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Asalet Sancakdaroğlu 

Bu yazıda kesimlerle ilgili bilimsel sonuçlara yer vererek dini kurallarla 
karşılaştıracağız. Dini kuralların bilimsel kurallara zıt olması düşünülmez. Bundan dolayı 
bilimsel sonuçlar ışığında dini uygulamalar değerlendirildiğinde çok güzel sonuçlar elde 

edilebilmektedir. 

Hayvanların kesilmeden önce şoklanarak 
bayıltılmasının bilimsel, islami ve etik olarak önemi 

 

Bilimsel olarak hayvan kesiminde en uygun yöntem, 
hayvanın bayıltılarak kesilmesidir. 

Bilimsel olarak en uygunkesim, bayıltan (şoklamak) ile hayvanın bayıltılması 
ve hemen akabinde kesilmesidir. Bu yöntem islam dinine de uygundur. 

              

Uzman bir eleman tarafından, uygun bir kabinde bu tür bir kesimin 
gerçekleştirilmesi, hem hayvanın refahı açısından ve hem de et karkasının kalitesinin 
iyi olması açısından en iyi yöntemdir. Hayvan bu durumda hem gereksiz yere açık 
alanda veya kabinde devirme, zincirle asılma, çırpınma, korkma, bağırma ve 
kaçmaya çalışma gibi konforsuz bir kesimi yaşamaz ve hem de kesim süreci boyunca 
bilinçli halde bulunmaz ve kesim acısını hissetmez. Bundan dolayı bayıltmalı ayakta 
kesimde fazla bir stres olmadığından hem hayvanın refahı ve hem de karkas kalitesi 
daha iyidir. 

 

 



Bayıltarak kesim de ileri sürülen islami endişeler 
nelerdir? 

Bu konuda en çok sorulan soru: Acaba hayvan bayıltılırken ölürse murdar et 

sınıfına girer mi? 

Hayır girmez.  

Neden girmez?  

Bu konuda bilimsel kuralları ve İslami kuralları gözden geçirmemiz yeterlidir. 

Bilimsel gerçekleri gözden geçirerek dini kurallara bakacak olursak, bilimsel 

gerçeklerin Kur’an‘daki kurallar ile nedenli uygun olduğunu daha rahat anlayabiliriz.  

Öncelikle şu bilinmelidirki, beyin ile kalp birbirinden ayrılsalar bile yaşamaya 

devam ederler. Nitekim bugün herkes biliyorki, kalp nakillerinde bir kalp bir insandan 

alınıp başka bir insana 12 saat içinde nakledilebiliniyor. Yani siz bir hayvanın kafasını 

bayıltan ile devre dışı bıraksanız bile, onun kalbi en az 4 - 5 dakika atmaya devam 

edecektir. Kalbin çalışması içindeki oksjenli kan 

dolayısıyladır. Kan, içindeki oksijeni kullanarak kendi 

elektiriğini kendi üretir. Yani kalpte oksijenli taze kan 

olduğu müddet impuls üretmeye, çalışmaya devam eder. 

Kalp, vucutta bulunan kanı kendine çekecek ve dışarı 

pompalayacaktır. Vucutta kan kalmayınca da, kalp kendi 

elektiriğini üretemeyecek ve duracaktır. Bu durum bilinçli 

kesimde de aynıdır.  

Beyin de kendi elektiriğini kendi üretir. Taze oksijenli kan alamayınca o da 1 – 5 

dakika içinde kafada bulunan kandaki enerjiyi kullanır ve ölür. Bu süre içinde 

bayılmamışsa acı çeker. Bayılmışsa hiç bir acı hissetmez. 

Akan kan miktarı aynı mdır? 

 

Yine bilimsel olarak, 

bilinçliyken kesilen bir hay-

van ile bayıltıldıktan sonra 

kesilen hayvanın akan ka-

nı birbirine eşittir.  Burada 

verdiğim bilimsel tablo, çok 

sayıda profösörün imza-

sını taşımaktadır.  



Kesim metodları ve bunların içinde en uygunu hangisi? 

1- (Türkiye’deki uygulama) Boğazdan yapılan kesime zebh kesimi denilir. Bu 

durumda hayvan en erken 1,5 dakikada bilincini kaybetmekte ve fakat bu 

çoğu kez 8 dakikaya kadar devam etmektedir. Bu yöntemde kan akışı yavaş 

olduğungan, bilinç kapanması da uzun sürer. Tüm bu sürede hayvan acı 

çeker. Bu yöntemde kan sadece iki atar damardan boşalmaktadır. Bir tonluk 

bir boğanın en az 50 - 60 litre kanı bu iki damardan boşalması oldukca uzun 

sürer ve hayvanın bilincinin kapanması bundan dolayı geçikir. Acı çeken bir 

can için, bir saniye bile çok uzun bir süredir. 

 

2- Göğüs kesimine Nahr kesimi denilir. Bu yöntemde hayvan 15 saniye içinde 

bilincini kaybetmektedir. Bu yöntemde kalpten çıkan ana atar damar 

kesildiğinden, kan boşalımı ve dola-

yısıyla bilinç kaybı daha hızlıdır. 

Bayıltan kullanılmayan durumlarda 

Nahr kesimini tavsiye ediyoruz.  

 

Nahr kesimi: Hızlı kann boşalımı ve 

15 saniyede bilinç kaybı 

 

Zebh kesimi: Yavaş kan boşalımı ve 

8 dakikaya kadar sürebilecek biliç kay-

bı. 

 

 

      



3- Bayıltanlı (şok) kesim 2 salise de hayvanın bilincini kapatmaktadır ve hayvan 

hiç bir acı çekmemektedir. Bilincin bir an önce kapanması ve hayvanın en az 

seviyede acı çekmesi için kullanılan yöntemlere baktığımızda, bayıltanlı 

kesimin 2 salise içinde hayvanın acısına son verdiğini görmekteyiz. Bayıltma 

2 salise sürmektedir. Hayvan bu kadar kısa bir zaman diliminde darbeyi bile 

hissetmemetedir. Bu yöntemde hayvan hiçbir şeyden habersiz ayakta 

beklerken, birden bire bayıltılmaktadır. Hayvan, bağlanma, devirme gibi 

eziyet, stres ve korkuyu yaşamamış olur. Kur’an, bedenli hayvanların ayakta 

boğazlanmalarının gerektiğini belirtmektedir. (Hac 36). Bu ayet bilimsel 

tesbitleri desteklemektedir.  

 

Bayıltan nedir? Halk dilinde tabanca olarak bilinen alet aslında 

tabanca değildir. Alet, ya hava basıncı ile çalışır, ya da içine konulan bir kapsülün 

patlaması ile oluşan basınç ile çalışır. Bu güçlü basınç esnasında aletten bir mil 

çıkarak hayvanın kafatasına çarparak deler ve tekrar gerisin geri çekilir. Tıpkı bir 

tükenmez kalem gibi. Bu 2 salise surer ve hayvan anında bayılır. Kasap ise bir kaç 

saniye içinde hayvanı keser. Hayvan hiç bir acı ve stress yaşamamış olur.  

Kur’an’a baktığımızda da bu kesim şeklinin doğru olduğunu görmekteyiz. 

Öncelikle Kur’an, ‚Tayyip‘ olan gıdanın helal olduğunu vurgular. "Ey iman 

edenler! Size verdiğimiz rızıkların TAYYİB olanlarından yiyin… Bakara 172. Temiz ve 

sağlıklı olan gıda helaldir. Temiz gıda, insan sağlığına uygun ve kesinlikle hastalıklı 

olmayandır. Çünkü helallik konusunda bu nokta çok önemlidir. Gıda temiz ise 

helaldir. Bu bir. 

İki: Enam Suresi 145 de ve Maide Suresi 3 de, Ku’ran leş yemeyı yasaklar. 

Yani, kendiliğinden ölmüş bir hayvanın (leş) etinin yenmesi yasaktır.‘ Neden? 

Çünkü, eğer siz hayvanın neden öldüğünü bilmiyorsanız, onun sağlıklı yani temiz 

olduğunu bilemezsiniz. Ve Kur’an tabiriyle o et bir ‚leş‘tir. Bayıltanlı kesim, kontrollü 

bir kesim olduğundan, burada hayvan kendiliğinden ölmüş leş sınıfına girmez. 

Bilimsel olarak siz hiç bir veteriner hekime, bayıltanlı kesilirken ölmüş bir hayvanın leş 

olduğunu belgeletemezsiniz. Çünkü bir hayvanın leş olabilmesi için dokularının 

yıkıma uğramaya başlaması gerekmektedir. Bu ise öyle değil bir kaç dakkada, bir kaç 

saatte olacak şey değildir. Yani hayvan halen tayyiptir. Çünkü, hayvan o an 

bayıltılmış ve akabinde hemen kesilmiştir. Nitekim bu konuda da Kur’an Maide Suresi 

3 de‚ bir hayvan bir darbe sonucu ölmüşse ve siz ona yetişip kesmişseniz o 

hayvan helaldir‘ der.  

Bilimsel olarak yapılan da budur. Hayvan bir darbe ile  bayıltılıyor ve akabinde 

kalbi durmadan kesiliyor.  

Kur’an ile bilim birbirine hiç ters olabilir mi? Bu mümkün değildir.  



Peki Hz Muhammed (sav) neden bıçaklı kesim yapmıştır ve bu kesimi 

uygulamak sünnet değil midir? Burada şunu görmek gerekmektedir. Bayıltanlı kesim 

modern ve ilmi bir gelişmedir. Tıpkı internetin, matbaanın, ulaşım araçlarının 

bulunması gibi. Peygamber (sav) bu dönemde yaşamış olsaydı telefon kullanmaz 

mıydı? Veya teknolojik gelişmeleri elinin tersiyle iter miydi? Hayır itmezdi. Aynı 

şekilde hayvanın acı çekmemesi için bulunmuş bu aleti de seve seve kullanırdı. 

Örneğin, Peygamber (sav) dişlerini temizlerken misvak kullanmıştır. Şimdi ise 

elektirikli fırçalar kullanıyoruz. Eğer biz burada asıl mesaj olan diş temizliği yerine 

misvaka kutsallık yüklersek yanılmış oluruz. Bayıltan da böyledir. Peygamber (sav), 

bıçağını hayvanın gözü önünde bilevleyen kasaba bile karşı gelmiş, “Bunu 

hayvanın gözü önünde yapma. Çünkü bu durum hayvana ikinci bir acı verir“ 

buyurmuşlardır. Burada verilen asıl mesajı anlamak yerine, bıçağa kutsallık verirsek, 

Kur’an’ın ruhuna, ve peygamberin mesajına ters hareket etmiş oluruz.  

Teknolojik gelişmeleri bizler kendimiz için kullanırken, hayvanlar için 

kullanmamamız hiç de etik bir davranış değildir. Biz ameliyata girerken acı 

hissetmemek için iğne kullanıp bayıltılırken, hayvanlarda bayıltanı kullanmamak etik 

değildir. Peygamber (sav), kesimde eline bıçağı almıştır diye bıçağa sarılmak, tayyip 

gıdanın helalliğini anlamamak demektir. Çağa uygun, hayvan refahına uygun, 

içtihatlara sırtını dönmek demektir. 

Hayvanın bayılması için kafasına vurulan mil irkitici 

değil midir? 

Bir karşılaştırma yapalım. Bıçakla 2 - 3  darbe ile boğazı keserek hayvana 8 

dakikaya kadar acı çektirmek mi, yoksa 2 salise içinde bilincini kaptmak mı daha 

korkunç? Bu irkitici bulma, alışık olmadığımızdan kaynaklanır. Daha ilk bayıltılmadan 

sonra, hayvanın acı çekmeden kesildiğini görüp buna yürekten memnun olacağız. 

Bilinçli kesimde hayvanın acı çekmediği düşüncesi 

Elbette acı çekmektedir. Bunu, hayvanın korkmasından, acı içinde 

böğürmesinden, ağlamasından, altına korkudan dışkılamasından da anlarız. Ayrıca 

bunu test etmek de çok kolaydır. Hayvan kesildikten sonra bilinçliyse, dışardan gelen 

tehlikeleri görmeye devam etmekte ve buna tepki vermektedir. Kesimden sonra 

saniye tutarak hayvanın gözüne dokunun. Hayvanın şah damarı kesilmiş olsa bile, 

gözüne dokunduğunuz an, gözüne gelen tehlikeyi görecek ve gözlerini kapayacaktır. 

Bu durum, bilinçli kesimlerde 1 dakikadan 8 dakikaya kadar sürmekte ve bu da 

hayvanın dışardan gelen tehlikeleri gördüğü, hissettiği ve tepki verdiğini 

göstermektedir. 

Ve hatta diyelimki hayvanın acı çekip çekmediği halen belli değildir. Bu 

durumda bile bir insan olarak etik düşünmeliyiz ve acı çektiğinden hareket etmeliyiz. 



Hayvanın kafasına Bayıltan uyguladıktan sonra 

kesimden vazgeçsem hayvan tekrar yaşar mı? 

Bu soru, “Ben 100 metre yükseklikten intihar için atladım ve düşerken intihardan 

vazgeçtim. Yaşamaya devam eder miyim?” sorusuna benzer. Bıçakla hayvanın 

boğazını ve nefes borularını kestikten sonra da, hayvanın yaşaması için kesimden 

vazgeçtim demiyorsunuz. Onun için, bayıltan uygulamadan evvel kesin karar vermek 

gerekir. Bu hayvanı kesecek misin kesmeyecek misin? Bu karardan sonra bayıltan 

uygulanmalıdır. Eğer buradaki sorudan kasıt, hayvanın ölüp ilmediği ile ilgili ise, bu 

soruyu soranlar, halen Kur’an’daki ‘Tayyip gıdanın helal olduğu‘ ayetini 

anlamamışlardır demektir. Nitekim biz hayvanı bıçakla keserken de öldürüyoruz. Gel 

görki hayvana bayıltan uygulandığında onun öldüğün hiç bir bilim adamı 

garantilemez. Bundan dolayıdırki, tüm yazılı bilimsel yayınlarda, ‘bayıltan kullanmak 

hayvanın öldüğü manasına gelmediğinden, bayıltmadan hemen sonra derhal 

hayvanı kesmeli ve kanının akıtılma şartı’ yeralır. Hayvan ancak kanının aktılması 

sonucu ölme sürecini tamamlamaktadır.   

Sonuç 

Hayvanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken etik olabilmek adına, onlara acı 

vermemek için tüm teknolojik gelişmeleri uygulamalıyız ve bu uygulamayı  islam dini 

desteklemektedir. Sonuç olarak İslam dini tayyip gıdayı helal saymaktadır. Bayıltma 

sırasında hayvan ölmemektedir. Fakat o an velevki ölmüş olsa bile, o gıda halen 

tayyiptir. Çünkü kontrollü bir ölüm vardır. Çünkü bayıltan tıpkı bıçak gibi kesimin bir 

parçasıdır. Çünkü hiç bir bilim adamı o an ölmüş bir hayvana ‘leş’ olmuştur 

dememektedir. Ve çünkü islam dini, bilimsel veriler ile çatışmaz. Burada hayvanların 

acı çekmesi ve yeni keşfedilmiş bir kesim aleti ‘bayıltan’ sözkonusudur. Şurası bir 

gerçektir ki, bu alet bulunmadan evvel, bir hayvanın sağlıklı olduğundan emin olmak 

için onun yaşıyor olmasını önemsemek elbette en doğru yoldur. Fakat bu gün 

sağlıksız hayvanlar daha ilk baştan sağlıklı hayvanların yanına bırakılmamaktadırlar. 

Gıdanın tayyip olmasına daha kesimler başlamadan dikkat edilmektedir. Veteriner 

hekimler bu konuda oldukca eğitimlidirler. Bundan dolayı veteriner hekim olmayan din 

adamları bu konudaki içtihadlarını yeniden gözden geçirmek, konunun uzmanlarına 

kulak vermek zorundadırlar. 

 


