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Hac ve umre yapan kimselerin 
Harem sınırları içinde 

kestikleri kurban. 
_] 

Sözlükte "yol göstermek, izinden git
mek; göndermek, hediye etmek" anlam
larına gelen hedy (hediy) kelimesi, fıkıh 
terimi olarak hac ve umre sırasında Ha
rem'de kesilen kurbanlık hayvanları ifa
de eder. Hac ve umre yapmayanların kur
ban bayramı dolayısıyla kestikleri kurba
na ise udhiyye denir. Kur'an-ı Kerim'de 
terim anlamında beş yerde geçen hedy 
(el-Bakara 2/196; ei-Maide 5/2,95, 97; ei
Feth 48/25) hadislerde de sıkça kullanıl
mıştır (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "hedy" 
md.). 

Deve, sığır gibi büyükbaş hayvanlardan 
olduğunda "bedene", koyun keçi cinsin
den olduğunda "dem" adını alan hedy 
kurbanı nafile ve vacip olmak üzere ikiye 
ayrılır. Nafile hedy, hac ya da um re niye
tiyle Mekke'ye giden kişinin kurban kes
mesini vacip kılacak herhangi bir mükel
lefiyeti olmaksızın sırf Allah rızası için 
kestiği kurbandır. Hz. Peygamber'in bu 
amaçla 1 00 deve kurban ettiği nakledil
mektedir (Dariml, "Menasik", 34; Bu ha
ri, "I:Iac", ı 2 ı-ı 22; ibn Ma ce, "Menasik", 
84). Vacip hedy ise iki türlüdür. Birincisi, 
adak sebebiyle kişinin zimmetinde borç 
olarak tahakkuk eden hedydir. İkincisi, 
temettG veya kıran haccı yapan kimsele
rin kesrnek zorunda oldukları şükür kur
banı ile hac ve umrenin vaciplerinden bi
rinin yerine getirilmemesi veya ihram ya
saklarına uyulmaması halinde kesilen ce
za kurbanıdır. Şükür kurbanının en fazi
letiisi sırasıyla deve, sığır ve koyund ur. Bu 
kurbanı kesemeyenler üç günü hac sı
rasında, yedi günü hacdan sonra olmak 
üzere on gün oruç tutarlar. Ceza kurbanı 
ise çiğnenen yasağın türüne göre büyük
baş veya küçükbaş hayvan olmak üzere 
farklılık arzeder (bk. BEDENE; DEM; FiD

YE). 

Hedy için ayrılan veya satın alınan hay
vanın kurbanlık olduğunu göstermek üze
re boynuna örülmüş ip veya nal gibi şey
Ierin asılması (taklid) veya bedenenin hör
gücünden kan akıtmak suretiyle işaret
lenınesi (iş'ar) konuları fakihler arasında 
tartışılmış. taklidin m üstehap olduğu hu
susunda görüş birliğine varılırken iş'ar 
konusunda görüş ayrılığına düşülmüştür. 
Hanefi mezhebinde iş'ar hayvana acı ver
diği için caiz görülmemiş. Şafii, Maliki ve 
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Hanbeli mezheplerine göre ise taklid gi
bi müstehap sayılmıştır. 

Hedyin kesileceği yer ve zaman konu
sunda fakihler arasında önemli bir görüş 
ayrılığı mevcut değildir. Hedy kurbanının 
Harem sınırları içinde kesilmesi gerekti
ği hususunda ittifak bulunması yanında 
çoğunluk hac kurbanının Mina'da, umre 
kurbanının ise Mekke'de Merve tepesi ya
nında kesilmesinin daha faziletli olduğu
nu belirtmiştir. Kesim zamanına g.elince. 
üç mezhebe göre şükür kurbanının kur
ban bayramı günlerinde kesilmesi gere
kir. Şafiiler'e göre ise başka günlerde de 
kesilmesi caiz olmakla birlikte bu günler
de kesilmesi daha faziletlidir. İhram ya
saklarını ihlalden dolayı kesilecek cinayet 
kurbanı için belli bir vakit olmadığı konu
sunda da görüş birliği mevcuttur. Şafii ve 
Malikiler'e göre adağın ve nafile kurban
ların kesim vakti kurban bayramı günleri 
iken Hanefiler bunun belli bir vakti olma
dığını. ancak bu günlerde kesilmesinin 
daha faziletli olduğunu belirtmişlerdir. 

Hedy kurbanı olarak kesilen hayvanla
rın etinden kurban sahibinin yemesinin 
hükmü konusunda fakihler arasında 
önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Dört 
mezhebe göre Mekke'de kesilen nafile 
kurbanların etinden sahibi yiyebilir. Şafi
iler'in dışındaki mezhep alimleri, ternet
tu ve kıran haccı kurbanının etinden de 
sahibinin yiyebileceği görüşündedirler. 

Ceza. adak, i h sar h ed yi ile, kesilm e yeri 
olan Mekke'ye veya Mina'ya ulaşmamış 
olan nafile hedyin etinden sahibinin ye
mesi caiz görülmemiştir. Bunların yenil
mesi halinde yenilen miktarın bedelinin 
sadaka olarak verilmesi gerekir. 

Hanefi ve Maliki fakihleri, tasadduk 
edilmesi gereken etierin Harem bölgesi
nin dışında bulunan fakiriere de verilebi
Ieceği görüşündedir. Şafii mezhebine gö
re şükür ve ceza kurbanları Harem bölge
sinde kesildiği gibi aynı yerde tasadduk 
edilmelidir. Hanbeliler ise yalnızca saç 
kesmek, elbise giymek, koku sürünrnek 
gibi bazı ihram yasaklarını ihlalden dola
yı fidye olarak kesilen kurbanın kesildiği 
yerde tasadduk edilmesini caiz görmüş
ler, diğer kurbanların Harem'deki fakir
Iere dağıtılmasının gerekli olduğunu ifa
de etmişlerdir. Ayrıca diğer mezheplerin 
aksine Hanefi alimleri, Harem dışında 
dağıtılan kurban etlerinin zimmi statü
sündeki gayri müslimlere de verilebilece
ği görüşündedir. 

Hedy hayvanından ihtiyaç halinde bi
nek olarak faydalanmanın caiz olduğun
da fakihler arasında görüş birliği bulun-

maktadır (Müslim, "I:Iac", 375-376; EbO 
DavOd, "Menasik", 17; Nesai, "Menasik", 
76). Şafii ve Hanbeliler'e göre sütünden 
de faydalanılabilir. Ancak içilen miktarın 
bedelinin fakiriere sadaka olarak verilme
si daha faziletlidir. Maliki ve Hanefiler ise 
faydalanılması durumunda bedelinin ta
sadduk edilmesi gerektiğine hükmetmiş
lerdir. 
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İbn Hacer ei-Askalani 
(ö. 852/1449) 

tarafından Buhari'nin 
ei-Cfimicu'ş-şal;ıil;ı'ini şerhetmek 
amacıyla yazılan Fetl;ıu 1-biiri'nin 

müstakil bir cilt halindeki 
mukaddimesi 

(bk. ei-CAMiU's-SAHİH). 
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Aga Ahmed Ali'nin 
(ö. 1290/1873) 

Farsça mesneviler 
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M evievi Ag a Ahmed Ali 12SS'te ( 1839) 
Bengladeş'in Dakka şehrinde doğdu . 

1862 yılında Kalküta'da Medrese-i Ahme
diyye adlı bir eğitim kurumu açtı ve ha
yatının sonuna kadar burada çalıştı. Aga 
Ahmed Ali. 1869'da yazmaya başladığı 
Heft Asumdn'ı bir önsöz (eve), yedi bö
lüm (heft asuman) ve bir hatime (ufk) şek-


