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HİS VE DUYGULARI OLAN VARLIK OLARAK HAYVAN VE BU 
BAKIŞIN FRANSIZ YAZININDAKİ HABERCİLERİ*

Fulya MARMARA**

L’ANIMAL COMME ÊTRE SENTIENT ET LES PRÉCURSEURS DE CETTE NOTION 
DANS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’approche éthique envers les animaux étant donné que 
nous sommes confrontés à une destruction écologique et qu’ils sont les principaux acteurs de la vie 
qui nous entoure. Au début de notre travail, en ayant recours à l’œuvre du sociologue et philosophe 
français Edgar Morin, intitulée Écologiser l’homme, nous avons souligné la nécessité d’abou-
tir à « une connaissance de la reliance » mise au jour par différentes disciplines. Ensuite, nous 
avons tenté d›expliquer le concept de «sentience» qui nous donne une opportunité de considérer le 
sujet animal d’un point de vue interdisciplinaire. La Déclaration de Cambridge sur la conscience, 
annoncée en 2012, démontre la fiabilité scientifique de ce concept. La différence entre la sentience 
et le concept de « sensibilité » est très souvent faussement utilisé comme équivalent de celle-ci. 
Les points de vue de certains précurseurs français qui se positionnent contre l’idée qui objective 
l’animal sont à signaler à cet égard. L’emphase de Michel Montaigne concernant la communication 
multimodale des animaux et son respect envers le vivant est digne d’être mentionnée. Voltaire, 
pour sa part, prend une position nette contre le concept de la machine-animal de Descartes par 
sa vision antispéciste. De même, les positions de Denis Diderot et de Jean-Jacques Rousseau sur 
la capacité de sentir des animaux sont en avance sur leur siècle. Quant à Émile Zola, il privilégie 
dans ce contexte l’universalité de la douleur et de l’amour. Chacun développant à sa manière un 
concept plus ou moins antispéciste et de ce fait, contestant les conceptions selon lesquelles l’espèce 
humaine est au-dessus de toutes les autres, ces écrivains annoncent par-delà les siècles la pensée 
écologique de nos jours qui, rejetant l’idée de discrimination entre les espèces, préconise le respect 
et la liberté pour les animaux dans leur environnement naturel.
Mots-clés: espèce, sentience, sensibilité, objectivation animale, antispécisme, écrivains antispé-
cistes, pensée écologique, Edgar Morin

ANIMAL AS SENTIENT BEING AND THE PRECURSORS OF THIS PERSPECTIVE IN 
FRENCH LITERATURE

This study was realized within the frame of our ethical approach to animals as we face an ecological 
destruction and as the animals are the main actors in the life surrounding us. In the beginning of 
our work, benefiting from the work of the French sociologist and philosopher Edgar Morin, entitled 
Écologiser l’homme, we emphasized the need to achieve “a knowledge of relationality” formed by 
different disciplines. Then, we tried to explain the concept of “sentience” which gives us an oppor-
tunity to consider the animal subject from an interdisciplinary point of view. We talked about The 
Cambridge Declaration on Consciousness, which was announced in 2012 to demonstrate the scien-
tific reliability of this concept. We have also talked about the difference between sentience and the 
concept of “sensibility” which is falsely used as its equivalent. Next, we tried to outline the point of 
view of certain French precursors who could be positioned against the idea that objectify animals. 
We mentioned Michel Montaigne’s emphasis on multimodal communication of animals and his 
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respect for all living beings. Voltaire, for his part, takes a clear stance against Descartes’ concept of 
the animal machine and we tried to reveal his antispeciesist view he had long before his time. As 
for Denis Diderot and Jean-Jacques Rousseau, we tried to better understand their position on the 
ability of animals to feel. Finally, we talked about the universality of pain and love mentioned by 
Emile Zola. In proposing such a study, our aim was to try to understand the possible contribution 
of these philosophers to the values   that are to be formed by ecological thinking in harmony with 
Edgar Morin’s new perspective.
Keywords:  specie, sentience, sensibility, antispeciesism, objectification of animals, antispeciesist 
writers, ecologised thought, Edgar Morin 

Arayın, siz ki bilmek kaygısındasınız. 
Lucianus

Biri hayvanlar biri de insanlar için atan iki kalbimiz yoktur. Bir kalbimiz ya 
vardır ya da yoktur. 

Alphonse de Lamartine

Giriş  
Yaşam pratikleri ve söylem arasında sıklıkla çelişki oluşturan bir görünümle karşı 

karşıya kalsak da, pek çok dezavantajlı grubun hak taleplerinin idealin bir parçası olarak 
kabul edildiği bir zaman aralığında yaşıyoruz. Ne var ki söylem boyutunda bile olsa böyle 
bir anlayışın koruyuculuğuna sahip olamamış dezavantajlı bir toplumsal grup bulunmak-
ta: hayvanlar. 

Hayvanlara yönelik benimsenmesi gereken etik tutuma dair tartışmaların M.Ö. 6. 
yüzyılın sonu ve M.Ö.5. yüzyılın başında yaşamış olan Yunan filozof Pisagor’a kadar 
uzandığı biliniyor1. Bu konu yüzlerce yıl boyunca insanın insafına bırakılarak ve keyfe 
keder şekilde tartışılmıştır. Günümüzdeyse ekolojik yıkımın etkisiyle ve bizi çevreleyen 
canlı yaşamın başlıca aktörlerinin hayvanlar olması bakımından kendi hayatta kalma mü-
cadelemizin dayattığı bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu duruma paralel olarak da, gerek 
hayvan etiğini dolaylı olarak kapsayan ekolojik kaygılar gerekse hayvana yönelik etik 
ödevimizi merkeze koyan sorgulamalar dünyanın pek çok yerinde hem kurumsal hem de 
bireysel düzeylerde yankı bulmaktadır. 

Biz de çalışmamızda Fransız sosyolog ve filozof Edgar Morin’in, başlığını İnsanı 
Ekolojikleştirmek2 olarak Türkçeleştirebileceğimiz çalışmasından yola çıkarak, hayvan 
meselesi etrafında üretilen heterojen bilgi kümelerini bütüncül bir yaklaşımla sentez-
lememize olanak sağlayabilecek ve bu nedenle yeni bir ekolojik bakışın inşasına katkı 
sunabilecek “sentience” kavramını ele aldık ve kavramın erken habercileri olan Fransız 
düşünürlerin görüşlerine genel hatlarıyla değinmeyi hedefledik3. 

Çalışmamızı yeni bir ekolojik düşünce şeklinin gerekliliği çerçevesinde ele almakla 
birlikte, düşüncemizin merkezine hayvana içkin değeri koyduğumuzu belirtmek isteriz. 
Diğer bir deyişle bu çalışma karşı karşıya kaldığımız ekolojik felaketten en az hasarla 
kurtulmamızı sağlayacak yeni ekolojik düşünme şeklinin insanın etik dünyasında yaşana-
cak d/evrimsel bir dönüşümle mümkün olduğu ön kabulüyle gerçekleştirildi. 
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Hisleri ve Duyguları Olan Varlıklar Olarak Hayvanlar
İnsanlık olarak bizi bekleyen çıkmazlarımızın en güncel ve en acil çözüm bekleyeni 

hiç kuşkusuz ekoloji temellidir. Alışkanlıklarımızda ve dünyayı nasıl algıladığımız ve 
düzenlediğimiz gibi konularda samimi ve büyük ölçekli bir dönüşüm geçiremezsek bu 
ekolojik yıkımın insan yaşamına uygun bir dünyanın sonunu getirebileceği ortadadır4. 
Morin yeni bir ekolojik görüş inşa etmeye giriştiği kitabında şöyle der: “Kurtuluşumuzu 
sağlayacak sıçrama ancak insanla, ötekilerle, canlılarla olan ilişkimizde yaşanacak de-
vasa bir altüst oluşla mümkün olabilir”5. Böylesi bir altüst oluş içinse bilme şeklimizi 
değiştirmemiz ve bütüncül sorunlar için disiplinler arası bir yaklaşımı benimsememiz 
gerektiğinin altını çizer6. Morin’in bahsettiği ve disiplinler arasında gerçekleşecek işbir-
liğine dayalı “Yeni bir ekolojik düşünce”, bizi çevreleyen canlı yaşamı “dünya toplumu 
çerçevesinden” ele alır, ilişkisellikleri ortaya koyar. Bu “ekolojikleşmiş düşünce” gerçek 
bir disiplinler arası bilimsel anlayışla hareket etmeyi şart koşar7. 

Peki, ekolojik yıkımla doğrudan bağlantılı olan hayvan meselesi konusunda dünya 
toplumu anlayışına ve bütüncül bir bakışa sahip miyiz? 

Hayvanların insanlar için yeri geldiğinde sermaye, yeri geldiğinde eğlence aracı, yeri 
geldiğinde gıda, yeri geldiğinde dost, yeri geldiğinde tanrı bile olarak kabul edildiklerini 
düşünelim. Gerçekten de hayvan değişmeden kalırken insanın hayvana dair fikrinin hem 
mekânsal hem de zamansal ölçeklerde durmadan değiştiğini ve farklılaştığını görürüz. 
Hatta aynı mekân ve zamanda bile bulunsalar benzer özelliklere sahip hayvanların farklı 
muamelelere tâbi tutulması normalleşmiştir. Neticede hayvana yönelik bütüncül bir ba-
kışa sahip olmadığımızı anlamak basit bir akıl yürütmeyle mümkündür. Hayvana yönelik 
tutarlı bir bakış açısı oluşturmanın önündeki en büyük düşünsel engelinse hayvanın görü-
nen ve görünmeyen süreçlerle nesneleştirilmesi olduğu söylenebilir. 

Hayvan Çalışmaları alanına farklı disiplinlerde gerçekleştirdikleri araştırmalarla kat-
kı sunan pek çok araştırmacıya göre hayvanı nesneleştiren bakış açısının kaynağı Fransız 
filozof René Descartes’ın hayvanı ele alışında bulunur8. Hayvanı insandan aşağı gören ve 
dolayısıyla onu giderek artan şiddette istifade edilebilir kılan yaklaşımın kökleri onları 
evcilleştirdiğimiz tarihlere dayandırılabilirse bile Descartes’ın “makine hayvan” önerme-
sinin hayvana biçtiğimiz roller anlamında onu nesneler dünyasına ait kılarak bir kırılmayı 
sembolize ettiği açıktır. 

Descartes hayvanları açıkça otomat olarak kabul etmiş, hayvanların bir duvar saatin-
den farklıymış gibi görünmelerini duvar saati insan elinden çıkmışken, hayvanın Tanrının 
tornasında çıkmış bir ürün (!) olmasına bağlamıştır. Hayvanların ne ruha ne de akla sahip 
olmadığını ilan etmiştir. Bunun en önemli kanıtlarından biri olarak da hayvanların bir dil 
ile iletişim kuramamalarını gösterir ve doğal bedensel hareketleri iletişim kurmalarına 
dair bir veri olarak kabul edemeyeceğimizi iddia etmiştir9. Descartes’ın bu düşüncesi, 
yani hayvanların birer otomat gibi işleyen yapıları nedeniyle acı çekmedikleri varsayımı 
Kartezyenler tarafından büyük oranda kabul edilmiştir. 

Morin ekolojik çıkmazı doğuran parçalı bilme şeklimizi yönlendiren bakışı “Descar-
tes’tan bu yana insanı bir nesneler dünyasının öznesi kılan düşünce” olarak tanımlar ve 
yeni bir ekolojik düşünme şekli için insanmerkezci ve insanistisnacı bu hayat algısının 
tam tersini savunur10. 
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Descartes’tan bu yana bilimin pek çok konuda ilerleme kaydettiği açıktır. Bu gelişme 
hayvan çalışmaları anlamında da gözlemlenmektedir. Dolayısıyla artık hayvana yönelik 
tutum anlamında sadece fikir yürütmekle yetinmek zorunda değiliz. Disiplinler arasın-
da bilgi paylaşımına dayalı nesnel verilerin bir sentezine göre toplumsal düzenlemeler 
yapmak henüz mümkün olmasa da hayvanların makine olup olmadığı artık bir tartışma 
konusu değildir. Öyle ki pek çok ülkenin yasalarında hayvanlar duyarlı canlılar (Fr. êtres 
sensibles) olarak zaten tanımlanmıştır ve bunun sonucu olarak hayvanı sermaye olarak 
kabul eden ekonomik yapılar bile hayvan refahı kavramını -içi boşaltılmış olsa da- dikka-
te almak durumundadırlar. Örneğin Fransa kanunları şöyle der11: “Duyarlı bir varlık olan 
tüm hayvanlar sahipleri tarafından türlerinin biyolojik gereksinimlerine uygun şartlarda 
tutulmalıdır”.

Morin’in bahsettiği bilgiyi sentezleyen bütünsel yaklaşıma ulaşamadığımızın en 
önemli göstergelerinden biri bu noktada karşımıza çıkar. Hayvanlar duyarlı canlılar ola-
rak tanınmış olsalar bile bu bilgi onları nesneleştiren toplumsal ve ekonomik organizas-
yonlarımızda anlamlı bir değişim yaratamamıştır. Hayvan refahı kavramı ortaya atılmışsa 
da, hayvan refahına uygun olma kıstası, duyarlı canlıları insanı daha az rahatsız edecek 
şekilde sömürmenin kılıfı haline gelmiştir. Bu çelişkinin en saçma yansıması herhangi 
bir mezbaha sistemleri üreticisinin web sayfasına göz atarak görülebilir. Mezbaha sistemi 
üreticisi firmalar hayvan refahına ne kadar önem verdikleri konusunda bizleri ikna etme 
yarışına girmiş gibidirler. Hatta hayvan refahı üzerine çalışan Humane Slaughter Associa-
tion (Tr. İnsani Kesim Derneği) adlı bir örgüt bulunmaktadır. Bu örgütün 3-4 Kasım 2020 
tarihlerinde düzenlediği çevrimiçi sempozyumun başlığı şöyledir: Online Symposium – 
Humanely Ending the Life of Animals (Tr. Çevrimiçi Sempozyum: Hayvanların Hayatına 
İnsani Şekilde Son Vermek)12. 

Bilindiği gibi “insanı hayvandan ayıran yönü …” söylemleri hem düşünsel tartış-
malarda hem sokak sohbetlerinde herkesin dilindedir. Biz buna “insan çelişkilere sahip 
hayvandır” eklemesini yapalım. Çünkü bizden başka hiçbir hayvan iyi olduğuna ikna 
olup en büyük kötülüklere yol açmaz, zekâsıyla övünüp yol açtığı kendi felaketine bu 
kadar kör olamaz. Belki de bizim trajedimiz zeki ve şefkatli olduğumuza duyduğumuz 
mutlak inançtır.

 Pratikte hayvanın maruz kaldıklarında çok kısıtlı bir iyileşme yaratmış olsa da en azın-
dan gelişmiş ülkelerde hayvanın duyarlı bir canlı olduğunun ayırdına vardığımızı söyledik. 
Bu tanımın kabulüyle sonlanan süreç pek çok toplumsal, ekonomik dinamiğe bağlı olarak 
gerçekleşse de hayvanları duyarlı canlılar olarak tanımlamak açısından kırılma noktası daha 
çok 60’lı yıllardan sonra hayvanları kendi ortamlarında gözlemleyen araştırmacılara ait ça-
lışmalardır. 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar gerçekleşen teknolojik gelişme-
lerle birlikte hayvanların bilişsel yetenekleri ve davranışları konusunda yapılan deneyler 
bize onlarla ilgili daha isabetli veriler sağlamaktadır. Örneğin, aralarında kargagillerin ve 
pek çok memeli hayvanın da bulunduğu pek çok hayvan türünün kültürel aktarım yaptığı, 
oyun oynadığı, duygusal nedenlerle de iletişim kurduğu artık bilinmektedir13. Diğer yan-
dan sinirbilim de hayvan meselesine katkı sunarak bilinçle ilgili önemli veriler ortaya koy-
muştur. Hayvana bakışımız açısından önemli bir dönemeç kabul edeceğimiz bu gelişmeler 
Cambridge Bilinç Deklarasyonu ile somutlaşmıştır. Bu deklarasyon bilincin nörobiyolojik 
temellerini ve insan ve insan olmayan hayvanlarda bununla bağlantılı davranışları değer-

 Frankofoni, 2021 / 1, Sayı 38, 95-104



99

lendirmek için bir araya gelen farklı disiplinlerden bilim insanları tarafından 2012 yılında 
kamuoyuna duyurulmuştur. Deklarasyon bilinç konusunda yapılan araştırmaların yeni tek-
nik ve stratejiler yoluyla hızla gelişmekte olduğunu ve insan ve insan olmayan hayvanlar 
hakkında yapılan araştırmaların ortaya pek çok ulaşılabilir bilgi koyduğunu ve buna bağlı 
olarak önceden elde edilen verilerin gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizer. Aralarında 
İngiliz fizikçi, evrenbilimci ve astronom Stefan Hawking’in de bulunduğu pek çok saygın 
bilim insanının imza attığı deklarasyon şöyle der:

Aynı noktada buluşan ortak kanıtlar, insan olmayan hayvanların nöroanatomik, 
nörokimyasal ve nörofizyolojik bilinç durumlarının substratlarına ve kasıtlı dav-
ranış sergileme kapasitesine sahip olduklarını gösterir. Sonuç olarak, delillerin 
ağırlığı göstermektedir ki, insanlar bilinç oluşturan nörolojik substratlara sahip 
olma konusunda biricik değildir. Aralarında tüm memelilerin, kuşların ve ahtapot-
lar da dâhil olmak üzere pek çok canlının bulunduğu insan olmayan hayvanlar da 
bu nörolojik substratlara sahiplerdir 14.

Bu gelişmeyle önemli bir kırılma noktasına varan süreç hayvan etiği açısından du-
yarlılık kavramının (Fr. sensibilité) ötesinde yeni bir kavram ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. 
Fransızcası “sentience” olan bu kavramın dilimizde henüz uzlaşımsal bir çevirisi bulun-
mamaktadır. Bununla birlikte yazımızın devamında bu kavramı kullanmamız gerektiğin-
de Türkçe karşılığı için “hisleri ve duyguları olma”15 tanımlamasını tercih ettik. 

Larousse’a baktığımızda duyarlılık (Fr. sensibilité) sözcüğünün anlamıyla ilgili pek 
çok karşılık buluruz16. Bunlardan hayvanlarla ilişkili olarak kullanılan tanımlama şöyle-
dir: “Bir organizmanın dış veya iç uyaranlara yanıt verme yeteneği”.

“Sentience” sözcüğü ise 2020 yılı itibariyle Larousse Sözlüğü’ne dâhil edilmiş bir 
sözcüktür. Larousse bu kavramı şöyle açıklar: “Canlı bir varlık için, duyguları, acıyı, 
refah durumunu vs. hissetme, çevresini ve hayat deneyimlerini öznel şekilde algılama 
kapasitesi”17. 

Bu maddenin büyük ölçüde Cambridge’de Hayvan Refahı üzerine çalışan Profesör 
Donald Broom’un tanımından esinlendiğini biliyoruz. Broom’a göre “sentience” değişen 
bilinç derecelerine göre kendinin ve diğerlerinin eylemlerini algılama, bunların sonuçla-
rını hatırlama ile eylemlerinin zarar ve yararlarını değerlendirmeyi kapsar18. 

Sorbonne Üniversitesi’ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten, çeviri göstergebilimi 
üzerine uzmanlaşan, aynı zamanda La SfZ’nin (La Société française de Zoosémiotique) 
kurucusu olan Astrid Guillaume “sentience” sözcüğünün Larousse Sözlüğü’ne girişini 
farklı türlerden hayvanların farklı derecelerde his, duygu ve bilinç sahibi olduklarının 
kabulü için çok önemli bir aşama olarak gördüğünü ifade eder.

Hayvanları duygu ve hislere sahip varlık olarak tanımlamak şüphesiz ki hoş görüle-
bilir bir şiddetin ölçü birimi haline gelmiş ve ölümle sonuçlanan bir iyi muamele sürecini 
tarife yarayan duyarlılık ve hayvan refahı kavramlarından daha öte bir şey söylemektedir. 

Guillaume da bu nedenle “sentience” ve “sensibilité” kavramlarının sınırlarını kes-
kinleştirmek gerekliliğinin altını çizer. Ona göre bu kavramları birbirlerinin yerine kul-
lanmak, dilimizde ifade etmeye çalışırsak his ve duyguları olan canlılar tanımlamasını 
duyarlılıkla eş değermiş gibi kullanmak hayvanların duygululuk ve bilinçlilik özellikleri-
ni maskelenmekte, görmezden gelmektedir.
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Hayvana Dair Yeni Bakışın Fransız Düşün Hayatındaki Erken Habercileri
Descartes’ın makine hayvanına19 bir tepki olarak hayvanın his, duygu ve bilinç kapa-

sitesine dair pek çok söz söylenmiş ve hayvanı yeni bir kapsayıcılıkla ele alma kaygıları 
pek çok düşünür tarafından ortaya konmuştur. Biz de çalışmamızın devamında Fransız 
düşün hayatının temelini oluşturan kimi düşünürlerin hayvan konusunda Morin’in bah-
settiği türden bütüncül bir bilgi sentezine katkı sağlayabilecek ve hayvanı etik-empatik 
bir bakış içinde değerlendiren düşüncelerini paylaştık. Bu isimlerden ilki Michel de Mon-
taigne’dir.

Montaigne hayvanlar üzerine akıl yürütürken ilk dikkat çeken onun hayvanların ile-
tişim kurduklarını düşünmesidir. Üstelik Montaigne’e göre bu iletişim sadece aynı türler 
arasında değil farklı türler arasında da gerçekleşir. Ayrıca Lucretius’dan alıntı yaparak 
onların hissetme kapasitesinin de altını çizer: 

Söz bilmez sürüler, vahşi hayvanlar
Türlü bağrışmalarla anlatırlar 
Duydukları korkuyu, acıyı ya da zevki20. 

Montaigne’in bilgeliği hayvanların sadece ses yoluyla değil, çok kipli bir şekilde 
iletişim kurduğunu da sezmiştir21: 

Neden anlaşamasınlar? Bizim dilsizlerimiz de işaretlerle pekâlâ söyleşiyor, tartışı-
yor, hikâyeler anlatıyorlar. Öyle alışkın, öyle usta olanlarını gördüm ki, her istedik-
lerini eksiksiz anlatabiliyorlar. Âşıklar yalnız gözleriyle neler söylerler birbirine: 
Bozuşur, barışır, yalvarışır, anlaşır, sözleşirler gözleriyle. 

Bu sözlerine Tasso’dan alıntı yaparak ekler: “Ve susmada bile Sözler, yalvarmalar 
vardır”. 

Sadece ellerle ya da başımızla bile neler söyleyebileceğimize örnekler verir Monta-
igne. Bunların arasında söz vermek de, davet etmek de, yakarmak da meydan okumak 
da, uzlaştırmak da suçlamak da vardır. Gerçekten de bir yana kıvırışla aşk itirafı yapar, 
bir silkelemeyle karşımızdakini kovar, aşağı hareketiyle boyun eğer, hafif yukarı çeke-
rek hor görürüz. Montaigne hayvanların iletişim kapasitelerine dair fikirlerini bu şekilde 
dile getirdikten sonra günümüzde bile eleştirisi nadiren yapılan insanmerkezciliğe olan 
karşıtlığını ortaya koyar. İnsan ve hayvan arasındaki benzerlikler üzerine en ılımlı düşün-
celerde bile bulunan ve insanı üstün gören bakışı hayal ürünü bir egemenlik olarak ilan 
eder ve kendi iradesiyle onu reddettiğini söyler22. İşte bu bakış zamanın çok ilerisinde 
bir yaklaşımdır. Montaigne insanı kendini tepesine koyduğu hayali piramidin tepesinden 
indirir ve onu köleleştirme gücüne göre değil, sorumluluk derecesiyle konumlandırır; 
çağdaşlarından ve hatta gelecek kuşak filozofların büyük çoğunluğundan ayrılarak gü-
nümüz ekolojik hassasiyetlerinin bir habercisi olan görüşlerini şöyle paylaşır: “Sadece 
yaşama ve duyguya sahip hayvanlara değil, ağaçlara ve bitkilere karşı da bir saygı ve 
insanlık ödeviyle bağlıyız. İnsanlara adaleti ve bunu anlama yetisine sahip diğer duyarlı 
yaratıklara da erdem ve iyi muamele borçluyuz”23.

Montaigne’in bu tür bir bakışın somut hayattaki örneklerine değinirken Türklerin 
hayvanlar için verilen bir sadaka türüne sahip olduklarından ve onlar için hastaneleri 
olduğundan bahsettiğini de görürüz.
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Hayvanları his ve duygu sahibi varlıklar olarak ele alan düşünürlerden diğeri ise 
Voltaire’dir. Voltaire hayvanlardan her anlamda istifade edilmesini meşrulaştıran Des-
cartes’ın makine hayvan olarak kavramlaştırdığı bakış açısını insanını arayan bir köpeğin 
hikâyesi ile hedef alır. Bu hikâyede köpek acı çığlıklarla her yerde insanını aramaktadır. 
Onu bulduğundaysa sevinç gösterilerinde bulunur ve ondan gelecek birkaç okşamayla 
avunur. Voltaire hikâyenin devamını şöyle aktarır24: 

Barbarlar, dostlukta şaşılacak derecede insanı geçmiş bu köpeği yakalarlar ve onu 
bir masanın üzerine çivilerler; toplardamarları göstermek için onu canlı canlı parça-
lara ayırırlar. Hayvanın içinde, kendi bedeninde olanla aynı duygu organlarını keşfe-
dersin. Bana cevap ver, makine ustası (Descartes’ı işaret ediyor); doğa, bu hayvanda-
ki tüm duygu yaylarını, hissetmeyecek şekilde mi ayarladı? Duygudan yoksun olmak 
için mi sinirleri var? Doğada böyle saçma bir çelişki ihtimalini dikkate almayınız. 

Voltaire makine hayvan düşüncesine itirazının yanı sıra hayvanların maruz kaldıkları 
karşısında bir tutum takınmanın ve konum almanın gerekliliğinin altını çizer. Hindis-
tan’la ilgilenmeye başladıktan sonra onların bin yıldır benimsedikleri vejetaryenliği Hint-
lilerin sahip oldukları nezaketin bir açıklaması olarak gördüğünü belirtir. Aydınlanma’nın 
bu büyük yazarı, Don Kişot’un şövalyelik hakkında sahip olduğundan daha fazla sayıda 
tıp kitabına sahip olmakla övünmektedir. Yaptığı araştırmalar sonucu vejetaryen diyetin 
sağlık için yararlı olduğuna ikna da olmuştur. Bu tür beslenme şeklinin felsefi yönünü 
ise “insani bir doktrin” olarak nitelemiştir25. Şüphesiz ki bu ifadede yer alan insaniliğin 
“insani kesim” ifadesinde sözü geçenden farklı bir anlam taşıdığını tahmin edebiliriz. 
Voltaire bu beslenme şeklini bizi benzerlerimizi yemekten alıkoyan takdire şayan bir dü-
şünce olarak kabul ettiğini de belirtir. 

Voltaire de tıpkı Montaigne gibi zamanının çok ötesinde bir açık fikirlilikle, hisleri ve 
duyguları olan canlılara acı vermeme ilkesinden hareketle 20. yüzyılda ortaya çıkan an-
titürcülük kavramını haber verir gibidir.  Hayvan yemenin etrafında oluşturulan ve tarihi 
doğallaştıran bakış hedefindedir. Ona göre hayvan iddia edildiği gibi insan için doğal bir 
besin değildir. İnsan “cılız dişleri” ve “zayıf midesi” ile “bir aşçının sanatı olmadan bir 
tavuğu sindiremezdi” der26. Ayrıca tarihsel sıralamaya göre mutlaka bir zamanlar insanlar 
da vahşi hayvanlara yem olduğundan insanın da kaplanlar ve ayılar tarafından yenilmek 
üzere yaratılmadığını kim söyleyebilir? Ardından da “Değil mi ki bazı milletler bu vahşet-
ten kaçınabiliyor, şüphesiz ki koyunlar pişirilip yenmek için yaratılmamışlardır”27 diyerek 
bunun bir tercih olduğunun altını çizer. 

Montaigne’le diğer bir ortak noktası ise yaradılışın zirvesi ve merkezi olduğumuzu 
bir sanrı olarak kabul etmesidir.  İnsanmerkezci görüşü O da açıkça hayali olarak niteler. 
Voltaire’e göre bu, din adamlarının hayvanları istediğimiz gibi kullanmamız için icat etti-
ği bir düşüncedir28: “Hayvanlar bizimle aynı yetilere sahiptir. Bizler gibi organize olurlar, 
hayata bizler gibi gelir ve bizler gibi hayattan geçip giderler. Bizler gibi hareket etmeye 
başlarlar ve iletişim kurarlar. Duygu ve hisleri, fikirleri ve hafızaları vardır”. 

1763’te o dönem için eleştirmenlerin onayını alamayan Le Dialogue du capon et de 
la poularde’ı yayınlar. Tuhaf bulunan bu hikâye Kilise’ye bir eleştiri olduğu kadar, hay-
vanlara uygulanan şiddete dair de bir sorgulamadır. Bu eserinde normları hedef alan şu 
sözleri dikkat çeker: “İnsanlar yapma alışkanlığı içinde oldukları şeylerden hiçbir zaman 
pişmanlık duymazlar”29. 
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Descartes’ın hayvanı nesneleştiren makine hayvan teorisine Denis Diderot da şu söz-
lerle yanıt verir: 

Evren, her şeyin öylesine birbirine bağlı olduğu ve varlıkların ayırt edilemez dere-
celerde birbirlerinin üst ve altında yer aldığı tek bir makinedir ki zincirde boşluk 
yoktur (…), bu şekilde ifade edilmesine olanak tanınırsa, hayvanlığın başladığı ve 
bittiği iki sınırı saptamak bizim için çok zor olacaktır30. 

Ne var ki Diderot, aldığı eleştirilerden sonra hayvanla insan duygusu arasında yalnız-
ca bir derece farkı olduğu fikrinden geri adım atar gibidir. 

Jean-Jacques Rousseau ise İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı adlı eserinde 
hayvan ve insanda bulunan ortak doğanın ve insanın onlara yönelik ödevinin altını çizer31: 

Öyle görünüyor ki benzerime hiçbir acı çektirmemekle yükümlüysem bu onun akıl 
yürüten bir varlık olmasından daha çok, insan ve hayvanda ortak bir özellik olarak 
bulunan ve ötekine en azından gereksiz yere kötü muamele edilmeme hakkını veren 
hissedebilme kapasitesine sahip bir varlık olmasındandır. 

Rousseau’nun acının evrenselliğine dair bu düşüncelerinin sınırları Emile Zola tara-
fından his ve duyguların evrenselliği olarak genişletilecektir. Zola Le Figaro için yazdığı 
1896 tarihli yazıda hayvanlarla ilgili görüşlerini insani bir duygusal sorgulamanın merke-
zinde değerlendirir ve şu soruyu sorar32: 

Neden bir hayvanın acısı beni böylesine üzüyor? Neden kışın, gecenin ortasında 
beni yatağımdan kalkarak kedimin suyu olduğundan emin olma noktasına getire-
cek kadar hayvanların acı çekmesi fikrine katlanamıyorum? Neden tüm hayvanlar 
benim küçük akrabalarım, neden sadece onları düşünmek bile içimi merhamet, hoş-
görü ve şefkatle dolduruyor?.

Zola aynı yazıda şöyle devam eder: 

Hayvanların henüz bir vatanı yok. Henüz Alman köpekleri, İtalyan köpekleri ve 
Fransız köpekleri yok. Sadece nerede olursanız olun sopayla vurulduğunda acı çe-
ken köpekler var. Öyleyse tüm uluslar olarak hayvanlara olan sevgimizi kabul et-
mekle işe başlayamaz mıyız? Belki de bu evrensel hayvan sevgisinden yola çıkarak, 
sınırları aşan evrensel insan sevgisine ulaşabiliriz.

Zola’nın bu sözleri bağlantılılıkları ortaya koymak açısından önemlidir. İlk bakışta 
bir ütopya hayali gibi görünen bu sözler bağlantılılıklara ışık tutması bakımından öngö-
rüsü yüksek bir bakış açısını yansıtır. Sevginin evrenselliğini ortaya koyduğu gibi acının 
da evrenselliğini ve ilişkiselliğini yansıtır. Hayvanların hisleri ve duyguları olan canlılar 
olduğu kabulünden yola çıkarsak bir toplumsal grubun akıl almaz acılara maruz kaldığı 
bir sistemde acıların da sirayet edeceği unutulmamalıdır. Fransız antitürcü gazeteci ve 
yazar Aymeric Caron’un dediği gibi: “(...) Her türden şiddet birbiriyle bağlantılıdır; kö-
tülüğe olan eğilimleri aynı kökten beslenir”33. Bu sözler Morin’in aktardığı, 16. yüzyılda 
yaşamış din adamı Bartolomé de Las Casas’ın kendi çağdaşlarını yerlilerin de bir ruha sa-
hip olduğuna inandırmaya çalıştığı hikâyeyi akla getirir34. Yerlilerin hissedebildiği inkâr 
edilebilmiş ve onlar da bir zamanlar ekonomik kaygılarla kullanılmışlardır. Morin bizleri 
tekrar eden bu hikâyeleri ve bağlantılılıkları, ilişkisellikleri düşündükten sonra hümanist 
yolları yeniden icat etmeye davet etmektedir35.
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Sonuç 
Çalışmamızda bilimsel verilerle desteklenen ve ekolojik yıkımın zorunlu kıldığı yeni 

bir dünya düzeni için gerekli olan ekolojikleşmiş bakışı çerçevelendirebilecek “sentien-
ce” kavramını ele aldık. 

İçinde bulunduğumuz ekolojik yıkım süreci şüphesiz ki hayvanları hisleri ve duygu-
ları olan canlılar olarak göreceğimiz ve bunun ötesinde toplumsal organizasyonlarımızı 
da bu bilgiye göre şekillendireceğimiz bir anlayışı zorunlu kılmaktadır. Bu da Morin’in 
bahsettiği türden farklı disiplinlerin işbirliği sayesinde ve nesnel verilerden hareket eden 
bir değerler sistemi yaratmakla mümkündür. 

Bu çalışmada yararlanılan düşünürlerin tekrar icat edilecek bir evrensel değerler bü-
tünü için sağlayacakları katkı açıktır. Bahsi geçen düşünürlerin insanı merkezde ya da en 
tepede görmeyen hem gerçekçi hem de ufuk açıcı bakış açısını yüzlerce yıl önce, henüz 
bir ekolojik zorunluluk söz konusu değilken benimsemeleriyle bu düşüncemizin daha da 
sağlamlaştığı söylenebilir. Çünkü ekolojik yıkımdan geri dönüşün el koyduklarımızı geri 
vermeyi seçebilmeyi gerektiren, kapsayıcı bir hümanist bakış ile mümkün olduğu açıktır.

Dünyanın sessiz bir kümelenme içinde olduğu söylenebilir. Bu kümelenme, bir yan-
da bizi kapsayan canlı yaşama bakışımızda yaşanacak bir dönüşümün tüm sistemleri et-
kileyeceği ve insanın gezegende hayatta kalmasının bu dönüşüme bağlı olduğu gerçeğine 
göre ekonomik ve toplumsal organizasyonlarını ve bunların temelleneceği yeni kavram-
ları üretenler, diğer yandaysa bu yeni kavramlarla ve kurallarla şekillenecek yeni dünyaya 
uyum sağlayacak olanlar arasında gerçekleşmektedir.
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