
 

Bitte wenden 

Federal Almanya Cumhuriyeti’nde hayvanlari 
önceden bayiltmadan kesmek  
 
Degerli bayan ve bay vatandaslar, 
 
Almanya’da Hayvanlari Koruma Kanunu’na (Hayvanlari Koruma 
Kanunu’nun 4. maddesi) göre hayvanlarin önceden bayiltilmadan 
kesilmesi esasen yasaktir. 
 
Fakat Federal Anayasa Mahkemesi 15 Ocak 2002 tarihinde, müs-
lüman kasaplarin hayvanlari önceden bayiltmadan kesmeleri 
için bir istisna müsaade alabileceklerine esas olarak karar 
vermistir. 
 
Ø Uyusturmadan hayvan kesmek için (Hayvanlarin önceden bay-

iltilmadan kesilmesi) yetkili veteriner dairesinde bir 
istisna müsaade için basvuru yapilmasi gerekmektedir! 
Istisna müsaadenin verilmesi için ön kosul ise, kasabin, 
vacip olarak uyusturmadan hayvan kesmeyi sart kosan 
müsterek bir inanç kanaatine bagli olan bir insan grubuna 
ait oldugunu belirtmesi ve anlasilir bir sekilde  açikla-
masidir. 

 
Fakat Federal Anayasa Mahkemesi zamaninda bile, hayvanlari 
korumanin bir kamu yarari konusu oldugunu  ve bu nedenle de 
hayvana kesilmeden önce ve kesilme esnasinda kaçinabilinir 
acilarin verilmesinin ve caninin yakilmasinin yasak oldugunu 
tespit etmistir. 
 
17 Mayis 2002 tarihinde hayvanlari koruma konusu anayasada 
hükme baglanmistir. Böylece hayvanlarin gereksiz agrilar ve 
acilara karsi korunmasi, dini veya meslegi yerine getirme 
serbestligi ile esit tutulmustur. Resmi daire bundan böyle, 
bir dini davranisi yerine getirmek için agri ve aci çektiril-
mesinin – buna ölüm korkusu da dahildir – hakli olup olmadi-
gini incelemek  ve hayvanin korunmasinin mümkün oldugu kadar 
saglanabilmesi için gerekli kosullari belirlemek zorundadir. 
 
Ø Eger resmi daire bir istisna müsaade verecek olursa, o 

zaman bu müsaade siki kosullar içerebilir, buna göre de 
basvuruda bulunan kasabin, kendi uzmanlik bilgisini ve 
bayiltmadan hayvan kesmenin özel becerileri konusunda 
kendisinin sahsen uygun oldugunu kanitlamasi gerekmekte-
dir. Hayvanin bayiltilmadan kesilecegi kisi toplulugu ve 
bunlarin simdiye kadar eti ne sekilde temin ettikleri 
hakkinda da bilgi verilmesi gerekmektedir, ayni zamanda 
kisilerin sayisina kiyasla kesilecek hayvan sayisi ve tü-
rü gibi bilgiler de. Gerektiginde etin nerede oldugu hak-
kinda bir beyanname talep edilebilir 

 
Ø Nakliye, kesme isleminden önce hayvanlarin sakinlestiril-

mesi ve hayvani bayiltmadan kesme islemi bile devlet kon-
tolleri ile denetlenebilir. 

 
Degisik Federal eyaletlerindeki müsaade etme islemleri nere-
deyse tekdüzen olarak ayarlanmistir. Sizin için önemli olan 
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kurallari ve baska bilgileri sizin için yetkil veteriner veya 
nizam dairenizden alabilirsiniz. 
 
Fakat dikkat: Müsaade almadan özel olarak hayvanlarin bayil-
tilmadan kesilmesi Almanya’da yasaktir ve bu para cezasi ile 
ve hayvana iskence çektirmenin kanitlanmasi ile tekrarlama 
durumunda hapis cezasi ile cezalandirilmaktadir! 
 
 
Sizden önemli bir ricamiz var: 
 
Bilimsel bilgiler, hayvanlarin kan çekilmesini ölüm korkusu 
altinda  bilinçli bir sekilde yasadiklarindan dolayi bayilt-
madan hayvan kesmenin, hayvan için bayiltarak hayvan kesmeye 
kiyasla oldukça daha agir oldugunu göstermektedir. 
 
Islam dini, müslümanlarin merkezi heyetinin bir mütalaasinda 
belirttigi gibi, hayvanlarin mümkün oldugunca itinali bir 
sekilde öldürülmesini talep etmektedir. 
 
Elektrikli akim ile kisa süre uyusturma/bayiltma, bir hayvani 
öldürmemektedir, sadece bayiltmaktadir ve böylece de bogazi-
nin kesildigini hissetmemektedir. Elektrikli kisa süre uy-
usturma sayesinde hayvan birçok izdirabi ve aciyi hissetmeye-
cektir! 
 
Ø Bu esnada kalbi halen çarpmaya devam etmektedir ve bayil-

tilmis hayvandan ayni bayiltilmamis hayvan kadar kan ak-
maktadir.   

 
Ø Elektrikli kisa süre bayiltma hayvani yaralamamaktadir. 

Eger kesme islemi yapilmayacak olursa, o zaman bir kaç 
dakika içinde hayvan tekrar uyanir ve degismemis sekilde 
yasamaya devam eder. 

 
Almanya’daki hayvanlari sevenlerin büyük bir arzusu – inançli 
mülümanlar olarak sizin için oldugu gibi – hayvanlarin aci ve 
agri çekmesinden kaçinmaktir. 
 
Bu nedenle kesilecek hayvanlarin aci çekmesini önlemek için 
elektrikli uyusturmayi, simdiye kadar birçok diger müslüman-
larin da destekledikleri sekilde, sizin de desteklemenizi 
rica ediyoruz. Bu  Almanya’da yasayan degisik dinlerden ve 
kültürlerden insanlarin entegrasyonu ve olumlu bir müsterek 
yasam için de faydalidir. 
 
Ø Müslüman kasabinizdan kisa süreli elektrikli bayiltmayi 

uygulamasini rica ediniz. 
 
Bu kisa süre uyusturma, dini yemek kurallarini yerine getir-
mek için bayiltmadan kesilen etin lezzetine varabilmenizi 
hiçbir sekilde etkilememektedir. 
 
Alman Hayvanlari Koruma Birligi Kayitli Dernegi 
Bonn, Nisan 2004 


