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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Bili çli kesi de hayva lar a ı çek ektedir. Bu çalış a, çiftlik 
hayva ları ı  kesi lerde yaşadıkları a ı ve sıkı tıları ı ortada  

kaldır ak içi , a ısız kesi i   e olup ol adığı ı, di i hassasiyetde  
dolayı e dişeleri  gideril esi ve kafalardaki sorulara evap ara ak 

içi  hazırla ıştır.

İçindekiler
1. Bayılt a yöntemi sırası da hayvana uygulanan tek iği ne olduğu

ve kesi  etodları
2. İslam dini kay akları da Kur a ı Kerim ve hadislerin ya ı sıra, ünlü

Kur a müfessirlerinin hayvan kesimlerinde helallik ile ilgili ayet ve
kavram yoru la aları

3. Bayılta  kulla ı ı ile ilgili ilimsel makaleler

4. Kimlik

Ü it ederi ki, hep era er hayva ları  çığlıkları a ir çözü  ula iliriz...

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir

• Bili sel tes itlere göre e  uygu  kesi  ayılt alı 
kesimdir.

• Bayılt alı kesi , isla  di i kay akları a göre de 
en uygun kesimdir.

• A ak ir takı  gele ek ve ya lış ilgilerde  
dolayı oder  tek oloji i  su duğu i ka lar 
hayva ları  kesi i sırası da kulla ıl a akta ve 

irtakı  gereksiz e dişelerde  dolayı hayva lar 
a ı çek ek zoru da kal aktadırlar.

• Şi di kafaları ıza takıla  e dişelere evaplar 
arayalı ... Çü kü isla , ili sel ola la çatış az.
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E dişe şudur? Bayılt a sırası da hayva  ölürse urdar olur u?
E  üyük e dişe olarak, ayılt a sırası da hayva ı  öl üş ola ile eği 

düşü üldüğü de , ö elikle kal i  ve ey i  çalış a şekli e göz 
at alıyız.

Kal i , kesi  sırası daki duru u
Beyi  ile kalp ir iri de  ayrılsalar ile her iri yaşa aya
devam etmektedirler. 

• Kal i  çalış ası, kal i  kas dokusu ve uradaki ir takı  özel kas 
hü releri de oluşa  elektirik akı ı ile oluş aktadır. 
• Kalp uyarı ları ı eyi de  ağı sız üretmektedir. Hormonlar 
vasıtasıyla u uyarı ları  hızı elirle ir. 
• Kalp, vu utda  ayrıldığı da ona gerekli oksijen ve besin verilirse 
çalış aya deva  et ektedir.
• Niteki , ir kazada öle  ir i sa ı  kal i i  alı arak, saatler so ra ir 

aşka i sa a akledildiği i iliyoruz.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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• Beyi   ilia per elektirikle çalışır.

• Beyin, kendi elektiriği i kaplten pompalanan kan ile kendisi üretir. 

• Beyin, oksijenli taze kan ve gıdayı ala ayı a, o da 1 kaç dakika içinde
elektirik üretemez ve ölür. 

• Ölmeden önce bayıl ışsa hiçbir a ı hissetmez. 

• Bayılt alı kesimdeki amaç beyindeki a ı merkezlerini kapat aktır.

• Beynin diğer işle leri ayıl a süresi de çalış aya devam eder.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
Bey i   kesi  sırası daki duru u
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Ka  oşalı ı
E dişe şudur: A a a hayva  ayıltılarak kesildiği de, yeterli ka  

tahliyesi gerçekleş ekte idir?
Aşağıdaki araştır ada, bayıltılarak veya bayıltılmaksızın kesilen
hayvanlarda aka  ka  iktarı da, kayda değer ir fark ol adığı ı 
görüyoruz.  Ka  ile ilgili ayetleri , üfessirler tarafı da  asıl 
açıkla dığı ı daha ilerde detaylı olarak göre eğiz.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Kesim şekilleri ve karşılaştır a 
İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir

İsla  dü yası da uygula a  ve akla gele  ilk eş kesi  şekli

1 - Zebh kesimi (Türkiye deki uygulama) Boğazı
hemen üst tarafı da yapıla kesim. Genelde, hayvan 

ili çli ike  uygula ır.

2 - Göğüs kesimi, (Nahr kesimi). Ge elde ayıltıla  
hava larda uygula ır. Bazı isla i ülkelerde hayva  

ili çliyke  de uygula ır.
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Kesim şekilleri ve karşılaştır a 
İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir

İsla  dü yası da uygula a  ve akla gele  ilk eş kesi  şekli

3 - Bayılta lı kesim (şok / sersemletme). Hayva  refayı açısı da  
e  uygu  ola ıdır. Bu yö te de hayva lar kesi  a ısı ı 
hissetmezler.

4 - İkisi ir arada kesi  Ö e kesi  ve aka i de -2 sn. içinde 
ayılt a . Avrupa daki ir çok isla i kesi ha ede uygula ır.  
u aradaki ayılt alı kesi i uygula akta tereddüt ede lere, u 

kesi  şekli tavsiye izdir. Bu kesi  şekli deki a aç, he  hayva ı 
kes iş ol ak, he  de a ı çek esi i kıs e  e gelle ektir.

5 - İlaçla ayılt a. Tavsiye et iyoruz.
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Zebh kesimi ve  göğüs kesimi arası daki fark
İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir

1 - Zebh kesimi: Şah da arları ve efes oruları kesilir. Ka  çok 
yavaş oşalır. Dolayısıyla,  dakikada , 5 dakikaya kadar 
süre ile ek iliç kay ı ve çok uzu  süre a ı çek e yaşa ır. A ıyı 
çeken için, bir saniye bile çok uzundur.
2 - Nahr kesimi: Kal e yakı  ola  a a atarda ar kesilir. Cok hızlı 
ka  oşalı ı, 5 sa iyede ili ç kay ı ve çok daha az a ı çek e 
süresi. Özel eğiti li kasaplar yapa ilir. ‘esi deki gi i, ka  irde  

ir üyük iktarda akar ve ili ç daha ça uk kapa ır.
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Zebh ve  göğüs kesimi arası daki kan ası ı - bilinç kay ı süreleri

Aşağıdaki ta loda, göğüs kesi i sırası da ka  tahliyesi i  çok daha 
hızlı olduğu u, ka  ası ı ı  da irde  ire düştüğü ü 
göre iliyoruz. Bu da, hayva ı  çok daha ça uk ili ç kay ı ve  
a ılarda  kurtutul ası a ası a gel ektedir.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
3 - Bayılta lı kesim (şokla a - sersemletme)
• Hayva  ayakta, ta ii hali deyke  uygula ır.
• Hayvan henüz ayaktayken İki salise de bilinci kapa ır.
• Hayvan kesi  sırası da hiç bir a ı çekmez.
• Hayvan, ağla a, zi ire vurul a, yere düşür e, 

kuyruğu u ük e, kır a, a lı a lı tek a ağı da  
asıl a, ili çli olarak ıçak kesiği gibi işle leri, a ı, 
stres ve korkuyu yaşa a ış olur.

• Kur an, ( اْلبُْدنَ  – bedenli /semiz) hayva ları ayakta
oğazla aları ı gerektiği i belirtmektedir. (Hac

suresi: 36). Bazıları, urada deve i  kasdedildiği i söyle ektedirler. A ak ayette et ir şekilde semiz hayvan  kavra ı vardır

• Türkiye de, hayva a a ı ver ede  kesi  yapa  azı 
kesi ha elerde ayılta lı kesi  uygula aktadır.
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Hayvan, kabin içinde ayakta 
dur aktadır ve kesi  içi  

ir veya iki kişi hayva ı  
aşı dadır. 

  Ö e ayılta  hazırla ır. 
  Kasap, ıçağı ile hayva a he üz ili çliyke  ze h kesi i 

uygular. 
  Hazır tutula  ayılta  kesi  aka i de ir iki sa iye içi de 

hayva ı  al ı a uygula ır.
Amaç, hem hayvanı bayıltmadan ö e kes iş ol ak, he  

de hayva ı  a ı çek esi i 3 - 5 dakikadan 1 – 2 saniyeye
düşür ektir.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
4 - İkisi ir arada kesi  Kesi  ve aka i de ayılt a   
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• Bu kesi  şekli, isla i ülkelerde ka ul 
görmekte ve bir çok yerde 
uygula aktadır.

• Bayılta lı kesi  içi  tereddütte ola lar,  
ikisi ir aradaki kesi i uygula alıdır.

• Avrupa daki çok sayıda isla i 
kesi ha eler u siste i uygula aktadır. 

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
4 - İkisi ir arada kesi  Kesi  ve aka i de ayılt a  2)

Diya et İşleri Başka lıği Di  İşleri Yüksek Kurulu 
Üyesi sayı  Dr. Muhlis AKA‘, Bu kesi  şekli e di  
ali leri i  karşı gele eği i düşü üyoru  
diyerek desteği i açıkla ıştır.
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5- İlaçla ayılt a.
İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir

Bu yö te i , hayva a verile  ila ı , daha so ra eti 
yiye e zarar vere eği de  dolayı, uygula ası 
sözko usu değildir.
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Bayılta  edir, asıl çalışır? Şokla a aleti - Sersemletme) (1)

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir

• Halk dili de ta a a de il esi e rağ e , u ir ta a a 

değildir. Alette kurşu  yoktur. Gerçek is i BAYILTANdır. 

“erse leti i  diye ler de vardır.

• Alet, ya hava ası ı ile çalışır, ya da içi e ko ula  ir arut 

kapsülü ü  patla ası ile oluşa  ası ç ile çalışır. 

• Bu güçlü ası ç es ası da alette  çelik ir il fırlayarak 

hayva ı  kafatası ı deler ve derhal geri çekilir. (Tükenmezkalem gibi)

• Hayva , hiç ir a ı ve stres yaşa ada  ayılır.
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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
Bayılta  ter ihi

Delmeli ayılta  
1) Her zaman tercihimizdir.

 Hayva ı  salisede ayıltır.
 Bayılt a işle i,  sa ti  

uzu luğu da ir ili  alette  hızla fırlayarak kafatası ı 
delip ey e girip çık ası ile gerçekleşir. 
4) Hayvan 4 dakika sonra tekrar kendine gelir.
5  Hayva ı  ir a  evvel öl esi içi , dar e i  aka i de 
he e  kesil esi  şarttır.  Aksi halde ke di e geldiği de 
dar e i  a ısı ı çeke ektir
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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
Bayılta  ter ihi

Dar eli ayılta  
• Öncelikli tercih edilmemelidir.
• Burada ili  ö tarafı a tar gi i ge iştir 

ve hayva ı sert ir dar e vuruşu ile 
ayılt aktadır.

• İsla i ülkelerdeki ter ih ede i, ge ellikle hayva ı  u dar e 
ile öl e iş ve tekrar kalka ile eği i  düşü ül esidir.

• A ak hayva ı  kafatası çok kalı  ise ayıl aya ilir. Ve yediği 
dar e ile kafatası kırıl ış ola ile ektir. Kırıl ış kafataslı ir 
hayva ı  kalk ası ı ekle ek etik ir duruş değildir.

• Tekrar ayılt ak i i  iki i ir dar e, kırıl ış ve yu uşa ış 
ir kafatası da işe yara aya ak, hayva  a ılar içi de 

kıvra a aktır. 17



1. Hayva ı  ölümü, ayılta ı  dar esi de  değil, 
kesimden sonra ka ın dışarı tahliyesinden sonra 
gerçekleşir. 

2. Bayılta  uygula a  hayva  tekrar ke di e gelip a ı 
çek e esi içi , derhal kesilir ve ka ı oşaltılır.

3. Bayılta  uygulanan hayva ı  öl e olasılığı çok azdır.
4. Bayılta , kesi  işle i i  ir parçası olduğu da , o 

a  hayva  ölse ile, ka ı tahliye edildiği de  di i 
kurallara göre murdar olmaz (Maide suresi: 4). Çünkü 
hayva ı  eti hale  te iz ve sağlıklıdır. 
Şi di u ko uyu di i kay aklarda  araştıralı .

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
Bayılta  edir, asıl çalışır? Şokla a aleti - Sersemletme) (2)

18



Helal nedir? (1)

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir

Öncelikle Allah bu sorunun eva ı olarak ne buyuruyor? Bu
sorunun eva ı ı Kura ı Kerim Maide Suresi 4 de okuyoruz. 

Kendileri için neyin helal kılı dığı ı sana soruyorlar.
De ki: "Temiz - sağlıklı (Tayyibat) ve güzel olan her şey
size helal kılı dı." Allah'ı size öğrettiği bilgi sayesinde
eğittiği iz av ı hayvanlara gelince: o ları sizin için
avladığı her şeyi yiyin, ama üzerlerine Allah'ı adı ı da
a ı ve Allah'a karşı soru luluğu uzu bilincinde
olun; hiç şüphe yok ki Allah'ı hesap görüşü çok
dakiktir.
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Helal nedir? (2)

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir

• Kur a , temiz, sağlıklı ola  gıda ı  helal olduğu u 
vurguluyor.

• Ey i a  ede ler! “ize verdiği iz rızıkları  te iz  
ola ları da  yiyi … Bakara 172

• Enam Suresi 145 de ve Maide Suresi 3 de, Ku ra , leş
yemeyi yasaklar.

• Ku ra da Leş kavra ı, ke diliği de öl üş ve sağlıklı 
ol a özelliği kal a ış hayvan ölüsü içi  kulla ılır.

• Bu çok doğal ir tes ittir. Eğer biz, bir hayva ı hangi 
sebepten dolayı öldüğü ü bilmiyorsak, onun tüketimi 
elbette tehlikelidir.
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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
Helal nedir? (3)
Maide Suresi 3 de‚ bir hayvan bir darbe sonucu öl üşse ve siz ona
yetişip kes işse iz o hayvan helaldir denilmektedir. 

• Bu doğru ir tes ittir. Bili sel olarak da ir hayva , ölü ü de  
sonra 3 – 5 dakika içerisi de sağlığa zararlı ir et hali e gel ez.

• Bir a lı ı  dokuları ı  yıkı a uğra ası i i  he  açıkta 
kal ası, he  de üzeri de  uzu  ir süre geç esi gerekir. 
Bu da  dolayı, dikkat edeli , hastalıktan dolayı değil, ir dar e 
so u u öl üş ir hayva ın, leş olmaya başlamadan yetişilip 
kesil esi hali de hale  te iz olduğu u tü  veteri erler teyit 
edeceklerdir.

• Ayet gayet açıklayı ıdır. Bir hayva  dar e so u u öl üş ise ve 
siz yetişip kes iş ise iz helaldir. Burada a aç, gıda ı  
sağlıklılığı ı yitir ede  yetiş ektir. Bu da ta a e  a tıklıdır.
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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
Helal nedir? (4)

• Bir çoğu uzu  kafası daki sorularda  irisi de, peyga eri  u 
ko udaki uygula alarıdır. Hz. Muhammed ıçaklı kesim
yap ıştır ve ta iki o za a ı  uygula ası a ak o şekilde 
olabilirdi. 

• Burada şu u görmek gerekmektedir. Bayılta lı kesim bilimsel bir
geliş edir. Tıpkı internetin, at aa ı , ulaşı araçları ı

ulu ası gibi. Peygamber bu dönemde yaşa ış olsaydı elbette 
telefon, araç gi i her türlü tek olojik i ka ı kulla ırdı.

• Mesela, Peyga eri  dö e i de ka yo lar olsaydı, 
taşı a ılıkta ka yo  u kulla ırdı, yoksa develeri i? Hayva a 
eziyet et e ek içi  kesi likle ka yo  kulla ırdı ve tek olojiye 
sırtı ı dö ezdi.
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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
Helal nedir? (5)

• Ay ı şekilde hayva ı a ı çekmemesi için ulu uş bayılta ı da seve seve
kulla ırdı. Ör eği , Peygamber (sav) dişleri i temizlerken misvak
kulla ıştır. Şi di ise elektirikli fırçalar kulla ıyoruz. Eğer biz burada asıl
mesaj olan diş te izliği yerine misvaka kutsallık yüklersek ya ıl ış oluruz. 
Bayılta da böyledir. 

• Be , Peyga eri iz  yaşa tısı da asıl haraket et işse öyle davra ak 
istiyoru , diyenler, neden bu devirde araba, telefon vs. teknolojinin her 
türlü i etleri de  ke dileri i  yararla dığı ı, ede  dişleri i çektirirke  

arkoz kulla dıkları ı ve a a sıra hayva ı  kesi i e geli e, akılları a 
sü ete uy ak geldiği i açıkla alıdırlar.

• Hayva ı ili çliyke  kes ek sü et ise, i a a  i sa ı  ke di dişi i 
narkozsuz çektirmesi de sü et ol alıdır. A ak, teko oji i  i ka ları ı 
ke di de kulla ıp, sıra hayva a geli e sü eti  akla gel esi, 
ka aati iz e sü eti  ya lış yoru la ası da  kay akla aktadır.
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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
Kurban kesimleri sırası da ayılta kulla ıla ilir
mi? (1)

• Buradaki ya lış e dişe, yaralı ir hayva ı  kur a  
edile eye eği ile alakalıdır.

• Kesi de  ö e hayva ı ayılt ak içi  kulla ıla  
alet, kafatası ı delerek ey i serse let ektedir. 

• Bu da  dolayı, kesim esnasında kafatası a açıla  
delik, her nedense, bir kusur sayıldığı da , 
kur a ı  ka ul edile eye eği endişesi  vardır. 

• Hal uki, u kuralı  ko ul ası ı  asıl ede i, azı 
i sa ları  kur a ı u uza getire il ek içi  yaralı 
hayva ları seçe ile eği düşü esidir.
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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
Kurban kesimleri sırası da ayılta kulla ıla ilir
mi? (2)

• Kur a  sahi i, ‘a i içi  takva ile sapasağla  ir 
hayva  seç iştir ve ada a sırası da ekip a  olarak 

ayılta  kulla dığı da , kur a  i adeti de ir soru  
ol aya aktır.

• Bazı üfessirler, takva ile seçil iş ir kur a , yaralı 
olsa ile u soru  değildir  de işlerdir. 

• Ha  suresi de Allah, kur a da  Allah ha ka  ve et 
değil takva ulaştığı ı elirtir.

• Dolayısıyla, kur a  kesi leri de de ayılta  
kulla ıl alıdır.
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Hayva ı  ayıl ası içi  kafası a vurula  il
irkiti i değil idir?

• Bayılta a alışkı  ol adığı ızda  dolayı u duru  
bize irkitici gelmektedir.

• Bir karşılaştır a yapalı . Bıçakla  ir veya iki, üç  
dar e ile oğazı keserek hayva a dakikalarca a ı 
çektirmek mi, yoksa 2 salise içinde bilincini kapatmak 

ı daha irkiti idir?
• Bayılta ı  hayva  üzeri deki ayıltı ı etkisi i ve a ı 

çektir ediği i farkede ler, zate  ir daha kolay kolay 
ili çli kesi  yap a aktadırlar.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Bili çli kesi de hayva ı  a ı çek ediği düşü esi 

• Hayva  ili çli kesi de a ı çek ektedir. 
• Bu u, hayva ı  kork ası da , 
• A ı içi de öğür esi de , kaç aya çalış ası da ,
• Ağla ası da , sıklaşa  efes alış verişi de ,
• Korkusunu, altı a dışkılayarak belirtmesinden, 

• Gözleri i  so  dere e açıl ası da  da kolay a 
a larız.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Bili çli kesi de hayva ı  a ı çek ediği düşü esi 

• Ayrı a u u test et ek de çok kolaydır. Hayva  
kesildikte  so ra ili çliyse, dışarda  gele  
tehlikeleri görmeye devam etmekte ve buna tepki 
vermektedir. Kesimden sonra saniye tutarak 
hayva ı  gözü e doku u . Hayva ı  şah da arı 
kesil iş olsa ile, gözü e doku duğu uz a , gözü e 
gele  tehlikeyi göre ek ve gözleri i kapaya aktır. Bu 
da hayva ı  hale  ili çli olduğu a, a ak tü  

efes oruları kesil iş olduğu da  a ıda  
ağıra adığı a işaret eder.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Halkı  ili çle esi açısı da  
1. Hayva lara karşı etik ola il ek adı a, o lara 

a ı ver e ek içi  tü  tek olojik geliş eleri 
uygula alıyız ve isla  di i her türlü yararlı 
tek olojik geliş eyi destekle ektedir.

2. Bayılta  kesi i  ir parçasıdır. Bayılt a 
sırası da hayva  o a  öl üş olsa ile, urada 
ko trollü ir ölü  vardır, hastalıklarda  dolayı 
ke diliği de  ir ölü  söz ko usu değildir ve 
hayva ı  eti hale  sağlıklıdır.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Halkı  ili çle esi açısı da  
.  Bayılta  uygula dıkta  he e  so ra, öl esi  

için hayvan derhal kesilmektetir ve bu süreç 

içi de hayva ı  ka ı oşaltıl aktadır.
4. İşi  aşı da veteri er heki ler vardır.  

Veteri erler, sağlıklı ve te iz gıda içi  
olduk a eğiti lidirler.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Di ada ları ve devlete düşe  görevler 
1. Veteri er heki  ol aya  di ada ları, u ko udaki 

içtihadları ı ye ide  gözde  geçir eli, ko u u  uz a ları a 
kulak ver eli, hayva ları  a ısı ı di dir elidirler.

2. Bayılt aya karşı gele  di ada ları ı , kasaplarda , 
hayva lara eziyet et ede  kes eleri i istedikleri doğrudur, 
a ak di  ada ları,  u istekleri i  realitede uygula ası ı  
ve taki i i  ü kü  ol adığı ı ka ulle ek zoru dadırlar. 
Bu u sahaya i erek tes it et ek zoru dadırlar. 

3. Di ada ları, i a çla alakası ol aya  ya lış gele ekler 
yüzü de  hayva ları  a ı çek eleri e se ep ol akta  
vazgeçmelidirler. 

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Di ada ları ve devlete düşe  görevler 2)

4. Konunun uhata ı aka lıklar bu konuda

yönetmelikler çıkar alı ve uygulamaya koy alıdırlar.
5. Hayvanlar a ı çekerken, devlet idari otoritelerinin topu

di ada ları a atması, di ada ları ı da, biz bu devlettin
sadece din e urlarıyız, bizim de elimiz, kolumuz ağlı
diyerek topu gerisin geri devlete at aları hem etik değidir,
hem sorumluluktan kaç aktır. Bunlar, bir masa etrafı da

ilirkişilerle topla ıp, hayvanlara verdikleri çileye bir son
vermelidirler.

6. Devletten ağı sız olan diğer dini kuruluşları ı
o uzları da da ay ı vebal koca bir yük olarak dur aktadır.

7. Hergün ağlatıla ağlatıla kesilen hayva ları suçlusu, elinde
güç olupta, tekolojiye rağ e onu uygulamakta tereddüt
eden herkesindir.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Müfessirleri  Kura  Yoru ları 

• Hayva ı, ilinçli iken kesmek gerekir diyenler,  dayanak 
olarak Maide suresi 3 ve Enam Suresi 145 deki öl üş
hayva ı hara lığı da haraket edilmektedirler.  Made  
Kura da leş hayva  eti hara dır, o halde ayıltıldığı a , 
hayva  kesil ede  ö e ölürse leş sayılır ve urdar olur  
düşü esi i savu aktadırlar. Şi di u düşü e i  
Kur a a daya ıp daya adığı a aka ağız. 

• Leş hayvan  ve kan  kavra ları Kuran-ı Keri  tefsirlerinde
asıl a latılıyor? Bu bölümde, çeşitli müfessirlerin konu ile

ilgili ayetlerdeki ölü  ve kan  kavra ları ı asıl
yoru ladıkları ı derledim. 

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Müfessirleri  Kura  Yoru ları 
• Maide Suresi 3: Ölü leş  eti, kan, domuz eti, Allah'tan aşkası

adı a kesilen, oğul uş, vurul uş, yüksek bir yerden düş üş, 
oy uzla ış, yırtı ı hayvan tarafı da ye iş, ancak

kestikleriniz hariç,- dikili taşlar üzerine oğazla a ve fal
oklarıyla kıs et ara a ız size haram kılı dı… 

• Görüldüğü gibi öl üş hayvan eti leş ol uşsa yemek hara dır. 
• Aşağıda üfessirleri  u ayeti asıl yoru ladıklar a akıp ve 

ayetler rağ e  uygula a ı  e kadar ya lış olduğu u 
a laya ağız.

• Bazı Kura  ealleri de, öl üş hayva ı tekrar helal olabilmesi
için, prantez içinde, (henüz a ı çık ada yetişip) kesilmesi
gerektiği vurgula ıştır. Ancak Henüz a lıyke yetiş ek  
kavra ı ayette yer al a aktadır. 

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Müfessirleri  Kura  Yoru ları 
• Maide 3 de yer alan açıkla a, İlla ma zakkeytum  ancak

oğazladıkları ız üstes a. (Buradaki kavram Zekaa  zel ile 
değilde za harfi ile oku duğu da temizlik a ası a gelmektedir.
Bir alı  te izle esi içi  zekatı ı ver ek gi i.  İlla ma
zakkeytum  ibaresinden ancak oğazladıkları ız  a ası çıktığı a 
ve he e  ardı da  gele  (Maide suresi 4) ayetinde helalin temiz
ve sağlıklı şeyler olduğu vurgula dığı a göre, urada kasdedile  
öl üş ir hayva a yetiş ek ve kes ek, a ak o eti  ir leşe 
dö üş ede , saglıklılığı ı yitir ede , ka ı  da tahliye 
edile ile ek ir za a  dili i de yapıl ası gereke  ir kes e 
eyle i ola ilir. Yoksa zate  öl üş ir hayva a a lıyke  yetiş ek 
ü lesi a tıksız olurdu. Bu yeni bir a layış olabilir. Nitekim

müfessirler yaşla ırke Kur a tefsirleri her geçen gün
ge çleş ektedir.

• Buyrun, hep beraber Kur a da ölü hayvandan ve kandan kastı ne 
olduğu u müfessirlere soralı . Müfessirlerin hepsinin sadece ve
sadece ke diliği de öl üş hayvanlara leş dediklerini görelim.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Ölü hayva  ve kan  kavra ları Kura -ı Keri  tevsirleri de asıl 
a latılıyor?

Müfessirleri  Kura  Yoru ları
• HAYAT KAYNAĞI KU‘ AN TEVSİ‘İ - M. “ait Şi şek
• Leş: Öldüre i ol aksızı  ke diliği de  öl üş hayva  

kasdedilir. Çoğu lukla u şekilde öl üş ola  hayva lar hastalık 
ede i ile öl üşlerdir. Etleri, ölü leri e se ep ola  ikropları 

taşı aktadır. Bu duru lar hariç ge el olarak o ları  etleri 
yenilebilir.

• Kan: Burada kasdedile , iğer, dalak gi i katı ka  değil, sıvı 
ka dır. Hayva  kesilip ka ı akıtıldıkta  so ra, etleri i  da ar 
ve si irleri de kala  ka ı  etle irlikte ye iliyor ol asıda ir 
sakı a yoktur.
Buyru . Bayıltıla  hayva  ke diliği de  öl e iş olduğu da , u ayet    
kapsa ı a göre hara  sı ıfı a gir ediği i gör üş olduk

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Müfessirleri  Kura  Yoru ları 

• SAFVETU-T TEFASİ‘ - Sabuni

• Leş, kesilmeksizin ke diliği de ölen hayva dır. 

Buyru . Ay ı şekilde, ayıltıla  hayva  ke diliği de  öl e iş ve 
sağlığa zararlılığı da her ha gi ir düşü e ol adığı da  yi e helal 
sı ıfı da kaldı

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Müfessirleri  Kura  Yoru ları 

• Çağdaş meselelere fetvalar - Yusuf el Kardavi

• Müslü a ları bir kıs ı, kesimlerin bilinmesini ve
Allah ı isminin zikredilmesini şart koşuyorlar, bir kıs ı
ise bu hususu şu delilden dolayı kolaylaştır ışlardır. Bazı
kimseler Resulullaha (sav) sordular: Bir kavim bize et 
getiriyor, biz ise o ları bu etin üzerine besmele çekip
çekmediklerini bilmiyoruz.  Bunun üzerine Resulullah
(sav)  şöyle buyurdu: Et üzerine Allah ı ismini zikredin ve
yiyin .

Buyru : Nasıl kesildiği i dahi il ediği iz ir hayva ı  
es ele ile ye ile ile eği i öğre iş olduk

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Müfessirleri  Kura  Yoru ları 
• Büyük Kur a Tefsiri – Dirayet ve Rivayet Tevsiri – Ali 

Arslan
• Ayetteki meytet (ölü) ke diliği de ve herhangi bir sebep

ol aksızı ruhu bedeninden çık ış hayvan demektir.
• Kandan maksat, akıp bedenden çıka ka dır.
• İ i kesir şu ları söylüyor. Harici sebebler ol aksızı

ke diliği de ölen bir hayva ı etinde kan kalır. İçi de
kan kalan bir etin yenmesi hem dine hem bedene zarar
verir. Bunun içindir ki e a ı hak, urdarı etinin
yenmesini haram kıl ıştır.

• Buyru : Hayva  ayıltıldığı sırada ölürse  yi e hara  değil. İsla  
di i eseleleri u kadar kolay ve güzel hallet işke , iz yaşa tı ızı 
zorlaştır ışız. Bu u  a ısı ı çek eyi de hayva lara layık gör üşüz.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Müfessirleri  Kura  Yoru ları

• Furkan Tefsiri - Prof. Dr. Muhammed Mahmud Hicazi

• Ey iman edenler! Allah ı size helal kıldığı nimetlerin
temiz ve hoşları ı kendinize haram etmeyin.

• Ölü, herhangi bir failin eylemi ol aksızı
ke diliği de ölen hayva dır. Etini yemek zararlı
olduğu için haram kılı ıştır. Zira çoğu lukla bunlar
hastalıkta dolayı ölürler ve hastalığı mikrobu da
bedenlerinde kal ış olur. Kaldıki sağlıklı kimseler

u ları etlerini yemekten tiksinirler. 

• Ay ı şekilde,  u tevsirde de ayıltılarak kesi i  ayetteki yasakla alakası 
ol adığı ı görüyoruz

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Müfessirleri  Kura  Yoru ları 
• Hadislerle Kur a ı Kerim Tefsiri - Ibni Kesir

• Ölü: Hayva ı oğazla ada veya avlanmadan ölmesidir. 
Yasaklanma sebebi, ak a ış olan ka ı ı bedene zarar
vere eği de dolayıdır. Bunun istis ası sadece alıktır. Çekirge
de böyledir. 

• Hz Aişe de  rivayetle; ir kavi , Hz. Peyga ere gelerek derler 
ki;  Bazıları ize et getiriyorlar. Bu u  üzeri e Allah ı  adı ı 
a ıp a adıkları ı il iyoruz. O da  yiyeli  i ye eyeli  
mi? Resullullah (sav) buyurdu ki: Allah ı adı ı a ı ız ve yeyiniz.

• A ladığı ıza göre oğazla a ı sırrı, hayvana azap vermeden
ve en kısa yoldan onun a ı ı çıkar aktır.

İşte u. Hayva a a ı ver ede  kes e i  her türlü yolu u kulla a aksı . E  
so  tek olojileri iz i sa lar ke di iz içi  kulla ıyoruz, fakat sıra hayva a 
geli e kulla ıyoruz. 

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Müfessirleri  Kura  Yoru ları 

• Fahraddin Razi

• (Meyte) Leş Eti: "Meyte"dir. Müşrikler mü´minlere: "Sizler, kendi
öldürdüğü üzü yiyor, ama Allah´ı öldürdüğü ü yemiyorsunuz" 
diyorlardı. 

• Bil ki "meyte"nin hara lığı akla da uygundur. Çünkü kan pek latif
bir cevherdir. Binâenaleyh hayvan kendi kendine öldüğü de, 
da arları daki kan tıka ır kalır ve kokuşup bozulur. Bundan
dolayı onu yemek, büyük zararlara sebebiyet verir.

Bayıltıla  hayva ı  ka ı ı  oşaltıldığı kesi  olduğu a göre, helallikle ilgili yi e 
ir soru  kal adı

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Müfessirleri  Kura  Yoru ları 

• DİYANET İŞLE‘İ BAŞKANLIĞI - Kur'an Yolu Türkçe Meal ve
Tefsiri - Hayreddin Kara a , İ rahi  Kafi Dö ez, Mustafa 
Çağrı ı ve Sadrettin Gü üş

• (Meyte) Ölü hayvan: Ke diliği de ölen hayva ı vücudunda
ulaşı ı ve zararlı mikrop bulunma riski daima mevcuttur. 

• Tü  tefsirler eyte i  hara lığı ı, ta a e  ke diliği de  ve 
hastalık taşı a korkusu ola ile ek hayva a ağla ışlardır.

(Diyanet İşleri Başka lığı ı tefsirinde de meyte  kelimesi ke diliği de
öl üş hayvan olarak açıkla ıyor. Hara lık sebebi de, sağlık açısı da zararlı
ol ası a ağla ıştır. Bu durumda ayıltılarak kesilen hayvan bu ayet ile
yasaklanan haramlar sı ıfı a girmez.)

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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SONUÇ 

• “o uç olarak gör üş olduk ki, üfessirleri  hepsi i  
yoru ları da, öl üş ir hayva ı  leş olarak ka ul edil esi i  
tek se e i i  sağlığa zararlı ir et hali e gel iş ol ası 
düşü üldüğü de dir. Dolayısıyla isla , ayıltalı kesi i 
desteklemektedir. 

• Bili sel açıkla alar, ayılta lı kesi i  he  sağlık açısı da  he  
de hayva  refahı açısı da  e  güzel yö te  olduğu u ortaya 
koy aktadır.

• Bu çalış alarda ortaya ko ula  tes itler doğrudur fakat, e  
azı da  kesi ler sırası da, üslü a lar olarak diğer di leri  
uygula alarda  farkı ız olsu  düşü esi de ola lar, lütfe  
farklılıkları hayva lara a ı vererek değil, di i  kişisel efs 
üzeri deki diğer yö leri ile uygula alıdırlar.

İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
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Kesimlerle ilgili bilimsel makaleler

Bayılt a uygula ası a rağ e  hayva ları  bir takı  kıpırda aları, bayılt a 
işle i i  ta  gerçekleş ediği a ası a da gelebilir.
Tosu  ve sığırlarda ka oşalı  ora ı ı  yüksekliği, hayva ları  kesil eleri i  ardı da  
yaptıkları hareketlerde  de etkile ektedir. Bu hareketleri , ayılta  ekip a ı ı  
sığırlarda ya lış pozisyo la dırıl ası da  da kay akla ış ola ile eği açıklığa 
kavuşturul alıdır. A ak şurası da ili iyor ki, kafa ı  ya a doğru hareketleri ve 

a akları  hareketliliği, ta  a asıyla ayıltıl ış hayva larda da görül ektedir. 
Baygı  hayva larda oğazı  ve geriye doğru hareketliliği  tes it edildiği de 
görül üştür. Bu, özellikle de hayva ı  ze i de  yukarı çekildiği de, hayva ı  zi ire 
vurulduğu da veya kesi  sırası da eyda a gel ektedir. Bu lar da ayılt a işle i i  
ta  a asıyla gerçekleş ediği a la ı a gele ilir.
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Kalbin atmaya devam etmesi, bayılt ada
sonra 15 dakikaya kadar sürebilir.

Kan tahliyesi uzun süren hayvanlarda, kalbin

atmaya devam etmesi de o denli daha uzundur.

Bayılt a ve akabinde kesimden sonra ka ı dışarı
tahliyesi süresinde, kalbe geri dönen ka ı iktarı
git gide azalır. Kalp çalış ası ayılt a işle i de
8 -10 dakika sonra sona erer. Kafası gövdeden

tamamen ayrıla hayvanlarda kalbin çalış aya
devam etme süresi 15 dakika kadar devam eder.

En çok kan tahliyesi, kalbin po pala ası
dışı daki etkiler dolayısıyladır. (Bası ç, kesil iş
damar)

Kesimlerle ilgili bilimsel makaleler
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Kesimlerle ilgili bilimsel makaleler 

Her iki kesim metodunda da kan tahliyesi ay ı iktardadır.
Bu çalış ada hayva ı önce ayıltılarak akabinde kesilmesi ile, ayılta kula ıl ada
yapıla kesim metodu karşılaştırıl aktadır. Ay ı zamanda tahliye olan ka ı toplam

iktarı ve bunun vucuda oranla yüzde iktarı da araştırıl ıştır. Burada hayva ı a lı
ağırlığı ve daha sonraki ağırlığı ölçül üş, hem ayıltılarak kesilenlerde hem de

ayıltıl aksızı kesilen hayvanlarda karşılaştır a yapıl ıştır. Ayrı a kan tahliyesinin

zaman olarak da yüzde 25, 50, 75 ve 90 lara hangi zaman dilimleri içerisinde ulaşıltığı
da ölçül üştür. Sonuç olarak yapıla çalış ada, her iki kesim metodunda da kayda

değer bir fark tesbit edile e iştir.
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Kesimlerle ilgili bilimsel makaleler

Her iki kesi  etodu da da ka  tahliyesi ay ı iktardadır.
A il et al. hayva ları  ayıltıldıkta  so ra kesil eleri duru u da ve ayıltıl ada  
kesil eleri duru u da tahliye edile  ka  iktarı ı araştırdı. Ne ka  tahliyesi 
süre i de, e de ka  ora ları açısı da  hiç ir farklılık tes it edil edi. Hatta, 
Velarde et a. yap ış olduğu araştır alarda, kuzuları  elektirik şoku ile 

ayıltıl aları duru da, ayıltıl ada  kesile lere ora la, ka  tahliyesi i  daha 
yüksek düzeyde gerçekleştiği i tes it etti.

Bayıltarak kesi de et kalitesi
Carcass and Meat quality Effects
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Kesimlerle ilgili bazı idialar

- Hannover üniversitesi hayvan refahı açısı da hangi kesimlerin daha az a ı verdiği i
araştır ış ve bu sonuçlar Deutsche Tierärtliche Wochenschrift (85 41-76) dergisinde
1978 senesinde yayı la ıştır. Bilinçli kesimi savunanlar Hannover raporundan

bahsederek, hayva ları ayılta lı kesim sırası da a ı çek iş olabileceklerini ileri

sürmektedirler.

- Ben bu raporu, yayı la dığı dergiyi bularak tedarik ettim. Testleri asıl yaptıkları ı
inceledim. Testlerde, normal kesimden sonra hayva ları ne kadar süre içerisinde

bilinçlerini yitirdiklerini, ayılt alı kesimlerde ise ayıl ış hayva ı a ı çekip

çek ediği i şu anki teknoloji ile ölçmenin mümkün ol adığı ı elirt işler. Doğru. 1970
li yılları da ne bu işi ölçebilecek tenkoloji vardı, ne de hayvan refahı ka u ları şi diki
kadar geliş işti. Bu konuda kapsa lı bir çalış ayı www.dialrel.eu sayfası da
bakabilirsiniz. Burada 2010 yılı da en son teknolojilerle yapıl ış bir araştır ayı ve

ayıltıla hayva ı a ı çek ediği i testleri ile takip edebilirsiniz. Hannover üniversitesi

teknolojik i ka sızlıkları da dolayı, ayıltıl ış bir hayva ı a ı çekip çek ediği i
tesbit edemedi diye, ayıltıla hayvan da a ı çekiyordur deme hakkı ızı ol adığı ı
bilmeliyiz. Bundan 40 sene evvelki teknolojiye değil, bugünün teknolojisine ak alıyız.

Hannover üniversitesi Raporu
Yayı  tarihi  - Deutsche Tierärtliche Wochenschrift  85 41-76
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Kesimlerle ilgili bazı idialar
Harra  ü iversitesi açıkla aları Ağustos 

https://www.harran.edu.tr/sayfa.aspx?st=haber&sid=358

Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğreti Üyesi Prof.Dr Gürbüz Aksoy, yapıla
çalış ayla ilgili yaptığı açıkla ada,  Helal kesim yapıldığı zaman hayvanlar eziyet duyuyor

deniliyor. Biz bu konuyu aydı lat ak için ekibimle birlikte bilimsel bir çalış a yaptık. 
Kesimden önce ve kesimden sonra vücut tarafı da üretilen bir hormon olan beta

endorfinin 4 misline kadar arttığı ı tespit ettik. Bu hormon ağrıkesi i ve rahatlatı ıdır. 
Morfinden 30 kat daha fazla etkilidir. Vücudun bunu üretmesi hayvanlar için çok

önemlidir. Hayvan kesimlerinde, kesimden önce ve sonra aktığı ızda, kesimden sonra 4 
katı a kadar artığı ı gördük. Hayva ları bu hormon vasıtasıyla saki leştiği i, 

rahatladığı ı belirledik. Helal kesim uygulanan hayvanlarda kesinlikle ağrı ol adığı ı ve
saki leştiği i tespit ettik  dedi.

DOĞ‘U A‘AŞTI‘MA – YANLIŞ YORUM
Çü kü eta e dorfi , ir a lı a ı çek eye aşladığı da u a ı ı  di dir esi 

içi  üretilir. Ya i hayva  a ı çek eye aşla ıştır ile. Bu araşıt a hayva ı  a ı 
çektiği i ortaya koy uştur.
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Kesimlerle ilgili bazı idialar
Harra  ü iversitesi açıkla aları Ağustos 

DOĞ‘U A‘AŞTI‘MA – YANLIŞ YORUM
Bahsedilen hormon Endorfin hormonu. Ve tüm dünyadaki hekimler de biliyorki, bu hormon,
a lılar bir a ı, bir ağrı çektikleri de,a ıyı dindirmek için vucudun verdiği bir tepki hormonudur.

Sadece hayvanda değil, insanda da vardır. Bilhassa doğu sa ıları ı azaltmada
salgıla ır. Dolayısıyla, hayva ı kesim sırası da a ı çektiği i bu arkadaşlar kendileri ispatla ışlar
ama farkı da değiller. Nasıl?
Bilinçli kesimde, ortada a ı çeken bir hayvan vardır ve vucut endorfin hormonu salgıla aktadır.
Kesimden önce bu hormon yavaş yavaş yükselmeye aşlıyor uş. Doğru. Çünkü sen hayva ı
daha kesmeden korkutmaya aşla ıssı . Bağla ışsı , zincire vur uşsu , a lı a lı a ağı da
as ışsı . Sonra kesim sırası da endrofin salgısı artış gösteriyor de işler. Doğru de işler.
Çünkü hayvan a ı ı doruğu u yaşıyor. Bunun düzeyi 4 dakika sonra 4 misline çıkıyor uş.
Doğru. Bu yaralanmalar ve ağrı çekmeler sırası da oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Zaten kesim
sırası da kan hızla tahliye edildiği de, hayvan 60 saniye sonra bilincini yitiriyor ve a ıları diniyor.
Kan tahliyesi çok yavassa, 15 dakikaya kadar bilinç devam edebiliyor.
Biz ne diyoruz? Bırakı 60 saniyeyi, bir saniye a ı çekmek bile çok uzun bir süredir.

Bu hor o , yaşa aya deva  ede  a lıları , içi e düştükleri a ı duru da  
kurtuluş yolları ara aları içi , o ları ir e ze rahatlat aktadır. 
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Kesimlerle ilgili bazı idialar

Di i telki lerle rahatlaya  hayva  videoları
İ ter ette dolaşa azı vidolarda, hayvan sırtüstü yatırılıyor, gözleri kulakları ile
kapatılıyor ve ona azı ayetler okunuyor veya telkinlerde bulunuluyor. Hayvan
da sakin bir şekilde sırtüstü kıpırda ada bekliyor. Bunun sebebi hayva ları o
konumdan kurtul aları için yaptıkları içgüdüsel ölü u arasıdır. Youtubeye
girip ölü u arası yapan hayvanlar yazdığı ızda çok sayıda bu tür videodan
görebilirsiniz.

Diğer yandan, kesim sanayinde zamanla yarışıl aktadır. Hiç kimse kesimden
önce kalkıp bir hayva ı saki leştir ek için onun aşı da dakikalarca telkinde
bulunmaz. Hele hele üyük aş tosu ları ya ı a zaten korkudan
yaklaşıl a aktır.
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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir

Bu ilgi tazele esi de  so ra, toplu  olarak ya lış yaptığı ızı  ile 
farkı da ol adığı ız a ı dolu kesi  etodları da  ir a  evvel 
hayva ları kurtara ile eği ize i a ıyoruz. 

İ şaallah hep era er u ko uda duyarlı ol aya deva  ede eğiz.

Sa ırla takip ettiği iz içi  teşekkür ederi .

Asalet Sa akdaroğlu . Hayva refahı üfettişi
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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir

Bİ)İMLE GÖ‘ÜŞÜN 

• Hayva refahı ile ilgili ilgile dir e görüş eleri isteye  kuru lar, şirketler, 
kesimhaneler, okullar ve üniversiteler bize müracaat edebilirler.

• “e i erleri iz ü retsiz ve  gerekli deva lılık duru u da da sertifikalıdır.
• Bu gü e kadar ir çok veteri er fakültesi de, Gıda Tarı  ve Hayva ılık 

Baka lığı da ve çok sayıda duyarlı şirket ve kuruluşlarda se i erler verdik. 

“e i er içeriği olarak
1. Ca lı hayva  akilleri de dikkat edil esi gereke  oktalar
2. Hayva  i dir e i dir e ve di le e ala ları da ö e li hususlar
3. Kesi ha eleri  hayva  refahı a uygu lugu u  sağla ası
4. Kesi leri  ayıltılarak yapıl ası ı  di e  ve etik olarak ö e i

Müracaat için asalet.s@googlemail.com
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İsla i ola , hayva ı ayıltarak kes ektir
Künye: Biz kimiz?

• Bizler, dü ya ı  her yeri de hayva refahı içi  ortaklaşa
çalış alar yürüte  ir çok siviltoplu  kuruluşları da  iriyiz. 
Merkezi üroları ız ir çok ülkede ulu aktadır. “TK ları ızı  
ortak orga izeleri ile, uz a  ele a ları ız, veteri erleri iz ve 
hayva refahı üfettişleri iz dü ya ı  her ölgesi de hayva  
refahı ko usu da ilgile dir e ve iyileştir e çalış aları 
yap aktadır.

• Maddi giderlerimizi, sade e ve sade e hayva  refahı a duyarlı 
üyeleri izi  aidatlarıyla ve yi e hayva  refahı a duyarlı azı 
şirketleri  ağışlarıyla karşıla aktayız. 

Asalet Sa akdaroğlu . Hayva refahı üfettişi
https://www.eyesonanimals.com/
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