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YÝVLÝ MÝNARE KÜLLÝYESÝ

temizlik ve restorasyon esnasýnda ilâve ký-
sýmlar temizlenmiþtir.
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Beslenmenin ve besin maddelerinin in-
sanlarýn beden ve ruh saðlýðýný, diðer ki-
þilerin haklarýný ve sosyal hayatý yakýndan
ilgilendirmesi bakýmýndan dinî hükümler
arasýnda bu konuya da yer verilmiþtir. Ýs-
lâm’ýn yiyecek hususundaki ilkelerini or-
taya koyan Kur’an âyetlerinde, yerdeki ve

gökteki bütün nimetlerin Allah katýndan
bir ihsan olarak insanlarýn istifadesine ve-
rildiði ifade edilir (el-Bakara 2/29; Lokmân
31/20; el-Câsiye 45/13). Bir rahmet ve ko-
laylýk dini olan Ýslâm’da besin maddeleri-
nin helâl alaný geniþ tutulmuþ, insan sað-
lýðý baþta olmak üzere zorunlu hallerde yi-
yeceklerle ilgili bazý sýnýrlamalar getirilmiþ,
bâtýl inançlara dayalý yasaklar ortadan kal-
dýrýlmýþ, eski ümmetlere yasaklanan bazý
yiyecekler helâl kýlýnmýþtýr. Bununla birlik-
te, bir kýsým emir ve yasaklarda akýlla kav-
ranabilen gerekçelerin ötesinde bazý hik-
metlerin ve Allah’a samimiyetle baðlanan
müminleri diðerlerinden ayýrt eden bir im-
tihan yönünün olabileceði belirtilmiþ, müþ-
riklerin yiyeceklerle ilgili âdetlerinden ka-
çýnýlmasý istenmiþ, tevhid inancýnýn gere-
ði simgesel bazý özellikler ve þartlar üze-
rinde önemle durulmuþtur.

Kur’an’da peygamberlere ve mümin-
lere temiz ve helâl yiyeceklerden yemele-
ri, verilen nimetlere þükretmeleri ve sâlih
ameller iþlemeleri emredilmiþtir (el-Baka-
ra 2/168, 172; en-Nahl 16/114; el-Mü’mi-
nûn 23/51). Bu arada Allah’ýn insanlarýn
istifadesi için hayvanlarý, meyve ve bitki-
leri yarattýðý kaydedilip bitkilerle ilgili her-
hangi bir sýnýrlama konmazken yenmesi
mûtat olan deve, sýðýr, koyun gibi kara
hayvanlarýna, av hayvanlarýna, avlanma
usulüne ve genel bir ifadeyle deniz hay-
vanlarýna atýf yapýlmýþ, etleri yenen hay-
vanlarla ilgili bir ayrýntý yer almayýp yenil-
memesi gerekenler içinde sadece domuz
eti zikredilmiþtir. Yine Kur’an’da bu ko-
nuyla ilgili olarak dört sûrede sadece dört
maddenin (meyte, kan, domuz eti ve Al-
lah’tan baþkasý adýna boðazlanmýþ hay-
van) haram kýlýndýðý bildirilmiþ (el-Bakara
2/173; el-Mâide 5/3; el-En‘âm 6/145; en-
Nahl 16/115), bunlardan domuz eti ve kan
ayn itibariyle, diðer ikisi kesim usul ve ama-
cýndan kaynaklanan ârýzî bir sebepten do-
layý haram kýlýnmýþtýr. Âyetlerde kural ola-
rak iyi ve temiz þeylerin (tayyibât) yenme-
sinin helâl, pis ve kötü þeylerin (habâis)
yenmesinin haram kýlýndýðýnýn vurgulan-
masý (el-Bakara 2/172; el-Mâide 5/4; el-
A‘râf 7/32), Hz. Peygamber’in bu hususlarý
beyan etme görevine atýfta bulunulma-
sýyla (el-A‘râf 7/157) yiyecekler konusun-
da haramlýk sahasý oldukça daraltýlmýþ,
Resûl-i Ekrem’in bu hususta koyduðu öl-
çüler ve getirdiði ilâve yasaklar da bu ge-
nel kuralýn açýklamasý niteliðinde görül-
müþtür. Resûlullah’tan nakledilen yiyecek-
lerle ilgili rivayetlerde eti yenen ve yen-
meyen hayvanlarla ilgili açýklamalarýn ya-
nýnda yemek âdâbý ve bazý yiyeceklerin te-

rinde güneybatý yönündeki iki satýrlýk ki-
tâbeden anlaþýldýðýna göre 779’da (1377)
inþa edilen türbe kare kaide üzerinde se-
kizgen gövdeli ve piramidal külâhlýdýr. Ya-
pý kapýsý dýþýndaki diðer cephelerde birer
pencereden ýþýk almaktadýr. Ýçeride daha
önce çinilerle kaplý olduðu söylenen üç san-
duka vardýr. Türbe 1954 yýlýnda tamir edil-
miþtir. Nigâr Haným Türbesi mevlevîhâne
ile ulucami arasýnda teraslanmýþ alanda yer
almaktadýr. II. Bayezid’in oðlu Þehzade Kor-
kut’un annesi Abdullah kýzý Nigâr Haným,
Ramazan 908 (Mart 1503) tarihinde vefat
etmiþ ve bu türbeye gömülmüþtür. Yapý
altýgen plandadýr. Türbede kaide kesme
taþ, gövde ise moloz taþlardan inþa edil-
miþ, duvarlarda devþirme malzeme kulla-
nýlmýþtýr. Basýk kemerli giriþ kapýsý güney
cephesindedir. Dikdörtgen bir niþ içerisine
alýnarak vurgulanan giriþ devþirme mer-
mer malzeme ile yapýlmýþtýr. Türbe 1961
yýlýnda restore edilmiþtir.

Yivli Minare Hamamý mevlevîhâne bina-
sýnýn hemen bitiþiðinde yer alýr. 1971’de
Vakýflar Umum Müdürlüðü tarafýndan haf-
riyat ve temizleme çalýþmalarý yapýlarak
yapý kýsmen ortaya çýkarýlmýþtýr. Kareye
yakýn dikdörtgen planlý binanýn duvarlarý
sýralý moloz taþ örgüye sahiptir. Doðu cep-
hesi duvarý üzerindeki bir kitâbede Sultan
Alâeddin Keykubad’ýn adý okunmaktadýr.
Planý belirlenen hamamýn güney cephesin-
den soðukluða girilir. Soðukluðun hemen
solunda kubbeli bir soyunmalýk vardýr. So-
yunmalýðýn kuzeyinde tekrar bir kubbeli
mekândan ýlýklýða ve ýlýklýktan sýcaklýða ge-
çilir. Sýcaklýk farklý bir þekilde soðuklukla
bir kapý vasýtasýyla irtibatlandýrýlmýþtýr. Bir
bölümü halen yol altýnda bulunan yapýda
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Öte yandan eti yenen hayvanlarýn idrar ve
dýþkýlarýnýn necislik derecesiyle salgýlarýnýn
dinî hükmü, hayvan derisinin ve kýllarýnýn
temizlik ve kullaným açýsýndan hükümleri
fakihler arasýnda ayrýntýlý biçimde tartýþýl-
mýþtýr (bk. TAHÂRET). Süt ve yumurta gibi
gýdalarýn hükmü ise genellikle hayvanýn
etine tâbidir; ancak arý ve bal örneðinde
olduðu gibi bunlar farklý þekillerde de de-
ðerlendirilir. Öte yandan Þâfiî mezhebine
göre zatý itibariyle necis olan domuz ve kö-
pek gibi hayvanlar dýþýnda bütün hayvan-
lar canlý iken temiz olduðundan etleri yen-
meyen hayvanlarýn canlý iken meydana ge-
len yumurtalarý da temizdir. Mâlikîler’de
ise yumurtlayan hayvanlarýn saðlýða zarar-
lý olmamasý þartýyla etleri ve yumurtalarý
helâldir.

b) Yiyeceklerin ve Ýlâçlarýn Üretimi, Ha-
zýrlanmasý ve Katký Maddeleri. Gýda ve ilâç
ihtiyacýnýn küçük çapta, çoðunlukla yerel
düzeyde karþýlandýðý eski dönemlerde yi-
yeceklerin aslen helâl olup olmamasý ya-
nýnda onlarýn elde edilmesinde ve üreti-
minde gözetilmesi gereken kurallar, necis
þeyleri yiyen hayvanlar (cellâle), bazý haram
maddelerin yiyeceklere karýþmasý veya ka-
rýþtýrýlmasý ve maddelerin kimyasal dönü-
þüm geçirmesi gibi konularda fakihlerin
dikkat çektiði hususlar ve gösterdiði du-
yarlýlýk bugünkü sorunlara da belli ölçüde
ýþýk tutmaktadýr. Ancak sýnaî gýda ve ilâç
üretiminin büyük ölçüde arttýðý, hemen
her ürüne katký maddesinin katýldýðý, hay-
vansal ve tarýmsal ürünlerin genetik ve bi-
yokimyasal müdahalelere uðradýðý günü-
müzde helâl gýda temini konusundaki en
önemli sorun yiyeceklerin ve ilâçlarýn üre-
timi, hazýrlanmasý, biyokimyasal müdaha-
leler ve katký maddeleri konusunda açýk-
lýðýn ve güvenilirliðin saðlanmasý, dinin ce-
vaz sýnýrlarýnýn tayini, uzun vadede saðlýk
için bir tehlike teþkil edip etmediði gibi ko-
nular daha çok öne çýkmaktadýr. Sanayi-
leþme yanýnda þehirlerdeki nüfus artýþýyla
birlikte kanalizasyonlarýn ve fabrika atýk-
larýnýn ýrmak ve göl gibi su kaynaklarýna
karýþmasý, içme ve kullaným sularýnýn kirle-
tilmesi gibi hususlar yiyeceklerle ilgili kla-
sik dönem fýkhî tartýþmalara yeni bir alan
açmaktadýr.

Hadislerde eti ve sütü aslen helâl ol-
makla birlikte pislik yemeye alýþan hay-
vanlardan gýda olarak faydalanýlmasý neh-
yedilmiþtir (Müsned, I, 226; Ebû Dâvûd,
“Et.ime”, 24; Tirmizî, “Et.ime”, 24). Fakih-
ler, bu hayvanlarýn etinden yararlanmayý
cinslerine göre belli süreler hapsedilip te-
miz þeylerle beslenmesi þartýna baðlamýþ,
bu süreden önce etinin yenmesini mek-

ruh görmüþtür. Eskiden hayvanýn pis þey-
lerle beslenmesi þeklinde ortaya çýkan bu
mesele günümüzde yeni bir mahiyet al-
mýþ, daha kýsa sürede daha fazla ürün al-
mak amacýyla, aslýnda otobur olan hay-
vanlarýn hayvansal ürünlerle veya necis
maddelerin karýþtýrýldýðý yemlerle beslen-
mesi yahut yem ve su yoluyla antibiyotik
verilmesi þeklinde karmaþýk ve geniþ bo-
yutlu bir sorun haline gelmiþtir. Özellikle
yemlere hayvan leþlerinin ve kanlarýnýn
karýþtýrýlmasý, bu tür yemlerle beslenen
hayvanlarýn ürünlerini hem dinî hüküm-
ler hem saðlýk bakýmýndan sakýncalý duru-
ma getirmektedir (Tokalak, s. 71-78).

Et konusunda bir baþka önemli husus
hayvanýn usulüne göre boðazlanmasý ve-
ya avlanmasýdýr. Evcil hayvanlar, müslü-
man veya Ehl-i kitap’tan biri tarafýndan
keskin bir aletle boðazlarýnýn kesilmesi,
yenilmesine cevaz verilen av hayvanlarý-
nýn ise usulüne göre avlanmasý ile helâl
olur. Günümüzde hayvan kesiminde uygu-
lanan ve bazý ülkelerde zorunlu tutulan
þoklama ise (hayvaný kesim öncesi ser-
semletme) hayvan bu sebeple ölmediði ve
henüz canlý iken boðazlandýðý takdirde þer‘î
boðazlama gibidir. Ayrýca þoklamanýn hay-
vana iþkence etmeye dönüþmemesi hay-
van hakkýna riayet açýsýndan da önemli-
dir. Öte yandan kesimde makine kullanýl-
masý ve hayvanýn kesimi sýrasýnda yahut
düðmeye basýlýrken besmele çekilip çekil-
mediðinin bilinmemesi -görüþ ayrýlýklarý
bulunmakla beraber- genelde etinin yen-
mesini haram kýlmaz. Kümes hayvanlarý-
nýn kesiminde tüylerin kolayca yolunabil-
mesi için hayvanýn bir süre sýcak suya ba-
týrýlmasý da etini haram duruma getir-
mez. Daha fazla verim alabilmek amacýy-
la bitkilerin ve hayvanlarýn genetik yapýsý-
na müdahale edilerek genetiði deðiþtiri-
len organizmalarý (GDO) içeren veya fark-
lý tür canlýlardan gen nakli yoluyla belirli
özellikleri deðiþtirilen (transjenik) ürünler
de gerek saðlýk bakýmýndan gerekse he-
lâllik açýsýndan günümüzde tartýþýlan ko-
nulardandýr (a.g.e., s. 131-150). Endüstri-
yel besinlerin hazýrlanmasýnda kullanýlan
teknikler ve besinlere eklenen ürünler de
bugün saðlýða zararlarý ve helâllik hükmü
bakýmýndan tartýþmalýdýr. Besinlerin uzun
süre saklanmasýna yönelik olarak uygula-
nan radyasyon ve nanoteknoloji, kullanýlan
katký maddeleri de bu çerçevede ele alý-
nabilir. Katký maddeleri içinde meyte, kan,
domuz, böcekler, sarhoþluk verici madde-
ler, zararlý kimyasallar önemli bir yekün
tutmaktadýr. Domuzdan elde edilen jela-
tin, karýþýmý kolaylaþtýrýcýlar (emülgatör) ve

davide kullanýlmasý gibi konulara da deði-
nilmiþtir. Bu rivayetler hadis kitaplarýnýn
“et‘ime, eþribe, sayd, zebâih, dahâyâ, týb”
vb. bölümlerinde kaydedilmiþ, fýkýh kitap-
larýnda da bu baþlýklarla beraber genelde
helâller ve haramlar konusunun iþlendiði
“hazr ve ibâha / kerâhiye ve istihsan” bö-
lümlerinde ele alýnmýþtýr. Burada ne tür
yiyecek maddelerinin haram veya mek-
ruh olduðu, haramlýðýn ölçüsü ve sebep-
leri gibi konular açýklanmaktadýr. Bu çer-
çevede yiyecek maddelerinin aslî hüküm-
lerine, üretimine ve hazýrlanmasýna, tü-
ketme þekliyle ilgili prensiplere fýkýh eser-
lerinin yaný sýra âdâb literatüründe de ge-
niþ yer verilmiþtir.

a) Aslî Hükümleri Bakýmýndan Yiyecek-
ler. Yiyecek ve içeceklerde aslî hüküm ibâ-
ha olup haramlýk ârýzî sebeplerden kay-
naklanýr. Bunlar da yiyecek ve içeceklerin
zehirleyici, uyuþturucu, sarhoþluk verici,
dolayýsýyla insanýn beden ve ruh saðlýðýna
zararlý olmasý yahut dinen necis sayýlma-
sý gibi durumlarda söz konusudur. Ancak
bu sayýlanlarýn yasaklama için yegâne ve
yeterli sebep teþkil ettiði söylenemez. Zi-
ra bazý yiyeceklerin haram kýlýnmasýnýn ta-
abbüdî yönü vardýr; kullarýn, emir ve ya-
saklarýn hikmetlerine dair bilgilerinin sýnýr-
lý olduðunu bilerek þâriin bir þeyi yasakla-
masýný o þeyden uzak durmak için yeter-
li sebep kabul etmeleri gerekir. Âyetlerde
koyun, keçi, sýðýr ve devenin erkekli-diþili
olarak insanlar için yaratýldýðý (ez-Zümer
39/6; ayrýca bk. el-En‘âm 6/143-144), de-
niz avýnýn ve deniz ürünlerinin helâl kýlýn-
dýðý (el-Mâide 5/96) belirtilir. Hadislerde de
yýrtýcý kara hayvanlarý, yýrtýcý kuþlar, evcil
eþek, at, köpek, fare, yýlan, kertenkele, ak-
rep, karga, çekirge, tavþan, balýk gibi hay-
vanlarla ilgili çeþitli hükümler yer alýr. Bu
açýklamalarý birer örneklendirme sayan fa-
kihlerin çoðunluðu ilgili naslardan hareket-
le belirli ölçüler tesbit etmiþ ve bu ölçüler
çerçevesinde kendi dönemlerinde bilinen
hayvanlara dair açýklamalar yapmýþtýr. Do-
muz, yýrtýcý kara hayvanlarý, yýrtýcý kuþlar,
leþ yiyen hayvanlar, tek týrnaklýlardan eþek
ve katýr, sürüngenler, kemirgenler ve bö-
cekler müctehidlerin çoðunluðu tarafýndan
yenilmesi haram kabul edilen hayvanlardýr
(bk. AV; HAYVAN).

Hayvansal ürünlerden kan kural olarak
necistir ve hayvanýn kesilmesiyle akan ya-
hut diri iken alýnan kanýn yenmesi veya
içilmesinin haramlýðýnda ittifak vardýr. Do-
layýsýyla etten çýkarýlmasýnda ve temizlen-
mesinde zorluk bulunan kalýntýlar dýþýnda
kanýn yenmesi ve içilmesi yanýnda katký
maddesi olarak da kullanýlmasý haramdýr.
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rektiði üzerinde durulmuþ, meselâ necis
ürünler için kullanýlan kaplarýn helâl ürün-
lerin saklanmasý ve hazýrlanmasýnda kul-
lanýlmamasý gerektiðine iþaret edilmiþtir.
Günümüzde gýda üretim tesislerinde, otel
ve lokanta gibi iþ yerlerinde helâl yiyecek-
lerin þarap ve domuz ürünleri gibi haram
ve necis ürünlerle temas etmemesi, onla-
ra karýþmamasý dinen helâlliðin korunabil-
mesi için gerekli görülmektedir.

Bugün baþta yiyecekler olmak üzere
saðlýk, temizlik, kozmetik gibi pek çok alan-
da, müslüman tüketiciye arzedilen mal ve
hizmetlerin helâl olup olmadýðýnýn yetkili
kurumlarca denetlenerek helâl sertifika-
sý verilmesi ve ürün ambalajlarýna helâl
logosunun basýlmasý konusu bazý ülkeler-
de gündeme gelmiþ ve uygulanmaya baþ-
lanmýþtýr. Bu durum ayný zamanda, tü-
ketici bilincinin artmasýyla birlikte tüketi-
cinin yiyeceklerin helâl olup olmadýðýný bil-
mesi ve denetlenmesini istemesi hakký-
nýn ayrýlmaz bir parçasý olarak görülmeye
baþlanmýþtýr. Söz konusu ürünlerin içeri-
ðinin gizlenmesi yahut müþteriler tarafýn-
dan kolayca anlaþýlacak þekilde uyarýlarýn
yapýlmamasý kul hakkýný ihlâl sayýlmakta-
dýr. Bu geliþmelerin sonucunda günümüz-
de helâl gýda konusunda araþtýrma yapan
enstitü ve dernekler kurulduðu gibi helâl
gýda sertifikasý veren kurumlar ortaya çýk-
mýþtýr. Ancak istismara açýk olan bu alan-
da kanun boþluðunun bulunmasý ve res-
mî kurumlarýn devrede olmamasý ciddi so-
runlara yol açabilmektedir.

c) Yiyeceklerin Tüketilmesiyle Ýlgili
Esaslar. Yeme içme âdâbýyla ilgili olarak
Kur’an’da ve Hz. Peygamber’in sünnetin-
de üzerinde durulan hususlar arasýnda ka-
naat, israftan kaçýnma, cömertlik, saðlýk,
temizlik ve þükür ön plana çýkmaktadýr.
Buna göre yiyecekler ve içecekler Allah’ýn
kullarýna bir ihsanýdýr, O’nun verdiði ni-
metlere saygý gösterilmeli ve þükredilme-
lidir. Çeþitli âyetlerde nimetlerin yenilip
içilmesinde ölçülü davranýlmasý ve israf-
tan kaçýnýlmasý istenmiþ, Allah’ýn israf eden-
leri sevmediði birçok âyette tekrarlanmýþ-
týr (meselâ bk. el-A‘râf 7/31; el-Furkan 25/
67). Bu çerçevede aþaðýdaki kurallara uyul-
masý gereði vurgulanmýþtýr: Yiyecek kay-
naklarýna saygýyla yaklaþýlýr, spor amacýy-
la veya zevk için hayvan avlanmaz; gerek
avda gerekse evcil hayvanlarýn boðazlan-
masýnda hayvana þefkatle muamele edi-
lir. Nimetlerden faydalanýrken bencilce dav-
ranýlmaz, bu nimetin kaynaðýndan yarar-
lanacak sonraki nesiller de düþünülür. Ha-
yatýn amacý öncelikle Allah’a kulluk oldu-
ðundan mümin, kulluðunu yapabilecek gü-

cü kendinde bulmak ve Allah’ýn emaneti
olan bedeninin saðlýðýný koruyabilmek için
beslenir. Sofraya acýkmadan oturulmaz ve
tam doymadan kalkýlýr. Midenin üçte biri
yemeðe, üçte biri suya ayrýlýr, üçte biri de
boþ býrakýlýr. Yemekten önce ve yemekten
sonra eller yýkanýr, yemeðe besmele ile
baþlanýr ve yemek sað elle yenir, tabaða
yenecek miktarda yemek alýnýr ve artýk bý-
rakýlmaz. Çok sýcak, çok soðuk, yanýk ve
bozulmuþ yiyeceklerden uzak durulur. Sof-
raya olabildiðince topluca oturarak ve sof-
rada misafir aðýrlayarak sofranýn bereke-
ti arttýrýlýr. Her türlü lüks ve israftan ka-
çýnýlýr. Âyet ve hadislerde bal þerbeti (en-
Nahl 16/69), çörek otu (Müslim, “Selâm”,
88-89; Tirmizî, “Týb”, 5) gibi bazý yiyecek-
lerde þifa olduðu belirtilmiþtir. Dinî me-
tinlerde ve diðer eserlerde faydasýndan
bahsedilen veya yasaklanan yiyecekler ko-
nusunda öteden beri pek çok sübjektif de-
ðerlendirmenin yanýnda bilimsel çalýþma-
lar da yapýlmaktadýr. Ancak beslenmenin
saðlýkla iliþkisi hususunda ortaya konan
bilimsel çalýþmalarda mevcut kanaatler
sürekli deðiþmekte ve güncellenmektedir.
Bu sebeple Hz. Peygamber’den týpla ve
beslenmeyle ilgili nakledilen rivayetler, bu
konulardaki bilimsel çalýþmalarý engelle-
yen deðil ufuk açan birer rehberlik örneði
olarak görülmelidir (bk. TIBB-ý NEBEVÎ).
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düzenleyiciler (enzimler) hazýr gýda üreti-
minde sýkça kullanýlan katký maddeleri-
dir. Dolayýsýyla bu katký maddelerinin dinî
hükmü, dinen haram olanlarýn kullanýmý-
nýn önlenmesi, satýþa sunulduðunda bu
hususlarýn tüketicinin anlayacaðý bir ifa-
de ile ürün etiketinde gösterilmesi, bun-
larýn yerine helâl ve saðlýða uygun katký
maddelerinin üretilmesi ve bazý denetim
usullerinin geliþtirilmesi gibi konular tar-
týþýlmaya baþlanmýþtýr.

Klasik kaynaklarda “istihâle” kelimesi
çerçevesinde ifade edilen, bir maddenin
kimyasal yapýsýndaki deðiþim yoluyla ha-
ram iken helâle dönüþmesi meselesi katký
maddeleri konusunda da gündeme gel-
mektedir. Günümüzde bazý âlimler fýkýh
kitaplarýnda örnekleri bulunan, deðiþim
yoluyla haramýn helâl duruma gelmesi ör-
neklerine kýyasla haram kaynaklý olabilen
jelatin ve enzimler, tavuk yemleri gibi mad-
delerin, üretiminde meydana gelen deði-
þim ve katýldýðý ürünle geçirdiði dönüþüm
sebebiyle haram olmayacaðýný ileri sür-
müþtür (Yûsuf el-Kardâvî, Fetâvâ mu£â½ý-
ra, III, 658; Karaman, Yeniþafak, 11 Hazi-
ran 2010). Hz. Peygamber’in acem peyni-
ri konusunda, “Besmele çekip yiyin” me-
âlindeki hadisine dayanarak kuzu ve bu-
zaðýlarýn þirdenlerinden yapýlan peynir ma-
yalarý için ette aranan þartlar aranmamýþ
ve meyteden bile elde edilmiþ olsa temiz
sayýlmýþtýr (Cessâs, I, 146). Yine bazý âlim-
lerce gýdalarýn içinde kendiliðinden olu-
þan, insaný sarhoþ etmeyecek miktardaki
alkolde bir sakýnca görülmediði gibi gazlý
içeceklerin içine katýlan az miktarda alkol
de büyük su içine düþen necâset ve “çoðu
sarhoþ etmeyen içki” kapsamýnda sayýla-
rak câiz görülmüþtür (Karaman, Yeniþa-
fak, 20 Ekim 2006; ayrýca bk. ÝÇKÝ). Öte
yandan domuzdan elde edilen ürünlerin ve
özellikle jelatinin istihâle çerçevesinde de-
ðerlendirilemeyeceðini, bu maddedeki de-
ðiþimin yumurtanýn piþmekle katýlaþmasý
gibi bir deðiþiklik olup asýl yapýsýnda her-
hangi bir dönüþüm olmadýðýný ileri süren-
ler de vardýr. Buna göre domuz ürünlerini
þarabýn sirkeye dönüþmesine kýyaslamak
uygun düþmemektedir. Çünkü hem söz
konusu ürünler istihâle sayýlabilecek bir
yapý deðiþikliðine uðramamakta, hem de
þarabýn kendisinden üretildiði üzümden
farklý olarak zatý itibariyle necis olan do-
muzdan elde edilmektedir (Okur, s. 55-
56; ayrýca bk. Ahmed Sakr – Büyüközer, s.
33-34, 53). Klasik kaynaklarda helâl yiye-
ceklerin hazýrlanmasý, saklanmasý ve nak-
ledilmesi esnasýnda haram ürünlerle te-
mas etmemesi, onlara karýþmamasý ge-
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ralarý avlanmaya dayalý uygarlýk biçimle-
rinde bazý hayvan ve bitki türlerinin tüke-
tilen miktar dýþýnda varlýðýný sürdürebil-
mesi için belirli þartlarda korunmasý ge-
rektiði deneyimi sonucunda bu türler din-
sel bir görünüm içerisinde tabu ilân edi-
lip tüketilmeleri engellenmiþ ve koruma al-
týna alýnmýþtýr. Benzer þekilde saðlýða uy-
gun olmadýðý tecrübe ile anlaþýlan yiyecek-
lere yönelik önlemler yine tabu aracýlýðýyla
yasaklarý iþler duruma getirmiþtir. Erken
çaðlarda bazý yiyeceklerin insanýn belirli
organlarýna benzetilmesi de “sempatik bü-
yü mantýðý”yla insana zarar vermemesi
veya þifa vermesi için yenilmemiþtir. Gü-
nümüzdeki ilkel topluluklarda ayný gele-
nekler ayný gerekçelerle sürmektedir. Muh-
temelen ilkel kozmoloji mitlerinde yer al-
dýðý þekliyle insanlarla diðer varlýklar ara-
sýnda kurulan iliþki, meselâ insanýn birta-
kým hayvanlarla soya dayalý yakýnlýðý o hay-
van türlerinin totem, dolayýsýyla tabu ilân
edilerek yenmesini kýsýtlamýþtýr. Ýlkel top-
luluklarda yiyecek içecek tabularý genel-
likle bir türün belirli zamanlarda yenme-
mesi, belirli kiþiler tarafýndan tüketilme-
mesi veya ancak ritüel eþliðinde yenebil-
mesi çerçevesinde oluþturulmuþtur. Tek
tanrýlý dinlerde bu tabular kýsmen daha
sabit hale getirilmiþ ve uygarlýðýn geliþi-
mine paralel olarak zararlý ve tehlikeli sayý-
lan yiyecekler her durumda yasaklanmýþ-
týr. Pek çok dinî hüküm gelenekte dene-
yimle tabu ilân edilen yiyecekleri yeni içe-
rik ve formda devam ettirmiþtir.

Yahudilik’te yiyecek içecek yasaklarý çok
önemlidir ve bunlar doðrudan þeriat hü-
kümleri (mitzva) kavramýyla iliþkilendirilir.
Ýbrânîce’de nelerin yenip nelerin yenmeye-
ceðiyle ilgili olarak kullanýlan kelime “uy-
gun olma” anlamýnda kaþruttur. Bundan
türetilen kaþer “helâl yiyecek” demektir.
Etleri helâl olan hayvanlar temiz (tahor),
yasak olan hayvanlar murdar (tame) ve ið-
rençtir (tovea). Ahd-i Atîk’te özellikle hay-
van yiyecekleri ve türevleri üzerinde duru-
lur. Talmud’da yiyecek içeceklerle ilgili pek
çok hüküm mevcuttur. Tevrat’ta Levililer,
11/3; Tesniye, 14/6 geviþ getiren çift týr-
naklý helâl hayvanlarla, Levililer, 11/9; Tes-
niye, 14/9 deniz yiyecekleriyle, Levililer, 11/
13-19; Tesniye, 14/11-18 kuþlarla, Levili-
ler, 11/22 uçan böceklerle; Levililer, 11/
29-31; 42, 43 sürüngenlerle ilgili hüküm-
leri kapsar. Yahudilik’te tamamen haram
olan kanla ilgili hükümler Levililer, 7/26,
27; 17/10-14’te, hayvan kesimiyle ilgili ku-
rallar Tesniye, 12/21’de, yeme usulleriyle
ilgili konular da Çýkýþ, 23/19; 34/26 ve Tes-
niye, 14/21’de bulunur. Talmud’daki hü-

kümler Hullin (100b; 101a; 102b), Yoma (74a)
gibi bölümlerde mevcuttur. Ayrýca Maimo-
nides’in (Ýbn Meymûn) Miþna Tora’sý ile
Joseph Karo’nun Þulhan Aruh’unda da
konuyla ilgili açýklamalar vardýr. Bu kay-
naklar ýþýðýnda Yahudilik’te helâl yiyecek-
lerin baþýnda sýðýr, koyun, keçi, geyik gibi
geviþ getiren çift týrnaklý ve toynaklý hay-
vanlar bulunur. Deniz ürünlerinden yüz-
geçli / solungaçlý ve pullu olan her þey he-
lâldir. Kabuklu deniz ürünleri haramdýr. Yýr-
týcý olmayan, leþ yemeyen, kursaklý olan
ve pençesi el bileðine konduðunda bileði
bütünüyle sarmalamayan kuþlar helâldir
(kumru gibi). Sürüngenler yasaktýr. Yasak
olan hayvanlarýn yumurtasý, yaðý ve sütü
de yasaktýr. Doðal yolla ölmüþ hayvan ve
leþ yenmez. Domuz haramdýr (Levililer, 11;
Tesniye, 14). Kan tamamen haram oldu-
ðu için etten bütünüyle temizlenmelidir.
Helâl yiyeceklerin bazý kýsýmlarý (iç yaðý, sa-
katatýn bir kýsmý) haramdýr. Kuþlarýnki ha-
riç siyatik sinirler haramdýr. Canlý hayvan-
dan koparýlan parçalarý yemek yasaktýr.
Etin kesimi usulüne (þehita) göre yapýl-
malýdýr. Ayrýca yemek yeme, yemeðin ha-
zýrlanmasý, kullanýlan kaplar da belli usul-
lere tâbidir. Sütlü ve etli yiyecekler karýþ-
týrýlmamalýdýr. Yemek kaplarý, aletleri ka-
þer olmalýdýr. Bitkilerde ise daha az yasak
vardýr. Yeni dikilen aðaçlarýn meyveleri ilk
üç yýl toplanmaz (Levililer, 19/23-25). Pe-
sah bayramýnda mayalý yiyeceklerden uzak
durulur. Talmud’da (Yoma, 83a) ancak çok
ciddi ve hayatî durumlarda haram yiye-
ceklerden yenilebileceði belirtilir. Þarap
bir ölçüde serbesttir, ancak kendini Tan-
rý’ya adayanlar için haramdýr. Yahudi rab-
biler yeme içme yasaklarýnýn akla, saðlý-
ða, ekolojik dengeye, ahlâka ve psikolojik
sebeplere baðlý olarak geliþtiðini kabul et-
seler de bu yasaklarýn vahiy dýþýnda bir se-
bebe dayanmamasý gerektiði konusunda
ayný fikre sahiptirler. Bugün kýsmen re-
formist yahudiler hariç diðer dinî ekoller-
de bu kurallar geçerlidir.

Hýristiyanlýk’ta yeme içme konusunda
sabit yasaklamalar yoktur. Katolikler ve
Ortodokslar cumalarý ve Lent orucu süre-
since et yemezler. Hinduizm’de yiyecek ve
içecekler aðýr olanlar (tamasik: et, balýk,
yað, yumurta, alkol vb.), baharatlý olanlar
(rajasik: soðan, sarmýsak, kahve ve asitli
içecekler vb.) ve saf olanlar (sattvik: mey-
ve, sebze) gruplarýna ayrýlýr. Hinduizm’de
et yemeyen (þakahari) mezhep mensupla-
rý ve gruplar sadece sattvik türden yiye-
ceklerle beslenirler. Diðer türden yiyecek-
ler bütünüyle yasaktýr. Bu yasaklamanýn
temel sebebi et türünden olanlarýn ruh
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ÿÝsmail Yalçýn

Diðer Dinlerde. Dinlerde yeme içme ya-
saðýyla ilgili hükümler büyük oranda ah-
lâkî, psikolojik ve saðlýkla ilgili önlemler,
ekolojik kaygýlar ve sosyal olgular gibi te-
mel kavramlarý içine alýr. Ýlkel topluluklar-
dan baþlayarak eski çaðlara kadar uzanan
süreçte yeme içme yasaklarýnýn çoðunluk-
la ekolojik kaygýlar ve saðlýða yönelik uy-
gulamalarla iliþkili olduðu görülmektedir.
En erken zamanlarda avcý-toplayýcý, son-
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