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Doğmamış çocuğa kefen mi dikiliyor? 

 

• Avrupa Birliği’nin baskıları 

 

• Diyanet İşleri’nin fetvası 

 

• Tarım Bakanı‟nın açıklamaları 

 



Örnekler; 

• ABD’nin mezbahaları 

• Almanya’nın mezbahaları 

“…Siz önce bir adam olup tek ses 

olmasını bilin de…” 

• Polonya‟da yaşananlar 

• Kongre gözlemleri: Kuveyt, Malezya, 

Rusya 

 



Şüpheler… 

• Tıp doktoru olan bir kimse nasıl olur da 

hayvanlar hakkında konuşabilir? 

 

• İnsanların anatomisini, fizyolojisini vs 

anlatmak hayvanı anlamak, ya da onun 

hakkında karar vermek için ne kadar doğru 

bir yöntemdir?  



• Fareler, sıçanlar, tavşanlar, köpekler, 

domuzlar, koyunlar ve ineklerle 

yapılmış çalışmalar… 

• Aslında hayvanlar üzerinde 

araştırmalar yapan tıp hekimlerinin 

hayvanlarla ilgili bilgileri çoğu 

veterinerden daha fazladır. 



Google        

Science Citation Index (SCI) / SCI-Expanded                     

View Subject Category  

  

Veterinary Medicine:152 

Medicine, Research & Experimental:112 

Surgery :193 

Cardiac & Cardiovascular Systems:117…    



 Tıp hekimlerinin hayvanlar üzerinde birçok 

alanda yapmış oldukları çalışmalar veteriner- 

lerin hiç yapmadıkları çalışmalardır. 

 

  - koyun ve ineklerde kalp ameliyatları 

  - beyin ameliyatları 

  - damar ameliyatları vs 



 

 

Örn: köpekte koroner arter sistemi,     

         ostioapikal indeks 

                                  



insan ile hayvan dokularının 

karşılaştırılmasının ne kadar doğru olacağı…  

• Dr. Gunther von Hagens  

• “plastinasyon” yöntemiyle çürümez hale 

getirilen gerçek bedenler 

• Body Worlds   













İlgili tıbbi bilgileri verebilmek için öncelikle şu 

ayeti hatırlamak gerekmektedir. Çünkü bu ayet 

bizim sizlere hangi tıbbi bilgileri vermemiz 

gerektiğini işaret etmektedir.  

Boğazlama niçin helal ve diğerleri 

niçin haram? 



“Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah‟tan başkası 

adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) 

kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, 

yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve 

yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile 

dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de 

fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte 

bütün bunlar fısk (Allah‟a itaatten kopmak)tır.” 

(Maide suresi, 3.ayet)  



Akan/akmış kan… 

• Maide suresinin hakimiyeti:  

                                     Kemale ermek 

 

• Ispanak ve ıspanaklı börek örneği 

 

• Karaciğer ve dalak ile ilgili hadisi şerif 



Dolaşım Sisteminin Temel Maddesi, Vasıtası 

Olan „Kan‟a Dair Meseleler 

• Erişkin bir insan vücudunda ortalama 5 lt 

kan vardır. 

• Tüm vücut parçalarına ve hücrelere besin, 

enerji ve diğer tüm ihtiyaç duyduğu öğeleri 

taşıyan ve atık maddeleri tutup, temizleyici 

ve arıtıcı ya da ıtrah edici organlara taşıyan 

hep kan dokusudur.  



• Kan iki temel bölümden oluşur: 

–Hücre kısmında; eritrosit dediğimiz 

alyuvarlar, lökosit dediğimiz 

akyuvarlar, pıhtılaşmayı sağlayan 

trombositler ve daha birçok hücre 

grupları. 

–Plazma kısmı dediğimiz kısmında ise 

su, yağlar, proteinler, şekerler vs gibi 

diğer içerikler.   



• Kan tüm bu içeriği vücuttaki tüm doku 

ve hücrelere taşımakla yükümlüdür. 

Dolayısıyla saç, kıl, tırnak gibi dokular 

hariç her türlü doku hep kan içerir. Bu 

örnek verdiğimiz dokularınsa içinde 

kan bunmasa bile onların yanı başına, 

dibine kadar kan yine gider. 



• Kanın bu seyahatinde izlediği yol, 

güzergâh ise damar sistemidir. 

• Bir alyuvarın yani bir eritrositin çapı 

yaklaşık olarak 6 mikrometredir. 

• Eritrositin kan vasıtasıyla içine girdiği 

en küçük damarın çapı ise 4 

mikrometredir.   



el-Musavvir (c.c.), el-Muktedir (c.c.)  

4 µm 6 µm 

? 



SORU: 

 Kan böyle muhteşem bir seyahate tâbi 

ise ve içeriği de böyle zengin ise o halde 

yüce Allah (c.c.), kulundan niçin 

mahrum ediyor böyle bir şeyi? Kan 

yenilmesi-içilmesi niçin yasaklanmış 

olabilir? 



•Kan aynı zamanda mikropların ve kötü 

huylu kanser hücrelerinin vs de taşınma 

vasıtasıdır.  

Boğazda enfeksiyon 

Post-streptokoksik glomerulonefrit 

Eklem romatizması 

Kalp kapak hasarı 



Mikropların kan ile seyahati;  

• Bakteriyemi 

 

• Septisemi 



• Basit bir diş fırçalaması esnasında bile 

kişide küçük çaplı bir bakteriyemi 

olabileceği rapor edilmiştir.  

 

• Flora… 

–  E.coli : Proteus dengesi… 



“İnsanın ağzında makatındaki kadar (!) 

mikrop vardır!‟  

Dr.Hermann Johannes Pfannenstiel  



SORU: 

  Ağzını devamlı fırçalayan 

insanların bile ağzında mikrop 

oluyorsa ve kana geçebiliyorsa, 

ağzını fırçalamaktan mahrum 

hayvanların kanlarının durumu 

nedir?  



SORU: 

  Bir fırça darbesiyle dahi 
ağızdaki mikrop kana 
geçebiliyorsa ve küçük çaplı da 
olsa bir bakteriyemi oluşabiliyorsa, 
devamlı ot, diken vs gibi sert ve 
damağı-dili çizmeye müsait şeyleri 
yiyen hayvanların kanlarının 
durumu nedir?  

 



• Kan içindeki o envai çeşit malzeme, 

şekerler, yağlar, tuzlar, elementler, 

proteinler, hücreler –ki hücreler de 

kendi aralarında ayrı ayrı olarak- 

alyuvarlar, akyuvarlar, trombositler vs 

öyle rastgele yüzüp akıyorlar gibi 

akmazlar.  



 -Bu sayede kan, damar içinde 

pıhtılaşmadan akabilir. 

 -Bakteriyemi atakları esnasındaki 

mikropları kandaki savunma hücrelerimiz 

kolaylıkla yok edip ortadan kaldırabilirler. 



İşte burada önemli olan şey şudur: 

Kan bu şekilde hep akmaya ve 

düzenli akmaya devam etmelidir.  

     Kan akışında eğer bir duraklama 

olursa o zaman bozulan trafik 

düzenden ötürü damar içindeki 

kanda küçük türbülanslar başlar, 

girdaplar oluşur.  



Pıhtılaşma ve enfeksiyona neden 

olan girdaplar; 

• Ya kanın pıhtılaşma 

özelliği artmış olmalı, 

• Ya da damar 

duvarında bir hasar 

olmalı, 

• Ya da kan akımı 

yavaşlamış, durmuş 

olmalı veya türbulans 

gelişmelidir  

Dr.Rudolph Carl Virchow  



Kana dair diğer meseleler… 

Kanlı Agar Besiyeri 



Kan öyle bir vasat, öyle bir 

maddedir ki, içeriği nedeniyle 

mikrobu en iyi üreten, üremesine 

yardımcı olan bir malzemedir.  



• Kan aynı zamanda organların atık 

maddelerinin drenaj sistemidir. 

• Yani kan içinde yararlı besin maddeleri 

bulunduğu gibi aynı zamanda toksik 

maddeler de vardır.  

 



Kan yenilmesi ve içilmesinin 

manevi zararları  

• Bir eti kanlı yemek, görmek çoğu zaman 
iştahı da bozar.  

• Korku ve gerilim filmleri gibi filmlerde 
yoldan çıkmış, sapıtmış, sapkın 
düşüncelerin konu edildiği filmlerde dikkat 
edilirse hep kanlı unsurlar ön plandadır.  

• Bu tür filmlerdeki sapkın davranışları 
sergileyen kimselere bakılırsa genel ahlak 
ve düzene aykırı işler yapan, kanunlara 
uymayan, karşı gelen kimselerdir.  



Peki… 

 Bize;  

iki meyte (leş)  

–balık ve çekirge-  

ve 

 iki kan  

– karaciğer ve dalak-  

helal kılındı. 

 

                                                                   s.a.v. 



Hayvanların Kurban Edilme Yöntemleri 

ve Uluslararası Kabul Gören Etik 

Değerler 

• Tarafların birbirleriyle çekişmeleri, 

birbirlerini eleştirmeleri neticesinde 

uluslararası kabul görmüş bir takım 

kurallar hâsıl olmuştur. 

 



• Şu ana kadar olan bölümlerde, yenmek 
üzere kurban edilecek hayvanın 
“kansız” olması gerektiğinin tıbbi 
kanıtlarını gördük. Kurban etme 
yöntemlerini henüz değerlendirmedik. 

• İşte bu noktada devreye hayvanların 
uluslararası etik değerlere göre kabul 
görmüş öldürme (Ötenazi) yöntemleri 
giriyor.  



• Uluslararası kabul görmüş etik değerleri 
oluşturan batının insan toplulukları bu 
değerleri sadece bugüne kadar insan olarak 
kendi elde ettikleri tecrübelerle ancak bir 
noktaya kadar getirmişlerdir. Ve onlar bunu 
yaparken, işi felsefe ile ele almışlar, 
sınırlarını kendilerinin belirlediği bir takım 
humanist değerleri üstün tutarak bu 
değerler doğrultusunda bir takım sonuçlar 
ön görmüşlerdir.  



• Oysa bunda büyük bir eksiklik vardır! 

 … 

•  “Hayvan kesimi ile ilgili tıbbi gerekçeleri 

anlatacağım dediğiniz başlık altında felsefi 

çıkarımlar yapmak da nesi? Size mi kaldı 

İslamiyeti tartışmak, o, din adamlarının 

işi!” 



• Deontoloji: Görev Ahlakı 

 

 

Etik Ahlak > = < 

• Ahlaksıza tıp öğretmek aslana kanat takmak gibidir. 



• Deneysel modellerde canlılar üzerindeki 

çalışmalar genelde hayvanlar ve insanlar 

üzerinde yapılan çalışmalar olarak ikiye 

ayrılırlar. Aslına bakılırsa bitkilerin de canlı 

olduğu bir gerçektir ve ziraatçıların da 

muhtemeldir ki bitkiler üzerinde birçok 

çalışması vardır.  



• Ancak insanlık, kesince sesini duyduğu 

varlıkları canlı zannediyor ve sadece 

kesince ses çıkarttıkları için onları acı 

çekiyor zannettiği için, kesildiklerinde 

ağaçların, bitkilerin, çığlıklarını 

duymadıkları için bitkiler üzerinde yapılan 

deneysel çalışmalar hiç bu kadar ses 

getirmemiş, tartışma konusu olmamıştır. 



• Ekolojik dengenin bozulmaması için 

uğraşan çevre örgütleri vardır elbette ama 

bir bitki üzerinde deney yapılıyorken o bitki 

acı çekiyor diye ortalığı ayağa kaldıran 

insan grupları yoktur. 



• Çiçekte Yunus Emre Hazretleri… 

• Dolabın sesinde Yunus Emre Hazretleri… 

• Çekicin dövdüğü metalin sesinde Mevlana 

Hazretleri… 

• Ve daha nicesi… 



• Değil dolabın, metalin sesini duymak, 

bitkinin dahi sesini duyamayanlar; değil 

bitkinin sesini duymak, dolabın metalin 

dahi sesini duyanlara akıl öğretir 

olmuşlar…  



• Ve daha vahimi; 

  -bırak çiçeği-bitkiyi, dolabın, metalin 

sesini dahi duyabilenler; bırak dolabı ve 

metali, bitkinin dahi sesini duyamayanların 

sesini dinler olmuşlar… 



• Oysa mealen; 

 - “…Yeryüzünde her şeyin Allah‟ı zikrettiği,      

     O‟na (c.c.) secde ettiği…” 

 - “…Kainattaki her şeye hürmet etmek    

     zorunda olduğumuz…” yönündeki   

     ayetler… 



Dr. Josef Rudolf Mengele   

İnsanlar Üzerindeki Deneysel Çalışmalar 



• Benzer şekilde insanlık, hayvanlar üzerinde 

yapılacak çalışmalarda da bir sınır olması 

gerektiğine inanmış ve bunun için de bir 

takım kurallar oluşturmuştur. 

• Batıda, deneysel hayvan araştırmalarının 

karşısındaki grupların baskıları gün geçtikçe 

artmakta olup, iki taraf arasında devamlı bir 

çekişme, bir hesaplaşma vardır.  



Eğer biz hayvan 

araştırmalarını 

durdurursak, asıl 

katilleri kim 

durduracak? 

Tanıdık geldi değil mi? 



• UNESCO tarafından düzenlenmiş „Hayvan 
Hakları Evrensel Bildirgesi‟ 

• Avrupa Konseyi tarafından düzenlenmiş 
„Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla 
Kullanılan Vertebralı Hayvanların 
Korunması Hakkındaki Avrupa 
Konvansiyonu‟ 

• Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi‟nin 
hazırladığı „Laboratuar Hayvanlarının 
Bakım ve Kullanılması El Kitabı‟  

• Avrupa Birliği‟nin „Deneysel ve Diğer 
Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların 
Korunması Hakkında Avrupa Direktifi‟. 



• 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Kanunu 

• 6343 sayılı Veteriner Hekimliğin İcrası, 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile 
Odalarının Teşekkül Tarzı ve Göreceği 
İşlere Dair Kanun 

• 441 sayılı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı‟nın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 

• 16.05.2004 tarihli deney hayvanlarıyla ilgili 
yönetmelik. 



Etik Kabul Edilen Ötenazi Yöntemleri 

• Yüksek dozda anestezik ilaç kullanılması 

• Anestezi altında dekapitasyon (Başın ayrılması) 

• Anestezi altında servikal dislokasyon (Boynun 
kırılması)  

    ( Sıçandan büyük hayvanlar için uygun değil ) 

• Cerrahi esnasında kansız bırakma işlemi 
(eksanguinasyon)  

• Karbondioksit solutma yöntemi    

• Diğer (Araştırıcının çalışması için elzem gördüğü 
her türlü yöntem). 



• Servikal dislokasyon kansız bırakmaz. 

• Hayvanın karbondioksitle ya da bir başka 

şeyle zehirlenmesi de yine aynı şekildedir. 

• Kafasına tokmakla vurmak, elektrikle 

çarpıp öldürmek gibi yöntemlerde de yine 

kan dokudan uzaklaşmamış olacaktır. Ve 

ölüm aniden olmazsa hayvan acı çekmiş 

olacaktır.  



• Karnına veya göğsüne şiş saplanması gibi 

durumlarda da kan tam olarak 

boşalmayacaktır. Vücutta kalmış olur. Ve 

ancak o boşluğun hacmi kadar kan 

boşalabilir. Ölüm daha uzun sürer ve 

hayvan acı çekmiş olur.   

• Maide suresi 3. ayete muhalefet olur. 



• Bu noktada şunu sorabilir: “Peki tamam 

kanın boşlatılması gerektiğine inandık 

ancak bunun için niçin boğaz kesiliyor? 

Niye mesela hayvanın bir ya da iki bacağı 

veya bir ya da iki kolu kesilmiyor?  



Boğazlama yöntemiyle amaçlanan ve sonuçta 

da sağlanan-elde olunan şeyler şunlardır: 

 

  i. Vücuttaki kan en fazla miktarda dışarı 
akıtılmış olur. 

   ii. Vücuttaki kan en kısa sürede dışarı 
akıtılmış olur. 

   iii.Vücuttaki kanın dışarı alınması işleminin 
en kısa sürede gerçekleştirilmiş olması 
hayvanın en az acıyı duymasını sağlar, yani 
en etik olan yoldur. 



Çünkü, 

• Beyin için gerekli sabit oksijen ve glikoz, 
kalp debisinin %15‟ini oluşturan ve 
dakikada 800 ml olan kan akımından 
karşılanır. Yani beyin yüksek düzeyde kan 
kullanan, kan çeken bir organdır.  

• Boyunda yer alan diğer bir organ tiroid 
bezi (Guatr hastalığı yapan bez) de yüksek 
düzeyde kanlanan bir organdır. 

• İlaveten baş ve boyunda bulunan diğer 
organlar da bir miktar kan alırlar. 



Kol ve bacaklardan yapılacak kesilerde 

ise; 

• Kol ve bacaklarda yüksek kan debisine 

ihtiyaç duyan bir organ yoktur. 

• Kol ve bacak damarlarının yerleşimleri;  

  -ulaşmak güç olacağı için işlem hayvana 

daha çok ızdırap vereceği gibi, 

  -kesimi yapacak insan için de riskli 

• Rezistans meselesi. (Devenin boynu, 

Ö.Nasuhi Bilmen) 



Boğazlama Yönteminde Dikkat Edilmesi 

Gereken Tıbbi Meseleler 







• 4 yapının hangi üçü?... 

• Kalbin çalışması serebral (yani beyne ait) 

sistemin muhafaza ve idamesi altındadır. 



• Kalbin iki temel görevi vardır: 

  -kendisine gelen toplardamar kanını    

   tüm vücuttan emmek, 

        -kendisine gelen atardamar kanını tüm   

         vücuda pompalamak. 





• Dolayısıyla boğazlama işlemi esnasında son 

kan damlası da kesik damar ağzından 

akmadan omurga kesilmemeli, omuriliğin 

bütünlüğü bozulmamalıdır. Ne zaman ki 

damarlardan kan çıkışının durduğu aşikâr 

olarak görülür işte o vakit baş gövdeden 

tam olarak ayrılabilir.  



• “…Boğazlamakla uğraşmayın, başını bir 

kılıç darbesiyle gövdeden ayırıverin!..” 

mealinde bir hadis ya da kıssa duyan var 

mı? 



Dolaşım Sisteminin Merkezî Pompa 

Görevini Üstlenen „Kalb‟e Ait Meseleler 



Kalbin pil – elektrik sistemi ve ileti yolları 



Normal EKG (ElektroKardiyoGrafi) 



Atriyal fibrilasyon halinde kalbin 

pompalama gücü %10-15 oranında azalır  



Ventriküler fibrilasyon durumunda ise kalp 

gerçek anlamda hemen hiç kasılmaz. Ve kalbin 

pompalama gücü sıfır ya da sıfıra yakındır. 

Ventriküler fibrilasyon hali son derece 

ölümcüldür, müdahale edilmezse kesin ölümle 

sonuçlanır.  



Tüm bu ritim düzensizlikleri 

elektrik akımlarıyla tedavi 

edilebileceği gibi elektrik vererek 

oluşturulabilir de...  



Dolaşım Sisteminde Güzergâhı 

Teşkil Eden „Damar Sistemleri‟ne 

Ait Meseleler  

Vücudumuzda 3 çeşit damar sistemi 

vardır: 

1-Temiz kanı taşıyan atardamarlar 

2-Pis kanı taşıyan toplardamarlar 

3-Kan harici vücut sıvılarını taşıyan lenf 

damarları. 







• Atardamarlar kimi zaman büzüşebilir 

ve kan akımını sınırlayabilirler, bu 

özellikle kesilmeleri halinde kan 

kaybını azalttığı için vücudumuzu 

koruyan bir mekanizmadır. Ancak 

toplardamarların bu şekilde bir 

büzülme durumu yok denecek kadar 

azdır.  



Toplardamarlardaki 

kapakçıkların kanın 

geri 

pompalanmasındaki 

etkisi yok denecek 

kadar azdır. 



• Bacaklarımıza ve kollarımıza giden kanın 

tekrar vücudumuza, kalbimize geri 

dönmesini sağlayan temel unsur kas 

yapılardır. 

• Bu sebeple iskelet kaslarının tam olarak 

fonksiyonel olmaları çok mühim bir 

konudur, aksi halde doku içindeki kan 

atılamaz.  

 





• Vücuttaki kaslarımız temel olarak 3 

grupta incelenirler: 

  -İskelet kasları. (Çizgili kaslardır.) 

  -Düz kaslar. (Mide gibi organları  

  döşeyen kaslardır.) 

         -Kalp kası. 



• İskelet kasları tamamen bizim emrimiz 

dâhilinde çalışırlar. Dolayısıyla bir iskelet 

kasının görev yapabilmesi için bir defa kişinin 

emir verebilecek nitelikte yani uyanıklıkta 

olması şarttır. Akabinde, o kasın emir 

alabilecek nitelikte olması, felç vs gibi 

durumları yaşıyor olmaması gereklidir.  





• Hayvanların karın, sırt, bel, göğüs 

kafesindeki kaslar da, aynı bacak ve kol 

kasları hükmündedirler. Yani bu belirtilen 

kaslar da çizgili iskelet kaslarıdır. Yani, 

kasılmaları o bölgede kan birikimini önler, 

kan dolaşımına faydalı olur. Ve kasılmaları 

aynen onlar gibi istemlidir. Dolayısıyla 

kasılabilmeleri için, hayvanın tamamen 

uyanık ve bilinçli olması gereklidir.  



Elektroşok, Anestezi ve Analjezi Gibi 

Yöntemleri Haram Kılan Tıbbi 

Gerçekler 
• Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, 

sonuçta hayvana bir çeşit elektrik akımı 

verildiğidir. 

• Elektrikli bir ev aletinize, mesela çamaşır 

makinenize, şebekeden bir anda yüksek 

akım gelecek olursa makinenizin devreleri 

yanar ve makineniz fonksiyon dışı kalır.  

• Bu durum garanti kapsamı dışında kalır.  



• Kalbin çalışma prensibi de aynı bir 
elektrikli ev aleti gibi, elektrik akımlarına 
bağlıdır. 

• Vücuda uygulanacak elektrik akımı ile 
kalbin bu elektrik düzeni kesintiye 
uğrayabilir ve hayvan ölebilir. Yani elektrik 
akımı nedeniyle gelişecek ritim 
düzensizliğiyle hayvan daha boğazlanıp 
kanı akıtılmaya fırsat kalmadan ölebilir.  



• İşletme sahiplerinin olgun bir vicdan ile bu 

hayvanın etini yenmemek üzere ayıracağına 

inanmak ne kadar doğrudur?  

• Ya da o işletmede asgari ücretle çalışan ve 

verdiği elektroşokla elinin altında daha 

boğazlanmadan ölen hayvanı, o personel 

işverenine bildirebilecek midir? 



• Dolayısıyla, kalbin kanın emilmesi ve 

pompalanıp atılması konusundaki önemini 

bu kadar anlatmış ve vurgulamışken, kalbin 

çalışmasını sekteye uğratacak her hangi bir 

işlemi helal kabul etmek doğru olmaz. 



• Bir diğer mesele beyin-kalp ve etraf doku 

arasında gidip gelen sinyaller ile kalbin 

performansını arttırması durumuyla 

ilgilidir. Hayvan elektroşok veya bir başka 

yöntemle uyuşturulduğunda sinyal iletimini 

sağlayan bu mekanizmalar da yavaşlayacak 

ve kalbin performansı olumsuz 

etkilenecektir.  



• Dolaşımdaki ve tüm kas dokudaki kanın tam 

olarak temizlenebilmesi için hayvanın uyanık 

olması, kendi çizgili kaslarına kasılma emri 

verebilecek durumda olması, kasların da herhangi 

bir felç hali vb yaşamadan bu emri alıp 

uygulayabilecek durumda olması gereklidir. 

Elektroşok ile bayıltılmış olan hayvan bunların 

hiçbirisini yapamaz ve hayvan kaslarını 

kasamayacağı için kan dokulardan arınmaz, 

dokular temizlenmez.  



• Benzer şeyler analjezi ve anestezi 

uygulamaları ve pnömatik şok için de 

geçerlidir. Ağrı duyusunun ortadan 

kaldırılması analjezi, tüm duyuların 

ortadan kaldırılması ise anestezi olarak 

adlandırılır.  

• Hayvanın kasılabilmesi için o ağrıyı 

hissetmesi gerekmektedir.  



Elektroşok, Anestezi ve Analjezi Gibi 

Yöntemleri Savunanların İslam Dini İçinde 

Kendilerine Destek Olarak Sundukları Ancak 

Aslında Yanlış Yorumlanmış Olan Dini 

Kavramlar 

•   Hayvanına kötü muamele eden adam ile 

    ilgili hadis… 





• Hz.Meryem ile ilgili ayetler… 

–Acı duyan hayvan ile ilgili niçin ayet 
yok?  

• Hz.İbrahim‟e koçla birlikte ağrı kesici bir ot 
da inemez miydi? 

• Kendisinde bizim için güzel örneklerin 
olduğu söylendiği Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) hiçbir hayvana anestezi ya  da 
analjezi vermiş midir? 



O (s.a.v.) dediyse doğrudur!  

 

                                           Hz.Ebubekir (r.a.) 

 



 

 

“Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. 

Allah‟a karşı gelmekten sakınanlar için yol 

göstericidir. Onlar gaybe inanırlar…” 

   

       Bakara, 2-3 



O (c.c.) dediyse doğrudur.  

 
Gayba inanmak… Bilmediğine inanmak… 

 

 



Bidatlar… 

 

…ibadetin öncesi 

içi 

sonrası 

 

Elektroşok modern bir bidattir! 



 

Fetva Vermek ? 



Süregelen 

taarruzlar ve 

sinsi emeller… 



Haçlı Seferleri, Haçlı Savaşları ya da Haçlı Akınları,  

1095-1270 arasında, Avrupalı Katololik Hristiyanların,  

Papa‟nın talebi ve çesitli vaatleri üzerine, Müslümanlar‟ın  

elindeki Ortadoğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde  

askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri akınlar. 



Neler Yapılabilir ? 

• Diyanet‟e mektup, e-posta 

• Tarım Bakanlığı‟na mektup, e-posta 

• Avrupa Birliği Bakanı‟na ve Başbakan‟a 

mektup ve e-posta 

• Kasapların ve mezbaha sahiplerinin 

bilinçlendirilmesi 

• Halkın bilinçlendirilmesi 

• Yeni neslin eğitimi 



Piliç Kesimhaneleri 

• Pislik yiyen hayvan ve İslam‟da “Celale” 

kavramı 

• Hapis bırakılmayan ve temiz gıdayla 

beslenmeyen tavuklar… 

 

 



Piliçte Sorunlar 

• Bir kez pislik yiyen tavuk “Celale” 

kavramına göre 3 gün hapis tutuluyorsa 

doğduğundan beri pislik yiyen bir hayvanın 

durumu nedir? Kaç gün hapis 

bırakılmalıdır? 



Piliçte Sorunlar 

• Doğduğundan beri pislik yiyerek büyüyen 

pilicin doğduğundan beri pislik yiyen 

DOMUZ‟dan ne farkı kalmıştır? 

• Öyle ya, bu tavuğu 3 gün hapis bırakıp 

temiz gıdayla beslemek onu helal yapmaya 

yetiyorsa domuzları da hapsederek sorunu 

çözemez miyiz? 



Piliçte Sorunlar 

۪حينِ  ْحٰوِي الزَّ ِ الزَّ  بِْسِن ّٰللاه
 

 

…domuz eti -ki o şüphesiz necistir-… 

 

En‟âm, 145 
 

 



۪حينِ  ْحٰوِي الزَّ ِ الزَّ  بِْسِن ّٰللاه
 

اَر ًُُشْراً  َِ ٌَّ ََّجَعَل ال َم ُسبَاتاً  ْْ ٌَّ َّال َْ الَّ۪ذي َجَعَل لَُكُن الَّْيَل لِبَاساً  ُُ َّ   

O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat 

zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma 

vakti yapandır.  

 

Furkan, 47 

Piliçte Sorunlar 



Piliçte Sorunlar 

• Elektroşok 

–Kanlı kalan dokular 

–Mundar olan hayvanlar… 

–ŞİDDET!!! 



Piliçte Sorunlar 

• Baş aşağı pozisyonda kesim 



“Sağ yan üzerine yatmak mü'minler  

yatışı, sol yani üzerine yatmak krallar  

yatışı ,gökyüzüne dönerek (sırtüstü)  

yatmak nebîler yatışı, yüzüstü yatmak  

da kâfirler yatışıdır.”  

( Hindiyye V/376)  



Ali Dede Bosnevi Hazretleri‟ne uykuda 

nasıl yatılacağı hakkında sordular. 

Buyurdu ki:  

"Evlatlarım! Dört çeşit uyku şekli vardır. Birincisi kafa üzere  

uyumak yani sırt üstü yatmak. Bu peygamberlerin  

uyumasıdır. Böyle yatarken göklerin ve yerlerin yaratılışı ve  

dolayısıyla Allahü Teala' nın büyüklüğünü düşünürler.  

İkincisi, sağ taraf üzerine yatmak. Bu, alimlerin ve abidlerin,  

çok ibadet edenlerin uykusudur. Üçüncüsü sol tarafa yatmak.  

Bu, meliklerin ve hükümdarların uyuma şeklidir. Bunların  

mideleri dolu olduğu için daha kolay hazmedilmesi  

maksadıyla böyle uyurlar. Dördüncüsü ise yüzükoyun  

uyumak. Bu da şeytanların uyuma şeklidir. Siz her zaman  

birinci ve ikinci şekli tercih ediniz." 





Lateral sleeping position reduces severity of central 

sleep apnea / Cheyne-Stokes respiration.  

Lateral position attenuates severity of CSA-CSR. This  

effect is independent of postural effects on the upper  

airway and is likely to be due to changes in pulmonary  

oxygen stores. 

 

Szollosi I, Roebuck T, Thompson B, Naughton MT. 

Department of Allergy Immunology and Respiratory  

Medicine, Alfred Hospital, Melbourne, Australia. 

 

Sleep.2006 Aug 1;29(8):1045-51   



Effects of posture on sympathetic 

nervous modulation in patients with 

chronic heart failure 

…The right lateral decubitus position was preferred  

for significantly longer periods than the left lateral  

decubitus and supine positions… 
 

The Lancet, Volume 356, Issue 9244, Pages 1822 - 1823, 25  

November 2000 

 

Prof Masatoshi Fujita MD, Shoichi Miyamoto MD, Hiroyuki  

Sekiguchi PhD, Shigeru Eiho PhD, Shigetake Sasayama MD 



Piliçte Sorunlar 

• Allah (c.c.) adına kesmek? 

–Satıcı 

–Kesici 



۪حينِ  ْحٰوِي الزَّ ِ الزَّ  بِْسِن ّٰللاه

ُ ِهْي  ٌَا ّٰللاه ُ َسُيْؤ۪تي ٌَا ّٰللاه ََّقالُْا َحْسُب  َُ ََّرُسْلُ  ُ ُن ّٰللاه ُِ ا ٰاٰتي ْن َرُضْا َهَٓ ُِ ْْ اًََّ َّلَ

ِ َراِغُبَْى   َُٓۙٓ آًََِّا اِلَى ّٰللاه َُ ََّرُسْلُ  َ۪   َفْضلِ

Eğer onlar Allah ve Resûlünün kendilerine 

verdiğine razı olup, "Bize Allah yeter. Lütuf 

ve ihsanıyla Allah ve Resûlü ileride bize yine 

verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder (onun 

ihsanını ister)iz" deselerdi, kendileri için 

daha hayırlı olurdu.  

Tevbe, 59 



۪حينِ  ْحٰوِي الزَّ ِ الزَّ  بِْسِن ّٰللاه
 

ٌف  ْْ َََّل َخ  َ۪۪ۖ َد َربِّ ٌْ ٍُ ِع ََُٓ اَْجُز َْ ُهْحِسٌي َفلَ ُُ َّ  ِ َُ ّلِِله َِ َّْج بَٰلى َهْي اَْسلََن 
ْن يَْحَزًَُْى   ُُ َََّل  ْن  ِِ   َعلَْي

Hayır, öyle değil! Kim "ihsan" derecesine  

yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun  

mükâfatı Rabbinin katındadır. Artık onlara  

korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.  

 

Bakara, 112 



اِلَحاِتِۙ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َواَْجٌر َع۪ظيمٌ  ُ الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ   َوَعَد ّٰللاه
 

Allah, iman edip salih ameller işleyenler 

hakkında, "Onlar için bir bağışlama ve büyük  

bir mükafat vardır" diye vaatte bulunmuştur. 

  

 

                                                             

 

        Maide, 9 


