38197 - Akika kurbanını kesmemek veya geciktirmekle günahkâr olunur
mu?
Soru
Allah Teâlâ bana bir kız çocuğu verdi ve kızım şimdi üç aylık oldu. Fakat ben kızımın Akika
kurbanını kesmedim, Akika kurbanının yerine sadaka da vermedim. Bundan dolayı bana bir günah
var mıdır? Bu konuda çözüm nedir?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Akika kurbanı müekked sünnettir ve bu kurbanı kesmeyene bir günah yoktur.
Bunun sebebi; Amr b. Şuayb'ın, babasından, o da dedesinden rivâyet ettiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ﻓ ] رواه أﺑﻮ داود وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.ٌ ﺷَﺎةﺔﺎرِﻳ اﻟْﺠﻦﻋ و،ِﺘَﺎنﯩﺎﻓ ﺷَﺎﺗَﺎنِ ﻣمَُ اﻟْﻐﻦ ﻋ،ْﻚﻨْﺴ ﻓَﻠْﻴﻨْﻪﻚَ ﻋﻨْﺴنْ ﻳ اﺐﺣﻟَﺪٌ ﻓَﺎ وﺪَ ﻟَﻪ ۇﻟﻦﻣ
 داود] ﺻﺤﻴﺢ أﺑ
"Her kimin bir çocuğu dünyaya gelir de onun için kurban(Akika kurbanı) kesmek isterse, onu
kessin. Erkek çocuğu için birbirine denk iki koyun, kız çocuğu için ise tek koyun kessin." (Ebu
Davud rivâyet etmiş, Elbânî de "Sahîh-i Ebî Davud"da hadis hasendir" demiştir.)
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Akika kurbanının işini onu kesecek olanın
sevmesine/istemesine bağlamıştır. Bu ise, Akika kurbanının müstehap olduğuna, farz veya vâcip
olmadığına delâlet eder.
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Bu konuda bkz: İbn-i Kayyim; "Tuhfetu'l-Mevdûd", s: 157.
Fakat Akika kurbanı konusunda ihmalkâr davranmamak gerekir. Çünkü Peygamber -sallallahu
aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ﻓ واﻟﺘﺮﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ ] رواه اﻟﻨﺴﺎﺋ.ﻤﺴﻳ وﻪﺳا رﻠَﻖﺤﻳ وﻪﺎﺑِﻌ ﺳمﻮ ﻳﻨْﻪ ﻋﺢ ﺗُﺬْﺑﻪﻴﻘَﺘﻘ ﺑِﻌﻴﻦﻫ رمَُ ﻏﻞﻛ
 داود] ﺻﺤﻴﺢ أﺑ
"Yeni doğan her çocuk, akikası karşılığında rehindir (Akikası kesilmeden ölürse, kıyâmet günü anne
ve babasına şefaat etmekten men edilir). Akikası doğumunun yedinci gününde kesilir, o günde başı
tıraş edilir ve ona isim verilir." (Nesâî; hadis no: 4220. Ebu Davud; hadis no: 2838. Tirmizî; hadis
no: 1522. İbn-i Mâce; hadis no: 3165. Elbânî; 'Sahîh-i Ebî Davud'da "hadis sahihtir," demiştir.)
Şimdi sizin kız çocuğunuz için, Akika kurbanı niyetiyle bir koyun kesmeniz gerekir.
İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'nin fetvâların şöyle gelmiştir:
"Akika kurbanı, müekked sünnettir.Erkek çocuk için, Kurban bayramında kesilmesi geçerli olan iki
koyun veya iki keçi, kız çocuğu için ise bir koyun veya bir keçi, doğduktan sonra yedinci günde
kesilir.Bir kimse, Akika kurbanını yedinci günden sonraya ertelerse, herhangi bir zamanda kesmesi
câizdir ve ertelemesinde kendisine hiçbir günah yoktur. Fakat en fazîletlisi; mümkün olduğunca bir
an önce kesmesidir." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 934)
Not:
Soruda zikrettiğiniz: "Akika kurbanının yerine sadaka da vermedim" sözünüz için bilinmesi gerekir
ki, Akika kurbanının yerine mal infak etmek, Akika kurbanının yerine geçmez.Çünkü Akika
kurbanından maksat; bu kurbanı keserek Allah Teâlâ'nın rızâsına yakınlaşmaya çalışmaktır.
Bu konuda (34974) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.
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Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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