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HAYVAN HAKLARI 
   Hayvan hakları, hayvanların insan hakları ile aynı muameleyi 

görmelerini sağlayan yasal haklardır. Beraber yaşadığımız ve aynı 
dünyayı paylaştığımız hayvanların tıbbi ve kozmetik deneylerde 
kullanılması, derileri için vahşice öldürülmeleri, eğlence amaçlı 
avlanılmaları veya bizi eğlendirmek amaçlı kötü muamele ile 
eğitilmeleri, hayvancılık sektörüne hayvan yetiştiren firmaların 
uygunsuz alanlarda besilicik yapması gibi ihlaller hayvan hakları 
tarafından denetlemektedir. 
 



TARİHÇE 

   İlk “Hayvanları Koruma Derneği”ni 1825’de İngilizler kurdular. 
Daha sonra birçok ülke de kurulan dernekler 1931 yılında 
toplanarak 4 Ekim gününü “ Hayvanları Koruma Günü” olarak 
kabul ettiler. Bizde ise ilk dernek, 1955 tarihinde Ankara’da 
kuruldu. 

   Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi metni, Uluslararası Hayvan 
Hakları Birliği ve ona bağlı ulusal birlikler tarafından 21-23 Eylül 
1977 tarihinde Londra’da hayvan hakları konusunda yapılan 
üçüncü uluslararası toplantıda kabul edildi. Hayvan Hakları 
Evrensel Bildirgesi ise, Paris’te UNESCO Sarayında 15 Ekim 1978 
tarihinde törenle ilan edildi.  



Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip  
olduğunun ve insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin, bir insanın bir diğerine  
gösterdiği saygıdan ayrı tutulamayacağının altını çizmektedir. Bu bağlamda, hayvanlara kötü  
muamele edilemeyeceği veya zalimane davranışlarda bulunulamayacağı, eğer bir hayvanın  
öldürülmesi gerekiyorsa, bunun bir anda, acısız ve korku yaratmaksızın yapılması gerektiği,  
bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvanın uygun beslenme ve bakımı görme hakkına  
sahip olduğu, hayvanlar üzerine yapılan fiziksel ya da psikolojik acı çekmeye sebep olan  
deneylerin hayvanların haklarının ihlali olduğu, vahşi hayvanların da yaşama hakkına ve kendi  
doğal çevrelerinde özgürce üreme hakkına sahip olduğu, ölü bir hayvana bile saygıyla  
davranılması gerektiği, hayvanların kendilerine özgü yasal statüleri ve haklarının hukuk  
tarafından tanınmak zorunda olduğu, hayvanların güvenliğinin koruma altına alınmasının  
devlet örgütleri düzeyinde temsil edilmesi gerektiği vb. gibi hayvan haklarına ilişkin temel  
ilkeleri ortaya koymaktadır.  



Hayvan hakları evrensel bildirgesi 14 maddeden oluşmaktadır: 

• 1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına 
sahiptirler. 

• 2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan , 
öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini 
hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, 
bakılma, ve korunma hakları vardır. 

• 3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir 
hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve 
korkutmadan yapılmalıdır. 

• 4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, 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. 

• 5. 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. 

 



• 6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun 
sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir 
davranıştır. 

• 7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini 
artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir. 

• 8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan 
haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü 
deneyler için de durum böyledir. 

• 9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, 
ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır. 

• 10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların 
seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır. 

 



• 11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur. 

• 12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir 
soykırım, yani bir suçtur. 

• 13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet 
sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır. 

• 14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil 
olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır. 

 



Geçmişten Günümüze Avrupa Ülkeleri Ve Türkiye’de 
Hayvan Hakları 
 

• Ülkemizde 2004 yılında, bin bir zorlukla çıkartılan “Hayvanları 
Koruma Yasası” doğru dürüst uygulamaya konulamamış ve ne yazık 
ki, hayvan hakları medeni bir ülkede olması gereken düzeye halen 
gelememiştir. Oysa, AB Ülkelerindeki hayvan hakları, ulusal yasalarda 
“hayvanlarda kişilik” kavramını tartışabilecek boyutlara ulaşmış ve AB 
çerçeve sözleşmelerinde hayvanlar artık mal değil, hissetme yeteneğine 
sahip varlıklar olarak kabul edilmiştir. 

• Diğer yandan, aynı batı ülkelerinin geçmişine baktığımızda tam tersi 
bir tablo görebiliriz. İnsanların köle, soylu, alt-üst insan gibi 
kavramlarla kategorize edildiği Ortaçağ Avrupa’sında hayvanların 
durumu içler acısıyken, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli gibi 
düşünürlerin yetiştiği bu topraklarda “yaratılanı severim yaratandan 
ötürü” düşüncesi yaşama da uygulanıyor ve hayvana karşı duyulan 
sevgi batıda alay konusu olacak kadar yoğunlaşıyordu. Bu sevgi, saygı 
boyutundaydı. Evlerde hayvan beslenmiyordu ama hayvanlara 
günümüzdekinden daha fazla değer veriliyordu. 
 

 



    Geçmişten bu yana ülkemizde hayvan hakları 

• Türklerin eskiden beri hayvanlara büyük değer verdiği bilinir. Kartal, geyik ve kurt gibi 
hayvanlar Türk Boylarının simgesi olmuştur. Atalarımız, ölen atlar için mezar taşları ve 
kitabeler yaptırmışlardır. Kaya resimleri ve kilimlerde hayvan figürleri çoğunluktadır. 
Edebiyatta, türkülerde vb., hayvan sevgisi hissedilir derecede vurgulanmıştır. 
 Bu sevgi, Osmanlı döneminde de devam etmiştir. İşte bir zamanlar Osmanlıda batılıları 
şaşırtan manzaralardan bazıları: 

• Hayvan ve ağaçlar yararına oluşturulan vakıflar, 
Kediler için yapılmış binalar, 
Hayvanların beslenmesi için tahsis edilmiş uşaklar, 
Hayvanların beslenmesi için bırakılan miraslar (Örneğin sadece Beyazıt Vakfiyesinde kuşların 
beslenmesi için yılda 30 altın ayrılmıştı), 
Kedilerin beslenme saatlerinde zengin ve kibar Osmanlıların kedileri her gün düzenli olarak 
kebaplarla beslemeleri, 
Kasap ve lokantaların önünde sıraya girmiş hayvanlar, 
Sokak hayvanları için düzenlenen şiş kebap günleri, 
Hacı Baba mertebesine yükseltilmiş leyleklere sanki kutsalmış gibi yapılan muameleler, 

    Sonbaharda geri dönemeyen ve bakıma ihtiyaç duyan leylekler için bakım merkezleri, 
    Dünyada örneğine rastlanmayan Bursa’daki Leylek (Gurabahane-i Laklakan),  
    Dolmabahçe’deki kuş ve Üsküdar’daki kedi hastaneleri, Cami ve mezarlıklardaki suluklar, kuş 

evleri, hatta mimari açıdan eşi ve benzeri bulunmayan kuş köşkleri, 
 

 



• Her hafta kurulan pazarlarda varlıklı ailelerin kafesteki kuşları satın alıp özgür bırakma 
geleneği, 

• Sokakta doğurmuş bir hayvan gördüklerinde hemen oracığa bir kulübe yaptırmak için 
yarışan insanlar, 

• Yük hayvanlarına fazla yük yükleme tarzındaki merhametsiz uygulamalara karşı çıkartılan 
fetvalar, bu hayvanlara aşırı yükten dolayı ıstırap çektiren insanlara aynı yükü taşıtarak 
ceza verilmesi vb. Bu tablonun hayvanlara karşı bizden çok farklı bir bakış açısına sahip olan 
batılıları şaşırtmaması olanaksızdı.  

     Günümüz Türkiye’sinde, AB uyum yasaları çerçevesinde, “Hayvanları Koruma Kanunu” 
çıkarılmış olmasına rağmen hayvanlara yapılan muameleler iyi durumda değildir. 
Tecavüzler, işkenceler, toplu itlaflar vb. haberler hayvan sever Türk Halkını derinden 
üzmektedir. 

 



Türk hukuk sisteminde hayvanların vücut bütünlüğüne yönelik saldırılar, işkence benzeri  
fiiller “suç” değil “kabahat” olarak değerlendirilmekte ve bu kapsamda yaptırım olarak  
sadece idari para cezaları öngörülmektedir. Sonuç olarak yaptırımlar yetersiz kalmakta,  
hayvanlara yönelik “suç” işleyenler, onların yaşam hakkına saldıranlar mahkeme karşısına  
dahi çıkarılmamaktadır. 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” 14. Maddesi çerçevesinde;  
hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve  
susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve  
psikolojik acı çektirmek, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak 300 TL para cezasına  
tabidir. Aynı kanunun 6. Maddesine göre sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanları öldürmek  
yasaktır. Bu hükme aykırı hareket edenler ise 600 TL para cezasına çarptırılmaktadır. Ayrıca  
sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya  
izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. 
Sonuç olarak, yukarıda açıklandığı üzere, sokak hayvanlarının korunması konusunda  
ülkemizde yasal düzenleme olmasına rağmen, uygulamada bazı önemli eksiklikler 
bulunmaktadır.  
 



 



AVRUPA’DA DURUM 
• Bütün tarihçilerin kabul ettiği gibi, bir zamanlar Avrupa’da hayvanlar bizimkinin aksine felaket bir 

durumdaydı. İnsanların hayvandan üstün olduğunu ispat edecek gösterilerden büyük zevk alınırdı. 
Örneğin, Roma’daki dev arena Colesseum’un açılışında dokuz bin hayvan öldürülmüştü. İddialara göre, 
bu gelenek devam etmiş ve Kuzey Afrika ve Yakındoğu’daki fil ve aslanların kökü kurumuştu. 

• Kediler şeytan olarak nitelendirilmiş, diri diri ateşe atılmak, asılmak, temellere harç olarak kullanmak 
gibi sayısız işkencelere maruz kalmıştı. Saint-Jean bayramında kediler torbalarla alevlere atılıyor ve 
yanarak kaçışırken tepelerine çullanılıyordu. 

• Köpekler deri ve etleri için öldürülüyordu. Bazı Avrupa ülkelerinde birkaç yıl öncesine kadar kedi ve 
köpek kürkü işleyen dükkanlara rastlanabiliyordu. Almanya’da köpek kasapları vardı. 



• Descartes’e göre hayvanlar canlı bile değildi, hatta acı çekmeyen makinelerdi. 
Böylece, hayvanlar üzerinde bayıltmaksızın deneylerin yapılabilme yolu açılmıştı. 
Muhalif kanattan olan Leonardo da Vinci hayvanların acılarına önem verdiği için 
arkadaşları tarafından alay konusu olmuştu. 

• Aristoteles bazı insanların doğasında kölelik olduğunu savunarak köleliği normal 
bulmuştu. Ona göre köle bir maldı. Kölelerin bile değeri yokken hayvan 
haklarından bahsedilmesi olanaksızdı. 19. Yüzyıla kadar kilisenin etkisiyle hayvan 
koruma dernekleri açılamadı. 

• Veteriner okulları da açılamıyordu. Üstün varlık olan “insan” için toplanmış 
bilginin hayvanlara uygulanması utanç vericiydi, ancak 18. yüzyılda sığır vebası 
hastalığı tüm sığırları yok edip ekonomiyi çökertme noktasına getirdiğinde bu 
okulların açılmasının insan menfaatine olduğuna karar verildi. 

 

 



• Eskiden Rönesans hümanizmine hakim olan “her şey insanlığın hizmetindedir, hayvanlar ve asil olmayan insanlar 
aşağılık ve ilkel canlılardır” anlayışının izlerini günümüzde görebiliyoruz. 

• Hayvanların sokakta yaşama hakkına bundan 100 yıl önce son verilmiştir. Artık, sahipsiz hayvanlar 
sahiplendirilemedikleri takdirde en fazla 30 gün içersinde öldürülmektedirler. Özellikle tatil sonlarında köpeklerin 
otobanlara atılarak ezilmeleri görünen manzaralardandır. 

• Çeşitli ülkelerde boğa ve horoz dövüşleri, tam bir eziyet haline gelen tazı yarışları, yunus ve balina katliamları 
halen devam etmektedir. Tıbbi deneylerin yanı sıra, ilaç, kozmetik, silah, oyuncak vb. gibi sektörlerde her yıl 
milyonlarca hayvan yok edilmektedir 

• Dövüş köpeği çok yakın bir geçmişte İngiltere’de yaratılmıştır. İngiltere’de kraliyet ailesinin öncülük ettiği sürek 
avları dünyaca meşhurdur. Buna karşın dünyada “hayvanları koruma günü” ile ilgili ilk kararı İngiliz 
parlamenterler almıştır. 

• AB yasalarında sokak köpekleri konusunda kesin hükümler yoktur. Her ülke kendi koşullarına uygun önlemler alır. 
İtalya’da bine yakın barınakta 640.000 köpek, 1290 kedi yaşatılmaktadır. Almanya’da binden fazla hayvan 
koruma derneği ve barınağı olup hiç bir barınakta hayvan öldürülmemektedir. Bunun yanı sıra, İngiltere’de 
sahipleri tarafından aranmayan başı boş hayvanları kısa bir süre bekletip öldüren barınaklar da, bu uygulamaya 
karşı çıkıp yaşatan barınaklar da vardır. Bu ülkede 2003 yılında yapılan bir araştırmaya göre, öldürülen sahipsiz 
köpeklerin sayısı yılda 100.000 civarındadır. 

• “Sokak köpeği” kavramı nadir de olsa İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde vardır. Bunların neredeyse tamamı 
evlerinden atılan hayvanlardır. İtalya’da her yıl 300.000′e yakın köpek ve kedi sokaklara atılmaktadır. 

• Görüldüğü gibi, bu gün dahi AB ülkelerinde hayvan haklarının durumu iyi sayılamaz. Zaten mevcut durum 
oradaki hayvan korumacıları da tatmin etmemekte, militan hayvan korumacılar baskın, kundaklama, sabotaj, 
başbakanlara bombalı mektuplar, hayvan kaçırma gibi eylemlere gitmektedirler. 



• Diğer yandan hayvan hakları, Avrupa Birliği Komisyonunca izlenmekte ve hayvan hakları ihlalleri yapan ülkeler 
Avrupa Adalet Divanında yargılanabilmektedirler. Örneğin Yunanistan, hayvanların nakli konusundaki yasalara 
uymadığı ve acısız kesimi yeterince sağlamadığı gerekçesiyle, Avrupa Adalet Divanı’na verilmiştir. 

• Avrupa Birliği’nin ilk olarak 1957′de kaleme aldığı çerçeve sözleşmesinde hayvanlar tarımsal ürün olarak 
kabullenildi, fakat ilk kez 1991-1992 yıllarında toplanan hükümetler arası bir konferans sırasında hayvan 
hakları konusu gündeme alındı. 1997′de imzalanan “Amsterdam Anlaşması” ile hayvanlar duygulu varlıklar 
olarak kabul edildiler. Ama at yarışları, boğa güreşleri, tazı yarışları, tazı ile avlanma konularında üye ülkelere 
serbest bırakıldılar. 

• Bu gün AB ülkelerinde 300 milyon ev hayvanı beslenmektedir. Ancak, köpeklere gösterilen bu ilgi kesim 
hayvanlarına gösterilmemiş, açık renkte et üretmek için kansızlığa mahkum edilen, yatacak samanı bile 
bulunmayan, kendi etrafında dönmelerine bile izin vermeyecek kadar dar bölmelerde tutulan danalar 
Avrupalının ilgisini çekmemiştir. Bizde ise ineklerini “sarı kızım” diye seven köylülerimizi her yerde görmek 
mümkündür. 

• Hayvanlarla ilgili yasalarımızı ve icraatı eleştirebilir, münferit olaylara rastlayabiliriz ama yine de insanımızdaki 
hayvan sevgisine laf edilemez. AB ülkelerinde daha fazla sayıda hayvan besleniyor olması, onların bizden daha 
fazla hayvan sevdiğini göstermez. Halkımız hayvandan uzak kalabilir, hatta bazıları ondan korkabilir ama 
bütün bunlar hayvanlara kötü muamele yapılmasına yandaş oldukları anlamına gelmez. 

• AB ülkeleri düzeyinde uygulanan hayvan koruma yasalarıyla ülkemizde hayvan haklarının çok daha iyi duruma 
geleceğinden şüphemiz yoktur. Ancak, günümüz Türkiye’sinde özellikle yönetim kademelerindekilerin hayvan 
haklarına karşı duyarsızlıkları geneldeki manzarayı çok olumsuz etkilemekte ve dışarıdan bakıldığında hayvan 
hakları karnemiz hiç de iyi gözükmemektedir. 

• Aynı insan hakları karnemiz gibi… 

 



• Sadece kanuni değil, hem vicdani hem ahlakî 
sorumluluk 

• TBMM Genel Kurulu’nda dünyanın birçok ülkesinde, 
toplumsal, ahlakî ve vicdani açıdan tüm hayvanların 
yaşamlarını ve onların acı, ıstırap ve eziyet 
çekmelerine karşı korunmalarını ve onlara kötü 
muamele edilmesinin önlenmesini güvence altına alan 
kanunlar çıkartılıp uygulanmaya başlandığını, 
geleneklerinde hayvan sevgisi olan ülkemizde şimdiye 
kadar böyle bir kanunun çıkarılmamış olmasının 
büyük bir eksiklik olduğunu, ayrıca, gerek Avrupa 
Birliği mevzuatına uyum, gerekse taraf olduğumuz 
uluslararası sözleşmeler bağlamında da böyle bir 
kanunun çıkarılmasının ülke olarak yükümlülüğümüz 
olduğu söylenmiş ve kanun nihayetinde çıkarılmıştır 
ama her açıdan yetersizdir! 

  

 



Sevmek zorunda değilsiniz 

• Evet, yıllar sonra rötarlı olarak yürürlüğe giren 5199 sayılı 
“Hayvanları Koruma Kanunu” yetersiz olmasına yetersiz 
ama yaşanan olayları inceledikçe insanın aklına “Belediyeler 
veya diğer ilgili (ilgisiz) kurumlar sanki böyle bir kanun 
yokmuş gibi hareket ettiği” düşüncesi geliyor. Bu kanunu 
sadece kanun olduğu için değil, hayvanların haklarını 
savunmak için eylem yapan sivil toplum örgütleri, 
hayvanseverler ve ilgili dernekler sesini azıcık yükselttiğinde 
kıyamet kopuyor. Bu seferde hayvanseverler “sansasyon 
yaratıcılar” olarak algılanıyor. Kimse hayvan sevmek zorunda 
değil elbette ama… 

Ama öldürmeyin 

• 15 Ekim 1978'de Paris UNESCO Evi’nde ilan edilen Hayvan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre; ”… Bütün hayvanlar 
yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına 
sahiptirler. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. 
Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu 
hakkı çiğneyerek onları sömüremez…” 

   



 

VEGANİZM 



 Veganizm Nedir? 
   Vegan hayvan ürünlerini, hayvan yan ürünlerini veya hayvanlar üzerinde 

test edilmiş ürünleri kullanmayan kişidir. Vegan terimi,1944'te 
Londra'da İngiltere'de hala işlek halde olan, Vegan Society'yi oluşturan 
yedi vejetaryen tarafından türetildi. Vegan kelimesini oluşturmak için 
"vegetarian" kelimesinin ilk üç ve son iki harflerini kullanmışlardır. 

 Bazen "sıkı vejetaryenlik" diye de adlandırılan veganlık, en basit 
tanımıyla, hayvansal herhangi bir ürünü tüketmeyi reddetmektir. Çoğu 
vegan, hayvanlardan türetilen, dolayısıyla üretilmesi için hayvanların 
kullanıldığı yiyecek ürünlerini tüketmediği gibi, 
yapımında deri, kemik, jelatin, yün vb. hayvansal maddelerin kullanıldığı 
yiyecek dışı maddeleri de kullanmaz. Kozmetik ürünleri de bunlara 
dahildir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1944
http://tr.wikipedia.org/wiki/Deri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kemik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Jelatin


Veganlığın Benimsenme Nedenleri 
 Vegan olmak için bir çok değişik neden olmakla birlikte üç tane yaygın 

olan nedeni daha vardır. Birincisi hayvanlar ilgili olanı: Çoğu insan 
vejetaryen olur çünkü hayvan öldürmek istemez. Bununla birlikte, 
bugünün toplumunda, hayvanların yiyecek olmak için yetiştirilmesi 
insanlık dışı olduğu için, çoğu insan vegan olmuştur ve hayvan 
ürünlerinden tamamen uzaklaşmıştır. İkinci neden sağlıkla ilgili olanı:Et 
yemenin ve süt ürünlerinin tüketiminin insanların sağlığı üzerinde kötü 
etkilerinin olmasıdır. Son olarak, çevresel kaygılarımız var: Endişeli 
Bilimciler Birliği tarafından yapılan son bir çalışma, kirliliğin otomotiv 
sanayinden sonra ikinci büyük nedeninin et endüstrisi olduğu sonucuna 
vardı. 



Hayvanlarla ilgili etik nedenler 

• Hayvanların yiyecek elde etmek amacıyla yetiştirilmesi, mutlu 
olabilecekleri bir ortam yerine, daracık, kalabalık bir ortamda bütün 
hayatlarını geçirmeye zorlanmaları, veganların hayvan ürünlerini 
tüketmeyi reddetmelerinin temel sebeplerinden biridir. Fabrika veya depo 
benzeri ortamlarda tutulan bu hayvanlar verim amacıyla her türlü 
işkence ve eziyete (örneğin tavukların gagalarının kesilmesi, ineklerin 
makinelerle zorla gebe bırakılması vb.) maruz kalmaktadırlar. 



Panik halinde ölen hayvanların rengi 
griye yakın bir renge bürünüyor. 
Hemcinsleri yanlarında ölürken onlar da 
aynı acıyı hissediyorlar. Onlar her şeyin 
farkında aslında. 



Sağlıkla ilgili nedenler 

 Et ve süt ürünleri, içerdikleri yada tüketildiklerinde vücutta oluşmalarına 
sebep oldukları bazı kimyasal maddelerin (kolestrol, IGF-1, endotoksinler, 
vs.) nedeniyle bazı hastalıkların (kalp, kanser, enflamasyon, vs. ) 
gelişimine yardım etmeleri yüzünden, genelde insan sağlığı açısından 
zararlı olabilmektedirler. Ayni kalori miktarını tüketseler bile hayvani 
ürünleri tüketenler veganistlerden daha fazla şişmanlamaktadırlar. Ayrıca 
pek çok modern hastalık (deli dana, kuş gribi, vb.) hayvan ürünlerinden 
bulaşmaktadır. Oysa vegan beslenme düzeni kalp sağlığı için faydalı 
olduğu gibi yüksek oranda vitamin ve anti-oksidant içerdiğinden 
bağışıklık sistemini de güçlendirir. Dünyanın en fazla etle beslenen 
ülkelerinden biri olan ABD'de sıklıkla araştırmalara konu olan lif alımı 
yetersizliği de vegan beslenme ile çözülmektedir. Ancak vegan beslenme 
düzeninde yeterli protein, B vitamini (özellikle B 12), 
ve kalsiyum alınmasına dikkat gösterilmelidir. 
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Deli_dana
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalsiyum


    Yeterli Proteini Alabiliyor Muyum? 
 
Vegan yiyeceği Dünya Sağlık Organizasyonunun önerileriyle çakışan 
yeterli miktardaki proteini karşılamaktadır. Bir zamanlar her yiyecekteki 
proteini birleştirmek zorunda olduğumuz düşünüldü, fakat bunun doğru 
olup olmadığı üzerinde hiç düşünülmedi. Şimdi, eğer hububat, baklagiller, 
kabuklu yemiş ve tohumu içeren bir çeşit bitkisel yiyecek yerseniz, protein 
ihtiyaçlarınız karşılanacaktır. Ve soya proteini hayvan proteinin karşıtı 
olarak düşünülmüştür. Ayrıca, fazla protein sağlık problemlerine de 
neden olabilir. Kalp hastalıklarına, kadınlarda göğüs kanserine ve böbrek 
hastalıklarınına yol açabilmektedir.  

     Tofu: Tofu, soya fasulyesinin ezilip, elde edilen pürenin haşlanması ve daha sonra posa ve suyun 
ayrılmasıyla elde edilir. Tofu, posa kısmı kullanılarak yapılır. Tofunun sert ve yumuşak olmak üzere iki 
çeşidi bulunur. Hemen her tür yemeğe ilave edilebildiği gibi sadece tofu kullanılarak yapılan yemekler de 
vardır.  Dünyanın, bitkisel protein açısından en zengin gıdası olarak bilinir. 

 



 

    Yeterli Kalsiyumu Alabiliyor Muyum? 

  Çalışmalar süt endüstrisinin osteoporoz üzerinde küçük bir etkisi olduğunu 
göstermektedir. Aslında, fazla süt tüketmeyen ülkelerin Amerika gibi 
büyük süt tüketicisi ülkelerden daha düşük oranda osteoporozları vardır. 
Kalsiyumun vegan kaynakları brokoli, hardal , şalgam, kara lahana ve 
ıspanak gibi koyu yeşil sebzeleri içermektedir. Fırında fasulye, ve kabuklu 
yemiş gibi baklagiller de aynı zamanda mükemmel kaynaklardırlar. Soya 
sütü ve tofu içeren çoğu yiyeceğe, kalsiyumla moral verilmiştir. Ek olarak, 
hayvansal olmayan kalsiyum ekleri bir çok sağlıklı yiyecek dükkanlarından 
elde edilebilmektedir. 



     

    B-12'den Ne Haber? 
 
B-12, veganların dikkatli olması gereken bir besindir. Hayvan ürünleri bol 
miktarda B-12 içerirken, bitkisel yiyecekler neredeyse hiç içermemektedir.  

     B12 kaynakları B12 takviye tabletleri, ve B12 ile desteklenmiş gıdalardır. Bu 
gıdaların başında   B12 ile takviye edilmiş maya,  B12 ile takviye edilmiş soya 
ürünleri, B12 takviyeli mısır gevrekleri ve buna benzer kahvaltılıklardır. Bunlar 
yaygındır ve bazı markalarda soya sütleri, soya margarinleri, hububatlar, maya 
özleri ve soya proteinlerinde bulunur. Vegan beslenenler B12 takviyesi aldıkları 
zaman B12 eksikliği görülmüyor, almadıkaları zaman ise görülüyor. Özellikle de 
emziren annelerin, vegan bebek ve çocukların mutlaka B12’ye ihtiyaçları 
vardır.  B12 eksikliği homosistein yükselmesine neden olur, ve bu da damar 
sertleşmesi ve kalp hastalığı riskini yükseltir. Düşük B12 miktarı görülen 
çocuklarda buna bağlı olarak düşük kemik yoğunluğu da gözlenmiştir. 

 

 



Vegan yiyeceklere birkaç örnek… 



KAJU PEYNİRİ 
Malzeme: 
 
* Çiğ kaju 
* 1 diş sarımsak 
* Sızma zeytinyağı 
* 1/2 tatlı kaşığı limon 
suyu 
* Su 
* Dereotu 
* Tuz 
* Karabiber 

TOFU OMLETİ 
Malzeme : 
* Silken Tofu (yumuşak 
tofu) 
* Sarımsak 
* Pirinç unu 
* Soya sütü 
* Su 
* Zerdeçal 
* Pul biber 
* Karabiber 
* Tuz 
* Nutritional yeast 
(besin mayası) 
* Sızma zeytinyağı 

VEGAN PİZZA 
Malzemeler:  
2 adet ekmek hamuru  
300 gr organik tofu (soya 
peyniri) 
1 çorba kaşığı domates salçası 
3 adet domates  
2 adet sivri yeşil biber  
1 adet kırmızı biber  
10-15 adet mantar  
2 adet kabak  
1 adet brokoli  
10 adet çekirdekleri çıkartılmış 
siyah zeytin  
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber  
1 tatlı kaşığı kekik  



Yumurtanın Yerine Geçecek Besinler Nelerdir? 
 

Yumurtaya birkaç alternatif vardır, ve bunlar ne için ihtiyaç duyulduğuna 
bağlıdırlar. Bazıları: 

    1 KAŞIK soya süt tozu + 1 KAŞIK mısır nişastası + 2 KAŞIK su = 1 yumurta 

    1 kümelenmiş KAŞIK soya tozu + 2 KAŞIK su = 1 yumurta 

    1 KAŞIK keten tohumu + 1 bardak su = 1 yumurta 

    2 KAŞIK patates nişastası = 1 yumurta 

    2 KAŞIK kamış kökü unu = 1 yumurta 

    2 KAŞIK mısır nişastası = 1 yumurta 

 
 



  Çevre ile ilgili nedenler 

• "Endişeli Bilimciler Birliği" tarafından yapılan bir çalışma, Dünya 
çapında kirliliğin otomotiv sanayinden sonra ikinci büyük nedeninin 
et endüstrisi olduğu sonucuna vardı.  

• Ayrıca hayvan ürünleri, bitkisel ürünlerden düşük verime sahiptir. 
Et için yetiştirilen bir dananın hayatı boyunca 
tükettiği mısır miktarı o danadan kesildiğinde çıkan etin 
doyuracağından çok daha fazla (12 kat kadar) insanı doyurabilir. 
Yani veganlar, çok sayıda insanın bitkisel ürünleri tercih etmesiyle 
dünyadaki açlık sorununun da anında çözeceğini düşünmektedirler. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Otomotiv
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dana
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r


 İşin bir de su tüketimi boyutu var 
 

–  1 kg sığır eti üretimi için 100 bin litre, 
–  1 kg tavuk eti üretimi için 3500 litre, 
–   1 kg buğday üretimi için 900 litre, 
–  1 kg patates üretimi içinse 500 litre su tüketiliyor. 

 
•Et üretimi için tüketilen aşırı suyun yanı sıra işin bir de biyolojik atık boyutu var.  
•Endüstriyel hayvancılık, yılda 1,4 milyon ton biyolojik atık oluşmasına neden 
oluyor. Yani tüm insan nüfusunun bir yılda ürettiği biyolojik atık miktarının 
neredeyse 13 katı. 
•Bir vejetaryenin 1 yıllık gıdası için 675 m2, et yiyen bir kişinin bir yıllık gıdası 
içinse 13.150 m2 toprak gerekiyor. 



 
 
Felsefi temelleri 
 • Klasik batı felsefesinin hayvanları otomatlar olarak gören baskın öğretisi Aristo'ya kadar dayanır. Modern çağlarda 

da tek tek neredeyse bütün filozoflar benzer görüşleri tekrarlamışlardır. Bunların içinde Descartes özellikle 
"hayvanların acı çekme yetisinden yoksun olduğunu" öne sürmesiyle dikkat çeker. Büyük dinler de aynı şekilde 
hayvanlarınTanrı tarafından 'biz yiyelim diye' yaratılmış canlılar olduğunu öne sürmektedir. Büyük dinlere göre, 
hayvanlar seçim yapmazlar, bu yüzden cennet cehennem onlar için değildir. Eski Hint öğretilerinin bu genel 
yaklaşıma tek büyük istisnayı oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

• Postmodern dönemde, özellikle Jacques Derrida yazdığı makalelerle hayvan sorunsalını derinlemesine irdeleyen 
filozoflardandır. Ayrıca Peter Singer'ın "Animal Liberation" (Hayvan Özgürleşmesi) adlı kitabı bu konudaki 
temel felsefi sorunları genel okuyucunun anlayabileceği bir dilde açıklamıştır. Bu kitap batıda özellikle radikal hayvan 
hakları hareketlerinin el kitabı olarak görülür. 

• Peter Singer, toplumumuzun bilinçaltında var olan insan şovenizmini (bkz. türcülük) ortaya koymaya çalışır. Tüm 
hayvanların (dolayısıyla insanın da) eşit saygı gördüğü bir toplumu ahlaki olarak savunur. Bu felsefi yaklaşımın 
kaçınılmaz pratik sonucu (yamyamlığı vs. reddettiğimizi varsayarsak) veganlıktır. 

• Kendilerine "Rahatsız Veganlar" diyen İzmir kaynaklı bir grup hayvan hakları aktivisti Kasım 2013'te yayınladıkları 
manifesto ile hayvan hakları hareketini tıpkı feministlerin zamanında yaptığı gibi ikinci dalgaya evrilmeye çağırdı. 
Buna sebep olarak da veganlığın bir tüketim biçimi olarak öne çıkarken hayvan özgürlüğünün konuşulmuyor olması 
gösterildi. Rahatsızlar, vegan beslenme pratikte sürerken politikanın insanların neyi tüketip/tüketmeyeceğinden 
çıkıp hayvanları sömüren endüstriye karşı doğrudan eylemlere kayması gerektiğini belirtti. Rahatsız 
Veganlar hayvan özgürlüğü hareketini ikinci dalgaya çağırdı. 
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YAPAY ET DÜNYAYI KURTARABİLİR Mİ? 
 Küresel ısınma, açlık ve başta deli dana olmak üzere pek çok hastalık... Tüm bu sorunların ortak 

bir çözümü olabilir mi? 2000'li yılların başından bu yana, laboratuvar ortamında yapay et 
üretmeye çalışan bilim insanları, bu soruyu 'Evet,' diyerek cevaplıyor. Peki, dönem dönem 
gündemimize gelen yapay et nedir ve tüm bu sorunları nasıl çözebilir? Önce ilk sorudan başlayıp, 
yapay etin ne olduğunu anlatalım. Besi hayvanlarından elde edilen et ürünlerine alternatif 
geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar, iki farklı koldan ilerliyor. Bunlardan ilki, ABD'de ve 
Avrupa'da pek çok gıda firması tarafından üretilen bitki bazlı, et benzeri ürünler. Vejetaryenlere 
hitap eden bu ürünleri, halen pek çok ülkede uygun fiyatlarla satılıyor. Hatta Twitter'ın 
kurucuları Biz Stone ve Evan Williams da, bu tipte 'et' üretimi yapan Beyond Meat şirketinin en 
büyük destekçileri arasında yer alıyor. İkinci ve çok daha önemli kolsa, laboratuvar ortamında et 
üretimine yönelik yürütülen çalışmalarla ilerliyor. İlk olarak NASA'nın uzaya çıkacak astronotlar 
için geliştirmeye başladığı yapay eti, yaygın bir besin malzemesi haline getirmek için, halen 
ABD'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde pek çok laboratuvarda çalışmalar sürdürülüyor. Bu konuda 
oldukça büyük aşama kaydeden ve şimdilik yapay lifler üretmeyi başaran Hollandalı bilim 
insanları, hayvanlardan alınan kök hücreler aracılığıyla üretilen (ve dolayısıyla hayvanların 
kesilmesine gerek bırakmayacak) yapay etin, birkaç yıl içinde sofralarımızda olacağını söylüyor. 
İkinci soruyu, yani yapay etin yukarıda bahsettiğimiz sorunları nasıl çözeceğiniyse, bırakalım 
konunun uzmanları yanıtlasın. 
 





Konu ile ilgili görüşler… 
     MİDEMİZDE HAYVAN MEZARLIĞI OLMASIN ! 

Ahmet Kemal Şenpolat (HAYTAP Başkanı): "Bir vejetaryan olarak bilimdeki bu gelişmeyle ilgili mutlu ve 
umutluyum. Çünkü dünyadaki yedi milyar insana artık doğal yollardan hayvan yetiştirmek, ancak 
hayvanların daha hızlı üretilmesi ile mümkün. Yani ancak hormonlarla, kimyasal yöntemlerle doğum 
süresi azaltılıyor; inekler, tavuklar meralara çıkmıyor, gün yüzü görmüyor. Bu hayvanların etini tüketen 
insanlar da başta kanser ve deli dana olmak üzere pek çok hastalığa yakalanıyor. Dünya düzeni böyle 
yerleşmiş ama ben buna isyan ediyorum. Memeli hayvan dostlarımıza karşı gerçek bir vicdansızlık ve 
ahlaksızlık sergiliyoruz.Ben et yemeden de çok güzel ve kaliteli bir hayat sürüyorum. Dahi olarak kabul 
edilen Einstein, Leonardo Da Vinci, Galileo, Edison, Rousseau, Newton gibi bir çok insan et yememiştir. 
Bu bir tesadüf olabilir mi? Hiç biri, midesinde hayvan mezarlığı olsun istemedi. Tabii ki bilim hemen bu 
işe çözüm bulamayacaktır. Laboratuvar koşullarında üretilen etin sağlıklı olup olmadığının çok sıkı 
denetlenmesi gerekir. Eğer sağlığa bir zararı yoksa, yapay et sayesinde binlerce etobur yaşamayı tercih 
eden insan, en azından daha fazla hayvanların yavrularını gasp edemeyecektir. Onlar adına 
seviniyorum." 
 
KEŞKE TAMAMEN SENTETİK OLSA 
Hülya Yalçın (İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı): "Bazı hayvanların besi hayvanları 
kategorisinde değerlendirilmesi, beni çok rahatsız ediyor. Bu nedenle yapay et üretme girişimini olumlu 
buluyorum. Ama yapay ette bile bazı hayvanlar, kök hücre alınması için damızlık olarak kullanılacak. 
Benim isteğim, tamamen sentetik şekilde et üretilmesi. Eğer hayvanla hiçbir alakası olmadan sentetik 
şekilde et üretilirse ve tadı da normal ete benzerse, ben tüketmek isterim. Diğer yandan yapay etin 
üretilip üretilemeyeceği konusunda şüphelerim var. Hayvanseverlerin son yıllarda artan tepkilerine karşı, 
onları sakinleştirmek için üretilmiş bir spekülasyon olabilir." 
 
MÜŞTERİLERE SUNMAM 
Nusret Gökçe (Nusr-Et Steakhouse'un sahibi): "Etin lezzeti, doğallığındadır. Bu nedenle biz, 
laboratuvarda yetiştirilmiş etlere restoranımızda asla yer vermeyiz. Zaten yapay bir ürünün, gerçek etin 
lezzetine veya besleyiciliğine ulaşabileceğine inanmıyorum. Böyle bir eti müşterilerime sunmam." 



Türkiye’de Vegan Olmak 
•  

 Veganların problemi gereken malzemeyi sağlamak oluyor. Yani 
peynir, süt, yoğurt, bal kullanılmadığı için örneğin bir kek yapmak 
isteseniz ne olur? Margarinlere genelde peynir altı suyu katılıyor 
ya da süt. Yumurta gerekiyorsa yerine ne konulabilir? Bunların 
tabii ki çözümü var. Yurt dışında bu çok kolay. Aradığınız her şeyi 
buluyorsunuz ekolojik ürünler satan mağazalarda. 
 
Bizde durum nasıl? Bizde de artık ekolojik ürün satan zincirler 
çoğalmaya ve büyümeye başladı. 
Türkiye’nin ekolojik ürün işine herkesten önce girdiğini biliyor 
muydunuz? Tabii ki Türkiye için değil, yurtdışından gelen talep 
adına. Bu ülkede her şeyin yetiştiğini bilen diğer ülkeler  ekolojik 
ürünleri kendilerine sağlamak için Türkiye’ye böyle bir talep 
iletiyorlar. Ama Türk tüketici hâlâ pek çok yabancı ürünleri 
kullanmak durumunda. Örneğin içine yumurta katılmamış 
makarna.  

• Protein kaynaklarını tüketmekle yüz yüze kalma raddesine gelen 
insanoğlu soya fasulyesinin değerini gün gelip anlayacak. Protein 
deposu bu soya mucizesini pek çok şekilde kullanma şansınız var. 
Tofular da çeşit çeşit ve bunları da Türkiye’de bulmak mümkün. 
 



Teşekkürler… 


