


YENİ BİR DÜNYA YENİ BİR İNSAN-LIK
-Dijital Dünya Düzeni, Yapay Zekâ ve İnsanın Durumu-

Salgınla birlikte yaygınlık kazanan ve derinleşen dijital dönüşüm, bundan sonra hayatın her alanında etkisini gösterecek. Artık 
dijital ekranlara ve dijital uygulamalara tam anlamıyla bağımlıyız. Sadece HES kodu uygulaması bile toplumun tüm katmanlarını 
dijitalleşme sürecine taşıdı denilebilir. Artık otobüse binerken, alışveriş merkezlerine girerken, hastanede sağlık hizmeti talep eder-
ken, bir kamu kuruluşunda işlem yaptırırken dijital bir koda ihtiyaç duymaktayız.

Salgın sürecinde kripto sanat yanında ekonomilerin büyük bir çöküş yaşaması sanal paraların gündeme gelmesini hızlandırdı. 
ABD, ekonomisini korumak amacıyla bir nevi dijital kölelik olan ‘Dijital Dolar Cüzdanı Yasası’nı kongreye sundu. FED her zamanki 
hegemonyasını devam ettirmek için dijital doların en büyük rezerv para olmasını istiyor. Rusya, Çin, Almanya ve Fransa dijital 
doların rezerv para olmasını engellemeye çalışıyor. Tüm bunlar on yıllardır süslenip takdim edilen küresel dünya düzeninin özünde 
belli bir zümrenin mutlak hâkimiyetine dayanan küresel dijital diktatörlük düzeni olduğunu gösteriyor. Ayrıca her ülke dijital 
para çıkarırsa bunların karşılığı ne olacak, sorusu şimdilik cevapsız durumda.

Bilgiyi kontrol etme yeteneği, rekabet hâlindeki devletlerin gücünü belirlemede hayati öneme sahip, dünyanın ve hayatın 
nereye evirileceğini veriyi kontrol edenler belirleyecek. Savaşlar artık yalnızca karada, denizde ve havada değil, dijital dünyada da 
yaşanıyor. Konvansiyonel savaş teknolojisi şimdi yerini siber silahlara, siber savaşlara ve insansız savaş araçlarına bırakıyor. Dün-
yada en fazla siber saldırıya uğrayan ülkelerden biri konumundaki Türkiye düzenli bir biçimde hedef alınmaktadır. Siber saldırıların 
önlenmesi, verinin yurt içinde kalması, yüksek hızlı geniş bandın yaygınlaştırılması, kritik uygulamaların yerli imkânlarla geliştiril-
mesi için ülkenin iletişim altyapısını güçlendirecek her türlü teşebbüs devlet teşvikleri ile desteklenmelidir.

Bambaşka bir sanayi devriminin yaşandığına dair güncel anlatılar insanın da artık eskisi gibi olamayacağına inanmamızı istiyor. 
Nano teknoloji, yapay zekâ, bio-genetik gibi alanlarda yürütülen bilimsel çalışmalar insana ve doğaya dair yeni bir sürecin başladığı-
nı haber veriyor. 21. yüzyılda yapay zekânın insan hayatının her alanına nüfuz edeceği öngörülmektedir. Teknolojinin değişmesiyle 
eski kuşaklar, meslekler ve anlayışlar kayboluyor, yeni meslekler, yeni kuşaklar, yeni insan nesli ortaya çıkıyor. Yeni teknolojiler, 
yeni işler, yeni meslekler ortaya çıkaracak, başarılı insanların yeteneklerinin önünü açacak, bu değişim ve dönüşüm bireylere hızla 
yükselme ve güçlenme sağlayacak, ama beraberinde toplumsal sorunları da getirecek. Her altmış saniyede Twitter’da 473 bin 
tweet, Instagram’da 43 bin fotoğraf paylaşılırken Google’da 3 milyonun üzerinde arama yapılıyor. Tüm bu büyük veri akışı mah-
remiyetin işgali olgusunu gündeme getiriyor.

İnsanlık, yapay zekâ diye adlandırılan ve daha önce hiç karşılaşmadığı çok farklı ve yeni bir tecrübe ile karşı karşıya. Aslında 
bunların hepsi bir yaratıcı icat değil, Allah tarafından konulmuş yasaların keşfidirler. Şüphesiz bu keşifler önemsiz değildirler ama 
bir yaratıcı edasına girmenin ve bunlar üzerinden bir hegemoni yürütmenin bir anlamı yoktur. Söz konusu yapay zekâ da sonuçta 
bu kuralın dışında değildir. Çok daha önemlisi insanın zihni ile duygularının derinliği hesaba gelmeyeceği için taklit edilmesi, kop-
yalanması, yönetilmesi, post-hüman teorisyenlerinin kalıplarına sığabilmesi, yapay zekâya aktarılabilmesi imkânsız. Uzaya gitme 
hevesi de bu derinliğin arayışa girdiğinin bir göstergesi... Bu yüzden teknoloji ve dijitalin ontolojik bütünlüğe yerleşmesiyle kurulan 
“insan sonrası” nitelemesi ve yapay zekânın özneleşeceği hayli abartılı. Zira her tür teknik karşısında insan olmanın mümkünlükten 
çıkacağı öngörüsünün geçerliliği insanın tarihi göz önüne alındığında çok da gerçekçi değil. İnsan başka bir hâl alır ama eksik ve 
hatalarından, hastalıklarından, yaşlanmasından, zekâ sorunlarından azade kılınmış post-hüman bir varlık olamaz.

Değerleri yaşatmak ile toplumu dönüştürmeyi karıştırmamak gerekiyor. Herkesin şunu çok iyi anlaması lazım! Dün, tekno-
lojinin yerini tayin edememiş, dolayısıyla kendimizi bir türlü konumlandıramamıştık. Bu gelişim sürecine bağlı olarak bugün de 
elektronik dünyanın ve mesela dijitalleşmenin ve bir yapay zekânın yerini belirleyemiyoruz. Dolayısıyla mesela yaşatmamız gerek-
tiği söylenegelen değerlerin ne olduğu ve nasıl yaşatılabileceği konusunda bir kanaate sahip değiliz. Bu konuda pek çok Batı dışı 
toplum gibi doyum noktasına ulaşılması mümkün görünmeyen bir teknoloji açlığımızın bunda rolü olduğu söylenebilir.

Post-hüman’ın biraz da “mutant”larla anılması, insanın mutantlaşma beklentisi, kadim anlatılardaki “ölüme çare bulma” arzusu 
çağlar aşan yanılgılardan biri esasında. Post-hüman’ın ölüme giden değil ölümden kaçan varlığı anlatması, ikili dünya yerine tekli 
dünyaya eğilim göstermesi, ahiretin varoluşta eksiltili durması çağın genel zihin haritasını sunmakta. Esasında adına post-truth 
(gerçeklik sonrası) ya da post-hümanizm(hümanizm sonrası) diyelim fark etmez… Tüm bu “yeni” gibi görünen ideolojik söylemler, 
insanın nebevi gelenekten yüz çevirmesinin sonucu olan kalp/akıl buhranının ve arayışının tezahürleri şeklinde okunabilir. Şayet 
bu iyi ambalajlı ideolojik icatları referans alarak bugünü daha iyi anlayacağımızı ve yarının tarihini inşa edeceğimizi zannediyorsak, 
ziyadesiyle yanılgı içindeyizdir. Muhlis ve müteyakkız olmayanlar, ambalajın parlaklığı karşısında büyülendiği için, içindeki ürünün 
mahiyetini fark etmekte güçlük çekiyor. Modern uygarlığın en önemli özelliklerinden biri de illüzyon değil midir? 

Günümüzde uygarlığı temsil ettiğine inanan bir avuç elit, çıkarları ve ideolojik inançları doğrultusunda insanı, canlıları kont-
role ve yeniden tasarıma soyunarak ilahlığa özenmektedir. Sanayi sonrası insanı, yeni bir “tür” görülüyordu artık, insanın yeni bir 
aşamaya geçtiği dile getiriliyordu. Görece insan ömrü uzasa, hastalıkların ilaçları ve aşıları bulunsa, hayatımızı kolaylaştıran Fordist 
üretim izafi bolluğu getirse de neticede insan-lık niteliklerini aynen devam ettirebildi. Post-hüman döneminde de yapay zekâya 
benzetilmeye çalışılan insan portresi, Habil-Kabil çatışmasını aşamayacağı için yine yeni yıkımlara yol verecek. 

Bu bakımdan insanlık vahyi bir mesaja dünkünden çok daha muhtaçtır. İnsani değerleriyle yeniden inşası bu mesaja bağlıdır. 
Kur’ân’ın ifadesiyle halis din, hayat pratiklerinden üretilmiş araç-değerlere karşılık yüksek-değerlerin yegâne kaynağıdır. Dünyayı 
sırf kendi araç-değerleriyle götürmek isteyen küresel paganizmin İslâm düşmanlığının sebebi de budur. Tevhidi din bir güç birikimi 
değildir, ama güç birikimlerini çözecek yegâne etkendir.

Son günlerini yaşadığımız Ramazan-ı Şerif’in salih amellerle tamamlanmasını Rabbimizden niyaz ediyor, şimdiden Ramazan 
Bayramı’nızı tebrik ediyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…
Umran 
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  POST-HÜMAN DEĞİL TEKNO-HÜMAN ÇAĞIPOST-HÜMAN DEĞİL TEKNO-HÜMAN ÇAĞI

Dünya her payla!ım 
sava!ında, her çatı!-

ma ortamında oldu"u 
gibi yeni bir Habil-Kabil 
sendromuna girdi; mil-
letler yeniden yeni bir 
payla!ım kavgası veriyor. 
Fakat bu seferki kavga 
yalnız enerji kaynakla-
rının bölü!ümü, yalnız 
do"al kaynakların sömü-
rülmesi üzerine de"il üretileni payla!amama, tü-
ketim ve kazanç kanallarını sahiplenme, ço"alan 
insan daralan yeryüzünü bölü!ememe, kazanım-
ların yok olaca"ı endi!esi ve elbette hem do"adan 
sonuna kadar faydalanırken bir taraftan da do"a-
nın do"asını korumasını istemekten ileri geliyor. 

#nsanlar yeryüzünü üle!ememi!ti hiçbir dö-
nemde fakat bu sefer derin çeli!kiyle beslenen bir 
inatçılık da hüküm sürüyor; geçmi!teki yıkımlar, 
afetler, salgınlar, büyük sava!lar bir !ekilde insa-
nın insan-lık’ını hatırladı"ı süreçleri ifade ediyor-
du. Varlıkken insan olmak, insanken insan-lık du-
rumunu sergilemek ciddi süreçleri gerektirir. En 
eski hayatından rezidans ya!amına kadar geçen 
evrelerin tümü insan üzerine yapılan yorumların 
kategorik, tarihsel kaldı"ının bir göstergesi; çün-
kü insan belki de kendine izafe edilenlerin tümü, 
toplamıdır. #nsan bütünlü"ü içinde ele alınmaktan 
ziyade hâli hazır vaziyetini anlatan vasfıyla de"er-
lendirilir, o yüzden kimileri kimi zaman insandan 
umudunu keserken kimileri ba!ka bir zaman hâlâ 
insanda umutvar oldu"unu ifade eder. 

#nsanı fenomenoloji 
zihnin en saf hâliyle ele 
alır, Heidegger bu fel-
sefenin ortasına do"sa 
bile hocası Husserl’in 
aksine insanı “ili!kisel-
li"i” içinde görür, Lacan 
insanı simgesel düze-
nin, “ba!ka”larının be-
lirledi"ini ifade eder. 
Kur’ân hiçbir zaman 
“saf insan”dan bahset-

mez, Allah’ın kitabı insanın e!re$ mahlûkat do-
"asıyla var edildi"ini ve hep “!eytan” ve “dünya” 
ile imtihan edilerek bir hâllere girdi"ini yani olu! 
sergiledi"ini belirtir; mutlak iyi veya kötü ile de-
"il hadiseler kar!ısında zalim, merhametli, aklını 
kullanmayan gibi nitelemelerle anlatır. Belki yer-
yüzünün !artları, dünyanın do"ası belki her döne-
min kendi imkânları do"rultusunda insan tanımı 
de"i!ir, farklıla!ır. 

Sanayi öncesi hayatı sakin ya!ayan varolu! sa-
nayi inkılabıyla bir anda haftanın altı günü nefes 
almanın bile zorla!tı"ı on saatlik disiplinli çalı!ma 
formatına giriverdi. #nsan alı!ır, insan !artlara göre 
kendini uyarlayabilir. Kentle!me, yeni çalı!ma ha-
yatı, yeni ekonomiler, disiplinli toplum gibi mo-
dernitenin baskın ya!am tarzına adapte olmayı her 
tür yan etkiyi atlatarak ba!arabildi. 

Teknoloji ve dijitalin ontolojik bütünlü"e yer-
le!mesiyle kurulan “insan sonrası” nitelemesi, 
yapay zekânın öznele!ece"i veya her tür teknik 
kar!ısında insan-olma’nın mümkünlükten çıka-
ca"ı öngörüsünün geçerlili"i insanın tarihi göz 
önüne alındı"ında çok da gerçekçi görülmüyor. 

Teknoloji ve dijitalin ontolojik bütünlü!e yerle"mesiyle kurulan “insan sonrası” 
nitelemesi, yapay zekânın öznele"ece!i veya her tür teknik kar"ısında insan-olma’nın 
mümkünlükten çıkaca!ı öngörüsünün geçerlili!i insanın tarihi göz önüne alındı!ında 
çok da gerçekçi görülmüyor. Fethi Naci’nin deyimiyle “insan tükenmez”; ba"ka 
bir hâl alır ama o post-hümanizm yani geli"tirilmi", “eksik ve hatalarından” yani 
hastalıklarından, ya"lanmasından, zekâ sorunlarından azade kılınmı" bir varlık olamaz.

Post-Hüman Değil Tekno-Hüman Çağı

Ercan YILDIRIM
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Fethi Naci’nin deyimiyle “insan tükenmez”; ba!ka 
bir hâl alır ama o post-hümanizm yani geli!tiril-
mi!, “eksik ve hatalarından” yani hastalıklarından, 
ya!lanmasından, zekâ sorunlarından azade kılın-
mı! bir varlık olamaz. Çünkü insan eksikleriyle, 
hatalarıyla, arzularıyla, nefsini varolu!unun önüne 
geçirmesiyle, tövbe etmesiyle insandır.

Gelenekselden Dijital Tekno-Kültüre İnsan

Tabiatın içinde görece özgür dola!an insano"lu 
moderniteyle, sanayiyle beraber kentlere, sıkı di-
sipline, tüketim arzusunun dizginlenemez açlı"ına 
maruz kalsa da ona intibak etmeyi ba!ardı. #nsan 
hep bir sonraki a!amada Hegelci ilerlemeyi sa"lasa 
bile insani özünü korudu, öyle 
ki kapitalizm bu sefer tutkula-
rın, isteklerin, sahip olmanın 
felsefesini, tüketim nesnelerini 
icat etmeye, üretmeye ba!ladı. 
A!ılar arka arkaya bulundu-
"unda, penisilin, ilaçlar ve tıb-
bi cihazlar ke!fedildi"inde, her 
ürünün seri üretimi gerçekle!-
ti"inde, temel ihtiyaç madde-
lerinden konfor metaı toplum-
salla!tı"ında insan hayatının 
kolayla!aca"ı ve insan ömrü-
nün uzayaca"ı, hastalıklara 
çare bulunaca"ı Aydınlanmacı 
modernizmi evrensel tek haki-
kat kılmı!tı. Bu açıdan Batı me-
deniyeti mutlak, örnek alına-
cak ve intibak edilecek yegâne 
gerçeklik olarak algılanıyordu. 

Sanayi sonrası insanı, yeni 
bir “tür” görülüyordu artık, in-
sanın yeni bir a!amaya geçti"i 
dile getiriliyordu. Görece insan ömrü uzasa, has-
talıkların ilaçları ve a!ıları bulunsa, hayatımızı ko-
layla!tıran Fordist üretim iza$ bollu"u getirse de 
neticede insan-lık niteliklerini aynen devam etti-
rebildi. Post-hüman döneminde de yapay zekâya 
benzetilmeye çalı!ılan insan portresi, Habil-Kabil 
sendromunu a!amayaca"ı için yine yeni yıkımlara 
yol verecek.

Dijital tekno-kültüre gelinceye kadar insan-lık 
pek çok evreden geçti; Avrupa Ortaça"’ı muhte-
melen insanın geçirdi"i en berbat duraklardandı. 
Kilisenin ve derebeyinin gölgesinde köle hayatı ya-
!ayan Avrupalı olu!’a kapalı, kendini baskılamı!, 
ümit etmeyi bile unutmu! adeta “robot”la!mı!tı. 

Yapay zekâ tartı!malarında belki üzerinde en 
çok durulan hususların ba!ında bu robotla!ma, 
vicdanı, merhameti ya da kötülü"ü bilebilen, 
hissedebilen bir mekanizma imali gelir. Kalp, 
dü!ünce, vicdan, duygular kadar akıl için bile 
“organizma”ya ihtiyaç var. Yapay zekâda belirti-
len “akıl” bile kodlanmı!, algoritmik “yüklendi"i” 
kadarıyla var olabilir; hâlbuki insan zekâsının, uf-
kunun, hede%erinin, arzularının sınırı tespit edi-
lemez... #nsanın tarihi aynı zamanda tekni"in de 
tarihidir. #ster lineer ister döngüsel tarih anlayı!ın-
da olsun, insanın geçirdi"i a!amalar hep “bir !eyle” 
tanımlanma, bir teknikle kendini ifadelendirmeyle 
ilgilidir. Mesele post-hüman evresine nasıl gelindi-

"iyle ilgili biraz da... bu açıdan 
bakıldı"ında öncelikle modern 
öznenin çıkı!ı tüm kanaatleri 
belirlemi!tir. Kapitalizm ön-
cesi insan ile Aydınlanma son-
rası insan arasında üretim ili!-
kilerinden refaha, kanlı tarih 
yazımından ötekinin in!asına, 
devlet mekanizmalarından top-
lum mühendisliklerine kadar 
sayısız teori-pratik, deneyim 
gerçekle!mi!tir. 

Kapitalist özne, do"aya ta-
hakkümden onu dönü!türme-
ye giri!me, tekno-do"a arayı!ı, 
sosyal Darwinizm, kolektivizm-
ler, dayanı!macılık, bireycilik, 
utilitarizm, a!ırı üretim, üreti-
mi eritecek yeni kanallar kurma 
yani kültür endüstrisi, sa"lıkta 
devrimin kapitalistle!mesi, kıta 
ve dünya sava!ları, gayrime!-
ruyu sistemle!tirme, e!itsiz-

liklerin artı!ına ba"lı memnuniyetsizlikler, dijital 
tekno-kültürle beraber biyopolitika, eko-teo-kül-
türpolitik insanı ve dünyayı de"i!tiriyor gösterse 
de aslında ya!am ko!ullarını anlatıyor, insan yine 
aynı do"asında akıyor. Burada enteresan olan in-
sanın de"i!en dünyaya etkisinin çok az olmasıdır. 

Aydınlanma öncesi do"a merkezli insandan 
yapay zekâ eksenli insan algısına geçi!te, tüm süf-
li duyguları ekonomiye, siyasete tahvil etmede 
gösterdi"i verimli tamahkârlık dünyayı insanın 
de"i!tirdi"ini göstermez; onun intibak etme ka-
biliyetinin devasa niteli"ini ele verir. Elbette dün-
yada üretim ili!kileri de"i!tikçe insan ihtiyaçları 
da yenilenir, i!te tam da burada insanın dünyayı 

Post-hüman’ın biraz da 
“mutant”larla anılması, 
insanın mutantla!ma 

beklentisi, kadim 
anlatılardaki “ölüme çare 

bulma” hedefi ça"lar 
a!an fantezilerden biri 

esasında. Post-hüman’ın 
ölüme giden de"il 

ölümden kaçan varlı"ı 
anlatması, ikili dünya 
yerine tekli dünyaya 
e"ilim göstermesi, 

ahiretin varolu!ta eksiltili 
durması ça"ın genel 
zihin haritasını verir.
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de"i!tirme de"il ama kendi gereksinimlerini kar-
!ılayabilme yetene"i devreye girer, klasik tüketim 
alı!kanlıkları yerini diji-kapitalizmin kendili"in-
denli"ine götürür. 

Tekno-kapitalizm Sanayi Devrimi sonrasında 
buzdolabından otomobile insanı “kolaylıklara” 
alı!tırmı!tı; diji-kapitalizm bunu daha konformist 
kılacak boyutlara ula!tırır artık. Evde oturdu"u, 
bir mutfa"ı, oca"ı ve malzemeleri bulundu"u hâlde 
yeme"ini “uygulama” üzerinden “dı!arı”dan söyle-
yen, alı!veri!ini yine uygulamadan yapıp kapısına 
bıraktıran insan portresi gittikçe yaygınla!ıyor. 

Sanayi ve $nans kapital dönemlerindeki sıkı 
disiplin, kontrollü hayat, fa!ist siyasi hareketlere 
kar!ın !imdilerde dijital üyelikler, diyetler, salgın-
lar, görünme hastalı"ı sisteme-devlete daha ba"lı 
ve ba"ımlı kılıyor. Neoliberalizmin kendi iç iktisa-
di krizini örtmek için yeni fa!izmi, dü!manlıkları 
ke!feden insan post-hüman de"il bildi"imiz en saf, 
en do"al hâliyle insandır. Hem do"anın güzellik-
leri sürsün hem kazandırsın diyerek çıkarcılı"ını 
siyasalla!tıran insan, ona güç yetiremeyince sö-
mürme yöntemleri geli!tirmi!ti. 

Kölele!tirerek kölele!mek, biatla!arak tâbi-
yurtta! olmak, sava!ıp kırarak hâmi aramak insa-
nın temel yöntemidir. Irkçılıktan #slamofobiye, ka-
dın cinayetlerinden cinsiyetçili"e zalim, kıskanç, 
kendi ya!am alanını koruma psikolojisindeki insa-
no"lu ma"aradan dijital tekno-kültüre kadar sahip 
olmak için her !eyi yapabilece"ini gösterir. Süreç 
insan sonrasını de"il aksine insanın kendisini orta-
ya çıkarıyor! Aidiyet vurgularından yerlili"e, de"er 
atı%arından medeniyetçili"e kadar tüm yorumla-
rın, tezlerin oturdu"u temel dinamik insanın bu 
asli yönünü ne zaman, hangi !artlarda belirginle!-
tirece"ine odaklanıyor. 

Yetersiz Bakiyeyle İnsan-Oluş

Kapitalist dünya sistemi ürettikçe, yeni form-
lar ortaya çıkardıkça devamlılı"ını sa"layabiliyor. 
Sürekli yeni, sürekli aynı !eylerin yeni formla-
rının üretilmesi esasında “olu!”un kesilmesini 

beraberinde getiriyor, bu yeni bir dünyanın ortaya 
çıkması de"il Batı medeniyetinin yeniden üretilme-
si manasına geliyor. Nano teknoloji, gen teknoloji 
ve genetik yapılanmalarla geneti"in ahlakı, yapay 
zekâ, genom, kök hücre, klonlamalar, iklimlendir-
me çalı!maları, suni et türü gıda teknolojileri, uzay 
çalı!maları insanı bitirmeyece"i, ba!ka bir boyuta 
ta!ımayaca"ı gibi varolu!unun insan-lık’ı ortaya çı-
karaca"ını göstermektedir. 

Kendi kaderini tayin hakkı, her !eyi yapma öz-
gürlü"üne sahip oldu"u inancı, gelece"ini kendi 
!ekillendirebilece"i kanaatiyle birle!ince ki!inin 
arzularının tatmininde her tür fa!izan uygulama-
yı seçebilece"ini anlatır. Çok yüksek kredi kartı 
limitine sahip oldu"unda mı yoksa yetersiz bakiye 
ikazıyla mı insan kendine gelir, insan olur... ya da 
fakirli"i yüzünden bir çorbayla iftar açan mı yoksa 
çok zengin oldu"u hâlde hurma ile iktifa eden mi 
insan-lık ölçüleri içinde sayılabilir?

Teknoloji hâlihazırda bir töz de"il, yapay zekâ 
gibi insan da bir töz sayılmaz ama do"a tözdür. #n-
san dünyadan, ili!kilerden ba"ımsız bir varolu! ge-

li!tiremez, töz olan do"aya da ba"ımlıdır. Do"anın 
do"urganlı"ı, canlılı"ı, üretkenli"i devam ederken 
insan gittikçe kısırla!ıyor; dijital tekno-kültürde-
ki çokluk, ço"ulculuk ve çe!itlili"e ra"men... Zira 
günümüzün dünyası aynı tip ürünlerin, kültürün 
farklı versiyonlarını yaptı"ı için “yeni” zannedili-
yor. Do"a, makinalar, din, devlet, kültür, ekono-
mi, hassasiyetler küresel sistemle iç içe... Kendi 
kararını kendi verebilen, özerk ya!ayabilen bir 
insan-olu! özellikle dijital tekno-kültürde müm-
kün görünmüyor. Makine-olu!, teknoloji-olu! ile 
insan-olu! e! zamanlı geli!iyor. 

#nsanın birtakım eksikliklerini giderme, arı-
zalarından kurtarma, ya!lanmasının önüne geç-
me, geneti"iyle oynayıp istenen ölçüde bir insan, 
bebek ortaya çıkarma gibi çabalar ya da yapay 
zekânın dünyaya egemen olaca"ı, insanın gerile-
yece"ine dair fütüristik çıkarımlar varlı"ı, insanın 
hâlâ tanınmadı"ını, anla!ılamadı"ını gösterir. 

#nsanın ne oldu"u hâlâ çözülememi!tir, muammadır insan. Zihni ile duygularının derinli"i 
hesaba gelmeyece"i için taklit edilmesi, kopyalanması, yönetilmesi, post-hüman 

teorisyenlerinin kalıplarına sı"abilmesi, yapay zekâya aktarılabilmesi imkânsız. Uzaya gitme 
hevesi de bu derinli"in arayı!a girdi"inin bir göstergesi..
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Velev ki gen teknolojisi üzerinden insanların 
$ziki za$yetlerine müdahalede bulunuldu, bu in-
san türünün sonunu mu anlatır; anlatmaz elbette. 
Nihayetinde tin, duygular, hisler hâlâ laboratuvara 
alınamayacak dokunulmazlıkta, bilinmezlikte. Ve-
lev ki bir ki!i gen teknolojisiyle sa"lı"ına kavu!tu, 
bu onun hastalı"ından do"an melankolisini de ta-
mir etse bile ba!ka bir konuda yeni bir melankoli-
ye dü!mesini engellemez. Melankoliye neden olan 
$ziki !artlar teknolojiyle giderilse de melankoliye 
tesir edebilecek bir teknik geli!tirilmedi. Merha-
met, kızgınlık, basiret, acıma, tedirginlik, kaygının 
verdi"i varolu! hâlleri, inanma, ba"lanma, kıskan-
ma, a!kınlık veya içkinlik durumları yapay zekâda 
toplanamayaca"ı gibi post-hüman evresinde etki-
sizle!emez de... #nsan robot de"il, teknolojik me-
kani"in sabitesine de hapsolmaz, !artları de"i!tirip 
ona intibak edebilecek duygu ve dü!ünce durum-
larına rahatlıkla geçebilir. 

Mesele post-hüman ile belirginle!ecek payla-
!ım kavgasında insan-lık’ın ne kadarı, hangi hu-
susiyetleri öne çıkacak sorusundan zuhur ediyor. 
Açık ki kendisinin ve ilk halkadaki ailesinin ha-
yatını devam ettirebilmek için insano"lu geçmi!te 
oldu"u gibi tekno-hüman döneminde de hiçbir 
ahlaka saygı duymayacak adeta tüm de"erleri ezip 
geçecek.

Mutant Değil İnsan!

#nsan-olma’nın bir tarafında artık tekno-olu! 
bulunuyor. Bireylerin teknolojiyi, dijital dünyayı 
ne kadar içselle!tirdi"inden ziyade onun sınırları-
nın nereye kadar ula!tı"ı önemli artık. Teknolojiyi 
alma veya almama tercih meselesi olmaktan çok-
tandır çıktı, insanın i!ini kolayla!tırma gibi gayeler 
ve izahlar da dijital-olu!u hayli kar!ılamayan, da-
raltan ifadeler. 

Qr koduyla i!lem yapmaktan çipli dünyaya, 
hes kodundan tüm “devlet i!lemleri”nin uygula-
mayla halledilmesine, çipli nüfus cüzdanına, sa"-
lıkla ilgili konuların dijitalle!mesine kadar artık 
tekno-olu! insan-olu!a eklemlenmi!tir. Esasında 
bu tekno-olu! insanı örten, baskılayan de"il tam 
aksine açı"a çıkaran bir dünyadır. Do"a ile birlikte 
varolma, afetlerle, salgınlarla, hastalıklarla, sana-
yiyle, kent hayatındaki pek çok uyaran ve öteki 
kültürüyle birlikte varolmanın bir ba!ka boyutu 
dijital-tekno-olu!’tur. 

Mutasyona u"ramayan ender türlerden biri in-
san... belki de !eklen mutasyon geçirse de mahiye-
ti aynı kalan müstesna canlılardan... 

Post-hüman’ın biraz da “mutant”larla anılması, 
insanın mutantla!ma beklentisi, kadim anlatılar-
daki “ölüme çare bulma” hede$ ça"lar a!an fante-
zilerden biri esasında. Post-hüman’ın ölüme giden 
de"il ölümden kaçan varlı"ı anlatması, ikili dünya 
yerine tekli dünyaya e"ilim göstermesi, ahiretin 
varolu!ta eksiltili durması ça"ın genel zihin hari-
tasını verir. Terminatör imgesi üzerine oturan, bir 
parçası koptukça sürekli onu yenileyebilen, aklını 
ve duygularını dijital teknolojiyle birle!tirebilen 
mutant efsanesi ve fantezisi bir yanıyla Descartes 
ve Kant ile açı"a çıkan öznenin önde durması ve 
zihin-beden ikili"inin tekno-olu!la kar!ılanmasını 
anlatır. 

Heidegger’in ölüme do"ru giden, #slâm dü-
!üncesinin ölümle bir arada varolmayı gerektiren 
varolu! biçimi post-hüman’da yok sayılıyor. Yok 
sayma, insanın ölümlülü"ünü ortadan kaldırma-
dı"ı için ölüm dı!ı dü!ünmeyle varolu! bir bakıma 
insanın yeni bir ölümle ya!ama dü!üncesinin önü-
nü açacaktır. 

Giorgio Agamben “ben aslında bu, !u de"ilim” 
derken insan-olu!’un süreklili"ine atıf yapar. #nsan 
öyle veya böyle bir yerdedir ama hep aynı yerde 
de"il! “Robotla!ılacaksa onu da oluruz.” diyebile-
cek açıklı"a sahip. 

#nsanın ne oldu"u hâlâ çözülememi!tir, mu-
ammadır insan. Zihni ile duygularının derinli"i 
hesaba gelmeyece"i için taklit edilmesi, kopyalan-
ması, yönetilmesi, post-hüman teorisyenlerinin 
kalıplarına sı"abilmesi, yapay zekâya aktarılabil-
mesi imkânsız. Uzaya gitme hevesi de bu derinli-
"in arayı!a girdi"inin bir göstergesi... Verili toplum 
düzeni, do"a, devlet, iktisadi ve kültürel örüntü-
ler, ili!kiler a"ının rehabilite edilece"ine ihtimal 
vermiyor olacak ki tarihsellikten sıyrılıp sıfırdan 
ba!lama adeta Hayy bin Yakzan gibi varolu!unu en 
ba!tan tecrübe edip !ekillendirme hevesinde. 

#nsanın derinli"i biraz da tekinsizli"iyle kendi-
ni gösterir... Hiçbir canlı, yapay zekâ, robot hatta 
insanın kendisi bile insandaki “öngörülemez”li"i 
üretemez, aktaramaz... #nsanın kodlarındaki te-
kinsizlik aynı zamanda insan-olu!’un garantisi; 
yeni bir dünya, yeni bir ahlak tekinsiz duru!tan 
çıkar. 

Gelece"i dijital tekno-kültürün hesapçılı"ı, 
mükemmeliyetçili"i kurabilir elbette ama yeni bir 
dünyayı ancak zamanın ruhunun, gidi!atın insan 
soyunu yok edece"ini anladı"ı zaman insanın te-
kinsizli"i in!a edebilir!


