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KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKENLER
Muhterem Müslümanlar!
Kurban bayramına yaklaştığımız bu
günlerde, hepimizi tatlı bir telaş sardı. Hepimiz
dinimizin önemli bir ibadet olarak gördüğü
kurban ibadetini yerine getirmenin hazırlıkları
içerisine girdik. Diğer ibadetlerimizde olduğu
gibi, kurban ibadetinde de Rabbimizin rızasına
uygun hareket etmeli ve bu ibadeti dinimizin
emrettiği
ölçüler
çerçevesinde
yerine
getirmeliyiz.
Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir
tanesi, kurban edilecek hayvanların niteliğiyle
ilgilidir. Buna göre kurban edilebilecek
hayvanlar koyun, keçi, sığır, manda ve devedir.
Bu hayvanlardan koyun ve keçi bir yaşını; sığır
ve manda iki yaşını; deve ise beş yaşını
tamamladığında kurban edilebilir. Ancak
kuzular altı ayını doldurduğunda eğer bir
yaşındaymış gibi büyük ve gösterişli ise kurban
edilebilir. Kuzular için geçerli olan bu istisna,
oğlaklar için söz konusu değildir.
Değerli Kardeşlerim!
Kurban edilecek hayvanın sağlıklı ve
organlarının tam olması gerekmektedir. Buna
göre;
- kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve
düşkün olan,
- bir veya iki gözü kör olan,

- boynuzlarının biri veya ikisi kökünden
kırılmış olan,
- dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin
yarısı kesik olan,
- dişlerinin çoğu veya tamamı dökülmüş
olan hayvanlardan kurban olmayacağını,
kurbanlık hayvan satın alırken bunlara dikkat
edilmesi gerektiğini unutmamalıyız.
Aziz Mü’minler!
Kurban olarak kesilecek bir hayvanın
belli bir kısmını et maksadıyla satmak veya satın
almak caiz değildir. Kurbanlık hayvan hisse
olarak satın alınmalıdır ve büyük baş bir
hayvanın en az yedide biri olmalıdır. Kilo olarak
et sipariş verilmesi doğru değildir. Hayvanın
yedide biri ne kadara tekabül ediyorsa, hayvan
sahibine o miktar ödenmelidir. Herhangi bir
hayvandan birilerine et satılmış olması, o
hayvanın tamamen kurban olmasına da engeldir.
Bu yüzden kurbanlık hayvanda kimlerin hangi
niyetle ortak olduğuna son derece dikkat
etmeliyiz. Hayvana ortak olanların tamamı
kurban niyeti taşımalı ve bu hassasiyetlere
dikkat etmelidir.
Kıymetli Mü’minler!
Kurbanlarımızı kendimiz kesebileceğimiz
gibi, başkalarına vekâlet vermek suretiyle de
kestirmemiz mümkündür. Vekâlet yoluyla
kurban kestiren kardeşlerimiz hem kurbanlarını
dini usullere göre zamanında kestirmiş ve dini
görevlerini yerine getirmiş olur, hem de muhtaç
vatandaş, soydaş ve dindaşlarımıza yardım
etmiş, onların hayır dualarını almış olur. Çünkü
vekâlet yoluyla kesilen kurban etleri; yurtiçi ve
yurtdışında muhtaç ailelere ulaştırılmaktadır.
Unutmayalım ki kurban ibadetiyle bize
kazandırılmaya çalışılan bir özellik de, sahip
olduklarımızı başkalarıyla paylaşabilmektir.
İskeçe
müftülüğü
olarak,
arzu
eden
kardeşlerimizin kurbanlarını vekâleten kestirip
muhtaç
ailelere
ulaştırdığımızı
sizlere
hatırlatmak isterim. İskeçe Müftülüğü kanalıyla
kurbanlarını kestirmek isteyen kardeşlerimiz,
imamlarımıza veya müftülüğe müracaat edebilir.

