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Kelimenin aslı Arapça kassab olup 
"hayvan kesme işini devamlı surette ya

pan, bunu meslek edinen kimse" demek

t ir. Bu meslek erbabına aynı anlamda 

cezzar ve lahham da (et satan) denili r. 

Türkler kasap karşılığında et çi kelimesini 

kullanmışlardır (Dfvanü Lugati't-Türk Ter

cümesi, II. 48-49). 

Hayvancılıkla geçinen göçebe toplum

larda kadın erkek hemen her fert hayvan 

kesip yüzmede tecrübe sahibi olduğu için 

kasaplık genelde yerleşik düzende görü
len bir meslektir. Vahye dayanan dinlerde 

hayvanlardan hangilerinin yenileceği ve 

bunların nasıl kesilip yüzü leceği hakkında 

birtakım esaslar belirlenmiştir (bk. HAY

VAN) . İslam toplumlarında ihtisap mües

seselerinin kasaplık mesleğine getirdiği 
kurallar da Kur'an ve Sünnet kaynaklıdır. 
Hz. Peygamber'in ashabı içinde Halid b _ 
Esld b . Ebü'l-ls el-Ümevl. Kiram. Zübeyr, 

Amr b. As ve Amir b . Küreyz'in kasaplık 
yaptıkları rivayet edilir (Abdülhay el-Ket

tani. ll. 327) . Ayrıca köleler içinde de mes
leği kasaplık olanlar vardı (Buhar!, "Bü
yü<", 21 ). Zorunlu ihtiyaçların gerektirdiği 

her sanatın Kur'an'da bir dayanağı bulun

duğunu söyleyen Kettani kasaplık için de 

"· -· -henüz canlı iken- kestikleriniz hariç 
... " (el-Maide 5/3) ayetini kaynakgöster
mektedir (et-Teratibü'L-idariyye, lll , 6) . 

Tarih] kaynaklarda kasaplık konusu da

ha çok hisbe ile birlikte geçer. Etin temel 
gıda maddelerinden olması ve çabuk bo

zulması satışında bazı hassasiyetleri ge

rektirir. Bu sebeple her dönemde kasap
ların istenen sağlık şartlarına uyup uy

madıkları kontrol edilmiştir. Hz. Ali mu

tat aralıklarla çıktığı çarşı pazar dene

timlerinde kasapiara da uğ rardı. Onun 

hayvanların yüzülmeden önce üflenerek 

şişirilmelerini yasaklaması (İbn Ebu Şey

be , V, 8), sağlıkşartlarına uyma konusun

da duyulan hassasiyetin bir göstergesidir_ 

Hisbe teşkilatının kurulmasından sonra 

denetimleri muhtesib yapmaya başla

mıştır. Muhtesibin görevleriyle ilgili eser

lerde kasapiarda aranan özellikler ve uy

maları gereken kurallarbelirtilmiştiL is

lam toplumunda kasaplıkyapacakkişile
rin müslüman, ergenlik çağına gelmiş , 

akıllı ve sağlıklı olmaları istenir. Her ne ka

dar sahabe müfessirler, "Kitap ehlinin 
yiyeceği sizin için helal kılınd ı .. . " (el-Ma

ide 5/5) ayetindeki "yiyeceği" kelimesini 

"kestikleri" şeklinde yorumlamışlarsa da 
(Elma! ılı, lll, ı 577) Hz. Ömer kumandan
Iarına kasaplık ve sarraflık gibi hassas 
meslekleri kastederek, "İşlerinizde hıris
tiyanları çalıştırmayın" talimatını gön

dermiştir. Bunun sebebi, müslümanlar 
arasında söz konusu meslekleri icra ede
cek kimselerin bulunması ve gayri müs
limlerin İslam'a uymayan işlerine müslü
manları karıştırmalarını ve dine zarar 

vermelerini önlemektir (İbn Rüşd , IX, 352-
3 5 3 ). Osmanlılar da benzer kararlar al
mışlar ve yahudileri müslümanlara et 
satmaktan menetmişlerdir (Kazı cı. s. 
103-104) . Zimmller domuz eti de satma

larından dolayı ancak kendileri için kasap
lık yapabilirlerdi. 

Kasaplarla ilgili denetim kesimlik hay
vanların temini sırasında başiardı ve bu
na göre kesilmiş hayvan yani et karşılığın
da canlı hayvan satın alınması yasaktı. 

Muhtesib veya bir adamı hayvan kesilir
ken orada bulunur ve Allah 'ın adının anı l

ması, hayvanın eziyet etmeden yatırılıp 
bağlanması , bıçağın keskin ve kesim ye
rinin temiz olması, Hz. Peygamber'in Al
lah'ın her işte iyiliği, güzelliği farz kıldığı. 
öldürürken dahi bunun göz önünde tu
tulması gerektiği yolundaki hadisine 
(Müslim, "Şayd", 57) uyulup uyulmadığı 
ve bir hayvan kesilirken diğerlerinin onu 

Kasap esnafının resmigeçidini tasvir eden bir minyatür 
(Seyyid Lokman, Surname·i Hümayun, TSMK, Hazine , 
nr. 1344, vr. 296') 



görmemesi için tedbir alınıp alınmadığı 
hususlarına dikkat eder. sünnete uygun 
kesim yapmayanlar cezalandırılırdı. Kesi
len hayvanın yüzütmesi sırasında da ge
reken hassasiyetin gösterilmesi istenir. 
hayvanın canı çıkmadan paçalarının ke
silmesi ve yüzmeye başlanması hoş gö
rülmezdi. Hz. Ömer Medine'de. kesilen 
hayvanın sağumadan yüzülmemesi konu
sunda dellal bağırtmıştı (ibnü' l-Uhuvve, 
s. 99). Kasapiarın dükkan önünde kesim 
yaparak halkı rahatsız etmelerine izin ve
rilmez. başka yerde kesilen hayvanların 
dükkana taşınması sırasında da buna dik
kat edilmesi istenirdi. Ayrıca dükkan ve 
çevrenin temizliğine özen gösterilmeli, 
kelle, iç yağı. işkembe, bağırsak ve ke
mikleri insanların gelip geçtikleri yerlere 
atarak pis kokuya, sinek ve h aşaratın üre
mesine sebep olunmamalı idi. 

Kasap müşteriye semiz hayvan göste
rip zayıf ve hastalıklısını kesip satamaz. 
ayrıca keçi ve koyun etini karıştıramazdı . 

Bunun için keçi etinin üzerine za'feran 
sürütmesi veya ayrı kütükler kullanılması 
tavsiye edilirdi. Kütükler sert ağaçtan ol
malı ve her zaman temiz tutulmalı, iş bi
timinde sinek ve haşarat konmaması. ke
di köpek gibi hayvanlar tarafından kirle
tilmemesi için iyice temizlenip tuzlandık
tan. tuz bulunamadığında üzerine öğü
tülmüş üşne (i ş nan "bir tür ağaç yosunu") 
serpildikten sonra hurma lifinden veya 
hasırdan örülmüş bir örtüyle örtülmeli 
idi. Osmanlılar döneminde keçi ve koyun 
kasaplarının ayrıldığı da olmuştur (Ka
z ı cı. s. ı 04). Kasap hayvanın çeşitli yerle
rindeki etleri birbirine karıştıramazdı. Ay
nı şekilde bayat ve taze etierin karıştırılıp 
satılması da yasaktı . Kasaplar. eti helal 
olduğu halde pislik yeme itiyadında olan 
ve belli bir süre özel beslenmeye tabi tu
tulması gereken hayvanlar (cellale) konu-

XVII. yüzyıla 

aitbir 
kıyafetnamede 

kasap tasviri 
(Gastallan 
Histari 
Tahtureks) 

sunda dikkatli olmak, ayrıca kesilecek 
hayvanın hamile olup olmadığına bakmak 
zorundaydılar. 

Hisbeyle ilgili eserlerde kasapiara bu
gün dahi çok ileri sayılabilecek sorumlu
luklar getirildiği görülmektedir. Bunlar
dan birinde etierin satırla değil bıçakla 
ayrılması istenir; gerekçesi ise satırın ke
mikleri n kırılmasına ve etin içine küçük 
kemik parçalarının karışmasına sebep ol
masıdır. Daha yakın zamanlara ait. me
sela Osmanlılar'ın çıkardıkları kanun ve 
nizamnamelerde de tel dolap edinilmesi 
zorunluluğu. kasap dükkaniarının boyut
larının tesbiti gibi gelişmeye bağlı bazı ye
nilikler görülür. Kararların büyük bir bö
lümü et fiyatlarına konulan narhla ilgili
dir. Kasapiarın ortaklaşa hareketle et fi
yatlarını arttırmaları yasaklan mıştır. En
dülüs'te kasapiarın etlerine fiyat etiketi 
koymaları mecburi idi. Muhtesibin belir
lediği fiyatın altında veya üstünde satan
lar cezalandırılırdı (Makkarl, I, 2 ı 8). 

Osmanlılar'da önemli günlerdeki esnaf 
geçişlerinde kasaplar da yer alırlardı; me
sela Nakkaş Osman' ın 990 ( 1582) tarihli 
Surname-i Hümayun'unda dükkaniarın
da asılı etleri. bıçakları ve kütükleriyle res
m edilmişlerdir. Daha yakın dönemlere ait 
bazı resim ve kartpostallarda da hayvan 
sırtında gezici kasaplar görülmektedir. 
XX. yüzyılın başlarına ait vergilerle ilgili 
belediye nizamnamelerinde kasap esna
fı sığır ve ganem (koyu n) sel h haneleriyle 
dükkaniarda çalışanlar, pazarcı ve gez
ginci kasaplar. ciğerciler, tezgahtarlar ve 
çıraklar olarak tesbit edilmiştir (Mecelle-i 

UmO.r-t Belediyye, IV, I 945). 
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Kur'an-ı Kerim'in 
yirmi sekizinci suresi. 
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Mekke döneminde Nemi süresinden 
sonra nazil olmuştur. Seksen sekiz ayet 
olup fasılası w , f' , J , J harfleridir. Adı
nı 25. ayette geçen ve "kıssa " kelimesi
nin çağulu olan "kasas"tan alır. Sürede 
Hz. Musa'nın hayatı ve Firavun'la arasın
da geçen olayların yanı sıra Ka rün kıssa
sına da yer verilir. Kasas süresinin müs
lümanların Mekkeli müşriklerin baskıla
rına maruz kaldıkları bir dönemde indiği 
anlaşılmaktadır. SOre ihtiva ettiği mesaj
larta Allah'ın gücünün her şeyi yönlendir
diğini, Allah'a gerçek anlamda inanan ve 
güvenen kişiler . için O'nun desteğinin her 
zaman mevcut olduğunu vurgulamakta
dır. 

iıkayeti hurQf-ı mukattaadan "ta-sin
mim" olan Kasas süresinin muhtevasını 
üç bölümde ele almak mümkündür. Bi
rinci bölümde (ayet 3-46) Firavun'un. yö
netimi altındaki israiloğulları'na yaptığı 
zulümden bahsedilerek onların erkek ço
cuklarını öldürttüğü, kız çocuklarını sağ 

Kasas süresinin ilk ayetleri 
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