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      “Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve 

dinlenme hakkına sahiptir.” UNESCO Hayvan Hakları Bildirgesi, Madde 7 

Resim 1 

 

Adnan Tepecik ‘in 14 Nisan-29 Nisan 2019 ‘da Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,  2.Kat Sergi salonunda izleyici ile buluşan Metamorfoz 2 

konulu sergisi “acı çeken” ve “insan zulmüne karşı koyamayıp dönüşen hayvanlar”ın 

acılarını dile getirmekteydi. Tepecik dijital ortamda çizdiği desenleri ile son yıllarda 

ülkemizde sıklıkla duyduğumuz at ölümleri, yaban hayvanı ayıların ticari nesne halinde 

eğlence amaçlı kullanılmalarına tepki göstermektedir.  Hayvanın acı çekme anındaki 

üzüntüsünü çarpıcı bir şekilde sunan Sanatçı,  kapitalizmin nesnesi haline dönüşen 

hayvanların kırsal yaşamdaki üstünlüğünü ve onlara özenin gelişmiş kent yaşamında 

insan duyarsızlığıyla geldiği halini desenleriyle işlemektedir.  



15 Ekim 1978'de Paris UNESCO’da kabul ettirilen “Hayvan Hakları Bildirgesi” hayvanlara 

da bizim yaşadığımız gezegende eşit hakları sunar.  Şöyle ki, tüm hayvanlar eşit yaşam 

hakkına sahiptirler,  yaşam haklarına insan tarafından saygı duyulmalıdır. Hiç bir 

hayvana kötü davranılamaz, zalimce eylem yapılamaz. Öldürülmesi zorunlu olduğu 

durumda bile bu hayvana acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.  

Yaban hayatının tüm hayvanları, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda 

yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile, özgürlükten yoksun 

kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır. İnsanın yaşadığı ortamda yaşayan hayvanların bu 

yaşam içinde yaşam ve üreme özgürlüklerini de belirleyen insanlardır.   

Resim 2 



 
Resim 3 
 
 
 “Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır.Hayvan hakları da 
insan hakları gibi yasayla korunmalıdır. “Madde 14  

Uluslararası Hayvan Hakları Mahkemesi Hollanda’nın Lahey kentinde hayvanların 

haklarını savunmak üzere hizmet vermeye geçmiş olsa da, ülkemizde halen fayton 

taşımacılığında kullanılan atların belli bir saatin üstünd ekullanılarak ölüme terk 

edilmesine göz yumulduğu halde yerel idarelerin bu konuda duyarsızlığı bilinmektedir.  

Günümüzde sosyal medya hayvan ölümlerini konu edinen programlar yaparak konuya 

olan duyarlılığı azaltmaktadır ki, “Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir.” 

Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanması maddesi 

(Madde 13) maalesef dünyada hiç bir ülke tarafından uygulanmamaktadır.  

Antik Yunan’da sanat eserlerinde sıklıkla gördüğümüz evcil hayvanlar imperyalizmin 

geliştiği Roma dünyasında özellikle Roma eyaletlerinden getirilen ve Colosseum adının 

verildiği büyük tiyatro gösteri merkezlerinde halkın coşkusunu ortaya çıkarmak amaçlı 

gladyatör oyunlarında kullanılmışlardır. Özellikle vahşi hayvanlar bu amaçla kullanılmış 

ve insanın hayvana üstün akıl gücü gösterilmiştir. Bu durum çağımızda boğa güreşi, 

horoz döğüşü veya ayı oynatılması şeklinde eğlence amaçlı sürdürülmektedir. Yasanın 



öngördüğü hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, seyrettirilemez 

ve hayvanla gösteri yapılamaz maddesi (Madde 10) maalesef uygulanmamaktadır. 

Kanunlarla limitlenmedikçe tüm dünyada bu durum sürecektir. (Resim 3 ve 4)   

Resim 4 

 

Rönesans sanatında kadının evliliğe sadakatini göstermek için kullanılan köpek simgesi 

(Jan van Eyck, Arnolfini Düğünü, Titian, Venüs Urbino) evcil hayvanların yaşamın önemli 

bir parçası olduğunun göstergesidir. Thomas More 1520de en çok okunan kitabı 

Utopya’da gelişen dünyanın gerçeklerini ironik açıdan değerlendirir. İnsanlar nedeniyle 

acı çeken veba yüzünden ölen koyunlardan söz ederken bu konudaki duyarlılığını ortaya 

koyar. Hatta More’un eserinde  yumurta elde etme yöntemiyle ilgili duyarlılık da işlenir, 

tavuklar kuluçkaya yatırılmadan yeterli sıcaklıkta tutularak  civciv çıkartıldığından söz 

eder. Hatta civcivlerin insanla ilişkisi bile çok özel işlenmiştir;  insanların arkasına 

takılan civcivler onları anası bilir şeklinde yazar More. (Arslan 2015, s.149) Endüstri 

Devrimi ile insan işgücü yanısıra hayvan işgücü de kullanılmıştır. 



Hayvanların alıştıkları doğal ortamdan koparılması veya terk edilmesi, doğal ömürlerini 

sınırlayan durumlar, hayvana fiziki acı çektirme yasa ile suçtur. (Resim 5)     

Resim 5 

 

 İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece 

yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir insana topluma 

yarar sağlaması gerekçesiyle öldürülen hayvanlar ve hayvana yapılan her tür işkence 

soykırıma girer ve kanunen suçtur.   

Ülkemizde ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin Onayı 7 Aralık 

2000 tarihli 5 inci ve 19 Nisan 2001 tarihli 15 inci Birleşiminde TC Dışişleri Bakanlığı ve 



Çevre Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüş ve insanlığın, tüm canlı 

varlıkların hayatları konusunda ahlakî yükümlülük taşıdığı ve ev hayvanlarının insanlarla 

özel yakınlıkları bulunduğu göz önüne alınarak, ev hayvanlarının yaşam kalitesine 

katkılar sağlayacağı düşünülen sözleşme 2/5/2001’de kabul edilmiştir. Ancak uygulama 

ve denetimden kaynaklı boşluklar bugün ülkemizde hem yaban, hem de domestik 

hayvanların korunması konusunda sıkıntıları barındırmaktadır.   

 

Son yıllarda hayvanların tıbbi ve kozmetik deneylerde kullanılması, derisi için 

öldürülmesi, eğlence için avlanması ve hayvancılık sektöründe uygunsuz alanlarda 

yetiştirilmesi, hayvan hakkı ihlalleri olarak tanımlanmaktadır.  

Yaban hayvanlarının doğal ortamından çıkarılarak ticari nesneye dönüşmesi haberleri 

sıklıkla okuduğumuz haberlerdir ; Sidney'den Bangkok'a giden bir adamın X-Ray 

cihazından geçerken valizinde 44 tane yılan ve kertenkele taşıması, İran'a seyahat etmek 

için havaaalanına gelen bir kadının yanında getirdiği oyuncak dolu çantanın içinden 

uyuşturulmuş kaplan yavrusu çıkması gibi. Bazı yaban türlerinin özellikle Güney 

Afrika’da yaşayan  gergedan türünün avlanma oranlarının her yıl artması bu türlerin 

sona ermesinin de bir işaretidir.  Yaban Hayatı Adalet Komisyonu  bu gergedanların 

türünün 10 yıl içinde tükeneceğini söylese de halen bu konuda bir önlem alınmamıştır. 

Aynı şekilde ülkemizde yasaklanmasına rağmen halen yuvasından koparılan ayılar 

eğlenme amaçlı kullanılmaktadır. (Resim 4)  

 “  Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde 

türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.” Madde 5 



 

Resim 6 

 

Hayvan Hakları yasaları devletin ve yerel idarelerin öncülüğünde yasalar yaratılarak 

izlenmelidir. 1 Kasım 2018 Genel Seçimi öncesinde Hayvan Hakları İzleme 

Komitesi  koordinatörü Burak Özgüner, tüm partilerden hayvan hakları ve özgürlüğü 

açısından önerilerini değerlendirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların 

Demokratik Partisi (HDP) hayvan haklarına dair ifadelere seçim bildirgelerinde yer 

vermişler, hayvanların hakları Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin seçim 

beyannamesinde bir cümle ile geçmiş, Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) ise hiç yer 



almamıştır. Buna karşın hayvanların mal ve ekonomi unsuru olarak görüldüğü ifadeler 

dört partinin de seçim bildirgelerinde yer alır. HDP’nin bildirgesinde yer alan ‘toplama 

kampları’, ‘hayvan itlafı’, ‘hayvanların deneylerde kullanılmasının önlenmesi’ gibi 

ifadeleri daha özgürlükçü bulunmuş olsa da, hayvanların üretim aracı şeklinde 

görülmesi tüm partilerde aynıdır.  

 

Ülkemizde sanat baktığımızda son yıllarda hayvana şiddet haberlerinin artması 

nedeniyle gelişen duyarlılık projelerinin ivme kazandığı görülür. Hayvan Haklarını 

Sanatla Savunuyoruz karma sergi projesi, Galatea Art’ta 5-29 Nisan 2011’de Eyran 

Günüçer ve Murat Havan tarafından hazırlanan karma sergide hayvan haklarına 

verdikleri destekle  Bedri Baykam, Ergin İnan, Erol Eti, Murat Tolga, Ahmet Sarı ve 

Murat Havan’ın hayvan temalı resimleri izleyici ile buluşmuştur.  Rıfat Koçak ve Berk 

Demirok’un hayvan heykelleri, Cem Güçlüer’in camdan hayvanları  küratörlüğünü 

Neyran Günüçer ve sanat yönetmenliğini Murat Havan’ın yaptığı sergi bir duyarlılık 

projesidir.  Hayvan hakları Federasyonu’nun desteği ile sunulan serginin  geliri yardıma 

muhtaç hayvanların ihtiyaçlarını karşılanmasında kullanılması hedeflenmiştir.   
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