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DÜNYA'DA ve TÜRKiYE'DE HAYVAN HAKLARININ TARiHSEL GELişiMi

Aşkın Yaşar 1 @ Halis Yerlikaya 2

Historical Development of Animal Rights in the World and Turkey

Özet: Bilimsel araştırma ve deneylerde hayvan kullanımındaki artış, bu eyleme karşı gOrCışte olan ları n da sayısında artışa
neden olmuştu r. Hayvan deneylerine karşı (antivivseksiyonist) tavır sergileyen gruplann ilk yasal örgütü Inginern'de (1875)
kurulmuştur. Il. Dünya Savaşı sonrasında, hayvanlann deneylerde kullanımındaki artı ş. 1960'11 yıllarda en üst seviyeye uıaş

mış ve bu durum hayvanlan koruma konusunda bir refleksin oluşmasına neden olmuştur. "insanları n hayvanlara karş ı so
rumluluğu oImaJı· fikrineten "hayvan haklanna- kadar uzanan döşüoceıer zinciri, dCmyanın farklı yerlerinden çok sayıda hay
van severin la ıidı isimler alt ı nda (Hayvan seveder derneği , doğayı ve hayvanlan koruma demeği vb) örgOtlenmelerini
hızlandırrmş ve gi)çlendirmiş ; hayvanlan koruma kurullannın ve deney hayvanlan etik kurullannın önemini, gOrev ve so
rumluluklann ı da artlırmıştı r. Bu hızlı gelişmeler son yüzyıl için Türkiye'de de gorOlmOş ve hayvan hakları hareketi ko
nusunda Onemli sayılabilecek mesafeler alınmıştı r. Bu çehşrrece. Dünya'da ve Türkiye'deki hayvan haklan hareketi, tarihsel
boyutu ile ele alı nıp lart ışılacaklır.

Anahtar Kelimeler: Araştırmalarda Hayvan Kullanımı , Etik, Hayvan Hakları, Hayvan Kullanım Etiği, Tarih

Summary : lnerease on usage ol animal in scientific researches and experiments caused to inerease number of people
having eounterview to this act ion. Fırsı legal organization of the groops assuming an ereuoe against animaı experiments
(antivieWSedionisl) was establishad in England in 1875. lnerease on usage ofanimals in experimenis mached the top ıeveı

in 1960s atter 2nd World War and this silualion caused formation ol a renex on protecnon of animals. Thoughts chain ex
lending lrom the thought ol "peopIe must have liability for animals· to -animal righls" have ecceıerated and strengthened cr
ganizing of many of animal-Ioving peopie from different places of the worid undar diflerent names (animal iovers society,
Society of protectian ol nalura and animals etc.j: have inereased importance, duty and responsibililies of rules of animal
orotectce and eltlical ruıes of experimental animals. These rapid developments have been seen in Turkey wiltlin the ıası

eenlury and distances that can be considered as important on animal rights movement have been covered in this study,
animal rights movement in Turkeyand world shan be corısidered and discussed with its historical aspect.
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Giriş

Insanlar tarih boyunca kurduldarı toplumlarda bir
bir1eriyle ilişkile ri ni düzenleyen ahlak ve hukuk kuralları

oluşturmuşlard ı r. Ancak insanlann diger canlı türlerine
karşı nası l davranmalan gerekti~ini belirten evrensel
kurallar oluşturulmamışt ı . Yirminci yüzyılda Batı'da

baştanian hayvan hakları hareketi insan - hayvan i l iş

kilerini bir felsefi kurarn çe rçevesine oturtmayı ve gi
derek bir ahlAk ve hukuk sistemi ç inde yer almasını

sağlamayı amaçlamaktad ı r (Benton 1996, Regan
1983). Bu görüşlen hareketle Tuna (1991), ınsan

haklan", "kacm haklan- kavramları gibi "hayvan hak·
lan" kavramının da , belirl i bir mantık ve etik çıkanmı ya
pılarak, doQ:rul~u ve geçerliliğ i kabul edilebilece{ı ini

bel irtmektedir. Burada hayvanlarta insanlara eşit hak
lar verilmesi söz konu su d~ildir. Burada beklenilen,
ça{Jdaş ahlAk kuramlarında genellilde kabul gören,

herkesin ihtiyaçlanna eşit derecede saygı gösterilmesi
gereQidir. Eşitlik ilkesi , ııerkesin yapı , zeka ve yetenek
yOnünden aynı- oldu~u anlamında~rlendirilmemeli ,

"faı1dıhklanna ra~men herkese eşit muamele edilmesi
gerektiğı.. şeklinde yorumlanmall dı r. Varlıldara haklar ta
nınmasının temel 0IçÜtÜ onlann duyanı olı..p olmama
landır. Duyar11 olmak geniş anlamda, acı, üzüntü. korku ,
sevinç, rrut luluk gibi duyguları yaşayabilmek demektir
(Singer 1989, T una 1991, Oroer1996).

Hayvan haldan hareketinin kökleri 18 ve , 9'u~
yüzyı llarda özellikle evcll hayvanlara yap ı lan zulmü ve
kOtü kabul edilebilecek uygulamaları ön lemek amacıyla
kurulan çeşitli insancı l kuru luşlardır (Honcıre ve Klopfer
1990, Zutphen 20(1 ).

Hayvan hakları hareketi, hayvanlann acılanna karşı

oluşan duyarlıh~ın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Hay
van çiftl iklerindeki hayvanların durumu insanlara acı
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vermektedir. Daha çok et, daha çok süt, daha çok yu
murta elde etmek için sığırlara, koyunlara, kümes hay
vanlarına dayatılan işkencevari yaşama koşulları,

erken dönemde kuzuların kesilmesi, hayvanların spor
amaçlı kullanılırken yapılan uygulamalar sonucunda or
taya çıkan tablo vb ömekler karşısında duy
gulanmamak zordur (Ünder 1996).

Modem hayvan hareketinin gelişmesinde, hay
vanların zengin ve karmaşık sosyal, psikolojik ve duy
gusal zenginliklerini gösteren bilimsel incelemeler; bu
bilgilerin ileri fotografik tekniklerle, filmlerle ve özellikle
televizyonlana evlere kadar taşınması; kedi, köpek, kuş
gibi evcil hayvan beslemenin yaygınlaşması ve hay
vanların evlerin "onursal" üyeleri haline gelmesi hay
vanlarında acıya ve hazza duyarlı, insanın kendi tec
rübesinden hareketle kolayca anlayabileceği sosyal ve
duygusal eğilimlere sahip oldukları görüşünün yay
gınlaşmasını sağıamıştır. Ayrıca evci! hayvanların ta
rımda, tıbbi, bilimsel ve endüstriyel araştırmalarda kul
lanılmasına ve onlara yapılan muameleler, hayvanların

acılarına karşı duyarlılığı da arttırmıştır (Ünder1996).

Eğer bir varlık bizim hareketlerimiz sonucunda acı

duyabilecekse, o vartığa karşı davranışlanmızı be
lirleyen ahlak ve hukuk kuralları olması insanoğlunun

temeldeerdemlilik genelde ise etik değerteri gereği ka
çınılmaz olarak değerlendirilebilir.

Materyal ve Metot

Çalışmada insan - hayvan ilişkilerinin tarihsel ge
lişimi içerisinde hayvan haklarına yaklaşımlar, hayvan
hakları hareketi ve örgütlenmeler ile Türkiye'de hayvan
hakları konusundaki gelişmeler üzerine yazılmış olan
birinci (primer) ve ikinci elden (sekonder) kaynaklarve
konuyla ilgilimevzuat klasik tarih metodolojisi içerisinde
ele alınarak, retrospektif bir bakış açısıyla de
ğerlendirildi.

Hayvan Hakları Hareketinin Tarihsel Gelişimi

Insanların hayvanlar hakkındaki düşünceleri uzun
yıllar dini inançların ve Yunanlı filozofların etkisi altında
kalmıştır. Her iki görüşte de hayvantürleri ve insanara
sında temelbir farkın vartığına inanılmaktadır (Dinçerve
Menteş 1994). Araştırmalarda hayvan kullanımı Eski
Roma ve Yunan uygartıklarından itibaren başlamış,

Orta çağ boyunca insanlar doğanın hakimi olduklan
düşüncesiyle hayvanlar üzerinde istedikleri uy
gulamaları yapmışlardır. Aristo, bütün hayvanların in
sanlar için yaratıldığını, Kant'ta, hayvanların kendi ira
desi olmadığını ve dolayısıyla insanların yararına

çalışan varlıklar olduğunu belirtmiştir (Okur2003).

Zutphen'e (2001) göre, hayvanların insan modeli
olarak kullanımı, tıp bilimleriyle paralelolarak ge
lişmiştir. Batı tıbbının temeli, canlı hayvanların kesilerek
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incelenmesinin filozoflarca uygulandığı ilk yer olan Yu
nanistan'a dayanır. Corpus Hippocraticum (yaklaşık

M.Ö.400) adlı ilk tıp kitabında hayvan kullanımına ait ör
nekleryer almıştır. Bu dönemde tıp bilimi, canlıların ana
tomilerinin öğrenilmesi üzerine yoğunlaşmış; daha son
raları, fizyolojik deneyler uygulanmaya başlanmıştır .

Roma'dayaşamış olan Galen'in(M.S. 130-201) domuz,
maymun ve köpeklerle yapmış olduğu deneyler, sa
dece yaşadığı dönemde değil, yüzyıllar sonra bile tıp bi
limlerinde kullanılmıştır (Zutphen 2001).

Rene Descartes (1989) de "Hayvanların pek çok
şeyi bizlerden daha iyi yaptıklarını biliyorum ama bun
dan dolayı hayretedüşmüyorum çünkü bu durum onları

doğalolarak ve zemberekgücüyle hareketettiklerini ka
nıtlamaya yaramaktadır. .... Sadece insanoğlu ko
nuşma ve düşünme kapasitesine sahip bir yaratıktır..."
sözleri ile hayvanlar üzerinde araştırma yapılmasını

açıkça desteklemiştir (Regan1983).

Tıbbi araştırmaların ilk çağı Galen'le sona ermiş;

Roma kültürü, biyoloji ve tıbbın gelişmesi için uygun bir
ortam sağlayamamıştır. Hıristiyanlığın ortaya çıkmasıyla

uygulamalı bilimler tamamen durmuştur. Deneysel ça
lışmalar bin yıldan daha uzun bir süre yasaklanmış ve
anılmaya değer herhangi bir hayvan deneyi ve
pılmamıştır. Bu durum, Rönesans döneminin başlangıcı

olan 15'inciyüzyıla kadarsürmüştür (Zutphen 2001).

Aquinalı Thomas'ın yazıları ve engizisyon ile Hı

ristiyan Kilisesi 13'üncü yüzyılda uzun yıllar sürecekbir
işkence ve cinayet dönemine girmiş; muhafazakarların

sınırlı ve dar kabul edilebilecek kurallarına uymadıkları

için öldürülen yaklaşık bir milyon insanın çoğunluğunu

şeytanla ortaklık yaptıkları sanılan hayvanlarla ilişki kur
maktan suçlu bulunan büyücüler oluşturmuştur. Ayn ı

dönemde, hayvanlarla ilgisi olan tüm mezhepler ka
patılmış; insanlarla hayvanların sadece ekonomik ilişkis i

kabul görmüş ama boğa güreşleri de cesareti ölçen ve
zihni geliştiren bir spor olarak savunulmuştur (Morris
1991).

Orta Çağ Avrupa'sı , 13'üncü ve 18'inci yüzyrllar
arasında yaprak biti, çekirge, sülük, fare, sürüngenler
ve yunusların bile mahkemeyeverildiği ve her iki tarafın
avukatlarca savunulduğu davalara tanık olmuştur, Hay
vanlar, doğal kuralları izlemekle yetinen Tanrı ya
ratıkları, insanlara günahlarının cezası olarak gön
derilmiş bela ya da bizzat kiliseye karşı gelen şeytanın

araçları olarak yorumlanmış; davalar ya hayvanlar ato
roz edilereklanetlenmesi ya da davacıların utanç içinde
günah çıkartarak hayvanlardan af dilemek zorunda bı

rakılması ile sonuçlanmıştır (Honore ve Klopfer 1990,
Ferry2000).

Zutphen'e (2001) göre, deneysel tıp ve biyolojideki
canlanma yeniden öğrenme çağına girişin bir par-
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çasıdır. Deneysel yaklaşım bu dönemde hızla ge
lişmiş; başlangıçta, tıp ve biyoloji dallarında anatomi
ön plana çıkmış (Vesalius, De Humani Corporis Fab
rica, 1543); ancak, 17'nci yüzyıldan itibaren fizyolojik
olaylar da (Harvey, Anotomica de Motu Cordis et San
giunus in Animalibus Exercitatio, 1628) hayvanlar üze
rinde yapılan çalışmalar arasında yer almıştır (Zutphen
2001).

On sekizinci yüzyıldan itibaren, deneysel tıp bul
gularının insanın gönenci ve yaşam koşullarına katkıda

bulunduğu fikri giderek artan oranda kabul görmeye
başlamıştır. Tıptaki gelişmelerin hayvan deneylerinden
elde edilen bulgulara bağlı olduğu anlaşılmıştır (Zutp
hen 2001).

Hayvan deneylerinin kabul edilebilirliği üzerindeki
tartışmalara 1789 yılında Jeremy Bentham'ın önemli
katkısı olmuştur. "Ahlak ve Yasamanın Ilkelerine Giriş

(Introduction to the Principles of Morals and Le
gislation)" adlı ünlü eserinde, hayvanların ağrıyı his
sedecek kapasitesinin olmadığı yönündeki görüşünü

reddetmiştir. Hayvanların duygusal statüleri yazarın şu

cümlelerinden daha iyi dile getirilemez: "Asıl soru olay
ları sorgulayıp sorgulayamadıkları veya konuşup ko
nuşamadıkları değil, acıya katlanıp katlana
madıklarıdır." (Regan 1983).

Rene Descartes'in hümanist bir anlayışla hayvanı

hiçbir sınır tanımaksızın dışladığı görüşleri karşısında

rasyonalist etiğin hayvanları dışta bırakan in
sanmerkezci karakteri Spinoza (1 984), doğan ın Tan
rısal, bu haliyle de özden gelen bir değerle donanmış

olduğunu ve insanın doğanın efendisi ya da sahibi ol
ması bir tarafa; onun ancak küçük bir parças ı ol
duğunu göstermeye çalışmıştır. Ferry'e (2000) göre,
19'uncu yüzyı lı n cumhuriyetçi hümanist geleneği , in
sanı hayvanlara karşı, özellikle onlara "gereksiz acı lar

çektirmeme yükümlülüğü" gibi bir takım ödevlerle so
rumlu tutmuştu r.

insan merkezciliğ in en üstün ilkesine en büyük
darbeyi, insanı n bir takım haklara sahip tek varl ık ol
madığı nı, ac ı ve haz duyabilen bütün varl ıkların da
hakları olduğunu kabul eden yararc ı düşünce vurmuş;

Jeremy Bentham, Henry Salt ve Peter Singerın liderlik
yapt ığı akım karşısında, insanlığın ayrıcalığı direnci za
yıflamaya başlam ış (Ferry 2000, Regan 1983, Singer
1985); Bentham'ın görüşlerini daha da keskinleştiren

Salt, "insanların hakları varsa hayvanların da hakları

vardır' fikrini sarsılmaz bir dogma halinde dile getirmiş

ve hayvanlara bireylilik ve ona bağlı olan doğallık hakkı

olduğunu belirtmiştir. Hak kavramını , bir varlığa karş ı

beslenmesi gereken adalet ya da ahlaki saygı fikrini
betimlemek için kullanan Singer, hayvan hakları yerine
"hayvan gönenci (Animal welfare, bazılarına göre hay
van refahı)" kavramını tercih etmiştir (Ferry 2000, Sin-
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ger 1985 ve 1989).

Antiviviseksiyonist (canlı hayvan için zararlı olan
testler, deneyler ve eğitim çalışmalarına karşı gelenler)
ilk protesto hareketleri, Florence'da (Ingiltere) 1863 yı

lında gerçekleştirilmiş, daha sonraları da Fransa'ya ya
yıımıştır (Okur 2003, Zutphen 2001). Bazı radikal hay
van hakları savunucularının hayvan deneylerinin
tamamen ortadan kaldırılması yönündeki istekleri top
lumdan destek görmemiştir. Aksine, 19'uncu yüzyıl

sonlarından başlayarak, hayvan deneyleri giderek art
mış ve biyomedikal araştırmalarının ayrılmaz bir parçası
haline gelmiştir (Regan 1983, Zutphen 2(01).

Antiviviseksiyonist Organizasyonlar ve Yayın

Faaliyetleri

Francois Magendie ve Claude Bemard gibi ünlü
filozofların hayvan deneylerinin yapılmasını sa
vunmalarına karşın (Zutphen 2001), ilk an
tiviviseksiyonist kuruluş olan "The Victoria Street So
ciety" 1875'te Londra'da kurulmuştur. Aynı yıl kurulan
"Frances Power Cobbe" de, viviseksiyona bazı yasal
kısıtlamalar getirilmesi için The Victoria Street Society
ile birlikte çalışmıştı r (Poyraz 2000).

Deneylerde hayvan kullanılmasıyla birlikte, dün
yada buna karşıt görüşlerde gelişmeye başlamış; in
giltere'nin ardından (1875) Amerika'da 1883 yılında ilk
antivivseksiyonist demek kurulmuştur. Bugün Ame
rika'da 7.000 civarında hayvanları koruma kuruluşu bu
lunmaktadı r. Bu grupların istekleri laboratuvar ko
şullarının iyileştirilmesinden, hayvanların tamamen
serbest bırakılmasına kadar değişmekte, eylemleri ise
dilekçe yazmaktan bomba koymaya kadar uza
nabilmektedir (Yaşar 2003).

ingiltere'yi izleyerek Avrupa ve Amerika'da an
tiviviseksiyonist hareketler yoğunlaşmış ve sırasıyla;

1875'te "Society for the Protection of Animal from Vi
visection" (Hayvanları Viviseksiyondan Koruma Der
neği); 1879 da "German League Against Scientific Ani
mal Torture" (Hayvanlara Bilimsel Eziyetlere Karş ı

Almanya Birl iğ i) ; 1882 de "Societe Contre la Vi
visection" (Viviseksiyona Karş ı Olanlar Derneği);

1883'te "American Antivivisection Society" (Amerikalı

Antiviviseksiyoncular Derneği) gibi dernekler ku
rulrnuştur (Poyraz 2(00).

Bu hareketler 20'nci yüzyılda da devam etmiş,

Charles Hume insanların hayvanlara karş ı dav
ranışiarını sorgulamak üzere 1925'te "University of Lon
don Animal Welfare Sodety (UFAW- Londra Üni
versitesi Hayvan Gönenci Demeği) " yi kurmuştur. Bu
demek daha sonra" Universities Federation for Animal
Welfare (Üniversiteler Hayvan Gönenci Federasyonu)"
şekline dönüşmüştür (AWI 1990). Hume, 1947'de ilk
olarak UFAW'ln "Handbook on the Care and Ma-
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nagement of Laboratory Animals"ını yayımlamıştır.

Bütün bu gelişmeler bilim adamları ve hayvan gönenci
savunucuları arasında ciddi tartışmalara yol açmıştır.

Bilim adamları deneylerde hayvan kullanımının yal
nızca ahlaksal açıdan ele alınmaması gerektiğini bil
dirmişlerdir (Okur 2003, Poyraz 2000).

Amerika'da 1931 yılında "National Anti-Vivisection
Society" kuruldu ve Russell ve Burch 1959'da araş

tırmalarda hayvan kullanımına ilişkin olarak "The Prin
ciples of Humane Experimental Technique" adlı eseri
yayımlayarak 3R Kuramı değerfendirilmeye başlandı

(Balls 1997, Dinçer 1995).

Bu gelişmelerin ışığında bazı düşünürler de hay
vanların maruz kaldıkları uygulamaların ahlaki ve etik
boyutu hakkında eserfer yayımlamaya başlamışlardır.

Bunlar arasında, Nobel Barış ödülü sahibi Fransız AI
bert Schweitzer'in Yaşama Saygı Etiği (The Ethics of
Reverence for Life, 1952), Ryder'in Bilimin Kurbanları

(Victims of Science, 1970), hayvan hakları taraftarı

olan Avustralyalı filozof Peter Singer'in Hayvanların

Özgürfeştirilmesi (Animal Liberatian, 1975), Amerikalı
filozofTom Regan'ın Hayvan Hakları Lehine Savunma
(The Case for Animal Rights, 1983) adlı eserferi ve bir
çok bilimsel makaleleri, son dönemlerde farklı bilimsel
dergilerde bu yazanara makaleleri ile katılan Tan
nenbaum ile hayvan-insan ilişkileri, tür ayrım ı ve hay
van hakları kavramları yoğun olarak sorgulanmaya
başlanmıştı r.

Hayvan Deneyleriyle ilgili Yasal Düzenlemeler

Fransa'da evcil hayvanlara kamuya açık yerferde
yapılacak kötü muameleleri yasaklayan "Grammont
Yasası"nın (Ferry 2000) 1850'de kabul edilmesinin ar
dından araştırmacılar ve hayvan hakları savunucuları

arasındaki tartışmalar uzun süre devam etti. The Vic
toria Street Society'nin çalışmaları sonucu Ingiltere'de
kurulan "Royal Commission" 1876'da hayvanlarfa ilgili
ilk etik yasa olan "Hayvanlara Insancıl Davranma Ya
sası "nı (Cruelty to Animals Act) oluşturdu. Bu yasa ile
"Canlı hayvanlar üzerinde yapılacak denemelere
ancak Eyalet Sekreterfiğinin kontrolü ile, anestezi al
tında ve yelmzce yararfı bilim için izin verilebileceği"

karara bağlandı (Poyraz 2000, AVTRW 1989). Bu
yasa ile ingiltere, uzun bir süre bilimsel çalışmalarda
hayvan haklarının korunmasını sağlayan ilk ve tek ülke
olmuştur (AWI1990, Zutphen 2001, Singer 1985).

Almanya'da Hitler'in "Yeni Reich~a hayvanlara
karşı eziyete yer olmayacaktır" sözlerinden esin
lenerek yürürfüğe konulan 24 Kasım 1933 tarihli yasa
ile tarihte ilk kez hayvanların insanlara göre değil, sa
dece ve sadece kendisi için ve de doğal bir vartık ola
rak korunması öngörülmüştür. Ferry'e (2000) göre,
insan merkezciliğe son verme konusunda açıkça or-
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taya koyduğu bu niteliği ile 1933 tarihli Yasa diğer ül
kelerdeki çağdaşlarına göre oldukça ayrıcalıklı bir yer
edinmiştir.

Amerikan Kongresi 1966 yılında Hayvan Gönenci
Kanunu (Animal Welfare Act) 'nu kabul etmiş, 1985 yı

lında "Laboratuar Hayvanları Için ıyileştirilmiş Stan
dartlar (Improved Standart for the Laboratory Animals
Act)" adıyla yeniden düzenlemiştir. Başlangıçta bu
kanurı daha çok; ev hayvanları, maymun, köpek, kedi,
tavşan, kobay ve hamsterferin araştırmalarda ve gös
teri amaçlı kullanılmalarıyla ilgili olarak uygulamaya ko
nulmuştur. Bu kanunda yapılan düzenlemeler; köpek
ve maymunların daha iyi bakım şartlarında insani kul
lanılmaları ile cerrahi müdahaleler sırasında anestezik
ve analjezik ilaçların kullanılmalarıyla ilgili olmuştur.

Daha sonraki düzenlemeler, hayvanların barındırma ve
bakım şartları hakkında düzenlenmiştir. Bu konudaki
sorumluluk araştırma kurumundaki "Hayvan Deneyleri
Etik Kurulu'na (Institutional Animal Comittee)" verilmiş

tir. Bu kurulun görevi, hayvan deneyleri ile ilgili pro
tokollerin hazırfanması, veteriner hizmetleri ve personel
kalitesinin iyileştirilmesidir (AWI 1990, Zutphen 2001).
Avrupa'da hayvanlara ilişkin etik komitelerin kurulmas ı

başta Isveç ve isviçre olmak üzere birçok ülkede
1970'1i yıllarda başlamıştır. Avustralya'da 1985'ten
sonra yaygınıaşmıştır (Gruber ve Kolar 1997, Yates
1997). Bunların başlıca görevleri planlanan araş

tırmaları incelemek ve özellikle hayvan deneylerine iliş

kin yaptırımlar getirmektir. Bu komitelerin çalışmaları

sonucu hayvan deneylerine kesinlikle karşı olanlar (an
tiviviseksiyonistler), zaman içerisinde komitelerin planlı

çalışmalarını yerinde gözlemleyerek daha akılcı bir uz
laşma zemininde buluşmuşlardır.

Hollanda'da 1977'de "Act on Animal Ex
perimentation" parlamentoda kabul edilmiştir (Okur
2003). Amerika Birfeşik Devletleri'nde 1990 yılında ha
zırfanan atları ve çiftlik hayvanlarını da içine alan "Hay
van Gönenci Kanunu'nun (Animal Welfare Act)" yakın

bir gelecekte rat, fare ve kuşları da içine alması bek
lenmektedir. Hayvan Gönenci Kanunu'ndaki bu dü
zenlemelere ek olarak 1985 yılında "Sağlık Araştırma

Kanunu (Health Research Extension Act)" yürürfüğe

girmiştir. Bu kanuna göre; hayvan deneyleri için "Ulu
sal Sağlık Araştırmaları Kurumu (National Institutes of
Health -NIH)"dan parasal destek alan araştırmacıları n

kurumlarına, laboratuvar hayvanlarının kullanımı ve gö
nenci ile ilgili NIH'in ilgili kurallarına uyma zorunluluğu

getirilmiştir. NIH'den araştırmalara parasal destek ala
bilmek için, araştırma kurumlarının laboratuvar hay
vanlan kullanımı ile ilgili esaslara uymaları, "Hayvan
Deneyleri Etik Kurulu (Institutional Animal Care and
Use Comittee)" kurmaları ve "Laboratuvar Hayvanları

Bakım ve Kullanımı Rehberi (Guide for the Care and
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Use of Laboratory Animals)" hazı rlamaları ge
rekmektedir. Hayvan Deneyleri Etik Kurulu'nun yapısı

ve sorumlu lukla rı daha önce bahsedilen Hayvan Gö
nenci Kanunu'ndaki Hayvan Deneyleri Etik Kurulu'
nun (Institutional Animal Comittee) çerçevesinde be
lirlenmişti r. NIH'in deneysel hayvan kullanımı ve deney
hayvanla rı nın bakımı hakkındaki bildirge ve yönergeleri
bütün omurgalı hayvanları kapsamaktadır (AWI 1990,
Zutphen 2001).

Bütün bu gelişmelerin ış ığında UNESCO ta
rafı ndan hayvanların maruz kaldıkları muameleler,
özellikle haklar kuramı temelinde göz önüne alınarak

Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi hazırlanmış ve 15
Ekim 1978'de Paris'te ilan edilmiştir (Ferry 2000, Tuna
1991, Yaşar 2003, Zutphen 2001).

Tarihsel süreçte, Avrupa Birliği Parlamentosu'nda
araşt ı rmala rda hayvan kullanımına a~ ilk yasal dü
zenleme iki önemli yönerge ile gerçekleştirilmiştir. Bu
yönergelerden birincisi, Strasbourqta Avrupa Birliği ta
rafı ndan hazırlanmıştır. Uzun yıllar süren tar
tışmalardan sonra 1985 yılında Avrupa Birliğine üye
26 ülkenin katılımıyla deneysel ve diğer bilimsel amaç
lar için kullan ı lan omurgalı hayvanların korunması ile il
gili bir konvansiyon (Convention for the Protection of
Vertebrate Animals Used for Experimental and Other
Scientific Purposes -ETS 123) kabul edilmiştir. Avrupa
Birliğine üye bir ülkenin, bu konvansiyondan ulus
lararası kanunlar önünde sorumlu olması , par
lamentosunun bu konvansiyonu kabul etmesine ve
hükümetinin de bunu onaylanmasına bağlıdır. Do
layıs ıyla, bu konvansiyonun yasal yaptırım gücü bu
lunmamaktadır. Açığa çıkan gerçekler ve yeni ge
lişmeler karşısında, bu konvansiyonun herhangi bir
maddesine ilave, yeni madde eklenmesi veya de
ğişt i rilmesi "Çok Yönlü Konsültasyon" adıyla dü
zenlenen konferanslar aracılığı ile uygun görülmüş;

son 10 yılda da üç kez Çok Yönlü Konsültasyon Kon
feransı düzenlenmiştir (Zutphen 2001).

ikinci yönerge ise 1986 yılında Avrupa Par
lamenterler Konseyi (Council of Ministers of the Eu
ropean Community) tarafından kabul edilmiştir. Daha
önce Strasbourg'da kabul edilen konvansiyonu temel
alan ve "Deneysel Çalışmalarda ve Diğer Bilimsel
Amaçlarla Kullanılan Omurgalı Hayvanların Ko
runması Yönergesi (Direction for the Protection of Ver
tebrate Animals Used for Experimental and Other Sci
entific Purposes 86/609/EEC)" ad ı verilen

yönergede, araştırmacılardan istenen kurallar bir ön
ceki konvansiyona göre daha da zorlaştırılmıştır. Av
rupa Birliğine üye ülkelerden de bu yönergeyi kendi ya
salanna eklemeleri ve gereklerini yerine getirmeleri
istenmişti r. Avrupa Birliği yönergesindeki bu kurallar,
hayvanları n gönencinin en düşük seviyede sağ

landığının bir göstergesidir. Bu şekilde düşünen üye ül
keler, kendileri için önem arz eden konularda bu ku
ralları daha sıkı hale getirmekte serbest b ı rakı lm ı şlardı r

(Zutphen 2001).

Menteş'e (1996) göre, 1993 yılı ltibanyla Dünya
Veteriner Hekimleri Birliğine Üye ülkelerden Almanya,
Amerika, Avusturya, Barbuda, Cezayir, Çin, Fas, Hol
landa, ingiltere, ıs rail, lsveç, isviçre, ızlanda, Kenya,
Malawi, Papua-Yeni Gine, Polonya, Romanya, Yu
nanistan'ın Hayvan Koruma Yasası ve YÖ
netmeliklerine sahip oldukları tespit edilmiştir.

Türkiye'de Hayvan Hakları Üzerine Gelişmeler

Türkler tarih boyunca hayvanlarla iç içe yaşayan

ve onlara tarih sürecinde oldukça önemli ayrıcalıklar ta
nıyan , onlara değer veren (Menteş 1996, Yaşar 1996)
bir Millet olmuştur. Türkiye'de hayvan severleri bir
araya getiren ilk resmi demek ıstanbul'da 1912 yılında

"Himaye-i Hayvanat Cemiyeti" ad ı ile kurulmuştur. Ata
türk'ün direktifleri ile 1923 yılında "Türkiye Hayvanları

Koruma Demeği" olarak faaliyetlerini s ürd ürm üştür.

Daha sonraki yıllarda Ankara'da Celal Bayarın ön
cülüğünde Hayvanları Koruma Demeği (1955), ı s

tanbul'da, Doğal Hayatı Koruma Demeği (1975), Hay
vanların Yaşam Haklarını Koruma Demeği (1988),
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (1996), Doğayı ve Hay
vanları Sevenler Demeği, Çevre ve Sokak Hayvanları

Demeği (2003) ile Adana, Antalya, Eskişehir, ızmir,
Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Bodrum, Çeşme, Ku
şadası gibi merkezlerde de benzeri isimler altında der
nekler kurulmuştur (Anon 2004a-d).

Hayvanlara sağlık hizmeti veren veteriner he
kimliği ile ilgili mevzuatta veteriner hekimlerin mesleki
anlamda uyması gereken kurallar belirtilmiş , ancak
hayvan hakları çerçevesine yerleştirilebilecek kesin ku
rallar yer almamıştır1 ,2 .3. Veteriner Hekimliği Deontoloji
Yönetmeliğinde4 de hayvan haklarına özel bir bölüm
yer almamıştır. Cumhuriyet Döneminde hayvanlara
kötü muamele edilmesine karşı uygulanacak yap
tırımlar Türk Ceza Kanununun 521 ve 577'nci Mad
delerinde şöyle belirtilmiştir (Sungurbey 1992):

1.4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu. LO Marl 2001 ıarih ve 24338 sayı lı Resmi Gazele (R.G.) (904 sayılı Islah- ı Hayvanaı Kanunu. 29 Haziran 1926 ıarih ve 407 sayılı

R.G.'de yayımlanan Kanu nu yürürl ükten kaldırdı)

2.3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabı tası Kanunu . 16 Mayı s 1986 tarih ve 19109 sayılı R.G. (1234 sayı lı Hayvanları n Sağlı k Zabıtası Hakkında Kanunu. 03 Mayı s

1928 tarihli Kanunu yürürlükten kaldı rd ı)

3.6343 s ayı lı Veteriner Hekimliğinin lerasma ve Türk Veteriner Hekimliği Bir liği Ilc Odal arının Teşekkü l Tarzına ve G örece ğ i l şlere Dair Kanun. 18 Mart 1954 tarih
ve 8661 sayılı R.G.

4. Veteriner Hekimliği Dcontoloji Yönetmeli ği . 09 Tem muz 1994 tarih ve 21984 sayı lı R.G.
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Madde 521 : ı--ler kJm biJarOOCiP başkasma ait
olan bir hayvanı ÖkJÜnjr veya işe yaramayacak hale
koyarsa sahibinin şikayeti UZerine d6rt aya kadar
hapis ve onsekiz bin liraya kıKJar a~" para cezayı

nakdiye mahkılnoiur.-

Madde rsT7: "Bir kinse hayvanlara karşı ~

safsızcs hareket eder \o'e)'a liJzumsuz yera yaralar ve
yahut aşikar surette haddinden fazla yonıfacak CJe.
recede zorlarsa binsekizyriz hraya kadar hafif cezayı
nakd;ye mahkum olur. -

TÜOOye'de Balı düzeyinde olmasa da deneylerde
bayvan kullanımına karşı olan ve bu yönde çalışan

bilim adamlan vardır. Bu konuda ilk akla gelen araş

lıncılardan biri olan doku kültür1eri ve bu küttür1erde
virüs üretimi ile ilgili çalışmalar yapan veteriner hekim
Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN (1895
1981)'dür. Aygün llaç. aş ı ve serurnar1a çeşitli hastalık

etkenlerinin hücre ve organlar üzerindeki etkilerinin in
celenmesinde hücre ve doku kültürleri kullanılmasının
hayvanlarda yapılan deneylerden daha OstOn OJ..
dl.9unu belirtI'Rştir (Yaşar 2002). Dinçer (1982). Türk
bilim adarTiannın konu le itgil çeşitli )UtdIŞI ku
ruluşla.oa görev aklı~ ı yapılan aıaşlıımalaııa O<1aya
kond~ ; AygCrı 'ürl hCK:re kültürlerinin ge
iştirilmesini ve bunm ideaLbir altematif yOnlem oı

du{ıtn..ı savund'-9Jnu bildirıniştir .

Türkiye'de ik "Hayvanlan Koruna Kanunu" çı

kartılma çalışmalan Istanbul Üniversitesi Hukuk Fa
kOOesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı O{Jretim üyesi
Prc/. Or. ısmet ~ıtıey Ia"'''ndan 1980'i yılla.oa

başlatılmıştır (Sungurbey 1992) . Insan Haklanndan
Sorumlu Deviet BakanlıOI ve Çevre Koruma Genel
Müdür1Cıgü tarafından 1995 yılında Ankara Bölgesi Ve-
teriner Hekimleri Odasından istenen görüşe. Ankara
Ünivers~esi Veteriner Fakültesi tarafından oluşturulan
komisyonun hazır1adlOI raporda (Menteş 1996), ge
nelde kanunun çıkarılmasının yararlı oIaca{ı1 belirtilmiş;

veteriner hekimlerin mesleki ve bilimsel aJarıdaki yet
kilerinin dikkate alınarak sorumkılıJdannın belirlen
mesinin ve çıkanlacak kanunun veteriner hekir'rierin
gOrevlerine, hayvan ve toplum saOlıOına otumsuzIuk1ar
yansıtmayacak şekilde düzenlenmesinin zonxıtu ol
du{ıunu belirtilmiştir.

Tuıi<iye'de deneYIeıOe hayvan kullanımına iliş""

kısıtlama. ve kontrol sistemi fikri ik kez 1989'da ortaya
atılmıştır (Yaşar 2001a). TCI1<iye'de 2004 yılına kadar

araştıncı - denek ilişkisini düzenleyen başlıca mevzuat.
Helsinki Bik1irgesiS, Tıbbi Deontoloji TüziJCü6, Vetenner
HekimO(ji Deordoloji YOneımeli<ii'.lıaç Anışııımalan YÖ
netrT1el9"ve Elli< KurU YOne<geIeri~dır. Ancak. deney
hayvariannınkı..tanımı ile 19i 2004 yılına kadar bir dü
zenleme yapıinamış ~; Veteıiner l-iekmi{p De
ontolojıi y~7. Veteriner Hekiml9 Meslek Elık

Kuralan (TVHB 2000), Veteriner l-iekimliQj Etik KIJUI
YOnergesi 10 ve fakiJlle etik kurul yön8rgelemje9 t:ula
iişldn onerr/i düzenlemeler old,*, ıespt edilmiştir.

Hayvan oeoek kullanılan araşt ırmalann etik açıdan

incelenmesini amaçlayan Etik Kuru llar arasında M. Ü.
Tıp Fakü~esi (1996) Deney Hayvoanı Etik Kurulu. AÜ
Veteriner Fakültesi (1998) Etik Kurulu ve GATA (1999)
Hayvan Deneyleri Etik Kurulu (Yaşar 2001a) ile farkl ı

bir boyut ve ivme kazanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayvan haklan kc
nusunda ilk yasal adımı A~ Bir1iQine geçiş sü
recinde kaçınılmaz cıarak gelen ve 4934 sayılı Ka
nunla", Strazburg'da imzalanan (18 Kasım 1999),
Milletlerarası bir sözleşme ~ ~v HayvarVannın Ko
runmasına Dair A~ SOzktşmesi"oo 15 Terrmuz
2003 tarihinde onaylanması le atmıştır. TÜOOye'de
"Hayvarılan Konma Kant.ııu'2"nun 24 Haziran 2004
ıartlinde kabı..*j ile on yılar süren hayvan haklan mi
cadektsinde gelinen L"LOkıa hayvan severieri tam olarak
tatmiı etmese de resmi bir gCıvencenin ilk adıman 0l
ması açısından onem arz etmektedir.

Tartışma ve Sonuç

Eski Roma, Yı.ııan Uygarlıklan zamanında ve orta
Ça{fda hayvanlar OZerinde isten ilen çalışmalann ya
pılmasının (Yaşar 2001a) temel nedenlerinden birisi de
bu dOnemlerde etik konulann dinlerin ve felsefen in ilgi
alanında yer alması ve bilim alanlan içerisinde hak etti{ıi

yeri bulamamış olmasına baOIı olabilece{ıi ileri sü
rülebilir . Aristo ve Deseartas gibi ünlülerin nawaoıer

üzerindeki açıklamalannın (Oescarles 1989, Oku r
2003) genelolarak ROnesans dOnemine kadar hayvan
deneyleri konusunda herhangi bir soruı yaşarvnasına

ve bo konuda yasal bjr düzenteme ihtiy;ıcı his·
sedilmamesinin zeminini oIuştuımuştur.

Bilim dliıyasında II. DtXtYa Savaşı sonrası hay
vanların deneylerde kıAanıml artrrıış, 196011yıllarda en
üst sevıyeye lJaşmlŞ; ~nn sadece -ekonomik
de{JenL satlp vaı1ı1da~ _ şekindeiıi yaklaşımlar.

'hayvanlan koruma" dUŞin;eSiYIe çakışmaya baş.
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lamıştır. Jeremy Bentham bu kavramı ilk kez ifade
edenler arasında yer almıştır. Deneylerde hayvan kul
lanılmasıyla birlikte, dünyada buna karşıt görüşlerde

gelişmeye başlamış, ilk yasal hayvan deneylerine
karşı (antivlviseksiyonist) gruplar Ingiltere'de 1875 ve
Amerika'da 1883'te kurulmuştur. Hayvan hakları ha
reketi temelde hayvan deneylerine tepki olarak doğ

muştur (Tuna 1991, Yaşar 2003, Ünder 1985). Sosyal
ve rekreatif nedenlerle 1960'1ı yıllarda hayvan ar
kadaşlığı , kedi, köpek, kuşlar ve egzotik hayvanlara
gösterilen ilginin de arttığı görülmüştür (Yaşar

2001a,b). "Insanların hayvanlara karşı sorumluluğu ol
malı" fikrinden "hayvan haklarına" kadar uzanan dü
şünceler zinciri hayvan severlerin farklı isimler altında

(Hayvan severler demeği, doğayı ve hayvanları ko
ruma deme ği vb) örgütlenmelerini hızlandırmış ve güç
lendirmiş, hayvanları koruma kurullarının ve deney
hayvanları etik kurullarının önemini, görev ve so
rumluluklarını da arttırmıştır.

Russell ve Burch adlı iki araştırıcı deneylerde hay
van kullanılmasına ilişkin olarak ortaya koydukları 3R
Kuralı (Yaşar 2003) gerek hayvan gönenci sa
vunucuları ve gerekse bilim adamlarınca kabul gör
müş ve günümüz biyoetik kurallarının da temelini
oluşturduğu söylenebilir.

Peter Singer ve Tom Regan'ın öncülüğünü yap
tığı "Haklar" kuramına göre, tüm bilinçli ve duyarlı can
Iıların ; türü, ırkı, zeka derecesi, yetenekleri ne olursa
olsun, hepsinin doğuştan eşit temel hakları vardır. Bu
teori yalnız insanlara değil, hayvanlara da uy
gulanabilecek bir temeli içermektedir (Ünder 1985).
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi UNESCO'nurı

Paris Evinde 1978'de kabul edilerek; haklarını sa
vunamayan hayvanlara bir takım haklar tanımıştır

(Yaşar 2003). Idealolmamakla birlikte olumlu kar
şılanabilecek yönleri de bulunan bu haklar, gelişmiş ül
kelerde yasal statülerine kavuşturulmuş ancak tam
anlamıyla globalize olamamıştır.

Zutphen'e (2001) göre, Avrupa Parlamentosu
bünyesinde hayvan kullanımına ilişkin hazırlanan

kanun ve yönergeler, deneysel ve diğer bilimsel
amaçlar için hayvan kullanımının hangi durumlarda
gerekli olduğu ve daha ahlaki olacağı ilkesine göre ha
zırlanmıştır. Kanunların büyük bir bölümü kullanılan

hayvan sayısının en az düzeyde tutulması şartını ge
tirmiştir. Türkiye milletlerarası antlaşmalar içerisinde
kabul ettiğ i Avrupa Birliği mevzuatı ile bu sı

nırlandırmaları uygulamak durumundadır.

Türkler tarih boyunca hayvanlarla iç içe yaşayan

ve onlara değer veren (Menteş 1996, Yaşar 1996) bir
Millet olmalarına rağmen bu tarihi birikimlerini 20'nci
yüzyılın hayvan hakları hareketleriyle birleştirmekte ol
dukça geride kaldıkları ve bu konuda Batı'yı ömek
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almak zorunda kalındığı söylenebilir.

Veteriner hekimliği mevzuatında hayvanların sağ

lık hizmetlerinden yararlanma hakları, bu görevi icra
ederken veteriner hekimlerin uyması gereken kurallar
belirtilmiş, araştırmalarda hayvan kullanımı ile ilgili uy
gulamalar fakültelerin kendi düzenlemeleri (yönergeler
yoluyla) ile kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Bu uy
gulamaların hayvanları koruma kanun ve yönetmelikleri
çerçevesinde güvence altına alınmasında Batı'ya göre
oldukça geç kalındığı belirtilebilir.

Sonuç olarak, Türkiye'de 4934 ve 5199 sayılı ka
nunlarla hayvan haklarının yasal zemininin oluş

turulduğu, 1998 yılında kurulmaya başlayan araştırma

etik kurulları ile veteriner fakülteleri etik kurullarının

henüz "Hayvanları Koruma Kanunu" çıkarılmadan hay
vanların etik haklarını koruma altına aldığı , etik kurulların

yaygınlaşması ile hayvanların haklarının korunmasının

hızlı bir ivme kazandığı ileri sürülebilir.
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