيَس مِّ

َ
 ل

Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki:  

(Tirmizi) 



HASTALARIMIZI ZİYARET EDELİM. 

تَّٰى يَّْرّجعَّ  ٰنَّّة حَّ فَّّة اْلجَّ ْخرَّ ّريّض ّفي مَّ اّئُد اْلمَّ   عَّ
Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki:  

“Hasta ziyaret eden kimse, ziyaretten dönünceye 

kadar cennet bahçesindedir.”  
(Müslim) 
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YOKSULLARA , FAKİRLERE, YETİMLERE 

YARDIM EDELİM. 

Akrabalarımız arasında ve çevremizde bulunan yoksullara, 

yetimlere , yardım edelim. Fakir öğrencilere burs verelim. 

Bayramda kestiğimiz  kurban etlerinden ikram edelim. 
Bayramda onları sevindirelim. 



Bayram Gecelerini Değerlendirmek 

“Kim ramazan ve kurban bayramı gecelerini ihya edip iyi 

geçirirse, kalplerin öldüğü günde, o kimsenin kalbi ölmez.” 
(İbni Mace, Taberani) 



Bayram Hazırlığı 

 Erken kalkmak, 

 Gusül abdesti alarak yıkanmak,  

 Dişleri temizleyerek fırçalamak, misvaklamak,  

 Güzel kokular sürünmek,  

 Elbiselerin en temiz ve güzelini giyinmek,  

 Müslüman kardeşinden bilhassa aile fertlerine 

karşı güler yüzlü davranmak 



Teşrik Tekbirleri 

İster cemaatle, ister yalnız 

başına namaz kılan, kurban 

kesen veya kesmeyen, yolcu 

olan veya olmayan kadın ve 

erkeğin; farz olan her 

namazın peşinden Teşrik 

tekbirlerini getirmeleri gerekir. 

Arefe gününün sabah 

namazından itibaren bayramın 

dördüncü günü ikindi namazına 

kadar yirmi üç vakit farz 

namazların peşinden, selâmdan 

sonra bu tekbiri bir defa getirmek 

vâciptir.  



Seydikemer Sabah Namazı  

04.10.2014 

06:30 
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Seydikemer Bayram Namazı  

04.10.2014 

07:40 
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