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Beslenme Çeşitleri ve Vejetaryenlik 

   Çatı’da yemek yerken etrafınızda çöpe atılmak üzere toplanan dopdolu 

tabaklar gördünüz değil mi? Hatta belki de siz bıraktınız böyle tabaklar! Peki, bu 

tabaklardaki “çöp”leri birilerinin yediğini, bu şekilde hem gittikçe artan tüketim 

çılgınlığına bir tepki gösterildiğini hem de kapitalist döngünün bir yerinden 

kırılmaya çalışıldığını düşünmüş müydünüz? 

   Bunu sadece Çatı’da yaptıklarını düşünmüyorsunuz elbette, değil mi? Sokağa 

çöp olarak atılmış bir masa, bir ayakkabı veya bir ceket düşünün. Daha da 

ileriye gidin ve semt pazarlarındaki, yere düştüğü için çöp olan, eğilip almak 

yerine ayağınızla bir kenara ittiğiniz bir portakalı bir limonu düşünün. Son 

kullanma tarihi bir gün geçtiği için Migros’ta çöpe atılan sütleri, teneke kutusu 

zarar gördüğü için çöpe atılan biraları veya mağazanın “estetik standartlarına” 

uymadığı gerekçesiyle yere bile düşmeden çöpe atılan bir domatesi düşünün! 

İşte bunlardan rahatsız olan, yeryüzündeki kaynakların kullanımıiçin rekabet 

etmek yerine paylaşmayı öneren, mevcut ekonomik sistemde bir köle olarak hem 

kendimize hem çevremize verdiğimiz zararı azaltmak için tüketimden vazgeçen ve 

kendine İngilizcedeki “özgür” ve “bedava” anlamına gelen “free” ve “hayvansal 

gıdaları tüketmeyen” yaklaşımı anlatan “vegan” kelimelerinin bir araya 

gelmesiyle oluşan freegan adını veren insanlar var. 

   Milka’nın reklamlarındaki tatlı inekleri hayal edelim mi şimdi? Morlu beyazlı, 

tatlış mı tatlış inekler değil mi? Peki gerçekten de reklamlarda betimlendiği gibi 

mutlu mu bu tatlış inekler? 

   Yoksa süt veren ineklerin daha da, daha da ve daha da fazla süt vermeleri için 

her birinin vajinasına montelenmiş olan; onları, ölene kadar döllemeye yarayan 

kocaman demir aletler takılı olarak mı yaşamak zorunda kalıyorlar? Sindirim 

sürelerinin uzunluğu bile öylesine rahatsız ediyor ki bu insanları, ineklerin uzun 

sindirim sürelerini beklemek yerine, doğrudan midelerine açtıkları bir delikten 

besliyorlar onları. Peki, sizce hangisi o reklamlardaki yeşil çimlere hayatında bir 

kere bile olsun basma şansına erişmiştir? Cevabınız hiçbiri değilse yanlış cevap 

vermiş oldunuz. 

 



3 

 

   İşte bu noktada, hayvanların her türlü sömürüsüne karşı olan insanlar var ve 

kendilerine “vegan” diyorlar. The Vegan Society'nin kurucularından olan Donald 

Waton veganlığı şu şekilde tanımlıyor: “Veganlık hayvanlar âlemine dair sömürü 

ve zulmün tüm biçimlerini dışlamanın ve yaşamı gözetmenin yoludur. 

   Et, balık, kümes hayvanı, yumurta, bal, hayvansal süt ve türevlerini dışlayıp 

bitkiler âleminin ürünleriyle yaşamayı ve tamamen ya da kısmen hayvanlardan 

üretilen tüm ticari malların alternatiflerini kullanmak şeklinde pratiğe dökülür.” 

   Vejetaryenlik dinsel, ahlaki veya beslenmeye ilişkin nedenlere dayanabilir. 

Vejetaryenlerin çoğu hayvansal maddelerden yapılan ya da hayvanlarda 

denendiğini bildikleri temizlik ve güzellik ürünlerini de kullanmazlar. Bazı 

insanlar hayvanları yemek için beslemenin ve öldürmenin yanlış olduğunu 

düşünürler ve bundan dolayı et yemezler. Öte yandan, etsiz beslenmenin daha 

sağlıklı olduğu gerekçesiyle etyemez olanlar da vardır. Vejetaryenlik kendi 

içerisinde de çeşitli sınıflandırmalar içerir. 

Başlıcaları: 

-Pesketaryen (balık yiyebilen), 

-Lakto-Ovo Vejetaryen (yumurta ve süt ve süt ürünleri tüketen), 

-Lakto Vejetaryenler (yumurta tüketmeyen yalnızca süt ve süt ürünleri yiyen ), 

-Ovo Vejetaryenlerdir (süt ve süt ürünleri tüketmeyen ama yumurta yiyen). 
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EARTHLINGS: İNCELEME 

  Earthlings için insanoğlunun aslında ne kadar türcü bir bakış açısıyla 

yaşamını sürdürdüğünü ve hayvanları bazen masum bazen de acımasızca nasıl 

sahiplendiğimizi gösteren izlediğim en iyi belgesel diyebilirim. Eğer aklınızda bir 

hayvan belgeseli izlemek varsa eminim ki bu onlardan çok farklı. Çünkü bu bel-

gesel insanın dünyaya olan tahakkümünü en iyi şekilde gözler önüne sermiştir. 

Belgeselin sadece bir vahşet anlatmadığını da özellikle eklemek isterim. Belgesel 

bize aslında farkında olmadan bilincimizin hayvanları nasıl kategorizeleştirdiğini 

göstermede harika bir fırsat sunuyor. Bizim kedi ve ineğe farklı bakış açısı 

geliştirmemizi sağlayan kültürel normu adeta yıkıyor ve bu anlamda iştahımızı 

kapasa da kesinlikle kafamızı açıyor. Kelime anlamı olarak dünya üzerinde 

yaşayan canlılar anlamına gelen earthlings, bütün canlı varlıkların eşitliğini 

vurgular.  

  Belgeselde insanın canlılarla olan etkileşimi „evcil hayvanlar‟, „yemek‟, „giysi‟, „eğlence‟, 

„bilimsel araştırma‟ olarak beş alt bölüme ayrılarak incelenmiş. Eğlence bölümü bana 

kalırsa en çok farkındalık yaratan kısmı. Hayvanlar sırf eğlenmemiz için çok uzak 
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kilometrelerden getirilip hayvanat bahçelerine, sirklere yerleştiriliyor. Sirklerde 

çeşitli koşullama yöntemleriyle eğitilen hayvanların maruz bırakıldıkları du-

rumlar, spor ve kumar için de hayvanlara uygulananlar bence herkesin düşün-

mesi gereken bir konu. Endüstrinin işin içinde en fazla olduğu bölüm ise şüphe-

siz yemek bölümü. Hangisinin daha büyük boy olduğuna bakarak aldığımız fast 

food ürünleriyle aslında bize yediğimizin bir canlı unuttuğunu unutturmak 

adına birden fazla şekle giriyor ve gerçekleri düşünmekten bizi alıkoyuyor. Yed-

iğimiz etten, hayvanın beslendiği yeme kadar bu süreç arkasında büyük bir 

mekanizmayı barındırıyor. Giysi bölümü üstümüze giydiğimiz derilerin, kürklerin 

bir canlının hayatına karşılık geldiği hatırlatılıyor. Hem de bir türün, kendini on-

dan daha üstün gören başka bir türe giysi oluncaya kadar geçirdiği süreci açık 

bir şekilde görmemizi sağlıyor. Evcil hayvanlar bölümünde bize arkadaşlık yap-

maları için satın aldığımız hayvanların petshopa gelene kadar yaşadıkları ve 

oraya gelemeyenlerin yaşadıkları anlatılıyor. Sokakta yaşayanların, barınaklarda 

yaşayanların, köpek fabrikalarındakilerin durumlarının pek farklı olmadığını, 

koşullarının kötü olduğunu ve hayvanların her yerde insanın acımasızlığıyla 

karşılaştığını anlıyoruz. Bilim insanları tarafından askeri araştırmalarda ve tıbbi 

deneylerde kullanılan hayvanların deneylerden sonra fiziksel ve psikolojik olarak 

nasıl etkilendiklerini ve ilerisinde nasıl öldüklerini görünce etik konusunu tekrar 

düşündürüyor. 

   Büyük bir sektörle karşı karşıya olduğumuzu gösteren belgesel bundan sonra 

hayatımızı farklı bir şekilde şekillendirmemiz ve insan merkezci düşünmememiz 

için bütün olanakları sağlıyor. Eminim ki bu belgeselden sonra kuzenlerinize 

değişik bir gün yaşatmak adına onları hayvanat bahçesine götürüp ardından 

hamburger yemeye gitmeyeceksiniz. Kişisel zevklerimiz için bizimle yaşamaya 

veya bizim için ölmeye mahkum ettiğimiz hayvanların doğal ortamlarında endüs-

trileşmeden özgürce yaşayabileceği günlere inanarak…  

   Hoşçakalın… 
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ETÇİL BESLENME SADECE İNEĞE Mİ ZARAR? 

   Günümüzde, hayvanlar etleri için, derileri ya da kürkleri için, ya da deneylerde 

kullanılmak için yetiştiriliyor, besleniliyor ve öldürülüyor. Ve bütün bu süreç, gerçek 

anlamda planlı bir şekilde ilerliyor. Hali hazırdaki iktisadi sistemin de etkisiyle, 

hayvancılık ve (insan dışı) hayvanları metalaştıran bütün bu işlemler büyük bir düzen 

içerisinde gerçekleştiriliyor: Hayvan Endüstrisi.  

   Hayvanların mal olarak kullanıldığı bütün bu eylemler ekolojiyi, hayvanlar üzerinden 

dolaylı yoldan olduğu kadar, doğrudan da etkiliyor. Bu zararların içerisinde en büyük 

bölüm de et endüstrisinden kaynaklı.  

   Milyarlarca insanın düzenli şekilde temiz suya erişemediği, 1 milyara yakın insanın 

da temiz suya hiçbir erişiminin olmadığı, bu zamanlarda; temiz su kaynaklarının ciddi 

bir kısmı et endüstrisi için kullanılmakta. Sadece Amerika'daki suyun yarısı 

hayvancılık faaliyetleri için tüketiliyor. 1 kg et üretimi için, yem üretimi ulaşım gibi 

kalemler de hesaba katıldığında 100.000 litre civarında su harcanıyor. Ve bu esnada 

190 metrekare alan kullanılıyor. 1 kg için soya için ise; 9000 litre su, ve 16 metrekare 

alan gerekiyor. Yani etcil beslenme, ciddi anlamda bir su sarfiyatı anlamına geliyor. Ve 

bu beslenme biçimi tüm dünyaya uygulanabilir de değil. Yine Amerika'da kişi başı yılda 

935 kg et tüketiliyor. Sadece Çin'de de benzer miktarda et tüketilebilmesi için, dü-

nyanın 2/3 ünün hayvan yemi ekimine ayrılması gerekir. Bunun tüm dünyaya uyar-

lanması ise, 2 dünyanın tamamına hayvan yemi ekmek anlamına gelir. 

   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 'nün da dahil olduğu birçok kuruluş hayvan yetiştiri-

ciliğinin ve et üretiminin, küresel iklim değilikliğinin en önemli sebeplerinden biri 

olduğunu bildiriyor. Verilere göre, enerji üretiminden sonra küresel iklim değişikliğinde 

en çok pay hayvancılığa ait. Araçların etkisi ise 3. sırada kalıyor. Birleşmiş Milletler ra-

porlarına göre hayvan endüstrisi sera gazı emisyonunun %18‟inden sorumlu. Bu tüm 

ulaşım sektöründen %40 daha fazla karbon salınımı anlamına geliyor.  

   Hayvan endüstrisi; toprak kullanımı, su sarfiyatı, ve sera gazı salınımı haricinde, 

kirliliğe de sebep olmakta. Hayvancılık faaliyetleri, her saniye 10.000 lerce ton atık 

oluşmasına sebep oluyor. Bu da aşağı yukarı, insanın doğrudan çıkardığı atığın 2-3 

misline denk. Her saniye toprağın soğurabileceğinden çok daha fazla atık ortaya çıkıyor 

ve bu durum; su ve toprak kalitesini gün be gün düşürüyor. 
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   Etçil beslenme, başka hayvanları öldürüp yemek anlamına geldiği gibi; 

bir yandan da yaşamın devamı için elzem olan: havaya, suya, toprağa da geri 

dönülemez zararlar vermekte. Bu sonuçların geleceği şimdiden berrak bir 

şekilde görülüyor da olsa; sonuçlar ortaya çıkmaya başlayıp da bu durumdan 

doğrudan etkilenilmeden harekete geçilmeyeceğe benziyor. Hayvan 

endüstrisinin ekolojiye olan etkisinin tezahürü belki yarın ortaya çıkacak, 

ama “kesim” hayvanları için sonuç çoktandır aynı: ÖLÜM 

TAHAKKÜM BİR BÜTÜNDÜR, BÖLÜNEMEZ 
   Hiçbir sömürü birbinden ayrı düşünelemez. Tıpkı şiddetin envai 

çeşidinin birbirini doğurduğu, desteklediği ve meşrulaştırdığı gibi. Her yıl 
öldürülen binlerce kadın ile her yıl öldürülen milyonlarca hayvan arasında 

sizce de bir bağlantı yok mu ? Beyazların kendilerinden daha aşağı 
gördüğü “renkli” ırkları sömürmesi ile insanın kendin daha “aşağı” 

gördüğü hayvanlar arasındaki ilişki birbirini temellendiren bir sarmala dö-

nüşmüyor mu ? 

   İnsan eline ilk tahta parçasını aldığı an bir yol ayrımda buldu kendini 
aslında. O güne kadar doğada doğayla iç içe yaşayan insan bu durumu 

sürdürmek yahut tahakkğm kurmak arasında bir seçim yapmak zorun-
daydı. Ve de insan tahakküm kurmayı seçti. Her şeyin efendisi, hakimi 

olmak için çabalamayı. Kendimizden başka farklı olan her şey üzerinde 
tahakküm kurmaya giriştik. Hayvanaların, farklı kabiledeki insanların, 

farklı ırkların, kısacası içindeki her şeyle tüm doğanın üzerinde izimizi 

değil damgamızı bıraktık. 

   Şimdi bu tahakkümü sorgulamadan kendi elimizle kurduğumuz hiçbir 
sömürüyü ortadan kaldıramayız. Evet, belki en son kurduğumuz 

tahakkümdür en kolay kaldırılabilecek olan. Ve fakat o son tahakkümü de 
ilk kurduğumuz tahakküm üzerinden temellendirmedik mi? Dolayısıyla 

başladığımız yere geri dönmek dışında bir seçeneğimiz yok. Hiçbir sömürü 

birbirnden ayrı düşünelemez. 

   Bizler varolan sömürüyü meşru kabul ettik her zaman. Onu sorgulamak 
bir yana, onu görmezden geldik. Dilimizi böyle şekillendimiyor muyuz? 

Kadına yönelik şiddeti kullandığımız dille meşrulaştırıyor, bizden aşağı bir 
yaşam formu olarak gördüğümüz hayvanların bu özelleğini sık sık 

tekrarlıyoruz. Günlük hayatta küfürleri kadınlar üzerinden, hakaretleri 
hayvanlar üzerinden şekillendirirken her dakika öldürülen 59.710 canlıyı 

kurtarmak mümkün değildir. 

   

   Bir hayvanı canlı bir tür değil sadece gıda, et olarak algılayan bir 
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erkek, bir kadını da ancak bir cinsellik ögesi olarak görüyor. Bu iki durum sürekli 

birbirini yeniden üretiyor. Kadını belli bir şekle, görüntüye hapseden bu erkek ege-

men sistemin kökü hayvanları gıda formuna hapseden türcü sisteme uzanıyor. Her 

iki sömürü de aynı insan aklından ve kolundan çıkmadır. İkisi birden sorgu-

lanmadıkça hiçbirisi yıkılmayacaktır. Araçsal aklını kullanıp tahakküm gereçlerini 

üreten insanın artık aklını bu tahakküme son vermek için çalıştırmalıdır. Eline ilk 

tahta parçasını aldığı o sapağa geri dönmeli ve bu sefer diğer yolu seçmek zorun-

dadır. 

   İnsanlık bilmelidir ki kendi elleriyle kurduğu sömürü çarklarını parçalamadıkça 

özgürlük kavramı içi boş bir kelimeden başka bir şey değildir. Beyaz ırkın “renkli” 

rklar üzerindeki tahakkümü, erkeğin kadın üzerindeki tahakkümü, bujuvazinin 

proleterya üzerindeki, insanın hayvanlar üzerindeki tahakkümü.... Bu listeyi uzat-

mak da, bu listeyi ortadan kaldırmak da insanın seçeceği yöne bağlıdır, o tahta 

parçasını elimize ilk aldığımız âna geri dönüp dönmeyeceğimize. 

   Kadın Hareketi ilk başladığında kadın hakları aktivistleriyle “Kadınlara istedikleri 

hakları verirsek tavuklara, sığırlara da vermemiz gerekir.” diye alay edenler aslında 

bir hakikati bize gösterdiler. Kadını kendinden fiziksel olarak daha güçsüz diye 

ezen erkek, aynı gerekçelerle ezdiği hayvanların da hakkını tanıma yoluna girecekti 

kadın hareketi istediği mesafeyi kattetiği zaman. Hayvanların özgürleşmesi in-

sanlığın özgürleşmesinin en elzem şartıdır. Kulun kula kulluğuna son diyenler 

hayvan üzerindeki tahkkümü görmezden gelirse insan üzerinde fiziksel yahut mali 

güce sahip olanların tekrar bir sömürü çarkını işletip işletmeyeceğinden emin 

olamaz. O vakit biz sadece sömrünün bir çeşidini bir süreliğine bertaraf etmiş 

oluruz fakat sömürünün sebepleri ve sömürünün başka türler üzerindeki varlığı 

hala varlığını sürdürür.  

   Tahakkümü yeryüzünden silmek için herkesin yapabileceği bir şeyler var. 

Tahakkümü kullandığın dil ile meşrulaştırma! Gıda diye yediğinin bir canlı 

olduğunu unutma! varolan tüm sömürüler bir bütündür öyleyse mücadele de bir 

bütün olmalı. Sömürünün her türlüsüne karşı mücadele et ! Unutma: 

“Hayvanlığın özgürleşmesi insalığın da özgürleşmesi olacaktır !” 
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HAYVAN DENEYLERİ 
 

   Dirikesim de dahil olmak üzere, hayvanlar üzerinde çeşitli amaçlarla yapılan 

çeşitli deneyler, 10 yıllardır “modern toplum”umuzun uyguladığı ve göz yum-

duğu; adeta normalleşmiş bir gerçek. Gerekli görebileceğimiz ilaç endüstrisinin 

yanında, kozmetikten deterjana, hatta sapkın denilebilecek psikolojik deneylere 

kadar geniş bir spectrumda, hayvanlar işkenceye uğratılıyor. 

   Peki bu “işkence” ne kadar gerekli? Bunun olmaması durumunda neler 

olabilirdi? Ya da alternatifi var mıdır? Alternatifi yoksa da insanoğlunun ih-

tiyaçları için, diğer hayvan türlerinin zulme uğratılması ne kadar etik? 

   Hayvan deneylerinin gerekli görülmesindeki en savunulabilir argumanla 

başlayalım. İlaç endüstrisi. Yani sağlık. Basit bir nezle ilacı ya da ağrı kesiciden, 

kuvvetli antibiyotiklere ya da genetik hastalıkları kontrol altında tutan ilaçlara 

kadar farklı ihtiyaçlara yönelik çok sayıda ilaç var. Peki bir ilaç nasıl çıkar 

piyasaya? 

   Bir ilaç keşfedildikten sonra, preklinik dönemde labaratuar ortamında ve ya-

pay koşullarda çalışılır. Bu esnada da hayvanlar üzerinde denenirler. Klinik dö-

nem denilen dönemde ise, gönüllü hastalar ya da sağlıklı insanlar üzerinde 

tekrar denenir. Yani hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, insanların deneylerde 

kullanılmaması için getirilmiş bir çözüm değildir. 

   Buna karşı kullanılabilecek en basit arguman ise şudur: Alexander Flemming 

penisilini ilk bulduğunda, labaratuar ortamında olumlu sonuçlar almış ve 

tavşanlar üzerinde denemişti. Ne yazık kı, denek olarak kullanılan tavşanlarda 

olumlu sonuç alamamış, ve keşfinin başarısızlıkla sonuçlandığı kanaatine 

varmıştı. Ta ki yıllar sonra ölüm döşeğindeki bir hastası için son çare olarak eski 

buluşunu denemeyi akıl edene kadar. Hasta iyileşti. Çünkü tavşanda alınan 

sonuç aslında pek de bir şey ifade etmiyordu. Yani insan dışı hayvan üzerinde 

yaptığı deneyin sonucuna göre hareket etseydi, penisilin icat edilmemiş olacaktı. 

   Tavşanda penisilinin etkili olmamasının sebebi yıllar sonar öğrenildiği üzere, 

tavşanın vücudunun penisilini hızla dışarı atıyor olmasıydı. Yani ilaç etki edemeden 

önce idrarla atılıyordu. Fare ya da guinea pig (kobay deniliyor bu hayvana türkçede 

ne yazık ki) üzerinde yapılmış olsa idi bu deney, yine başarısız olacaktı. Zira pe-

nisilin, farede ve guinea pig'de etkili olmayacağı gibi öldürücü olacaktı. 
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   Flemming yıllar sonra öğrencilerine şunu söyleyecekti: “Bugünkü hayvan 

deneylerinin 1940'larda olmaması nasıl bir talihtir ki, bu testler o yıllarda olsaydı 

penisilin asla lisans alamazdı ve antibiyotik alanı asla ortaya çıkamazdı” . 

   Benzer şekilde çocuk felci aşısı da hayvan deneylerinin çuvalladığı başka bir 

alandı. 1934 yılında maymun dokusu üzerinden hazırlanan aşılar, 12 paralize 

vak'asına 6 ölüme sebep oluyor. Yine 1937 yılında, maymunlar üzerinde yapılan 

çalışmaların diğer bir sonucu da, ilacın uygulandığı çocukların koku alma 

duyularını kaybetmelerinden başka bir etki yapamıyor. Daha nice yanlış 

çabalardan sonra, otopsi verileri ve insan dokusu üzerinde yapılan çalışmalar 

sonrasında nihayet 1954 yılında aşı keşfediliyor. 1912 yılında üzerine 

çalışmaların başladığı çocuk felci (polio) hayvan deneylerinin yanlış yol 

göstermesinin kaybettirdiği zaman sonucunda tam 42 yılda tedavi edilebilir bir 

hastalık halini alabiliyor. Benzer örnekler oldukça fazla... 

-İnsanlarda görülen hastalıkların %98'i diğer hayvan türlerinde görülmüyor 

-Fareler, insanlarda kansere sebep olan faktörlerin belirlenmesinde %37 etkili. 

Yazı tura atmak daha ahlaki ve etkili bir sonuç olurdu. 

-Hayvan deneylerinin sonuçlarına göre, limon suyu öldürücü. Arsenik ve 

baldıran otu ise güvenli. 

-Bugüne dek piyasaya 200.000'in üzerinde ilaç sürüldü, birçoğu ise halen 

piyasada. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise, sadece 240 ilaç “gerekli”. 

-Bugüne dek hayvan deneylerinde güvenli çıkan 1000'lerce ilaç, insan sağlığı 

üzerine olumsuz etkileri yüzünden yasaklandı. 

-Asprin, insülin, penisilin de dahil olmak üzere birçok ilaç ya da tedavi hayvan 

deneylerinden kaldı. Hayvan deneylerinin sonuçlarına göre hareket edilseydi, bu 

tedaviler olmayacaktı. 

-Morfin insanı uyuturken, kedileri heyecanlandırıyor. 

-Hayvan deneylerinden geçen ilaçların %95'i, işe yaramadığından ya da zararlı 

olduğundan ötürü ıskartaya çıkarıldı. 

-Dünya genelinde her 22 saniyede bir hayvan labaratuarlarda ölüyor. 

-By pass kalp ameliyatları, köpekler üzerinde işe yaramadığı için yıllar boyunca 

bekletildi. 

Bu veriler içinde belki de en önemlisi, hayvan deneylerinin %37'sinin doğru 

yönlendiriyor olması. 



 

   Hayvan deneylerinin günümüzde hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Hayvan den-

eylerinin işe yaramadığı anlaşılana kadar oluşmuş olan kuralların, hayvanların 

yaşam haklarının hiçe sayılarak devam ettirilmesinden ibarettir. Peter Singer'ın 

Hayvan Özgürleşmesi kitabına bir göz gezdirerek de görülebileceği üzere, 

hayvan deneyleri sektörleşmiş ve dayatılmaktadır. Hiçbir yere varamayacak, 

varmaya da niyeti olmayan araştırmalar için bütçe almaktan, bu bütçelerle 

hayvanların birer meyveymişcesine yetiştirlip satıldığı şirketlerden hayvan 

almak, ve bunun adına bilim demekten ibarettir. 

   Benzer şekilde psikoloji alanında yapılan anlamsız ve zalimlikten ibaret 

çalışmalardan, ya da kozmetik deterjan ürünlerinin hayvanlar üzerinde denen-

mesinden bahsetmek de mümkün. Google'a “draize eye test” yazarak görüle-

bilecek, ve daha ziyade tavşanlar üzerinde yapılan bir test, en temel örnek olur. 

Şampuandan tutun da yüzey temizleyicisine kadar, her türlü kimyasal tavşan-

ların gözlerine sıkılıyor. Hayır bu basit bir psikopatlık değil. Ciddi bir yo-

zlaşmışlığın tezahürü. Bir deterjanı özümüze sürmememiz gerektiğini her farklı 

marka ve cinste tekrar tekrar deniyorlar. Çünkü bu standartlaşmış durumda. 

Bu testi yapılıyor olması ise şirketler için bir öğünç kaynağı.  

  Psikolojik deneyler ise, zaten birçok insanın o ya da bu şekilde duyduğu; 

gönüllü insanlarla yapıldığında bile ciddi anlamda zalimlikle ilerleyen çalışma-

lar. Bunun bir de, bir hayvana zorla yaptırılıyor olması, hatta bu hayvanın bu 

uğurda “üretiliyor” olması ciddi bir ahlaksızlıklık değilse nedir? Yıllar önce, şu 

an 

hatırlamadığım bir kaynakta okuduğum bir deney vardı. Yavru maymunlar 

üzerinde anne sevgisi üzerine yapılan bir deney. Yavru maymuna, robotik anne 

maymun tarafından çeşitli dozlarda işkence ediliyor ve bebek maymunun her 

defasında annesi olarak bildiği robot şeytana gidişi gözleniyordu. Anneye olan 

güven duygusunu bu şekilde ölçerken kaç yavru maymuna işkence edildiği 

aklımda kalan bir detay değil, ama robot annesi tarafından öldürülene kadar, 

her acı çektiğinde o annesine döndüğü aklımda kalan bir detay 
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   Dr. Robert. J. White'ın muhteşem planıyla kapanışı yapmak iyi olur 

sanıyorum. Kendisi Amerika'nın önce gelen beyin cerrahlarından bir tanesi idi. 

Yaptığı çalışmalar arasında da muhtemelen en ilginci, kafa nakliydi. Evet kafa 

nakli. Dr. White, maymunlar arasında kafa nakli deneyleri yaparken çokca acıya 

ve ızdıraba sebep olmuş bir bilim adamıdır. Bir maymunun kafasının diğerine 

nakletme projesi, ilk başlarda çok başarısız giderken; sonraki denemelerinde 

başarıya ulaşmaya başlamıştı. Ama hastalar(maymunlar) acı dolu bir nekahat 

döneminden sonra, doktorların elinden ölüm tarafından kurtarılıyorlardı. 

Resim: Kafa nakli şeması 

    

    Çok derin ve her alt başlığı saatlerce anlatılabilecek bir konu hayvan 

deneyleri. Bu yazıda, özetleyebildiğim kadarıyla; ilaç sektörü için, 

araştırma için, kozmetik ve deterjan sektörleri için türdeşlerimize yapılan 

zulümleri; ve aslında ne kadar gereksiz olduğunu anlatmaya çalıştım. 

Umuyorum ki, bir gün gelecek ki insanlar diğer hayvan türlerinden o 

kadar da üstün olmadıklarını; onların üzerinde bu denli tahakküm 

kuramayacaklarını öğrenecekler. Ama bu esnada, her 22 saniyede 1 

hayvan laboratuarlarda öldürülmeye devam edecek. 


