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Aranan Kelime:  

 
Avrupa Birliği ve 
Türkiye 

Türkiye’nin Avrupa’ya 
uzun yolculuğunda Türkiye 
nereye vardı, Avrupa 
nerede? Türkiye’nin 
siyasetten kültüre, 
ekonomiden spora AB 
sürecindeki konumunu 
Ernst Reuter Girişimi'nin 
desteğiyle hazırladığımız 
dosyamızda ayrıntılı olarak 
okuyabilirsiniz. Devam ...  
 
Bülten  

 
Dosyalar 

Bültenimize abone olun, 
Sizi 14 günde bir 
qantara.de´deki 
yeniliklerden haberdar 
edelim. 
 
E-Posta adresiniz:  

 
 
Abonelik iptali  
 

AB ve Türkiye  

İslam ve reformlar  

Türban tartışması 

Müzik dünyası  
 

İslamda yeme içme 

Süpermarketlerde "Helal" ürünler artıyor 
 
 
 
Giderek daha çok Müslüman gündelik yaşamlarını 
Kuran, sünnet ve şeriatın gereklerine göre yaşıyor. 
Aynı şey her öğün masaya konan yemekler için de 
geçerli. Gıda sektörünün dünya çapında en hızlı 
büyüyen sektörü "Helal-Food" 
 
"Helal" etiketi, İslam'ın bu 
konudaki koşullarını yerine 
getiren gıda maddeleri için 
kullanılıyor ve günümüzde 
ekolojik ürünler kadar kârlı 
şekilde pazarlanıyor. Avrupa 
Birliği ülkelerinde de üretici 
ve yiyecek – içecek sektörü 
artık bunun için gerekli 
sertifikayı alabiliyor. 
 
Dünya Gıda Örgütü FAO ve 
Dünya Sağlık Örgütü WHO, 
helal gıda için geçerli standartları belirlemesi ve yürülüğe 
sokmasından sonra, helal gıda konusu Türkiye’nin Avrupa 
Birliği'ne üyeliği sürecinde de ele alınan konular arasına 
girmeyi başardı.  
 
Konuyla ilgili Avrupa Birliği Sağlık ve Tüketici Hakları Genel 
Müdürlüğü SANCO, hayvanların İslami koşullara uygun 
biçimde kesilmesini tartışmaya açarak, İslamın bu konudaki 
şartlarını hayvan hakları ve küresel rekabet koşullarıyla 
uyumlaştırmaya çalışıyor. 
 
Müslüman ülkelere ihracat yapacak olan şirketler, bundan 
sonra ürünleri için bir sertifika alması yararlı olacak. Bu 
durum özellikle rekabetin güçlü olduğu kırmızı et pazarı ve 
Basra Körfezi’ndeki, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve 
İngiltere’deki alım gücü yüksek Müslüman tüketiciler için 
önemli. 
 
Helal gıda konusu, şubat ayında Dubai’de 
gerçekleştirilen "Gulfood 2007"nin de ana temasıydı. Helal 
gıda için önemli bir Pazar teşkil eden Malezya'da önümüzdeki 
mayıs ayında üreticileri "MIHAS 2007" fuarına bekliyor. 
 
Helal esnek yorumlanıyor 
 
Arapça bir terim olan "helal" sözcüğü, "izinli" anlamına 
geliyor. İngilizcede tek başına kullanıldığında sadece yemek 
ya da gıdayı kast edilirken, Arapçada Kuran, sünnet ve şeriat 
uyarınca izin verilen her nesne ve eylemi kapsıyor. 
 
Basitleştirilmiş şekilde 
tanımlanacak olursa helal 
gıda, Yahudilerin "kaşar" tabir 
ettikleri gıda koşullarına 
karşılık geliyor. Ancak 
Yahudilikte Tora ve Talmud, 
bir gıdanın kaşar olması için 
katı biçimde belirtilen emir ve 
yasaklar içerirken, 

 
Fransa'da helal ürünler yalnızca 
süpermarketlerde satılmıyor. Clichy-sous-
Bois'da helal gıda satan hamburgerci de 
bulunuyor
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Müslümanların uyması 
gereken emirleri daha esnek 
biçimde yorumlamak mümkün. 
 
Bu durum, her iki din için de vazgeçilmez bir emir olan 
hayvanların kesilmesi için de geçerli. Ortodoks hahamların 
aksine, Müslüman müftülerin çoğu günümüzde hayvanların 
kesilmeden önce güçlü bir elektrik akımıyla bayıltmak 
konusunda bir uzlaşmayı kabul etmiş durumda. 
 
İngiltere'deki Müslümanların çoğunluğuysa bu uzlaşmayı 
reddettiğinden kendi etiketlerini, markalarını yarattı. 
İngiltere anayasası Yahudilere olduğu gibi Müslümanlara da 
sınai mezbahalar da dahil olmak üzere hayvanlarını 
geleneksel biçimde kesmeye olanak tanıyor. 
 
Küresel helal tanımı 
 
Şeriat’ın farklı yorumlarının sonucunda çok sayıda da helal 
etiketi oluşmuş durumda. Alman tüketiciler üretici tarafından 
yaratılan birçok ekolojik markayı anımsayacaktır. 
Günümüzde Birleşmiş Milletlerin "Codex Alimentarius" 
komisyonu tüm dünyada geçerli "helal" tanımları ve sanayi 
için normlar oluşturmuş durumda. Buna temel olarak 
Malezya’nın genel olarak kabul gören ve halihazırda 
kullanılmakta olan bilgisi alındı. 
 
Kuala Lumpur’dan kaynaklı "Halal" markası sağlık ve hijyen 
için eksiksiz bir kalite denetimini şart koşuyor ve 
hayvanların, İslami koşullara uygun, aynı zamanda da 
hayvan koruma gereklerini yerine getirecek şekilde kesilmesi 
için bir yöntem öneriyor. Hammaddelerin, kullanılan 
ekipmanının ve ürünlerin kalitesi, hijyeni ve güvenliği buna 
göre sertifikalandırılıyor. 
 
Geniş bir taban üzerine kurulu bu sistem sadece kırmızı ve 
beyaz et ürünlerini sertifikalandırmakla kalmıyor, aynı 
zamanda domuz eti ya da alkol gibi yasak katkı maddelerinin 
kullanımını önlemek amacıyla ilaç, tuvalet ürünleri, kozmetik 
ve şekerleme gibi tüketim malzemelerini de kapsıyor. Buna 
koşut olarak ISO 9000 ya da "Good Hygienic Practice" (GHP) 
gibi üretim standartları da yürürlüğe alındı.  
 
Büyüyen pazar 
 
Dünya nüfusunun yaklaşık 1,8 milyarlık kısmını Müslümanlar 
oluşturduğu temel alındığında, halihazırdaki helal gıda 
pazarının değeri World Halal Forum’un (WHF) verilerine göre 
150 milyar Amerikan doları seviyesinde. "Highbeam 
Research" araştırma kuruluşu günümüzdeki demografi 
eğiliminin bu şekilde devam etmesi halinde 2010 yılına kadar 
500 milyar Amerikan doları seviyesinde bir potansiyel 
bekliyor. 
 
WHF basın sözcüsü Salama Evans "Helal pazarı, gıda 
sanayinin en kârlı ve etkili arenalarından birisi olacak," diyor. 
Evans’a göre bunun için gerekli olanaklar geleneksel 
Müslüman ülkelerinin içinde olduğu gibi dışında da mümkün. 
Salt İngiltere’deki helal gıda pazarının 4 milyar dolar bir ciro 
potansiyeli var. 
 
En önemli üreticiler arasında Malezya, Brezilya ve Türkiye 
yer alıyor; bu ülkeler helal gıda üretimindeki standartları 
üretim zincirinin her halkasına uyguluyor. Arjantin, 
Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, 
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın büyük 
et üreticilerinin çoğunluğu üretimlerine sertifikalandırılmış 
kesme tekniklerini entegre ediyor. 
 

 

Coca Cola'nın İslam ülkelerindeki karşılığı: 
Mekke Cola
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Marketlerde helal gıda 
 
Bu çabalar da meyve veriyor: Avustralya her ne kadar 
ABD’nin Irak’taki müttefiklerinden olsa da, Basra Körfezi 
çevresindeki ülkelere yaptığı ihracatı bir önceki yıla göre 
inanılması güç bir atılımla %59 oranında arttırdı. Dana ve 
koyun etinde Avustralya ve Yeni Zelanda mükemmel et 
kalitelerinin yanı sıra dünyanın en sıkı gıda maddeleri 
denetimlerine ve hükümet tarafından kontrol edilen İslami 
koşullara uygun hayvan kesme yöntemine sahipler.  
 
İngiltere’nin komşusu Fransa’da da helal etiketi patlama 
yaşıyor. Carrefour gibi hipermarketler Marsilya, Alsace 
yakınlarındaki Mühlhausen ve Paris’in belli kesimleri gibi 
Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde "HALAL" etiketli 
raflarının sayısını birkaç katına çıkardı. 
 
Almanya’da Müslümanların kullandığı bu pazar henüz küçük 
ve ağırlıklı olarak Türkiye ya da Lübnan’dan gelen 
göçmenlerin elinde. "Gulfood 2007"de bulunan az sayıdaki 
Alman katılımcı ağırlıklı olarak tesis teknolojileri bölümünde 
yer aldı - örneğin "German Baker Street" gibi. 
 
Tanınmış helal sertifikalarını verme hakkı, Bremen’de 
yerleşik özel bir şirkete ait. Her ürün için yılda iki ile üç bin 
Euro arası bir ücretlendirme öngörülmüş. Balık için verilenler 
sertifikaların en pahalıları; Sünnilerin aksine Şiilerde 
yüzgeçsiz balıkların, örneğin yılanbalığının tüketimi yasak. 
 
 
Peter Ziegler 
 
Almanca'dan çeviren: Ogün Duman 
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