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VETERiNER HEKiMLiGiNDE ÖTANAZi (EUTHANASIA)

Aşkın Yaşar'

Euthanasia in Veteri na ry Medl ctne

Summary: Euthanasia is the most laseinating and the most dtscussed issue in ethce. Euthanasia is a rarely app
licable veterinary medical action that it should be performed by specially trained pers enne t on the desperated animals
sulfering from a cureıess disease or so aged and resurt in rapid unccnsıousness lollowed by cardıac or respiratory ar
rest and ultimate loss ol brain lunction. The ıerm ·euthanasia" is a conjucted word derived from Greek lerms "eu" me
aning "good" and "ttıens ıos" meaning "dea/h". Stili. ttı ere are two ways of euthanasia. as active and passive methods
in applicaticn butthe active one is perferred in veterinary practice.

Key words: Euthanasia, death, goOO death.

Özet: Ötanazi. üzerınde büyük tart ı şmaların yaplldl!:J1etik konularından biridir. Veteriner hekımli!:Jınde ötanazi; özel e!:Ji.
t ilmiş personel tarafından , hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız bir hastalı!:Ja yakalanmış hayvan la r ın a{Jrı ve
acı duymaksızın . ilaçla veya başka yöntemlerle h ız lı bihnçsizli!:Jin ard ından kalbin ya da solunum sisteminin dur 
durulması ve sen uçta beyin fonksiyonların ı n kaybı ile sonuçlanmasıdır . Otanazi, Yunanca' da "iyi, giizer anlamına

gelen "eu" ve "öliim" anlamına gelen "thanatos" sözcüklerinden oluşmuştur. Aktil ve pasif iki tip ötanazi söz ko
nusudur. Veteriner hekimli{Jinde alctif ötanazt uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ötanazi, ölüm, iyi ölüm.

Gi riş

Insan-hayvan i lişkis i tarihin ilk dönemlerine
kadar uzanmaktad ı r . Zaman içind e. yerine göre hay
vanı tanrı. arkadaş ya da düşman olarak gören in
sanoğlu , eveinme ile hayvanla rı ekonomik bir varl ık

olarak yaşamına katmış ; tüm uygarl ı klarda ve her
çağda hayvan ı kendisinin vazgeçilmez bir parças ı

olarak görmüştür (Smith, 1919; Smithcors, 1958).

Eski Hind istan'da Kral Asoka (M.Ö. 250) za
manından önce uygulanan hayvanların kurban edil
mesi yasaklanmıştı r . Hayvan lara eziyet ve tuzak
kunna şiddetle cezaland ı rı lm ışl ı r. M. O. 4. yüzy ı lda

s ığ ı r ya da iil öktürenler ölüm cezas ına çarp
nnlmrştardrr . Diğer taraftan , bir veteriner hekim, te
davide dikkatsiz davranır veya yetersiz ilaç kul
lanırsa ve buna bağlı olarak ha.yvan daha köl Clye
giderse tedavi masraflarını n iki katını ; tedaviden ka
çın ırsa hayvan ın değeri kadar paray ı hayvan sa
hibine ödemekle cezaıandmnrdr (Srnithcors. 1958 ).

Eski Iran'da köpek kutsal kabul edilmişti r . Insan
ve köpek vücudunu yaralamak eşit , bazen de kô
peği yaralayan daha fazla ceza görürdü. Örneğin ;

insan öldünnen in cezas ı 90 kamçı oldugu halde bir
çoban k6peğini öldürmenin cezas ı 200 kamçı idi
(Smith. 191 9; Smilhcors, 1958).

Ortaçağ Hristiyan dünyas ının hayvanları aşağı

bir varl ık olarak niteleyen düşüncesi Modern çağ ile
bir lik1e hayvanların ekono mik yaşamdaki güç
lü lüğünün artışına parale lolarak zayıflam ış ; özellikle
20. yüzy ı lda insan-hayvan iliş kisinin boyutları dra
matik ölçüde değişmişt ir.

Çağdaş insan ve yaşam anlay ış ı ile toplumda
her türlü hayvan varlığının ai lenin bi r ferdi olarak evin
içine girmesi ve insan yaşamının bir parças ı haline
gelmesi i nsan ın tıbbi etiğe konu olan duygu, dü
şünce ve davranış biçimlerini hayvanı için de geçerli
krlrr nşur. Bu olay veteriner hekiml~in etik konuları nı

da bilimsel açıdan yaygın biçimd e gündeme ge
tirmiştir . Bunun sonucu olarak ul uslararası düzeyde
bir belge n iteliğ i taş ıyan "Hayvan Hakları Evrensel
Bildirgesi- 1978 y ı lı nda UNESCO'nun Paris Evi'nde
imzaya açılmış ; böylece tarihin çeşit l i dönemlerinde
karş ım ıza ç ıkan hayvanların insanlardan daha az
etik degerleri olduğu klasik düşüncesi günümüzde
yeniden sorquıanmaya başlanmıştır (Singer. 1983;
Sungurbey . 1992).

( ielibTarihl ' 0';05.1997
i S I. veıenncr Fakültesi. Vetermer Hd.imliği Tarihi ve l)conıoloj i Bilim ı la h . KONYA



YAŞA R

Bu çalışmada , hayvanların yaşama hakların ın

farklı bir boyutu olan "ötanaıi" konusu etik değerler

açıs ından ele alı nacakt ı r.

OTANAZI TANıM ı

Otanazi: Yunancada iyi, güzel anlamına gelen
"Eu" ve ölüm anlamına gelen "thanatos" söz
cüklerinden o luşmuştur (Anon., 1957). Ôtanazi. "ac ı

çekmeksizin ölüm, ağrıs ı z ölüm" (Antep lioğ lu , 1963:
Smith ve ark.• 1986: Tuğlac l ,1 987) , "iyi ölüm, güzel
ölüm" (Arslan, 1993), " rahaı ölüm" (Avery ve ark.,
1990) olarak da tanımlanmaktadır .

Çeşitl i yazarlara (Andrews ve ark , 1993: Ars·
lan. 1993: Smith ve ark., 1986: Tuğlacı , 1987) göre:
tıbbi anlamda ôtenazi, özel eğiti lmiş personel ta
raf ı ndan hayatından ümit kesilen veya tedavisi im
kansız bir hastalığa yakalanmış hayvanların ağrı ve
ac ı duymaksızın ilaçla veya başka yöntemlerle, hız lı

b ili nçsizliğin ard ından kardiyak ya da respiratuar ar
rest sonucu beyin fonksiyonlarının kaybı ile yaşamın

sonland ı rı lmas ıd ı r . Hayvanın bilincini kaybetmeden
önceki end işe ve sıresi de en aza indirilmelidir. Bu
da ancak, ötanazide hayvana insancı l bir yaklaşım

ve iyi bir tekniğin uygulanmas ı yolu ile ger·
çekleşti rilebi li r (Andrews ve erk.. 1993). Günümüzde
iki tip ötanaziden bahsedilmektedir (Ceylan, 1983):

7-Aktif 6tanazi: Belirli nedenler ve koşulla rın va
roldugu durumlarda , doğrudan doğruya hekim veya
ilgili kiş i l er tarafından uygulanan ötanazidir.

2-Pasif 6 tanazi: Hasta sahibinin tedaviyi çeş it l i

nedenlerle kabul etmemesi, hekimin hastanın ya·
şamını uzatacak tedaviye başlamamas ı veya baş

lamış olan tedaviyi durdurmasıd ı r. Veteriner he
kimliğinde ötanazi dediğimizde aktif ôtenaziden
bahsedildigi unutulmamalıd ı r.

Ceylan'a (1983) göre, sahibi tarafından öl
dürtülmek üzere getirilen hayvanlara uygulanacak
öldürme iş lem i için imha ve benzeri terimler yerine
' uyutma" kullanılmalıd ı r : ama hayvan sahibine uyut
ma sözcüğünün 'anestezi" deği l 'ötanazt" an lamına

geldiği belirtilmelidir.

ÖTANAZIDE KARA R VE UYGULAMA

Tanenbaum'a (1991) göre "Etik yarg ı la rla , ölü
mün hayvan refahı ile olan i l işkisi düşünüldüğunde

hayvan refahının en düşük seviyesi açıkça ortaya
çıka r . Insanla rı n çoğu, ölümün insan refah ı ile z ıt ol
duğuna ve buna gölge düşürdüğüne inanır . Çunkü
ölüm bir k i şi nin sahip olabileceği en değerli şeyi "ha
yali " al ı r . Ancak hayvanlar açıs ından bakıldığında
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ölümün hayvanların refahlarına ters düşebilecek bir
durum olmadığına inanırla r. Suçsuz bir insanın ya
şamına son vermen in günah olduğuna inandığımız

için. acısız ve hiç uyarılmadan öldürülse bile insanın

refahının bir katliam tutkusu ile bozu lduğu söy
lenebilir. Öyle ise. aniden ve acısız bir şekilde öl
dürülen bir hayvanla insan aras ındaki fark nedir?
Fark aç ıkça pek çok kişinin hayvan yaşamına son ve
rilmesine günah olarak bakmamasındadı r . "

Regan :1983:1986) "Bir hayvanın yiyecek sak
Iamak veya deneyler için öldürü lmesı , onun refahına

aykırıd ı r. Çünkü hayvanların da hayata karşı sayg ı

duyulmas ı gereken bir ilgileri vard ı r . Ölüm ister
yavaş , isterse hı zlı ve acıs ız olsun, dönüşü olmayan
bir zarard ı r. Ölümden daha kötü sonuçlar bile olsa,
bu kurban ı ilgilendirmez" demektedir.

Rollin'e (1978) göre; "Veteriner hekimin temel
kavramsal sorunu; onun birinci derecede hayvan sa
hibine mi, yoksa hayvana karşı mı sorumlu oluşudur?

Veteriner hekimin rolü makina parçasın ı tamire ça
g ı rılmış bir teknisyen gibi mi yorumlanmalı , yoksa bir
çocuga bakmaya çaçmlrruş bakıc ının rolü gibi mi gö
rülmelidir? Burada çocuğun bazı hakla rı olduğu unu
tu lmamalıd ı r. Bu sorunun yanıt ı veteriner hekimin etik
problemlere yaklaşımına ışı k tutacakt ı r. Sağlıklı hay
vanların ötenazisi. kulak kesme ve diger kozmetik
hek imliğ i uygulamaları bu temel kavramla be
lirlenecektir."

Smqer'e (1980) göre, "Kendi geleceği hakkında

karar venne yeteneğine sahip olmayan hayvanlar
için yaşama ya da ölüm kararını başkalarının vermesi
haklı görülebilir. Ancak, ötenezwe ya da ötanazi uv
gulanacak hayvanların seçimine karar verme so
rumluiuğu göz ard ı edilemez."

Hart ve ark'na (1990) göre, Kararı kim ver
melidir? Hayvan sahibi mi? Veteriner hekim mi? Ve
teriner hekim hayvan ın genel ve saghk durumunu
göz önünde tutarak "ötanazi uygulanmalıdı r" diyebilir.
Hayvana bunun uygulanıp uygulanmamasına ise
hayvan sahibi karar vermelidir. Hayvan sahibinin
hayvanının ôtanezisine karar vermesi çok zor ve
czccc bir durumdur. Amerika Birteşik Devletleri'nde
yapılan bir çalışmada 138 hayvan sahibinden
%90'ın ın hayvanla rı nın ötanazisi için sosyal servisleri
aradıgı belirtenmiştir . D iğe rle ri ise hayvanlarının

yavaş yavaş ve ağrılı bir şeki lde ölmesinden suçluluk
duyduklarını söylemişle rd i r.

Veteriner hekim. ötenazide en büyük görevi üst

lenmektedir. Hayvanın yaşama süresi ve t ıbb i umut-



lar hakkında hayvan sahibine bilgi verir. Eğer öta
nazi kaçınılmaz ise, yöntemle ilgili seçeneklerin
neler o lab i leceğ ini belirtir. Böylece hayvan sahibi ve
ailesi ötanazi yapılıp - yapılmamasına ve hangi yön
temin uygulanması gerektigi konusunda karar verme
aşamasına gelir (Hart ve erk., 1990).

Örenazi yönte-nine karar verilirken hayvanın tü
rünün ve ture özgü fizyolojik fonksiyonların ve dav
ranış karakterlerınin göz önüne alınması ge
rekmektedır . Seçilen ötanazi yöntemi en yüksek elik
standarda sahip o lmalıd ı r . En uygun yöntemin se
çiminde hayvanın türü, hawanı zaptetme yöntemi,
personelin yeteneğ i , hayvan sayıs ı ve diğer koşullar

önemli rol oynar (Andrews ve ark.. 1993).

Hayvan sahibi, veteriner hekimelen ağrının de
recesini tayin etmesini isteyerek ve "Acaba ne za
mandan beri bu acıyı çekiyordu?"gibi sorula rı yö
ne~erek suçluluk duygusu duymaya başlayabi lir.

Daha önce yapması gereken tıbbi veya davranışsa l

bir işlemi önemsememiş olmasından dolayı hayvanın

bu safhaya gelmiş oldugunu düşünerek de suçluluk
duyabilir. D iğer yandan, çok pahalı medikal yön
temlerle tedavi yerine ötanazi önerildigi zaman, ve
teriner hekime kızgınlık duyabilir (Hart ve ark., 1990).

Hayvan sahibi, ötanaziye karar verildikten
sonra. ötenan s ı rasında aile fertlerinin katılıp ka
lı lmayacag ı rıa, uygulamanın evde mi, klinikte mi ya
puacaqme karar vermelidir. Veteriner hekimler bu
konuda hayvan sahibini bilgilendirmeli, maliyeti de
belirtmeliclir (Hart ve ark., 1990). Hayvan türüne
göre seçilecek öta naz! yönteminin profesyonel bir
karar gerektireceği unutulmamalıdı r (Andrews ve
ark.. 1993).

Hayvanlara uygulanan diğer metodlarda oldugu
gDi, öte na n s ıras ında da hayvan üzerinde fiziksel
bir kontrol söz konusudur. Hayvanın türü, cinsi. bü·
yüklügü ve evcillik durumu. hayvanın ağrı verici bir
hestahgmm ya da yaras ının o luşu. hayvanın he
yecanlanmış olma derecesi önem taş ı r (Andrews ve
ark , 1993: Smith ve ark.. 1986). Olanazi s ı rasında

ortamın fiziksel esıeliğ ine dikkat edilmelidir. Bu
amaçla müsıak il , sakin bir oda seçümeü: küçü.k hay
vanlarda, masanın üzeri idrarla ıslanmasın diye usu
lüne uygun olarak örtülmeli; hayvan sahibi odaya
girmeden kelebek kateler takılmalı ; hayvanın caudal
kı smı Mülmeli: anüs bölgesine de kolayca te~

miztevebürnek amacıyla kağıı havlu konulmahdır

(Hart ve ark., 1990).

Hayvan sahibi ötanaziyi seyretmek istiyorsa

13

ona hayvan ın baqıracaqı. iclrar ve gaita kaçıracağ ı ,

ç ırpınabileceği , ancak ac ı çekmeden ö1ecegi izah
edilmelidir (Hart ve ark., 1990).

Veteriner hekimler böyle duygusal ve eıik so
runlarla karşılaştıklarında hayvan sahipleriyle i letişimi

çok iyi kurmalı , anlaşı lır ve rahattaner bir dil kul
lanmalı . müşterilerinin duygularını kabul etmeli. du
ruma gÖfe müşterilerinin ötanazi s ı ras ında haz ır bu
lunmalarına izin vermeli. hayvan ve hayvan sahibine
şefkatle davranmalıdırtar (Hart ve ark.. 1990).

CH ANAZI UYGULANABilEN DURUMLAR

Hiçbir veteriner hekim hayvan öldürmekten hoş

lanmaı. Olanazi veteriner hekimliğinde en üzücü ve
istenmeyen bir uygulamadır . Bununla beraber ve
teriner hekimler bazı durumlarda öta nezi yapmağa
karar verir veya hayvan sahibinin bu konudaki is
tegini yerine getirmek üzere ötanazi uygular. Ancak,
öldürulmesini haklı kılacak nedenler bulunroadıkça

veteriner hekimler hayvan öldürmeye zorlanamazlar
(Anon., 1954; 1994; 1996; Ceylan. 1983).

Veteriner hekimler genel olarak , ya özel amaçlar
(diseksiyon, araştırma vb .) için veya tedavisi im
kansız , bulaşıcı hastalıklara yakalanmış (Anleplıog lu ,

1963), ağrıdan dolayı çok acı çeken hayvanlar (Cey
lan. 1983) ya da yaşamaları kendileri ıçin riskli olan
ve eziyelli ölümlere yol açacak yavru hayvanlar için
ötanazi sorumlu luğu ile karşı karşıya gelebilirler (An
teploqlu. 1963).

Veteriner hekime baş vuran kişi ; beslediğ i hay
van ı n ı artık istemediği veya daha fazla bes
leyemeyeceğ i için (Ceylan, 1983; Hart ve ark., 1990),
davranı ş bozujduqu nedeniyle (Hart ve ark., 1990),
tehlikeli derecede saldırgan , can sıkıc ı veya kusurlu
olduğu durumlarda ötanazi isteyebilir.

Hayvan sahipleri ayrıca yarış kaybetme, şovda
başarısız olma. av köpeklerinin tüfekten korkmas ı .

avı tutup getirmeme veya bıldı rcın izleyeceği yerde
tavşan izleme gibi performans bozukluğuna ili şkin

durumlarda da veteriner hekime başvurulabilir (Cey
lan, 1983).

Veteriner hekim, hayvan sahibi istiyor diye öta
nazi yapmamalıdır. Sağlıklı bir hayvana hayvan sa
hibinin isteklerine cevap vermiyor diye ötanazi ya
p ı lmas ı etik açıdan kabul edilemez bir durumdur.

ÖTANAZIDE HAYVAN DAVRAN ı ŞLAR ı

Olanazi uygulanacak olan hayvanın davranışları ,

gerek uygulama' öncesinde gerekse uygulama sü-
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rednde önem taşımaktadır . Bu hayvanların yüz ifa
delennde. fizyo lojik fonksiyon larında ve diğer dav
ranış biçimlerinde değişiklikler görü lebilir (Andrews
ve ark.. 1993).

Huzursuz ses ç ıkarma. çabalama . kaçma ya ça
lışma, defans it ya da agresif davranış , salivasyon,
ürinasyon, defekasyon, anal torbalan boşa ltma , pu
pillar genişleme, taş ikardi , tenerne ve refleks iskelet
kası kasılmaları ile titreme ya da kas spazmla rı gibi
fiziksel ve davranış farklı lıkları görülebilir (Smith ve
ark. 1986). Bu cevaplardan baz ıla rı bilinçli hay
vanlarda olduğu gibi bi linçsiz hayvanlarda da ortaya
çıkabili r . Tavşan ve tavuk gibi baz ı turlerde korku ,
immobilite ya da ölü oyunu yapma şeklinde gö
rülebilir . (Andrews ve ark., 1993).

Acılı sesler çıkatma . korkulu davranışlar, bazı

kokular salma ve teromenlar çıkarma çevredeki
diğer hayvanlarda da endişe yaratabi lir. Bu nedenle
mümkünse ötanazi sıras ında çevrede özellikle aynı

türden hayvan bulundurulmamahdır. Bu. özellikle
hayvan ac ı lı bağ ırıyor ya da feromon çıkarıyorsa

önemlı olur. Genellikle yumuşak müdahale. tanıd ık

bir çevrede bulunma ve hayvanla ölanazi öncesi ve
uygulamas ı s ırasında konuşma hayvan ı sakinleştiti r.

Fakat bu metodlar evcü olmayan ve yaralı ya da
hasta hayvanlarda işe yaramaz . Zaplelme s ı rasında

çabalama, agr ı , yaralanma ya da endişeye neden
olabilir; bu , ötanazi uygulayan için tehlike do
ğurabi lı r. Bu durumla rda müsekkinle r, analjezikler ya
da immobi lizan ilaçlar kul lan ı labilir (Andrews ve ark.,
1993).

OTANAZIDE INSAN DAVRANıŞLARı

Otanazide insanların psikolojik durumla rı da söz
konusudur. Bir hayvanın hayatını kaybetmesine
karş ı duyulan üzüntü s ık görülen bir reaksiyondur
(Klemm, 1964) . atanazinin insanlar Cıze rindeki etkisi
3 değişik grupta inceleneb ilir (Andrews ve ark .•
1993; Ar1uke, 1991 ; Hart ve ark., 1990):

1. Klinik açıdan hasta sahibi ve veteriner hekim
i l işkis i önem taşımaktadı r. Hayvan sahibi ötanaziye
ve ne zaman yap ı lacağına karar vermek zorundadır.

Birçok hayvan sahibi veteriner hekime şiddellekarş ı

ç ı karken . bir k ısmı da kendileri karar vermekten kor
kartar. Hayvanın ötanazi uygulanacak duruma gel
mesinden kendilerini sorumlu tutarlar. atanaziden
etkilenenler sadece hayvan sahipleri değildir. Ve- .
teriner hekimler ve yardımcı personel de yıllard ı r bil
dikleri ve ledavi etlikleri hastala rı içın üzüntü du
yartar.
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2. Hayvanları himaye eden kurumlar ile hayvan
deneylerini kabul etmeye n kurumlarda görevli olan
lar; evsiz, hasta ya da yaralı hayvanlara ötanezi ya
pılması gerektiğinde direkt olarak rahatsız ola-
bilmektedir1er. Bunlar işlerinden ayrı lmak

isteyebili r1er. I şlerini ihmal edebilir ter. munakaşaya

girişebilir1er ya da hayvanları tutma konusunda be
ceriksiz ve hissiz davranabilir1er.

3. Laboratuvarlarda görevli araştrrmacr. tek
nisyen vb. personel ile öğrencile r de ö ıanazd en et
kilenebilir1er. Hayvana t bahçelerinde ya da yol ke
narında kalaya uğrayan hayvanlar ile, karaya vuran
deniz hayvanlarının ölanazis i konu olduğunda mer
hametten kaynaklanan davranışlar ve tepkiler söz
konusu olabilir.

Bu tepkiler en hızlı ve ağrısız ötanaz i yöntemini
kullanmaya engel olmamalı; ötanaz i s ı ras ı nda hem
hayvanın hem de hayvan sahibinin duygusal du
rumlarına karşı hazu hkh bulunmalıdır (Andrews ve
ark. 1993; Hart ve ark.• 1990).

Tartışma ve Sonuç

Günümüzde veteriner hekimlerin müşterileri

yüksek kalitede ilgi beklemekteeli rler. Bu ilgi sadece
son ge lişmiş tıbbi teknikler1e ilgili değ i l; onla r ın ar
kadaşları olan hayvanların öldürülmes i sı ras ında da
geçerlidir. Hayvan sahipleri öte nazt s ırasında özel
likle şefkat ve saygı beklemekledirler (Hart ve ark.,
1990).

Sağlıklı ve istenmeyen hayvanlara ötanazi uy
gulanmas ında hem meslekle uğraşanlar, hem de
hayvanlarla ilgilenenler için tartışılması gereken du
rumlar ortaya çıkarmaktad ı r (Rollin, 1992).

Veteriner hekiml er kimi kez iyi niyetli bir kiş inin

kendisine getirdikleri başıboş . düşkün bit hayvanın

uyutulmas ı isteğiyle ötanazi uygulamakla; ancak öte

naziye karşı olan kiş i-kuruluşların ş ikayetiyle karş ı

karşıya gelebilmekledi rler. Bu durumda kendi sini sa
vunabi leceğ i yasalara sığınma gereği duymaktad ırtar

(Anon., 1974)

Ingiltere'de baş ıboş . sağlıklı bir hayvan bulunup
veteriner hekime ötanazi uygulaması için getirilirse
veteriner hekim, hayvanın sahibi olmadığ ı için bunu
gerçekleştiremez. Ölanazi uygularsa da yasal açı 

dan hayvanı kendisi bulmuş gibi işlem görür. Eğer

hayvan köt ü yaralanmış ve ac ı çekiyorsa onun ya
şamas ı na izin vermek suçtur. Veteriner hekim hay
vana ötanazi uygulamışsa 1911 say ı l ı Hayvanları Ko-
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ruma Kanunu'nun ilgili maddesine göre (Madde 1.
t-a) kendisini savunabilir. Ingiltere'de köpekler için
de ayrıca kanun olduğu ve böyle bir durumda ve
teriner hekimin hayvanı en yakın karakola teslim et
mesi gerektiği belirtilme ktedir (Anon., 1974).

Türkiye'de Hayvanları Koruma Yasası Ön
tasarısı beşinci bölüm madde 11'de; "Ağır hasta ya
da ağır yaralı olup da iyileştirilmesi olanaksız bu
lunan omurgalı bir hayvan bundan sonraki yaşamını
dayanılmaz acılar çekerek sürdürecekse, bu ko
nudaki veteriner hekim raporu üzerine, acılarına son
vermek amacıyla ancak uyuşturularak ya da el
verdiği ölçüde acı vermeden öldürülebilir. Bu mad
deye aykırı davrananlar 6 aya kadar hapis, mesleği
hayvanlarla uğraşmasını gerektiriyorsa ayrıca 2 yıla

kadar meslekten yasaklama cezası verilir " den
mektedir (Sungurbey , 1992).

Türk Ceza Kanunu'nun 521. maddesinde şöyle

denilmektedir : "Her kim, bila mucip başkasına ait
olan bir hayvanı öldürürse veya işe yaramayacak
hale koyarsa sahibinin şikayeti üzerine dört aya
kadar hapis ve yüz liraya kadar ağır cezayı nakdiye
mahkum olur" (Köseoğlu , 1947). Türk Ceza Ka
nunu'nun 448. maddesine göre ötanazi kasten
adam öldürmek olarak kabul edilirken, sağlıklı hay
vanların ötanazisi konusunda duyarsız kalınması

hayvanlara verilen değerin bir göstergesidir.

Amerika Birteşik Devletleri'nde yiyecek olarak kul
lanılacak hayvanlann öldürülmesi ötanazi çer
çevesinde alınıp bu iş için de karbondioksilin en uygun
ajan olduğu belirtilmektedir(Andrews ve ark., 1993).

Hekimliğin ana anlam ve amacı ne pahasına

olursa olsun hastanın ömrünü uzatmaktır. Ancak ve
teriner hekimin; şarbon , yanıkara , sığır vebası ,

kuduz ve ruam gibi hastalıklara yakalanmış hay
vanları imha etmesi gerekmektedir (Anon., 1989).
Bu hastalıkların çıktığı bölgede de karantina uy
gulanır . Kuduza yakalanan ve tıbbi müdahale za
manı kalmayan bir insan tecrid odasına kapatılıp

ölümle başbaşa bırakılırken ; kuduzlu ve kuduza ya
kalanmış bir hayvan tarafından ısırılan hayvanlar da
tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir.

Insan sağlığı açısından ve çevre için tehlike un
suru teşkil eden hayvanların durumu bu mu ol
malıdır? Bu sorunun cevabının Hayvan Sağlığı la
bıtası Yönetmeliği'nde (Anon., 1989) madde 96 ve
97'de tam el koymayı gerektirecek durumlar ve ih
barı mecburi hastalıklarda , sonucun "Imha" olarak
belirtildiği bunun nasıl yapılması gerektiği hususunun
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aç ı klanmadığı şeklinde görülmektedir.

Andrews ve ark.'na (1993) göre; ek-
sanguinasyon, dekompresyon (kuwetli basınç al
t ında tutma) , şok dondurma (rapid freezing) , hava
embolisi oluşturma , suda boğarak öldürme (draw
ning), başa darbe uygulaması (stunning) yöntemleri
ve striknin, nikotin, kafein, kürar, süksinil kolin, gal
lamin, dekametonyum, pankronyum, de
toksokronyum, magnezyumsülfat, potasyumklorit ve
bütün neuromusküler bloke edici ajanlar ötanazide
kabul edilemeyecek yöntem ve ajanlardır. Bu ajanlar
sadece kas paralizi yaptıkları ve bilinçsizlik ya
ratmadıkları için ötanazide Avrupa ve Amerika'da ter
kediimiştir. Konya ve yöresindeki veteriner he
kimlerle yapılan kişisel görüşmelerde ötanazi'de
fiziksel yöntemlere uyulmadığı , inhalant ajanların kul
lanılmadığı , ancak en yaygın olarak ötanazik ajan
bile kabul edilmeyen striknin'in uygulandığı be
l irlenmiştir .

Yeni Zelanda Veteriner Hekimliği Meslek Reh
beri'nde (Anon., 1991); "Bir hayvan için ötanazi uy
gulaması gerekli ise bu en insancıl yöntemle ya
pılmalıdır" denmektedir.

Veteriner Hekimliği Deontoloji Yönetmeliğinde

(Anon., 1994) "Veteriner Hekimler meslek yaşamları

boyunca veteriner hekimliği andı ile birlikte, Insan ve
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni de göz önünde
bulundururlar" şeklinde üstü kapalı geçilmişt ir . Ve
teriner hekimlerin en önemli etik sorunlarından olan
ötanazi konusunun ayrı bir yönerge ile belirtilmesi
uygun olacaktır.

. Dünya Veteriner Hekimleri Birliği'nin önerdiği

Mesleki Etik Yasası'nda (Anon ., 1992) veteriner he
kimlerden " hayvan la rı n mümkün olan en iyi durumda
yaşamalarını sağlayarak ve hastaları tedavi ederek
hayvan refahını yükseltmeleri ve gereksiz acı çek
melerini önlemeleri " istenmektedir.

Dünyanın birçok ülkesinde yayımlanan hakemli,
güvenilir süreli yayınların tümü ve uluslararas ı bi
limsel toplantıların organizasyon komiteleri deney
hayvanlarına dayalı araştırmalarda "etik kurul kararı "

aramaktadırlar. Türkiye'de ilk. kez olarak AÜ Ve
teriner Fakültesi bir etik kuruloluşturmuştur. Bu kurul
"AÜ Etik Kurul Yönerges i" (Anon., 1996) uyarınca

kendisine ' iletilen bilimsel araştırma projelerini in
celemektedir. Kurul arşivinde . TÜBITAK'ın ve diğer

bazı araştırma kurumlarının desteklediğ i pro
jelerde,bu kurulun kararını istediğine dair belgelerde
saptanmıştır.
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Adı geçen vônerqede (Anon.. 1996) ötanaziye
il işkin olarak "Madde 12.8.'de Şiddetli ve sürekli
ağrı ve ac ı çeken ya da normal yaşa mını sur
d öremeyecek duruma gelen hayvanlar ile çevresi
için risk oluşturab i lecek hayvanların en uygun yön
temle, ac ı duymayacak şek i lde yaşamlarına son ve
rilmelidir" ifadesine yer verilmiştir .

Bu görünüma göre, Türkiye'de ötanazi ko
nusuna açıklık getiren bilim adamlarının ve veteriner
hekimlerin, hiç değilse araşt ırmalarda deney hay
vanlarına ilişkin uygulamalarda izleyecekleri yolu
gösteren ilk ve tek mevzuat uygu lamas ı old uğu ileri
sürülebilir.

Sonuç olarak denebilir ki; havvanlara ötanazi
uygulaması istenmeyen bir durumdur. Ancak Hay
van Sağlığ ı Zab ıtası uyarınca zorunlu olan du
rumlarda, tedavi edilemeyecek derecede yara lı veya
tedavi edilse de hayatı nın geri kalan k ısmı kendisi
için selalet ve çeşit li şekilde eziyetli ölümle-e yol
açacak yavru hayvanlar ve çok yaşlı havvanlara.
hayvan sahibinin isteği ve veteriner hekimin ka
çını lmaz bulması durumunda öta naz i uygulamas ı

kabul edilebilir. Bu işlem bir anda, acı çektirmaden
ve korkutmadan yapılmalıd ı r . Ôtanazwt uygulayacak
veteriner hekim ve personelin bu konuda eğitimli ve
deneyimli olması gerekir. Diğer yandan AU ve
leriner Fakültesi etik yönergesi uygulamalarında

saptandığı gibi Türkiye'de hayvanlarda ölanaziyi
yasal temele oturtarak. veteriner hekimlere mesleki
uygulama kolaylığ ı ve gerekli savunma olanağı sağ

lanmalıdı r . Ötanazi konusu, Türkiye'de yaygınlaşan

PET olgusu karşısında giderek guncelleşeceğ i dik
kate alınarak veteriner takültelennde ve meslek oda
ları , mesleki örgütler ve ilgiti kamu kuru luşlarında

etik değerler açısından ele alınmalı ve tum ilgililer bu
amaçla eğililmelidirler .
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