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Memduh ÇELMELİ

KURBAN İBADETİ



 “Biz, her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun 
adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise ona teslim olun. (Ey 
Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!”.” ( Hac suresi, 34) ) 

AYETLER 
HADİSLER

KURBAN: AYET ve HADİSLER
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 “Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” (Kevser, 2)

 “Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen fakirlere yedirin...” (Hac, 36)

 «Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat sizin Allah’ın emirlerine olan bağlılığınız ona 
ulaşır.»  (Hac, 37)

 Kesilen kurbanın dağıtılması ile ilgili, hanımına ne kadarını dağıttığını soran Peygamber Efendimiz, 
«Kürek kemiği» kısmının dışındakilerin dağıtıldığını öğrenince, memnun oldu ve «Kürek kemiği 
dışındakiler bizi oldu» buyurmuştur. (Hadis)

 “Kim imkânı olduğu hâlde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.” (Hadis)
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KURBAN İBADETİ
Allah’a 
yakınlaşmak
için kesmek

 Kurbanlık hayvan, kıbleye doğru yatırılır ve “Bismillâhi Allahu ekber.” denilerek kesilir. 
 Kurbanı, kendisi kesemeyenler, kesim işlemleri için vekil tayin edebilir. 
 Kurban etinin bir bölümü yoksullara verilir, bir bölümü ev halkı için ayrılır, bir bölümü de gelen 

misafirlere ikram edilir. 
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KOYUN  
KEÇİ

EN FAZLA    
1 KİŞİ İÇİN 

KESİLEBİLİR

1 YAŞINI 
DOLDURMUŞ 
OLMALIDIR

1+
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KESİLEBİLİR

2 YAŞINI 
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OLMALIDIR

2+

DEVE

EN FAZLA    
7 KİŞİ İÇİN 

KESİLEBİLİR

5 YAŞINI 
DOLDURMUŞ 
OLMALIDIR

5+



ŞÜKÜR 
KURBANI 

AKÎKA 
KURBANI 

ADAK (NEZİR)

KURBANI 

ZİYARET 
KURBANI 

DÂR 
KURBANI 

MUSAHİPLİK
KURBANI 

Bir dileğin yerine gelmesi için adanan kurbandır. Adak kurbanını, adayan kişi ve zekat 
veremediği (dede-nine-anne-baba-torun-eşi) yakınları, zengin kişiler yiyemez. 
Yerse de yediği miktar kadarının parasını ihtiyaç sahibi birine verir. 

Yeni doğan çocukları için,  anne –babanın kestiği kurbandır.

Mutlu olacakları bir haber, bir şeyler aldığında kesilen kurban. Yeni alınan bir ev, 
araba için ve hastalıktan kurtulduğu için  kişinin kurban kesmesi gibi.

KURBAN ÇEŞİTLERİ 

Alevi-Bektaşiler’in ziyaret yerlerine giderlerken kestikleri kurbandır. 

Alevi-Bektaşiler’in ölen kişinin affı için kestikleri kurbandır.

Alevi-Bektaşiler’de kendisine uygun gördüğü bir kişiyi kardeş edinmeye, «yol kardeşliği» 
(musahiplik) denir. Musahiplik sözü verilirken kestikleri kurbana «Musahiplik Kurbanı» denir. 
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İslam mezheplerinden biri olan, Alevi-Bektaşilikte, Kurban Bayramı dışında çeşitli zamanlarda, belli 
nedenlerle kurban kesilir (Kurban Tığlama). Cemlerde kesilen kurbanların etleri dua edildikten 
sonra “rıza lokması” olarak dağıtılır. Bu kurban çeşitlerinden bazıları şunlardır:

KURBAN 
TIĞLAMA

(KESME)



Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar.

Kişiyi bencillikten kurtarır, cömert olmaya yöneltir.

Yapılan yardımlarla zenginle fakir arasındaki bağlar güçlenir.

Kurban Kesmenin Kişiye ve Topluma Faydaları

Kişi, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail arasında geçen olayı yeniden hatırlar.

Kişi, Allah’ın bir emrini yerine getirmenin huzurunu yaşar.
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Kurbanlık alışverişi sayesinde ekonomide bir canlanma yaşanır.



Teşrik Tekbirleri
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 Kurban bayramı arefe günü sabah namazından 4. günü ikindi namazı dahil, 
toplam 23 vakitte farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirmek «vaciptir».
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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