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Hayvanları koruma kuruluşları, 
devlet katında temsil edilmeli
18. ve 19. yüzyıllarda evcil hayvanlara yapılan eziyeti 
önlemek amacıyla hayvan hakları hareketi, başlatılırken 
Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1978’de Paris’te 
ilan edildi.
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HAYTAP olarak, hayvanları 
sevmeden önce, yaşayan 

tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymayı 
benimsedik. Bir önceki sayımızda Hayvan 
Hakları konusunda bilgi vermiştik. Şimdi ise 
hayvan haklarının tarihçesinden kısaca söz 
etmek istiyoruz.

Hayvan hakları hareketi, 18. ve 19. yüzyıllarda 
evcil hayvanlara yapılan eziyeti önlemek 
amacıyla başlamıştır. 18. yüzyılda deneysel 
yaklaşımla birlikte hayvan deneylerinin kabul 
edilebilirliği, hayvanların çektiği acılara 
karşı bir tepki yaratmıştır. Hayvan haklarının 
savunularak, hayvanların çektiği acılara son 
verilmesi hedeflenmiştir. Özellikle hayvanlar 
üzerinde yapılan deneylerin sonlandırılması 
için 1863 yılında İngiltere’de hayvan hakları 
savunulmuştur. İlk antiviviseksiyonist kuruluş 
1875’te Londra’da The Victoria Street Society 
adıyla kurulmuştur. Antiviviseksiyonistler 
canlı hayvanların zarar gördüğü deney, eğitim 
ve test çalışmalarına karşı çıkanlar olarak 
tanımlanabilir. 
1883 yılında Amerika’da ilk antiviviseksiyonist 
dernek kurulmuştur. Daha sonra ise, 1875’te 
“Society for The Protection of Animal from 
Vivisection”, 1879’da German League Against 
Scientific Animal Torture, 1883’te American 
Antivivisection Society gibi dernekler 
kurularak bilimsel deneylerde hayvanların 

kullanımına açıkça karşı çıkılmıştır.
İngiltere’de ilk kurulan The Victoria Street 
Society sayesinde “Cruelty to Animals Acts-
Hayvanlara İnsancıl Davranma Yasası” 
çıkarılmıştır. Almanya’da 1933 tarihli yasa 
ile hayvanların sadece kendi doğal varlıkları 
olarak korunmaları sağlanmıştır. 1966 yılında 
da Amerika’da çıkarılan Hayvan Gönenci 
Kanunu, 1985 yılında laboratuar hayvanları 
için iyileştirilmiş standartlar olarak yeniden 
düzenlenmiştir. Böylelikle deney hayvanlarının 
yaşam koşulları düzenlenerek cerrahi 
müdahaleler sırasında anestezik ilaçların 
kullanımı sağlanmıştır.

Türkiye’de ise hayvanseverler 1912 yılında 
“Himaye-i Hayvanat Cemiyeti” adıyla bir araya 
gelmişlerdir. Atatürk’ün isteğiyle, cemiyetin 
adı 1923 yılında “Türkiye Hayvanları Koruma 
Derneği” olarak değiştirilmiştir. Daha sonraki 
yıllarda Hayvanları Koruma Derneği(1955), 
İstanbul’da Doğal Hayatı Koruma 
Derneği(1975) vb. dernekler kurulmuştur. 
Günümüzde de HAYTAP bünyesindeki 
derneklerle hayvan hakları çalışmaları devam 
etmektedir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma 
Kanunu ile hayvan hakları konusunda da 
önemli bir adım atılmıştır.
Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi 15 
Ekim 1978’de Paris’te UNESCO Merkezi’nde 
törenle ilan edilerek açıklanmıştır.
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 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi
1. Tüm hayvanlar eşit doğar ve eşit yaşama hakkına sahiptirler. 
2. Tüm hayvanların saygı görme hakkı vardır. Bir tür hayvan olan insan, diğer 
hayvanları yok edemez. Hayvanları kendi çıkarı için karşılıksız kullanamaz. 
3. Hiçbir hayvana kötü ve zalimce davranılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi 
zorunlu ise bu, bir anda ve acı çektirilmeden yapılmalıdır. 
4. Vahşi hayvanlar kendi doğal çevrelerinde yaşama ve çoğalma hakkına 
sahiptir. Eğitim amacıyla bile olsa vahşi hayvanlar özgürlüklerinden mahrum 
bırakılamaz. 
5. Evcil hayvanlar, uyumlu bir biçimde ve özgürlük içinde yaşama hakkına 
sahiptir. İnsanların kendi çıkarları için evcil hayvanların yaşama koşullarında 
yapacakları her türlü değişiklik, haklara aykırıdır. 
6. Evcil hayvanlar, doğal yaşama sürelerine uygun uzunlukta yaşama hakkına 
sahiptir. 
7. Tüm çalışan hayvanlar (at, eşek…) iş süresinin sınırlandırılması, işin daha az 
yorucu olması, güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir. 
8. Hayvanlara fiziksel ya da psikolojik acı çektiren deney yapmak, hayvan 
haklarına aykırıdır. 
9. Beslenmek için bakılan hayvanlar barındırılmalı, taşınmalı ve ölümleri de 
korkutmadan ve acı çektirmeden olmalıdır. 
10. Hayvanlar, insanlar tarafından eğlence amaçlı kullanılamazlar. Hayvanların 
seyrettirilmesi ve hayvanlarla gösteri yapılması, hayvan onuruna aykırıdır. 
11. Zorunlu olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi, yaşama karşı işlenmiş bir 
suçtur. 
12. Çok sayıda vahşi hayvanın öldürülmesine neden olan safariler ve av 
partileri, hayvanlara karşı yapılmış bir soykırımdır. Doğal çevrenin kirletilmesi, 
yıkılıp yok edilmesi de soykırıma eşdeğerde alçakça bir davranıştır. 
13. Hayvanların ölüsüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanların öldürüldüğü 
şiddet sahneleri, sinemalarda ve televizyonlarda yasaklanmalıdır. Ama 
hayvanlara yapılan saldırıları kınamak amacında olan filmlerde bu sınırlama 
yoktur. 
14. Hayvanları koruma kuruluşları, devlet katında temsil edilmelidir. Hayvan 
hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır. 
Görüldüğü üzere hayvanların deneylerde kullanılmasını protesto etmek için 
başlatılan hayvan hakları hareketinin vizyonu genişleyerek, petshop, sirk, av, 
hayvanat bahçesi, kürk vb. hayvan haklarına müdahale edilen ortamlar içinde 
günümüzde aktif olarak savunulmaktadır.
Gerçek şu ki, hayvan çiftliklerinde üretim için hayvanlara yaratılan yaşam 
koşulları, hayvanların hayvan dövüşü için yetiştirilirken kullanılan yöntemler ve 
deneylerde acı veren çalışmalar hayvanların yaşamı ve yaşam hakkına saygı için 
ortadan kaldırılmalıdır. 
Sevmek ve saygı duymakla başlar her şey.
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