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Sayın Prof. Dr. Alev Alatlı hocamızın “2014 Yılı Cumhurbaşkan-
lığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri” töreninde yaptığı konuşma:

“HER YASAL HAK HELAL DEĞİLDİR.”

“… Şimdi, “Ne demek istiyorsun?” diyeceksiniz. Şunu demek is-
tiyorum: Aslolan, hakkın eda edilmesi olmalıdır; aslolan helalleşmek 
olmalıdır, helalleşmek olmalıydı.

Helalleşmek, mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olma-
lıydı; çünkü her yasal hak, helâl değildir ve olamaz. Suruç ile Koba-
ni’nin arasında çizgi çekmek, Birinci Dünya Savaşı galiplerinin yasal/
kılıç hakkıdır belki; ama helâl değildir. Keza, iflas eden kardeşinizin 
haraç-mezat satışa çıkarılan evini satın almanız yasal hakkınız olabi-
lir; ama helâl değildir. İmar ruhsatı olan bir müteahhit, şehrin ufkuna 
tecavüz ederken yasal olarak suçsuzdur; ama yaptığı iş, helal değildir.

Yeni ve çok daha ucuz bir enerji türünün pazara/piyasaya girmesi-
ni önlemek üzere üretim haklarını satın alıp sümen altı eden bir petrol 
şirketi de yasal olarak suçsuzdur; ama yaptığı iş, helal değildir. Keza 
raf ömrünü uzatmak için ekmeğin hamuruna kanserojen madde katan 
gıda üreticisi, formülü ambalajın üstünde yazdığı sürece suçsuzdur; 
ama helal değildir.

Bir kalem darbesiyle atar ergenleri sokağa döken yazar, alevler 
afakı sardığında suç mahallinde değilse, olayları evinden izliyorsa, 
suçsuz sayılacaktır; ama helal değildir. Şimdi buradan, şöyle bir ön-
görüde bulunuyorum: 21.yüzyılın en yaman toplumsal projesi; “helâl 
olanı, yasal olanla örtüştürmek olsa gerektir.”

Kadim değerlerle rabıtası zedelenen özgürlüklerin şerden yana 
bükülmelerini önlemenin yollarını bulmak zorundayız. Yasaların tanı-
dığı haklardan insanlık veya Allah adına feragat etmenin garipsenme-
yeceği bir yeni düzen, dünya yaratmak zorundayız.
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Tarihin bize öğrettiği bir şey var: İster en mükemmel yönetim siste-
mini ister eko-nomik kalkınmayı gerçekleştirmiş olsun; bir medeniyetin 
sevgi ve nefs terbiyesi dumura uğramış, manevi enerjisi tükenmişse; 
o medeniyeti ne Birleşmiş Milletlerin tüzüğü ne Helsinki beyannamesi, 
ne AİHM mevzuatı, ne de en üstün silâhlar kurtarabilir. ...”

Konuşmanın tamamı için: 

Prof. Dr. Alev Alatlı - 03.12.2014 - Ankara
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ÖNSÖZ

Bütün inanışlarda insan yaşantısını düzenlemeye yönelik bazı 
yazılı veya yazılı olmayan kurallar vardır. Yiyecek ve içeceklerle 
ilgili çoğu inanışta uygun görülen, övülen ve reddedilen bazı gıda-
lar bulunmaktadır. Özellikle ilahi dinler yani Müslümanlık, Musevilik 
ve Hıristiyanlık kapsamında incelendiğinde bu durum hakkında her 
bir dinde farklı ya da benzer kuralların mevcudiyeti görülebilir. Bu 
durum, günümüz teknolojisi, üretim teknikleri ve katkı maddeleri 
açısından değerlendirildiğinde, İslam dininde ‘Helal Gıda’ ve Mu-
sevilikte ‘Koşer Gıda’ kavramları, öne çıkmaktadır. 

Helal gıda, son yılların en güncel konuları arasındadır ve helal 
gıdaya olan ilgi ve talep, ülkemizde ve dünyada her geçen gün 
artarak devam etmektedir.

Müslümanlar için Helal ve kaliteli gıdaları daima güvence al-
tına almak, sadece dini bir yükümlülük olarak değil aynı zamanda 
aktif ve sağlıklı bir yaşam için de önemlidir.

Son yıllarda artan Helal gıda talebi, sadece Müslümanlardan 
değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve kalitesinde (tayyip gıda) 
ekstra güvenlik isteyen diğer tüketicilerden de kaynaklanmaktadır.

İslâm dinine göre Helal gıda; yenilmesine içilmesine izin veri-
len gıdadır. İlgili olarak helal gıda; dini, hijyenik ve sağlık bakımın-
dan mahzursuz anlamına da gelmektedir.

Gıdaların sağlık boyutu yanında bir de dini boyutu vardır. Zira 
dindarlar özellikle de Müslümanlar, inançları gereği, tükettikleri gı-
danın güvenli olması yanında helal olmasına da önem vermekte-
dirler. Hatta işin dini boyutu bir adım daha öne çıkmaktadır. Dinin 
kesin bir dille yasakladığı bir gıdanın, gıda güvenliği açısından sa-
hip olduğu nitelik, bir müslüman için çok da önemli değildir. 

Gıda sanayiinin ulaştığı teknolojik seviye, gıda ürünlerinin çe-
şitlenmesi, genetiği değiştirilmiş gıdalar, gıda katkı maddelerinin 
kaynağı ve çeşitliliği, uluslararası ticaretin artması, refah seviyesi-
nin artması ile beraber ulaşım imkanlarının gelişmesi, günümüzde 
gıdaların helalliği konusunu geçmişe göre daha da karmaşık hale 
getirmiştir.
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Bu ders kitabı, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümlerinin müf-
redatlarında seçmeli ders olarak yer alan ve seçmeli olmasına 
rağmen öğrencilerimizin yoğun ilgisini çeken “Helal ve Sağlıklı 
Gıda” ile “Helal ve Koşer Gıdalar” dersleri için hazırlanmıştır. 
Ders notunda; helal gıda, sağlıklı gıda ve gıda güvenliği kavramları 
çerçevesinde çeşitli inanışlara göre özellikle de İslam dinine göre 
helal kavramı etraflıca açıklanarak; haram ve şüpheli gıdalar ele 
alınmıştır.

Helal ve sağlıklı gıdaya ulaşmak evrensel bir haktır. Tüketi-
cilerin bu evrensel hakkı elde etmelerinde gıda mühendislerinin 
sorumluluğu büyüktür. Bu ders notunun, öğrencilerimizin meslek 
hayatına atıldıklarında bu sorumluluğu layıkı ile yerine getirmeleri-
ne katkı sağlaması en büyük dileğimizdir.

Yaklaşık on yıldır, bizim de içinde yer aldığımız her branştan 
(fıkıh, tıp, gıda, kimya, eczacılık, biyoloji, mikrobiyoloji, veteriner-
lik vb) 20’yi aşkın bir akademisyen grubu, Helal ve Sağlıklı Gıda 
Platformu çatısı altında, helal ve sağlıklı gıda konusunda interdi-
sipliner çalışmalar yürütmüş ve bu çerçevede bir çok toplantı, ça-
lıştay ve kongre düzenlemişlerdir. Bu platform çatısı altında yapılan 
çalışmalar neticesi, Helal ve Sağlıklı Gıda konusunda çok zengin 
bir görüş, düşünce ve literatür birikimi olmuştur. Bu ders kitabında 
yer alan konuların önemli bir bölümünün yazılması, bu çalışmalar 
sırasında görüşülen konular, değerlendirilen kaynaklar ve ortaya 
çıkan sonuçlardan yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu hususta 
emeği geçen platform üyesi bütün hocalarımıza, arkadaşlarımıza 
ve kitabın basımını gerçekleştiren İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Rektörlüğüne şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Prof. Dr. Selman TÜRKER
Prof. Dr. Hasan YETİM

Eylül - 2020
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