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SUNUŞ

Dergi çıkartmak bir muhayyileyi gelecek kuşaklara aktarmanın işidir. Sözü 
kalıcı hale getirmek, tesirini arttırmak ve zamana karşı bir direnç sağlaması 
için sayfaları bir mektup gibi kullanarak sürdürmenin adıdır dergi. Bu dergi 
sayfalarında çağa şahitlikler söz konusudur. Çünkü her yazar, yaşadığı ça-
ğın bir temsilcisi olması nedeniyle çağı sorgular, çağın olumlu ve olumsuz 
yanlarına ayna tutarak çağını yansıtır. Yaşadığı çağın tedirgin ve sorgulayıcı 
kişileridir yazarlar, bu bakımdan ortaya koydukları eserler de çağın anlaşıl-
ması açısından büyük öneme sahiptir. Bu eserler bir şiir olabileceği gibi bir 
poetik mesele de olabilir, bir düşünce yazısı olabildiği gibi bir resim yazısı 
da olabilir. Her kelimeye, her cümleye bir tanıklık sığar. Bu tanıklık gelecek 
kuşakların bu çağı anlamasında anahtar role sahiptir. 

Her yazan kişi için dergi süreci çok önemli bir süreçtir. Ortaya konulan ese-
rin dergilerde görünmesi, bir nevi yazarın da vitrine çıkması demektir. Eser 
ile birlikte yazarın da okurun karşısına çıktığı bu vitrinler, dergilerde hem he-
yecanlı bir sürecin ismi hem de tedirginliğin ismi olabilmektedir. Çünkü bu 
vitrine çıkabilmek için belirli aşamaları geçmiş olmak gerekiyor. Dergi, bu 
yüzden yazarlar için yazma serüvenin bir mihenk noktası, bir paye edinme 
yurdudur da. Kitaphaber olarak internet ortamında matbuyu aratmayacak, 
hatta kimi zaman matbu sektörden daha da dikkat ve titizlikle eserleri ince-
leyerek neşrettik. Her yazıyı editöryal inceleme ve son okuması yapıldıktan 
sonra okurun karşısına çıkarmayı amaç edindik. Buradaki temel niyetimiz; 
verilmek istenen mesajı açık bir biçimde okurun karşısına çıkartmaktı. 

Kitaphaber Kitap ve Eleştiri Dergisi’nin 4. Sayısıyla okuru selamlamanın 
sevinci içerisindeyiz. 6 aylık periyotlarla 2 sene önce başlattığımız dergi 
serüvenimizin istikrarlı bir biçimde ilerlemesi gerek okurlarımızın gerek-
se de yazarlarımızın teveccühleri ile gerçekleşti. Dergicilik bir gönül işidir. 
Matbu olarak çıkan bir dergi olmasa da her sayı basılabilecek şekilde ha-
zırlanmaktadır. Önemli dosya konularını geniş perspektifte ele alan yazılar-
la amacımız okurların düşünce dünyasına katkılar sunmaktır.

Kitaphaber Kitap ve Eleştiri Dergisi 4. Sayısında transhümanizm dosyasıyla 
okurun karşısına çıkıyor. Yeni Bir Çağ Mı Yeni Bir Akım Mı? Transhüma-
nizm dosyasıyla meseleyi ayrıntılı bir biçimde masaya yatırdık. Dosyanın 
editörlüğünü Uğur Cumaoğlu yaptı. Birçok yazarın katkıları ile meseleyi si-
nemadan felsefeye, sosyolojiden tarihe disiplinler arası yaklaşımlarla irde-
ledik. Çağı anlama ve anlatma derdiyle hareket ederek gündemde olan bir 
kavramı ve bu kavramın yol açtığı/açacağı meselelerin ele alındığı ayrıntılı 
bir dosya hazırlandı.  Yine kitap eksenli yazılar ve artık yerleşmiş bölümle-
riyle dördüncü sayımızın muhatabını bulması dileğiyle. 

Yeni senede, yeni sayılarla görüşmek üzere… 

Bilal CAN | Genel Yayın Yönetmeni
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Edebiyatta temel esaslardan biri, oluşumunu 
tamamlamış bir anlayışın, temsilini ve devamlılığı 
kural/norm üretmesine bağlıdır. Bu, tam teoridir. 
Edebiyat teorisi; cevap üretmektir ancak cevaptan 
öncelikli olan sorudur. Çünkü cevap sınırlı soru 
sınırsızdır. Dolayısıyla; kriter, üretim, değer ve 
yöntemler gibi bütün alan sorularla doldurulur. 

Türk edebiyatı, edebiyat teorisi ve bütün ku-
rumsal yapısı, emsallerine göre erken oluşmuştur. 
Ali Nihat Tarlan, “Şeyhi Divanını Tetkik”te Germi-
yanlı Şeyhi için ‘Klasik edebiyatı tüm kurumsallı-
ğıyla kuran kişi’ der. 1400’lü yılların ilk çeyreğidir. 
1300’leri başlangıç alırsak, sonraki dönemde beş 
asır sürecek güçlü bir edebiyat çıkarmak önemlidir.  

Halk ve divan edebiyatı birlikte tasavvuf ede-
biyatını üretmişler, hem edebiyat hem içindeki 
nazım şekilleri gelenek oluşturmuştur. Halk ve di-
van edebiyatı hem kendileri, hem de gazel, kaside, 
şarkı, tuyuğ; koşma, semai, türkü vb nazım şekilleri 
gelenektir. Üç farklı koldan devam eden/işleyen 
sistem tam/mütekâmil bir edebiyattır. Hem müsta-
kil hem de kesişimden doğan verimleri vardır. Beş 
asır hem birlikte hem de ayrı ayrı sürdürülen bu 
yapı da, olgunlaşmış bütün kurumsal yapılar gibi 
dejenerasyon ve deformasyona uğramıştır. Ancak 
bu durumu teşrih etmek bıçak sırtıdır. Çünkü her 
değişim gelişim değildir; yapıya yöneltilen her itiraz 
haklı değildir. Âşık Ömer’in Karacoğlan’la ilgili “Biz 
şair saymayız öyle ozanı” çıkışı bu kapsamdadır. 
Mahallileşme akımı da bu bağlamdadır. Mahremi, 
Visâlî, Nazmî gibi şairler sınırlılık beklentisindedir. 
Sebk-i Hindi ise mütekâmil sistem içinde “içerik 
ve söylem geliştirme”dir. Bu üç örneğin sebebi, 
“tam” sistem içinde, düşünme biçimleri, sistem 
için sorun olmayan “gelişim” denemesi olmalarıdır. 
İlk iki örnek, sisteme karşı nötrdür. Üçüncü örnekse 
tamamen faydalıdır. Nâbi ve Şeyh Galip örneklemi 
durumu açıklamaktadır. Yazımızın ekseni “sonra-
sı”dır. Çünkü bu üç örnek sistem içindedir. Ancak 
şiirimizdeki asıl tahrif, doğal olmayan yollarla orta-
ya çıkan değişim hareketleridir. 

Türk edebiyatında modernizm, oluş şartları 
dışında başlamıştır. Modern kelimesi sihirli bir değ-
nektir, olması gerekeni yanlışlamak adına silah ola-
rak kullanılmıştır. Bu silah siyasetin de aracı olmuş 
ve batılılaşma zihniyeti, üzerine inşa edilmiştir. Bu 
gelişme kesintili şekilde Tanzimat’tan beri devam 
etmektedir. O silahın gölgesinde hayat tarzı savu-
nusu yapılır, diğer hayat tarzlarına saldırı ve baskı 
aracı olarak kullanılır. Konuya dönersek; olması ge-
reken; Klasik şiirdeki yapıyı koruyarak, yalnız tavır/
söylem değişikliğiyle modernizmle buluşmaktı… 

Anlayış iğreti olunca tavır ve yöntem de kalp olur. 
Şiirimizdeki değişim hareketlerinin sistemi yıkma-
ya, sistem karşıtlığına dayanması ve bütün bunla-
rın siyasi saiklarla birleşmesi algı oluşturmuş ama 
gerçek söyleme sahip şiir sisteminin yok olmasına 
sebep olmuştur. Bu yok olma meselesi kasti bir 
yok etmedir.     

Toplum 19. yüzyılda diğer alanlarda olduğu 
gibi kültür/edebiyat alanında da transformasyon 
sürecindedir. Süreç Divan edebiyatından modern 
Türk edebiyatına doğrudur. Batı gölgesinde işle-
tilmiştir süreç. Ancak dönüşüm yeniyi üretmemiş, 
geleneksel edebiyatın kabuk değiştirmesi sonu-
cunu vermiştir. Bu işleyiş ‘olma’ değil ‘oldurma’ 
hatta ‘oldurulma’ şeklindedir. Bu bağlamda İbrahim 
Şinasi ve Namık Kemal’in bakış açılarına kısaca 
bakalım.   

İbrahim Şinasi

Tanzimat dönemi edebiyatı genel olarak, hem 
edebi şubelerde yenileşme ve değişim, hem edebi 
alana yeni tür ve şubeler ekleme eksenlidir. Özetle 
“yeni”, eskiyi değiştirmek ve bozmak şeklindedir. 
M. Fatih Andı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk 
Edebiyatı eserinde “…şekil ve muhteva olarak tür-
ler üzerinde oyna”ndığından söz eder. Kurulmaya 
çalışılan, olanı bozmak şeklindedir. Bu anlayışın 
ardında M. Reşit Paşa ve dönemin diğer bazı güçlü 
siyasileri, dolayısıyla batı vardır.  Tanpınar “19. Asır 
Türk Edebiyatı” adlı eserinde Şinasi için şu net 
cümleyi kurar: “bazı kasidelerinde medeniyetten 
bir din gibi bahseder.”  

Şinasi’nin Reşit Paşa için yazdığı kasidelerde 
“siyasi kahraman, medeniyet rasülü” kullanımları, 
dönemi için “asr-ı saadet” benzetmesi 
aşırılık ve değerleri tahriftir. Bunların, Osmanlı 
modernleşmesinin sembolü Reşit Paşa için 
kullanılması “yeni edebiyat” açısından da 
yeni ve modern değildir. Müntehabât-ı Eşar’ın 
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başındaki münacat şiirinde, “Vahdet-i zatına 
aklımca şehadet lazım” ifadesiyle, Allah’ın idraki 
için pozitivist yaklaşımı “münacat” geleneğini 
dinamitlemektir. Şiirde ilk kural olan “orijinallik” 
yerine Şinasi tahrifi getirmiştir. Bunu genişleterek 
sosyal alana ve değerlere uygulamıştır. Onun içerik 
çalışmalarına yönelik olarak Mehmet Kaplan, “Şi-
nasi’nin Türk Şiirinde Yaptığı Yenilik” makale-
sinde şunu söyler: “Eğer muhteva şaşmaz bir ölçü 
olsaydı, bütün Divan ve Servet-i Fünun şairlerini 
değersiz saymamız icap ederdi.” Doğru krite-
rin “üslup” olduğunu belirten Kaplan, Şinasi’nin 
üslubunun aşıldığını, orijinalliğini kaybettiğini, 
“istihlak” edildiğini, yani tüketildiğini belirtir. Bu 
durum bizi edebiyatın/sanatın “biricik olma” ve 
“tüketilememe” kuralına götürüyor. Yukarıda Şina-
si’nin münacat şiiriyle ilgili değerlendirmeye Kap-
lan’ın değerlendirmesini ekleyelim: “Tasfiye.”  

Namık Kemal

Tanzimat döneminin Şinasi’den sonra en etkili 
ismi Namık Kemal’dir. Bu etkinin içinde siyasi ve 
şahsi güç vardır. Siyasi güç dönemin siyasetçileri-
ne; şahsi güçse, onun heyecan telkin edici bir reto-
rik ustası olmasına ve Şinasi’den devraldığı gazete 
yöneticiliğine işarettir. Klasik edebiyatla ilgili ezber-
lerin kökeninde onun “Lisan-ı Osmânî’nin Edebi-
yatı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şamildir” makalesi 

ve “Celaleddin Harzemşah” eserinin mukaddime-
sinde sunduğu fikirler vardır. Bunlar kısaca; ‘Divan 
şiiri gerçeklikten uzak, aşırı ve gülünç, halktan 
kopuk, Acem muhayyilesi, anlaşılmaz...’ Hatta 
Hüsn ü Aşk ve Leyla vü Mecnun gibi mesnevileri 
“kocakarı masalı” sayar. Divan şiirini ve geleneksel 
tiyatroyu batı tarzı edebiyat lehine reddeder. Bize 
ait ve gelenekleşmiş değerleri radikal inkârı, “inkâr 
psikolojisi” içindeki modernleşmeci-batıcı Türk 
aydını zihniyetini başlatmıştır. Elde olanı yok etme 
ve yerine “batı” koyma anlayışı “tatlı su aydını” 

tabirini oluşturur. “Avrupalılar romanı o derece 
ileri götürmüşlerdir ki, bugün her medeni milletin 
lisanında binlerce roman bulunur.” Der. Medeni-
yet algısı bu düzeydedir, medenilik dildeki roman 
miktarıyla ilgilidir. Mustafa Gazi Birikim Dergisinde 
4 Nisan 2021’de yazdığı “Eleştirmensiz Eleştiri” 
yazısında “eleştirinin özgül gelişimini baltalayan bir 
Namık Kemal’le karşılaşacağızdır artık.” Der. Aynı 
yazıda “Namık Kemal’in fikir ve eylemleri ihtiyacı 
karşılamaya yönelik, derinleşme niyeti taşımayan, 
gücünü tercih ettiği, sürdürdüğü yüzeysellikten 
alan bir niteliği içeriyordu.” İfadesini kullanır. Bu 
ifadeler N. Kemalle ilgili ezber dışındaki ilk değer-
lendirmelerdendir.  

“Namık Kemal, klasik Türk edebiyatına 
eleştirileriyle öne çıkmıştır.” Cümlesi ortak ka-
buldür. Varlığının kıymeti Eski Türk edebiyatına 
bağlıdır aslında. Batı etkisinde, faydalı bir edebi-
yat kurgusu yapmıştır. Ona göre yeni edebiyatın 
en önemli türü tiyatrodur, çünkü tiyatro insanları 
düşündürür ve eğitime katkı yapar. Namık Ke-
mal’in düşüncelerinin çıkış noktası olan yararlılık, 
Aristo’nun anlayışına geri götürmektedir sanatı. Bu 
anlayışın diğer ucu “halk cahil eğitmek lazım” şek-
lindeki Tanzimat aydını kafasıdır. 

Sonuç: 

Şiire yaklaşımları bariz biçimde çok geride olan 
iki büyük tahrifçidir Şinasi ve Namık Kemal. Divan 
şiiri karşısında yaşadıkları eksiklik, anlaşılabilir 
durumdadır. Ama onlar “Divan şiirini yok etmek” 
mottosu ile hareket etmişlerdir. Şiire yaklaşımları 
el yordamıyla ve kör dövüşü şeklindedir. Ziya Pa-
şa’nın “Harabat” eseri de, buna karşı yazılan “Tah-
rib-i Harabat” da şiir üzerine oluşmuş birikimlerden 
uzaktır. Yenişehirli Avni’nin “Tamir-i Harabat”ı, bir 
önceki cümlemizin bir asırdan beri kurulmaması, 
kalp ve kitç edebi algının sürmesi adına hiçbir yer-
de kimsenin karşısına çıkarılmaz. Müfredatta da 
yeri yoktur.

Sonuç olarak; şiir algıları sakattır. Batı tarzı şiirle 
uğraşmışlar, ne geleneksel şiirden çıkmış ne batı 
şiirine ulaşabilmiş “iki cami arasında bî namaz”lar-
dır. Geleneksel şiirle beslenmişler ama tam tersine 
siyaseti şiire sokmuşlardır. Şiirin en büyük sorunu 
budur. Algının aksine Namık Kemal on yıl valilik 
yapmış, yüksek ücretler ve Sultan Abdülhamit’ten 
madalyalar almıştır. 

Bu iki kahramanın (!) yok ettiğine Türk şiiri hâlâ 
ulaşmaya çalışmaktadır.  



Ülker Gündoğdu

Bülent PARLAK’a  
Rahmetle…
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1. “Sevmek, insanın canı pahasınadır” 

2. Bir şair on beş özelliğe nasıl sığar ki? Bir de 
bu şair Bülent Parlak olunca beni oldukça 
sınırlamaya zorladı. Zira zahir ömrü çağlayan 
bir kaynaktı. Genel Yayın Yönetmenim Bilal 
CAN’ın keşke Bülent Abiyi yazsan demesi 
üzerine; çalışmaya başladığım an; Parlak’ın 
şiiri bir yaşam biçimi haline getirdiğini gördü-
ğüm. Bazıları şiiri sadece yazarken bazıları ise 
yaşardı, bu durum, onun hakkında daha yoğun 
araştırma yapmam gerekliliğine yöneltti beni. 
İşte bu muaz şair, şöyle belirir mısralarında: 
Bütün gün kalalım hiç durmadan / Bir hikâyeyi 
ortasında unutmak ile / Savaşır gibi yapan 
iki ordu olmaktan / Bizi korumayan aşk / Bir 
tepenin üzerinde bekler / Köprüler zentaya 
dökülür. Bazılarımız boğulur / Bazılarımız izler /

3. Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Kültür 
Sanat ve Edebiyat Dergisi “İzdiham”ın Kuru-
cusu ve Genel Yayın Yönetmeni Şair Bülent 
Parlak, kalp krizi nedeniyle aniden hayatını 
kaybetti. Kısa bir ömre sığan kocaman bir yü-
reğin geride bıraktığı izleri aktarmanın hatırda 
bırakacağı kalıcı sözlerini buraya dökeceğim. 

4. Sevdiklerine ve sevenlerine verdiği emeğin 
herkese tesirini dilerim. Genç yaşında aramız-
dan ayrılarak geride bıraktıklarına derin özle-
mini bıraktı, Bülent Parlak. Onun sevilme özel-
liğinin en büyük olgusu dostluğuydu. Canı, 
ciğerden, en içten, en samimisinden, sevginin 
en saf haliyle ilişki kurabilme yeteneğine sa-
hipti. Ve ben bu dostluğu sadece gözlemle-
rimle sezebiliyorum. Hayat akışına olan katkı-
larına hayrandım. Bülent Parlak’ı, seyre değerli 
bir manzara içerisine bin bir ışığın ahengiyle 
sıcacık bir kuşatıcı olarak kendi, çizdiği port-
resini okumaya koyuluyordum. Kendisiyle hiç 
tanışma olanağım olmadı. 

5. Tanışanları büyülenmiş gibi bir etkiyle “O, iyi 
bir can dostu” sözünü etmelerinden sebep 
sevgisi şiirleriyle ortaya dökülüyordu da: Ko-
lay zaferlerden başı dönenlerin, / Her şeyi bir 
anda çok sevenlerin ve / Her şeyi bir anda 
yok edenlerin arasında / Bir gün birbirimizin 
yanında olmadan öleceğiz / Her Şey İçin Çok 

1 https://www.indyturk.com/node/501026/k%C3%BClt%C3%BCr/dostlar%C4%B1na-sorduk-%C5%9Fair-b%C3%BClent-parlak-ne-
den-bu-kadar-sevildi

Geç adlı üçüncü eserinde yer alan bu dizeler, 
şair Bülent Parlak’ın okuruna kazandırdığı son 
eseri oldu. Parlak, yazdığı ilk şiiri oturduğu ka-
fede, kendini çok yalnız hissettiği bir anda bir 
adisyon kağıdının arkasına yazmıştı. Şiiri der-
giye neden gönderdiğini bile bilmeden Dergâh 
dergisine ilk yazdığı şiirini göndermişti. Yayın-
lanacağına da ihtimal vermiyordu. Rast gele 
dergi eline geçtiğinde Dergâh’ın kapağından 
şiiri duyurulmuştu. İşte şiir yazmaya başla-
ması, hayatın tesadüfüyle doğmuştu. Belki de 
kendisi hayat ile uyumunun ne denli olduğunu 
henüz anlamamıştı o dönem. Bunu çok sonra 
anlatırken, anlamış olduğu anlaşılıyordu.

6. Öğretmen olan Bülent Parlak›ın hayatında 
mesleği ve öğrencileri değerli bir yer 
tutmuş. Edebiyata bu değerleri yansıtmıştır. 
Mesleğinin ilk yılında Şırnak›a atanan Parlak, 
“Kürt Çocuklarından Öğrendiği Sevmek”i yazı-
ya dökmüştü. Okuldan sonra, eşini ve kızını 
aramak için bir tepenin başına çıktığını, öğ-
rencilerinin de kendisiyle birlikte geldiğini ve o 
telefonla her konuştuğunda öğrencilerinin el 
ele tutuşarak çevresinde çember kurduğunu 
söylemiş ve şöyle devam etmiş: Benim dik-
katimi ilk günlerde bir şey çekmişti. Ne zaman 
dağın başında telefonla konuşmaya başlasam 
etrafımı çembere alırlar ve el ele tutuşurlardı. 
Önceleri anlamadım, oyun oynadıklarını sa-
nıyordum. Bir gün, bir gün daha, birkaç gün 
daha derken sordum neden böyle yaptıklarını: 
Ben telefonla konuşmaya başlayınca niçin 
çember olup el ele tutuşuyorsunuz? “Öğret-
menim” demişlerdi. Bu dağlarda terörist var. 
Silah sıkarlarsa size bir şey olmasın. Her gün 
barışı, sevmeyi, şiiri, dostluğu, insan olmanın 
erdemlerini anlattığım o çocuklar bana daha ilk 
gün büyük bir şeyi anlatmıştı: Sevmek, insanın 
canı pahasınadır.” İşte o sevmenin her şeye 
değdiğini anlayıp bizlere anlatmıştı.1 

7. Bir yazar, hiç kolay yetişmiyor. Bir şair, acı 
çektiği kadar ve acıyı büyük yaşadığı kadar, 
sanatkâr oluyor. Bülent Parlak’ın hem şiirlerine 
hem de yazılarına sinen en güçlü duyguları 
onda büyüten en büyük acıları babasız ve 
annesiz kalmasıyla büyür. Annesi ve babasını 
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erken yaşlarda kaybetmiş olmasından kay-
naklanan hüzün sanat kaynağı olmuştu. Ba-
bası, o henüz çocukken vefat etmiş. Annesini 
ise üniversite öğrencisiyken toprağa vermiş.

8. Anneler Günü vesilesiyle Anadolu Gençlik 
Dergisi’ne bir yazı yazan Parlak şöyle yazmış: 
“Annesizler Günü” / “Bilmem, belki de baba-
mın bir oyuncakçı dükkanına dönüşeceğini 
düşünerek çok da sendelemedim. Ama bu 
serüvenin gerçek olmadığını, yıllar içinde 
kafama vurulan yokluk balyozuyla hayat bana 
hep anlattı. Başıma vurulan bu her darbe, artık 
geride yetimini korumaktan başka vazifelerini 
ve umutlarını bağrına gömen annemin dizinin 
dibinden ayrılmamama neden oluyordu. 
Bayatlamış ekmek kokusuna hasret duyar gibi 
onu kaybetmekten çok korkar olmuştum... On 
dört gün boyunca her an ölümünü beklediğim 
annemi her gün biraz daha yitirmek, yitirmek, 
yitirmek. Koridora çıkınca her defasında 
hıçkırıklara boğulmakla odasına girince aptal 
aptal gülümseyerek geçti bu on dört gün. 
On dört gün, on dört zaman, sene, yıl, ay, 
saniye, dakika, hafta. Babamın ölümünü siyah 
beyaz hatırlıyorum. Annemin ölümü ise tören 
eşliğinde oldu. Kollarımın yarısını bu on dört 
gün içinde yitirdim. Kalanıysa zaten kötürüm.”

9. Acı duygunun belki de en güçlü ifadesini 
oluşturmamıza nedendir. Bülent Parlak, acıyı 
yaşamanın ziyadesiyle üstesinden gelmeye 
çalışmasında yazıya içini dökmüş. Bir hayat 
büyük bir acı başlı başına. Bu acıyı herkes 
kendi duygularının büyüklüğünce çeker. Şair 
ve yazarların kaleme sarılması; acılarından 
çıkan cevheri aktararak acıyı kalp yarasına 
dönüştürmeme olanağı sunmaktır. Yaralı bir 
kalbe sahip Bülent Parlak, genel yayın yönet-
menliğini yaptığı İzdiham dergisinin kapağıyla 
kendi acısının cevherine yer bulur. O cevher ki: 
“Hepimiz Ölecek Yaştayız” cümlesi derginin ve 
acıyı tanıyanlar için bir mottoya dönüşüyordu.

10. İzdiham Dergisi’nin 32. sayısında şunlar 
yazılıydı: Mezarlıktan korkanın sevdiği ölme-
miştir.

11. Henüz kırk üç yaşındaki Parlak’ın bu “ani” 
vefatı, edebiyat camiasını adeta şok etkisi 

2 https://www.indyturk.com/node/501026/k%C3%BClt%C3%BCr/dostlar%C4%B1na-sorduk-%C5%9Fair-b%C3%BClent-parlak-neden-bu-kadar-sevildi

oluşturdu. Bülent Parlak, iki gün boyunca sos-
yal medyada “en çok konuşulanlar” arasında 
idi. Her sanatçı ardında bıraktığı eseriyle anılır 
ve uğurlanır. Bir şair şiirleriyle uğurlanır son 
yolculuğuna. Herkesin sevgisini taşımakta 
bir şairin yüreğine sığar. Bunun bir sırrı var mı 
varsa neydi? Bülent Parlak, neden bu kadar 
seviliyordu? Yalnızlar, İzdiham Dergisi’nde 
kendilerine bir kimlik bulduğu için olabilir.

12. Bülent Parlak ile yirmi yılı aşkın yakinen dost-
luk eden Ali Ayçil, onun hakkında şunları 
aktarmıştır: “Bülent Parlak, neredeyse çocuk 
yaştan itibaren yakınımda bulunmuş, karde-
şim-arkadaşım olmuş biri. Dolayısıyla yirmi beş 
yıla yaklaşan serüvenini biliyorum. İktidarların, 
insanların sadece yaşamlarını değil ölülerini 
çalma gücü de var. Görebildiğim kadarıyla 
Bülent Parlak, iktidar ilişkilerine mesafeli duran 
ve muktedir şımarıklığını iyi sezen biriydi. Bu, 
bizim küçük arkadaş grubumuzun yirmi beş 
yıldır dikkatle takip ettiği bir ilkedir. Ama bu 
kadar sevilmesini sadece iktidarla ilişkilendirip 
o mesafeye bağlamak doğru olmaz. Bence 
Bülent Parlak, özellikle göç süreciyle, büyük 
oranda muhafazakâr toplulukların şehirlere 
göçmesiyle ebeveynlerle çocukları arasında 
oluşan duygusal krizin ara dönemdeki baba-
lığını yaptı gibi geliyor. Aşktan kızgın olanlar, 
öksüzler, yetimler, anlaşılmadığını düşünenler, 
yalnızlar, ergenlik sancısı çekenler… Bülent 
Parlak hepsini, ‘Siz önemlisiniz ve İzdiham’ın 
şemsiyesi altındasınız’ duygusuyla donattı. 
Bundan dolayı da nispeten apolitik ama aslında 
apolitikliğinde politik olan bir duyarlılık oluştur-
du. Anadolu’nun değişik şehirlerinde, kitapla 
ilgili, biraz kendini farklı hisseden, biraz yalnız 
birçok insan kendisini İzdiham’ın parçası olarak 
hissetti. Orada kimlik buldu. Değişik şehirlerde 
İzdiham okumaları yapıldı ve beklenmeyecek 
oranda insan bu okumalara katıldı. Bu okuma-
lar aynı zamanda İzdiham’ın bir kültürel faaliyeti 
de oldu. Taşrada gençler iyi kitaplar okudu ve 
Bülent Parlak’ın tek başına kurduğu bir gençlik 
ordusu ortaya çıktı. Muhtemelen samimiyeti-
nin, bu meseleye şairane bağlılığının ve bizim 
görüp-görmediğimiz insani özelliklerinin de 
bu yolculukta ona çok yardımcı olduğunu 
düşünüyorum.”2 Sözün kıssası Ali Ayçil, işi 
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özünden anlatmaktadır. Samimiyeti, dostluğu, 
çıkarsızlığı ile seviliyordu Parlak: “Hayat, 
zaman kavramı olduğu için doğmakla başlıyor; 
ölümle sona eriyor. Zaman olmadığı her yer ve 
her şey sonsuzlukla tanışacak.” 3

13. Onu iyi tanıyanlarca unutulmayacak. Okur-
larınca unutulmayacak. Şiirleriyle aramızda 
olacak. Yaktığı sönmedi. Aklında olanlar: “Elleri 
üşüyünce nereye koyacağını bilemeyen ben / 
Geceleri yatarken kutup ayıları üşümesin diye 
/ Dua eden ben” sözlerini sarf edecek kadar 
ve dua edecek kadar merhametle ve evrensel 
duygularla yüklü bir şairdir.

14. Bülent Parlak, 5 Ekim 1979’da Malatya’da 
doğdu. 19 Nisan 2022’de İstanbul’da hayata 
veda etti. İlk, orta ve lise öğretimini Malatya’da 
tamamladı. İstanbul Üniversitesi Piyasa Araş-
tırmaları ve Reklamcılık ve 19 Mayıs Eğitim 
Fakültesi bölümlerini bitirdi. Dergâh Dergisi’n-
de uzun süre şiir yayınladıktan sonra İzdiham 
Dergisi’ni kurdu. Sevgili Huzursuzluğum, 
Yalnızlığın İcadı 1984, Ricakeş ve son olarak 
da Her Şey İçin Çok Geç adlı eserlerini bizlere 
emanet olarak bıraktı.

15. Bir başka dünyanın insanı sanırsın. Gerçeği 
gören gerçeği yaşayan bir ruhun şairi. İnsan 
acı ile kıvranıp ölür ise o acı ile yeniden doğar 
Bülent Parlak. Onun derdi yüreğiyle idi. İsmi 
anıldıkça aramızda yaşayacak. Yazar yazdığını 
mı yaşar, yaşadığını mı yazar? Bülent Parlak, 
yaşadığını yazıp yazdığını yaşamış gibi. Onun 
dünyası başkaydı. Hayatın kendisiydi o. içinde 
her şey barındıran.

3  Bülent Parlak Twitter 14. Nisan 2022 
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“Geçmiş, sonsuz ihtimallerin olduğu yeni ve belirsiz bir dünya.
Ve sonsuz sonuçların olduğu bir dünya.

Sayısız tercihler kaderimizi belirliyor.
Her tercih her an zaman nehrinde dalgalanma yapıyor.

Yeterli dalgalanmayla akıntıyı değiştirebilirsiniz.
Çünkü gelecek asla tam anlamıyla belirlenmemiştir.

(X-Men: Geçmiş Günler Gelecek filminden)

Modern dünyanın yasak elması olarak nitelen-
direbileceğimiz transhümanizm, terim olarak ilk 
kez 1957 yılında J. Huxley tarafından zikredilmiş 
olmakla birlikte esas düşüncenin ilk kıvılcımı Ba-
con, Descartes ve Newton’un yaptıkları devrim 
niteliğindeki çalışmalar ve bu çalışmaların etkileri 
neticesinde oluşmuş; kıvılcım o günden bugüne 
hızla yayılmaya başlamıştır. Mitolojiden de yoğun 
bir şekilde etkilenen ve bu kökenlerini ise Prome-
teci düşünce, animizm gibi pagan inançlardan alan 
görüş NBIC (nano, biyo, info, cogno) teknolojileri 
alanlarındaki çalışmaların hatırı sayılır bir biçimde 
ilerleme kaydetmesiyle birlikte içinde bulunduğu-
muz yüzyılın en çok dikkat çeken düşünce akımları 
arasında yerini almıştır. Bununla birlikte tüm bu 
alanlarda yapılan çalışmalar, yapay zekâ noktasın-
daki ilerlemeler, bir yandan heyecan uyandırırken 
diğer taraftan geleceğe endişe ile bakılmasına se-
bep olmaktadır. Transhümanizmin vadettiği dün-
yanın zihinlerde pek çok soru uyandırması ve bu 
sorulara düşüncenin önde gelen isimleri tarafından 
bile net bir açıklama getirilememiş olması bilin-
mezliğin yarattığı korkuyu perçinlemektedir. Bu 
sorulardan birkaç tanesi şöyledir: Yapay zekânın 
iş hayatında kullanılması durumunda işsiz kalan 
insanlara ne olacağı; bu teknolojinin ürünü olan 
robotların askeri alanda kullanılmasının ne tür so-
nuçlara yol açacağı; yine yapay zekânın bilinç ka-
zanmasının insan varlığı için bir tehdit unsuru olup 
olmayacağı; posthümanist bir aşamaya geçilmesi 
durumunda ölümsüzlüğü elde edebileceğini iddia 
eden posthümanistlerin dediği gibi bu durumun 
gerçekten de bütün insanlığın yararına olup olma-
yacağı… Hem konunun popülerliğinin gittikçe art-
ması hem de beraberinde getirdiği bu tarz sorula-
rın çokluğunun sebep olduğu ‘ne olacak/olacağız’ 
kaygısı konunun farklı disiplinlerin odağına yerleş-
mesine yol açmıştır. Sinema ise, edebiyat ile birlik-
te, bu disiplinlerin başını çekmektedir. Bilimkurgu 
tarzında ortaya konulan yapımlar hem transhüma-
nizmin beslendiği kaynakları ortaya koymakta hem 
de hayal gücünün yardımıyla konunun bugünü ve 
yarınını ele almakta, cevapsız bırakılan soruların 
peşinden gidip cevaplar aramakta; bu arayışına 
seyirciyi de dâhil ederek farklı pencerelerden bak-
masını sağlamaktadır.

Brian Aldiss’in Yazlık Süper Oyuncaklar şeklin-
de dilimize çevrilen kısa öyküsünden uyarlanan, 
yönetmen koltuğunda usta yönetmen Steven 
Spielberg’in oturduğu 2001 yapımı Yapay Zekâ 
(Artificial Intelligence) filmi de bu yapımlar ara-
sında ilk akla gelenlerden bir tanesidir. Film, sera 
gazlarının etkisiyle buzulların erimesinden ve su-
ların yükselerek kıyılardaki şehirleri yutmasından 
sonraki yıllarda refah seviyesin düşmesi, yiyecek 
sorunlarının baş göstermesi gibi sebeplerden do-
layı, hükümetlerin başta hamileliğin kısıtlanması 
olmak üzere birçok katı önleme başvurmak zorun-
da kaldığı bir dönemde, bilim insanlarının gerçek 
anlamda sevilebilecek bir robot çocuk üretmeleri 
ve o çocuğun, David’in, başından geçenlere odak-
lanmaktadır. Gerçek bir çocuktan ayırt edilmesi 
oldukça zor olan humanoidin (human + droid) 
gerçek hisler besleyebilmesi, maddenin de bir 
ruha sahip olabileceği inancı şeklinde kısaca ifade 
edebileceğimiz, transhümanist düşüncenin de mi-
tolojik köklerinden birisi olan animist inancın dışa 
vurumudur. Ayrıca transhümanizmin ulaşmak is-
tediği nokta olan posthümanizmin vadettiği post-
human olarak nitelenen insana ulaşabilmenin pek 
de mümkün olmadığı vurgusu yapılırken; film, bir 
tehdit olarak görülmesine rağmen, robotlara bilinç 
kazandırılması suretiyle ortaya çıkacak olan huma-
noidlere karşı daha ılımlı bir yaklaşım sergilemek-
tedir. Fakat Tanrı kompleksi ile üretilen robotlar yine 
de toplumun bir kesimi tarafından eleştiri oklarının 
hedefine yerleşmekten ve dâhi linç edilmekten 
kurtulamaz. Ama filmin genelinde onları insanların 
yaptıkları hataların cezasını çeken varlıklar olarak 
görme eğilimi baskın gelmektedir.

Ya Öyle Değilse?

Tam da bu noktada zihinlere şu soru takılmak-
tadır: Peki, ya o hataların cezasını çekmek yerine 
bedelini ödetmeye kalkışırlarsa? Ya isyan ederler-
se? İşte yönetmen koltuğunda Grant Sputore’un 
oturduğu 2019 yapımı film Ben Bir Anneyim (I Am 
Mother), bu sorulardan yola çıkarak bir olasılığı 
etkili bir şekilde gözler önüne seren yapımlardan 
biri olarak karşımızda durur. Dünya üzerinde ya-
şanan büyük savaştan geriye kimse kalmamış; 
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kitlesel bir şekilde insanoğlu yok olmuştur. Bunun 
üzerine insanlığı yeniden diriltme görevini üstlenen 
bir humanoid (Anne), binlerce embriyonun bu-
lunduğu tesiste, seçtiği bir embriyonun dünyaya 
gelmesini sağlar ve robot, hayata gözlerini açan kız 
çocuğuna tam bir annelik yapar. O kız insanlığın 
yeniden canlanabilmesi noktasında büyük önem 
taşımaktadır. Durum buraya kadar oldukça masum 
görünmektedir; fakat gerçekler ortaya çıkmaya 
başladıkça, insanın korkularını haklı çıkarırcasına, 
ürkütücü bir hal alarak ilerlemektedir. Zira ‘anne’ 
insan hayatını her şeyden üstün tutmak üzere ye-
tiştirilmiş bir robottur. Ancak insanların yaptıkları 
hatalar onu olaylara müdahale etmeye yönlendirir 
ki bu bir katliamın yaşanmasına neden olur; yani 
insanlığa yaptıklarının bedelini ödetir. İnsanın kendi 
elleriyle yarattığı humanoid onun önüne geçmiş, 
içindeki kötülüğün, kibrin aynası olarak karşısında 
yer almıştır. Bu kitlesel yok oluşun hemen aka-
binde ise yaratıcılarını ileri taşıyabilmek adına bu 
embriyolardan daha akıllı, daha ahlâklı bir insan 
yaratana kadar uğraşır. Bu açıdan film, insanların 
humanoidlere karşı olan çekincelerinin, duydukları 
endişe ve korkularının çok da yersiz olmadığına 
dair bir görüş benimser.

Peki, Mechalar?

Humanoidlere karşı takınılan tavırlar bu şekilde 
iken kontrolün insanın kendisinde olduğu mechalar 
daha güvenilir olarak nitelenmekte ve tercih edilir 
vaziyette bulunmaktadır. Mechaların olduğu bir 
dünyayı ortaya koyan en güzel yapımlardan birisi 
olarak ise yönetmenliğini Shawn Levy’nin üstlendi-
ği 2011 yapımı Çelik Yumruklar (Real Steel) filmini 
zikredebiliriz. Baba oğul ilişkisi üzerinden ilerleyen 
filmde onları birleştiren en önemli şey robot bok-
sudur. Önceleri insan boksu yapılırken bu sporun 
insanları tatmin etmemeye başlaması, gladyatörleri 
izlemeye gelenler insanlar misali daha fazla şov ve 
daha fazla katliam görme arzusu bu boksun yerini 
robot boksuna bırakması ile sonuçlanır. Bu türde 
ise kumandalarla kontrol edilen, sese duyarlı ya da 
gölge fonksiyonuna sahip olup insanın hareketleri-
ni birebir taklit edebilen mechalar kullanılmaktadır. 
Humanoidlerde kendilerinin yarattığı zekâların 
kendilerini alt etmesi gibi olası bir tehlike ile kar-
şı karşıya olan insanoğlu mechaların kontrolünü 
elinde bulundurmasından dolayı rahat davranabil-
mektedir. Çocuğun uçurumun kenarından çekip 
çıkardığı mecha, Atom, baba ile oğlu arasındaki 
ilişkiyi de uçurumun kenarından çekip alacaktır. 
Filmin atmosferinin aydınlık olması ise mechaların 
zararsız olarak görülmesinden kaynaklanan güven 

durumunun dışarı –yani filme- yansıması şeklinde 
ele alınabilir.

Filmlerin Geçtiği Atmosferler

Çelik Yumruklar haricinde ele aldığımız diğer iki 
film karanlık, gerilim dolu bir atmosfer sunar izle-
yenlerine. Yapay Zekâ filminde bu atmosfer, filmin 
ikinci aşaması olarak nitelendirilebilecek olan Da-
vid’in evden kovulması ile başlayan kısımdan itiba-
ren etkili olmaktadır ki bu da filmin vermek istediği 
mesaj açısından oldukça manidardır. Ben Bir An-
neyim filmine ise, ifade ettiğimiz şekilde, kapalı ge-
rilim dolu bir atmosfer hâkimdir. Böyle bir atmosfer 
gizemli, endişe verici bir algı yaratır. Bu yüzden bu 
tarz yapımlarda verilmek istenen mesaj gelecekten 
endişe duyulduğu şeklinde yorumlanabilir, fakat bir 
de olaya şu yönden bakmakta fayda vardır: İnsan 
bilinmeyenden korkar ve bu sebepten dolayı da 
bilinmeyene düşmandır. Transhümanist düşün-
cenin yanıtsız bıraktığı sorular koca bir bilinmeyen 
olduğu için insanoğlu ister istemez bu düşünceye 
mesafeli durmak durumunda bulur kendisini. Bu 
durum da izmin insanlar arasında yaygınlaşması 
önünde büyük bir engel teşkil eder. Bu yüzden 
yaşanabilecek her olasılığın senaryo çerçevesinde 
insanlara sunulması bu bilinmezliği, en azından 
aşina bir hale getirmekte; bu tarz teknolojik çık-
tıların hayatımızın bir parçası olacağına, bundan 
dolayı çok da yadırgamamamız gerektiğine dair 
düşünceyi ince ince zihinlerimize işlemektedir. Bu 
konuda kıymetli çalışmalara imza atan Ahmet Dağ 
bu durumu “kum havuzu” (Dağ, s. 185) oluşturma 
çabası olarak niteler. Amaçlarına ulaşmakta emin 
adımlarla ilerlediklerini ifade edecek olursak pek 
de yanılmış olmayız.

Sonuç

Adrey Tarkovski, beyaz perdenin doğuş ama-
cını “Sinema, hayatın özgül bir parçasını, dün-
yanın henüz kavranamamış bir boyutunu, başka 
sanatlar tarafından ifade edilememiş bir boyutunu 
yansıtmak üzere doğmuştur. (…) ve bu niteliğiyle, 
günümüzde karşı karşıya kaldığımız, bizi derinden 
etkileyen sorunların altının çizilmesinde özel bir rol 
oynar.” (Tarkovski, s. 67) sözleriyle ifade eder. Ve 
sinema bu misyon doğrultusunda, çoğu zaman, 
tıpkı din, felsefe, edebiyat gibi insanoğlunun an-
lam ve hakikat arayışlarının yansımalarından birisi 
olarak karşımıza çıkar. Her zaman diyemeyip çoğu 
zaman şeklinde ifade etmemizin sebebi ise yer yer 
beyaz perdenin bu misyondan uzaklaşıp insanla-
rın elinde manipülasyon aracına dönüşmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bilimkurgu filmlerinde, ifade 
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ettiğimiz üzere, kum havuzu oluşturma girişimleri 
de sinema sanatının misyonundan uzaklaşıp ma-
nipüle aracına dönüşmesinin yansımalarından biri 
olarak nitelendirilebilir. Cihan Aktaş’ın, “Bazen bir 
sözü film bittikten sonra da zihnimizde taşır, tartış-
maya açarız. Katılımı sağlayan türde bir sinema öğ-
renilebilir; tıpkı okurluk gibi, her yeni eserle tahkim 
edilerek gelişir.” (Aktaş, s. 7) sözüyle ifade ettiği 
üzere, gerek filmlerin gerekse kitapların sundukları 
şeylerin zihin süzgecinden geçirilmesi elzemdir. 
Sonrasında düşünceyi benimseyip benimseme-
mek kişinin kendisine kalmış bir şeydir. 

Nihayetinde Ahmet Dağ’ın da ifade ettiği gibi, 
“Biz hikmeti/bilgiyi tıpkı Promete örneğinde olduğu 
gibi çalınan bir şey olarak görmeyiz. Hz. Peygam-
ber’in dediği gibi ‘yitirdiğimiz’ hakikatimiz olarak 
görürüz. Biz Müslümanların en önemli vazifesi 
‘zıvanasından’ çıkmış bilgiyi yerine oturtmak ol-
malıdır.” (Karaman, s. 75) Ne modern çağın seline 
kapılıp gitmeli ne de tamamen kendimizi çağdan 
soyutlamalıyız; orta bir ümmet kılınmanın manası 
üzerinde uzun uzun düşünmemiz gerekmektedir. 
Hakkıyla idrak edenlerden olabilmek temennisiy-
le…
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Andrei Tarkovski tarafından, Stanislaw Lem’in 
aynı adlı bilimkurgu romanından filme uyarlanan 
Solaris’te (1972), düşünceyi maddeye dönüştür-
me üzerine oldukça derin tartışmalar yürütülür. 
Bilinçli ve dev bir okyanus gezegeni olan Solaris, 
Dünya’dan oraya giden insanların hafızalarında ve 
bilinçaltında yer alan olayları maddeye dönüştürüp 
karşılarına çıkararak onlara oyun oynar. Bir yardım 
çağrısı üzerine, bu açıklanamaz olayları çözmek 
üzere Solaris’de yer alan üsse giden psikolog Dr. 
Kelvin, orada yaşananlara hiçbir rasyonel açıklama 
getiremez. Ancak Dr. Kelvin, Solaris’in onun bilin-
çaltında ve hafızasında yer alan olayları maddeye 
dönüştürdüğünü gördükçe,  daha önce oraya gi-
den herkes gibi bastırdığı veya kaçtığı gerçeklikle 
yüzleşmek zorunda kalır. 

Solaris, yarım asır önce filme uyarlanmasına 
rağmen, tartışmaya açtığı konular ile kendi za-
manını oldukça aşan özelliğe sahip. Günümüzün 
bilim ve teknolojisi açısından değerlendirildiğinde, 
düşünceyi maddeye dönüştürmek bugünün şart-
larında daha kolay. Örneğin geçmişteki mucitlerin 
zihinlerinde şekillenen tüm soyut tasarımlar, 
kendi zamanının teknik imkânları ve kabiliyetleri 
sonucunda, sonradan icatlar olarak maddeye/
tasarıma dönüşmüş ve daha da gelişerek 
zamanımıza ulaşmıştır. Bugün, bir fikri maddeye 
dönüştürme, elimizdeki teknolojik imkânlarla 
çok daha kolay ve sıra dışı bir şekilde mümkün 
kılınabiliyor. 

Üstelik insanlık, bilim ve teknoloji ile fikri 
maddeye dönüştürme konusunda oldukça yol 
aldı. Hatta daha ileri evrede maddeyi sanala 
dönüştürme (metaverse) konusunda da son 
derece becerikli. Düşünceden maddeye, 
maddeden/gerçeklikten sanala dönüşüm, 
hayatımızın da gerçekliğini yitirmesine sebep 
olarak onu sınırsız şekilde dönüştürüyor. Sanal 
evren, belki de tıpkı Solaris’de ki gibi bilinçaltımızın 
kendini her yönüyle gösterdiği evren olacak. Ne 
var ki ideolojik tasarımlarını tüm yaşam üzerinde 
uygulayarak, onu dönüştürmeyi planlayan 
transhümanizm için tüm insanlığı kolayca ikna 
etme alanı sinemadır. Çünkü geleceğe dair en 
kolay ve sürdürülebilir imaj çalışmaları sinemada 
yürütülür.

Kavram, İmge, İmaj

Deleuze, ‘Filozoflar kavramları yarattı, yö-
netmenler ise imajları’ der. Kavramlar, düşünsel 
sınırları belirleyen sınır taşlarıdır. Her filozof, kendi 
felsefi/zihinsel evrenine bağlı olarak ürettiği kav-
ramlarla, bu sınır taşlarını daha ileriye taşıyarak dü-
şünsel evreni de genişletir. Kavramlar, kendi evreni 
içerisinde, düşünsel sorunların veya tartışmaların 
çözümünde ve tanımlanmasında görev alan soyut 
aygıtlardır ve çoğunlukla renksizdir. Fakat sınırları 
kaldırmak istediğimizde bu defa imge evrenine 
geçiş yaparız ve bu evrende tüm kavramların, 
düşüncelerin, tanımların sınırsız renkleriyle karşı-
laşırız. Bu evrende en başta hislerimiz olmak üzere 
tüm düşüncelerimiz, limitsiz bir özgürlükle üretim 
kabiliyeti kazanırken, bu özgürlüğü gerçekliğe 
uyarlayabilmek için metaforlara veya betimlemele-
re başvururuz. Metaforlar ve betimlemeler, imge ile 
gerçeklik arasında yolculuk etmememizi sağlayan 
köprüdür. 

Stanislaw Lem’in bilimkurgu romanı Solaris, 
edebi eser olarak imge ile gerçeklik arasında köprü 
olma görevi görür. Eseri filme uyarlayan Tarkovski 
ise imgeyi imaja dönüştüren ve kavramdan imaja 
tüm bileşenleri gerçeklik alanında resimde sabit-
leyen kişidir. Her ne kadar Tarkovski sinemadaki 
üslubu ile bunu aşmaya çalışmış olsa da imajların 
baskınlığı bunu engellemiştir. Deleuze’nin ‘Sinema 
günümüzde felsefenin yerini almıştır’ sözü de bu 
nedenle söylenmiştir. 

Tüm bu bileşenleri herkesin aynı şekilde gör-
mesini istediğimiz bir kurguya hapsetmek iste-
diğimizde de karşımıza imaj çalışmaları çıkar ve 
bu imaj çalışmalarının en ikna edici örneklerini 
de sinemada buluruz. Çünkü sinema, düşünceyi 
(transhümanizm) imaja dönüştürme konusunda 
son derece kabiliyetlidir ve elinizde insanlığı vaz-
geçilmez bir beklenti içine hapsedecek bir gelecek 
senaryosu varsa, bunu imajlarla gerçekleştirecek 
kişi elbette yönetmendir. Bu imajlar kavramların, 
imgenin, metaforların ve en önemlisi gerçekliğin 
yerini almaya başladığında, sadece gelecek değil, 
tüm zamanlar bu imajların sınırlarına hapsolur ve 
kontrolü imajlara teslim etmiş oluruz. Buna bağlı 
olarak yaşamın gerçekliğini günümüzün çok ileri-
sindeki zamanları betimleyen imajlarla kurgulama-
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ya başladığımızda, karşımıza henüz var olmayan 
ve nasıl gerçekleşmesini istiyorsak, ona uygun 
imajlarla oluşturduğumuz bilimkurgu filmleri çıkar.

Pygmalion Etkisi

Tüm insanlığı aynı beklenti içinde tutmak, tüm 
zihinleri aynı tercihlerde bir araya getirmek için, 
herkesi aynı geleceğin beklediğine ikna etmek 
gerekir. Buna bağlı olarak ortaya çıkacak olan 
beklenti etkisi ile karşımıza çıkarılacak her şey, 
zaten gelecekte beklediğimiz ayrıntılar olarak kar-
şılaşacağımızdan bizi şaşırtmayacaktır. Çünkü bu 
beklenti etkisinin baskısı, henüz gerçeklememiş 
zamanları da şimdiden tasarlar. Transhümanizm, 
sadece sinemayı değil, tüm alanları ve araçları 
kullanarak bu beklentiyi destekler. Üstelik alan ve 
araçları, bugünden bilimkurgu filmlerinin geleceğe 
dair imaj çalışmalarında görmeye ve izlemeye baş-
ladığımızda, bu beklentinin sönmemesi için ör-
nekler çoğaltılır. Bu transhümanist örneklerden biri 
de Kabuktaki Hayalet / Ghost İn The Shell (Rupert 
Sanders, 2017) filmidir. 

Masamune Shirow’un yazdığı seri ve Mamoru 
Oshii imzalı 1995 yapımı animasyon filmi  olan 
Ghost in the Shell, zihin olarak insan fakat bede-
nen sayborg olan Binbaşı Motoko Kusanagi’nin 
(Scarlett Johansson) hikâyesini konu ediniyor. 9. 
birliğin özel görev biriminin başında yer alan Bin-
başı, yaşadığı bir kazada sadece beyni kurtarılan 
biridir. Beyni, çok gelişmiş bir sayborg düzleme 
aktarıldıktan sonra uyanan ve geçmişine dair hiç-
bir şey hatırlamayan Binbaşı, bu sayborg bedene 
onun beynini yerleştirenlerin verdiği göreve odak-
lanır. Binbaşı, en tehlikeli ve azılı suçluları durdur-
mak ve yok etmekle görevlidir. Filmde, insanların 
zihnine girip onları kontrol eden yer altı örgütlerini 
durdurmaya çalışan Binbaşı, en zor düşmanıyla 
mücadele ettiği esnada aldatıldığını anlar ve bunu 
da düşmanından öğrenir. Hafızasını ve geçmişini 
geri almak ve bunun hesabını sormak için bunu 
ona yapanlarla mücadeleye girişir.

Kabuktaki Hayalet, birçok bilimkurgu filminde 
de karşımıza çıkan, geleceğin dev hologramlı, 
reklamlı, karanlık distopik dünyasını tekrar edi-
yor. Filmin giriş sekansında Binbaşı’nın kurtarılan 
beyninin robotik/sentetik bir düzleme aktarılması, 
transhümanizmin, günümüzde birçok farklı alanın 
işbirliğiyle mümkün kılmaya çalıştığı ‘bilincin sınır-

sız şekilde aktarımı’ çalışmalarının sinemadaki id-
dialı örneği olarak görülebilir. Ancak onun karşısın-
da, istediği her mekanik düzlemde görülüp kolayca 
yer değiştirebilen, filmdeki teknoloji şirketi Hanka 
Robotic’i yok etmeye çalışan, ileri seviye siber bi-
linç olan bir düşman var. Makinedeki hayalet gibi 
görünen bu siber bilinç, aslında transhümanizmin 
insan zihni için hayal ettiği seviyedir. 

Filmdeki birçok transhümanist ayrıntı, insanın 
bugünkü biyolojik kapasitesini yetersiz gören veya 
dönüştürülüp geliştirilmesi gereken özellikler ola-
rak gösterir. Binbaşı ile onun sağ kolu olan Batou 
(Pilou Asbaek), operasyon esnasında sadece 
kendilerinin duyabileceği ve dış dünyaya kapalı 
telepatik bir iletişim şekli kullanır. Yani geliş(tiril)
miş zihinlerin iletişim şekli. Batou’nun bu ope-
rasyonda meydana gelen patlamada gözlerini 
kaybetmesinden sonra, ona görme konusunda 
birçok farklı özelliği olan sentetik gözlerin takılması 
da buna örnektir. Özellikle binbaşının üstü Ara-
maki’nin (Takeshi Kitano) birçok diyalogda Çince 
konuşurken diğerlerinin İngilizce konuşması ve 
herkesin sorunsuz şekilde anlaşması, dil proble-
minin de günümüzde yapay bir sorun olduğunu ve 
gelecekte böyle bir sorun olmayacağına bizi ikna 
etmeye çalışır. Filmde yer alan bu ve buna benzer 
tüm örnekler, gelecekte insanlığı bekleyen dünya-
nın teknolojik üstünlüğüne bizi inandırmaya ve bu 
beklenti içinde tutmaya çalışır.

Film, insanın hakikatinden kopmasını ve yaban-
cılaşmasını, değişen siborg beden ile ifade ediyor, 
buna rağmen eski haline göre sadece zihin olarak 
var edilen Binbaşı’nın, kimliğini bulmaya çalışma-
sını da hakikatini arama olarak görebiliriz. Filmde 
teknoloji her yeri ve her şeyi kontrol etmektedir. 
İnsan ile robotlar aynı yaşam alanı içinde, aynı hak-
lara sahip öznelerdir. İnsanlar gittikçe mekanikleş-
miş ve robotlar da sentetikleşerek, insan ve robot 
arasındaki ayrım, fark ve sınırlar nerdeyse ortadan 
kalkmıştır. İnsan robota, robot insana evrilmiştir ve 
Tanrı’nın olmadığı bir dünyada kendini Tanrı olarak 
ilan eden insan, yine insanı yaratan bir yaratıcı ol-
maktadır.

Hz. Âdem, yaratılmış ve yaratıcı tarafından 
üstün kılınmanın derin şuuruna sahip ilk insan ve 
peygamberdir. Hakikatte bu bilincin dışında kal-
mak bir hiç olup değersizleşmektir. Ondan sonra 
gelen herkes doğmuş olmanın sancısını çekmiş 
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ve çekmektedir, çünkü doğmuş olmak cennetten 
yeryüzüne düşmektir. Ancak film, doğmuş olmanın 
tüm sakıncalarını ortadan kaldıran ve gelecekte o 
güce sahip tanrılaşmış insanı bize vadetmekte-
dir. Binbaşı, geçmişi elinden alınmış, ölümsüz ve 
durdurulamayan bir güçtür ve zihninde biyolojik/
organik geçmiş tüm yaşamına ait hatıralar ve ka-
yıtlar silinmiştir. Böylece sorgulayan özgür irade ve 
bilinç yerine, zihni kontrol altında tutularak istenilen 
şekilde kullanılabilmektedir. Tıpkı transhümaniz-
min dönüşüme zorladığı bugünün insanı, ancak 
yarının siborgu ve robotu gibi. Filmin başlangıcın-
da, insanın aslında transhümanizmin uzun süreli 
deneylerinin bir kobayı olduğu ve bu niyet açıkça 
dile getirilir: ‘Gelecekte insan ve makine arasındaki 
çizgi yok oluyor. Teknolojik ilerlemeler insanların 
sibernetik donanımlarla kendilerini geliştirmeleri-
ni sağlıyor. Devletin finanse ettiği Hanka robotik, 
aradaki çizgiyi daha da bulanıklaştıran askeri bir 
casus geliştiriyor. İnsan beyini tamamen sentetik 
bir bedene naklederek, insan ve robotun en güçlü 
niteliklerini birleştirecekler.’

İnsanı cezbetmek ve bu dönüşüme ikna 
etmek için kullanılan telkin ise filmin başında yer 
alan ve Binbaşı’nın beyninin sibernetik/sentetik 
aktarımından sonra şu repliklerle ifade edilir: ‘O bir 
mucize. Makine liderlik yapamaz, yalnızca emirleri 
uygular. Makine hayal edemez, önemseyemez 
veya sezemez. Ama sibernetik bedendeki bir insan 
zihni bunları ve daha fazlasını yapabilir.’



Yeni Bir Çağ Mı 
Yeni Bir Akım Mı? 
Transhümanizm

D O S YA

21



Dosya Editörü: Uğur Cumaoğlu

Editörden

D O S YA

22



23

Teknoloji hepimizin hayatını yöneten bir aktör. 
Neredeyse herkesin akıllı bir telefonu var ve bu 
telefon artık hepimizin bedeninin bir uzvu olmuş 
durumda. Bize ait her şey o akıllı telefona yüklü 
ve onu kaybettiğimizde kimliğimizi de kaybetmiş 
oluyoruz. Çevremiz, her gün sayısı giderek artan 
teknolojik aparatlar ile doluyor. Hatta yeni çıka-
cak bir telefon modelinin son sürümü piyasaya 
çıkacağı zaman, ilk alan kişi olmak için geceden 
storların kapısında sıraya giriyoruz ve her zaman 
sıradakilerin sayısı binleri buluyor. Bu da yetmeyin-
ce organlarımızı satıp o son model telefonu almak 
için bedenimizden vazgeçiyoruz. Lakin teknolojinin 
gerçekte yaşamsal hiçbir değeri de yok. Teknoloji 
kendini vazgeçilmez kıldıkça biz insan olmayı daha 
anlamsız kabul etmeye başlıyoruz. Bu durum da 
bedenimizde yer edinmek isteyen teknolojinin yo-
lunu sonuna kadar açıyor. 

Bizim için yaşamsal değeri olan temel ihtiyaç-
larımız için hiç kimsenin bu kadar kararlı olduğuna 
kimse şahit olmaz. Mesela sebze ve meyve gibi 
yiyeceklerin son sürüm ürünlerini alabilmek için 
sebze halinde geceden sıraya giren kimseyi gö-
remeyiz. Ürünlerin karaborsaya düşmesi bile bizi 
teknolojik aparatların fiyatı kadar endişelendirmez. 
Biz zihinsel olarak bize verilmiş tek yaşam hak-
kımızı teknoloji ile takas etme konusunda kesin 
olarak teknolojinin tarafında duruyoruz. Üstelik her 
sürümde insanı sürüm sürüm süründüren bir tek-
noloji de hakikatte hiçbir değeri olmayan bir yük. 
Elbette teknoloji hayatımızın birçok noktasında 
bize lazım, fakat iktisadi değeri olması onu insan-
dan üstün kılmaz. İnsanın üstünlüğü tartışılmazdır 
ve bu durumda biz insanın tarafındayız.

İnsanı hedefine koymuş olanların, insana 
sadece teknolojik ürün pazarladığı söylenemez. 
İnsan hedefte ise insana ait her şey pazarlanabilir 
ve fiyatlanabilir. Bunun için tanımları yeniden 
etiketlendirmek yeterli olur. Örneğin dün ‘müşteri’ 
olan kişi bugün ‘tüketici’ etiketi taşıyor ve ‘halkla 

ilişkiler, müşteri ilişkileri’ gibi eylem planlarının 
yerine artık ‘tüketici davranışları’ etiketiyle stratejik 
eylemler hazırlanıyor. Hele ki sanal alışverişin tüm 
tüketici davranışlarını belirlediği zamanımızda 
neden tüketici olunduğu da artık önem arz etmiyor. 
Fakat ne yazık ki durum sadece bundan ibaret 
değil. Çünkü tüketici cinsiyetsiz ve tek tiptir. 
Herhangi bir kültürel veya dinsel kimliği yoktur. 
O eskiden alışveriş yapan bir müşteri iken bugün 
ürüne dönüşmüş, her an tüketim kaygısı yaşayan 
ve tüketemediği zaman da krizler yaşayan bir tü-
ketim robotudur. 

Peki, insan neden giderek bir tasarıma, kurgu-
ya, robota dönüşüyor ve insan neden hedeftedir? 
İnsanı dönüştürmek için bu kadar farklı ve farkına 
varılmayan oyun neden sergilenir? Biz de bu 
sayımızda, bu ve buna benzer soruların cevaplarını 
bulmaya çalıştık. Bu çabanın karşılığında projektö-
rü çevirdiğimiz ideoloji ise transhümanizm oldu. Bu 
ideolojinin insanı dönüştürmek için neden birileri 
tarafından amaç haline getirilerek kullanıldığını 
tespit etmeye çalıştık. Ayrıca hangi araçlarla bunu 
gerçekleştirdiğini analiz etmek ve birçok farklı açı-
dan transhümanizmin bu görünmezliğini görünür 
kılmak istedik.

Dosya bölümümüzde yer alan ilk yazı ile trans-
hümanizm dosyasına katkı sağlayan lise son 
sınıfta okuyan gençlerimiz Ece Karaca ve Furkan 
Eyvaz’a, bilhassa gençleri ilgilendiren bu meseleye 
karşı üst seviyede ki ilgilerin için özellikle teşekkür 
ediyorum. Yine bu sayıya güçlü kalemleri ve yet-
kinlikleri ile katkı sağlayan ve değer katan tüm kıy-
metli yazarlarımıza ve dostlarımıza müteşekkirim. 
Her biri bu sayıya ayrı bir güzellik ve kalite kattı. Biz 
hep beraber okyanusa bir taş attık, umarız ki bu 
taşın yaydığı dalga mümkün olduğunca en uzağa 
ulaşır. 



Ece Karaca - Furkan Eyvaz

TRANSHÜMANİZM:  
SONSUZLUK VE İLERİSİNE!
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 “trrrrum,
trrrrum,
trrrrum!
trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum!”
(Nazım Hikmet)

İnsanlığın ne kadar geriye gittiği henüz 
bilinmeyen uzun yolculuğunda, her dönemde 
kendilerine kolaylıklar sağlayacak ve onları insan 
kuvvetinden bir adım öteye taşıyacak icatlar 
geliştirilmiştir. Yumruk ve tırnakların güçsüz kaldığı 
zamanlarda avlanabilmek için mızrak, hızlı ulaşımı 
veya taşımayı kolaylaştırabilmek için tekerlek ve el 
arabaları ve günümüzde hala geliştirilmekte olan, 
insan gücünü bir seviye ileri taşıyabilecek meka-
nik dış iskeletler (eksoskeleton) gibi. İnsanoğlu bu 
gelişmelerden o kadar etkilenmiştir ki gelecek ve 
gelecekte ne olacağı üzerine tahminlerde bulun-
muştur. Bu tahminlerini kitaplara, şiirlere, resimlere 
aktarmışlardır. Tıpkı, Nazım Hikmet’in Türk Edebi-
yatında önemli bir fütürizm örneği olan “Makina-
laşmak İstiyorum”u yazması gibi. İlk bakıldığında 
“makinalaşmak istemek” mecazi bir anlam gibi 
dursa da aslında öyle değildir. Nazım Hikmet’in 
istediği “makinalaşmak” teknolojiye yönelmektir. 
Peki, nedir bu makinalaşmak?

Transhümanizm, tek bir tanımı olmasa da genel 
olarak insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin 
artırılması, yaşlanma ve hastalanma gibi arzu 
edilmeyen veya gereksiz görülen yönlerinin or-
tadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve bilimden 
faydalanılması gerektiğini öne süren uluslararası 
bir entelektüel ve kültürel hareket olarak tanımlan-
maktadır.  Transhümanizm teknik olarak makinala-
şarak daha ileriye gitmeyi temsil eder. Bu terim ilk 
olarak karşımıza 1957’de Julian Huxley’in “Yeni 
Şaraplar için Yeni Şişeler” eserinde karşımıza çık-
mıştır. “İnsanlık eğer dilerse kendi sınırlarını aşabilir 
ancak bölünmüş bir şekilde değil. Bir birey burada, 
bir diğeri oradayken değil, ancak insanlığın bütü-
nüyle bu gerçekleşebilir. Bu yeni inanç için bir isme 
ihtiyacımız var. Belki de transhümanizm olabilir. 
İnsan insan olarak kalır, fakat insan, doğasının yeni 
imkânlarını kavrayarak kendisini aşar ve bunu yine 
insan doğası için yapar.”

Transhümanist düşüncelerin, “transhümanizm” 
ismini almadan önce de var olduğuna inanılmak-
tadır ve kökenlerinin Alman filozof Nietzsche’nin 
“üst insan (übermensch)” kavramına dayandığı 
iddia edilmektedir. “Size üstinsanı öğretiyorum. 
İnsan aşılması gereken bir şeydir. Şimdiye kadar 
tüm varlıklar kendilerinden bir şey yarattılar, ama 

siz insanı aşmak yerine hayvana geri dönmek mi 
istiyorsunuz? Maymun nedir ki insanın gözünde? 
Bir kahkaha ya da acı verici bir utanç. İnsan da işte 
böyle olmalı üstinsanın gözünde. Bir kahkaha ya 
da acı verici bir utanç.”(Böyle Buyurdu Zerdüşt)

20. yüzyılda ortaya çıkan Transhümanizm, 21. 
yüzyılda teknoloji, yapay zekâ ve robotik bilim-
lerinin gelişmesi ile temelde aynı olsa da daha 
farklı ve sistematik bir hal almıştır. Hatta “Dünya 
Transhümanistler Birliği” ilk olarak 1998’de bir be-
yanname yayınlamış, beyanname en son 2012’de 
düzenlenmiş olmak üzere günümüze kadar ge-
lişerek ve değişerek gelmiştir. Transhümanizmin 
en önemli isimlerinden biri olan Andy Sandberg, 
Transhümanist Bildirge’nin başlangıcı olan “Trans-
hümanist İlkeler 1.0a”yı web sitesinde paylaşmıştır 
ve 1996’dan kalma olan bu versiyonun ilkeleri şu 
şekildedir: 

1. Aş!

Biyolojik ve entelektüel mirasımızın evrimleşmiş 
sınırlarını, çevremizin fiziksel sınırlarını ve bireysel 
ve kolektif ilerlemeyi kısıtlayan toplumun kültürel 
ve tarihsel sınırlarını ortadan kaldırmaya çalışın.

2. Pragmatizm

Bu amaca yönelik etkili olduğu kanıtlanan araç-
ları kullanın. Teknoloji ve onu geliştirmek için kulla-
nılan entelektüel disiplinler şu anda bu tür en etkili 
araçlar arasındadır.

3. Memetik Yayılma

Transhümanist ilke ve hedeflerin çoğalmasını 
desteklemek, bilinçli olarak başkalarının izleyebi-
leceği bir örnek oluşturmak veya transhümanizm 
ilkelerini doğrudan teşvik etmek. Teknofobi, zor-
lama, anti-hümanizm ve diğer yıkıcı ideolojilerin 
tehlikeleri hakkında farkındalık yaratın.

4. Başarı

İster sağlık, zindelik, entelektüel hedefler, 
ister finansal veya sosyal başarı ya da siyasi 
başarı arıyor olun, bireysel hedeflerinize ulaşmak 
için çaba gösterin. Hem kişisel hem de küresel 
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hedeflere ulaşmak için diğer yenilikçiler ve 
iyimserlerle işbirliği yapın.

5. Çeşitlilik

Sürekli değişen bir evrene büyümek ve uyum 
sağlamak için insan çabalarını teşvik edin. Ba-
şarınızın kapsamını veya çeşitliliğini sınırlamaya 
çalışmayan tüm düşünce okullarından insanlara 
hoşgörü gösterin. Zorlama yoluyla irade veya fikir-
leri empoze etme girişimlerini caydırın.

6. Evrim

Bu ilkeler, gelecekteki Transhumanity’nin ih-
tiyaçlarını karşılamak için gelişmelidir; ama insan 
ötesi faaliyeti sınırlayan ilkelerde herhangi bir deği-
şikliğe direnilmelidir.

Bu bildirgenin maddeleri temelde bu 6 ilkeye 
bağlı kalmış olsa da gelişmeler ile birlikte, 6. mad-
de de belirtildiği gibi, bildirgede bazı değişikliklere 
gidilmiştir. Buna en büyük örnek olarak bildirgenin 
1998’den 2009’a değişen 7. madde örnek verile-
bilir:

1998:

[7] Transhümanistler bilimsel hümanizmi des-
teklerler. Aslında çoğu transhümanist bireysel 
özgürlüğe inansa da transhümanizm kendi içinde 
politik olarak tarafsızdır.

2009:

[7] İnsanlar, insan olmayan hayvanlar, gelecek-
teki tüm yapay zekâlar, değiştirilmiş yaşam formları 
veya teknolojik ve bilimsel ilerlemenin yol açabile-
ceği diğer zekâlar dâhil tüm duyarlılıkların iyiliğini 
savunuyoruz.

Gelişen yapay zekâ teknolojisi ve robotik bilim-
leri ile birlikte Transhümanizmin kapsama alanının 
“bireyler”den çıkıp “insanlar, insan olmayan hay-
vanlar ve gelecekteki tüm yapay zekâlar, değiş-
tirilmiş yaşam formları veya teknolojik ve bilimsel 
ilerlemenin yol açabileceği diğer zekâlar” olarak 
genişlemesi aslında Transhümanizmin günümüzde 
ne kadar yol kat ettiğini ve daha önünde sonsuzlu-
ğa uzanan bir yol olduğunu bize göstermektedir.

“Farkına varmaya başlıyoruz ki en şanslı insan-
lar bile kapasitenin çok altında yaşıyorlar ve çoğu 
insan potansiyel zihinsel ve ruhsal verimliliklerinin 
küçük bir kısmından fazlasını geliştirmiyor. Aslında 
insanoğlu, fark edilmemiş olasılıklarla dolu geniş 
bir alan ile çevrilidir ve bu alan insanoğlunun keş-

fetme ruhuna bir meydan okumadır.” (Yeni Şarap-
lar için Yeni Şişeler, Julian Huxley) Toparlamak 
gerekirse, Transhümanizm çok yeni ve dinamik bir 
kavramdır. İnsanlık ve teknoloji geliştikçe transhü-
manizm değişmeye ve var olmaya devam edecek-
tir. Belki biz bu yazıyı yazarken yeni geliştirilen bir 
uygulama bile Transhümanizmin tanımını geniş-
letebilir. Bu nedenle Transhümanizm keşfetmeye, 
geliştirilmeye ve tartışılmaya açık; sonsuzluğa ve 
ilerisine uzanan bir yoldur.



Davut Bayraklı

TRANSHÜMANİZM’İN ÖLÜMSÜZLÜK 
ÖNERMESİ NE ANLATIYOR?

D O S YA
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“Aranızda ölümü takdir eden biziz. 
Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz.” Vakıa 56/60

“Âdemoğlu ihtiyarlar, fakat şu iki şey onunla beraber genç kalır; 
dünya hırsı ve uzun yaşama duygusu.” Sahih-i Müslim

İnsanoğlu tarih sahnesine çıktığı ilk günden 
beri ölümsüzlük sırrını aramış, ancak bir türlü 
bulamamıştır. Binlerce yıllık süreçte bu iddiasından 
ve inadından vazgeçmeyen insanoğlu, dijital çağ 
olarak adlandırılan yeni yüzyılda artık ölümsüzlüğü 
bulacağını düşünmektedir. Özellikle son yüz 
yıllık süreçte teknoloji alanında yaşanan devasa 
gelişmelerle bilim adamlarının yakın bir zamanda 
ölüme çare bulacaklarına inananların sayısı her 
geçen gün artıyor. Küresel aklın ortaya attığı bu 
ölümsüzlük felsefesi, özünde modern insanın 
ölüme daha çok “çözülebilecek ve çözmemiz 
gereken teknik bir sorun” olarak bakmasından 
kaynaklanıyor. Açlık, hastalık ve şiddetten 
kaynaklanan ölümlerin azaldığını kabul eden üst 
akıl, bu aşamadan sonra kendisine yeni hedef 
olarak “ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallığı” 
belirledi. 

Öncelikle hastalık ve yaşlılık kaynaklı ölümlerin 
önüne geçmeye çalışan dijital çağın aktörleri, 
ölümün de yenilebilecek bir teknik sorun olduğuna 
inandıkları için bilimi bu teknik sorunu ortadan 
kaldıracak şekilde kullanmak, hatta dizayn etmek 
istiyor. Ölümün olmadığı bir dünyayı arzulayanlar, 
kendi felsefelerini de doğal olarak “ölümsüzlük” 
ideali üstüne kuruyor ve propagandasını da bu 
şekilde yapıyor. Buradaki anahtar cümle aslında 
“ölümsüzlük” değil “teknik mesele” kavramıdır. 
Eğer siz bir kere ölümü teknik bir mesele olarak ele 
alırsanız, o zaman bunun elbette teknik bir çözümü 
olacaktır. Peki, ölüm gerçekten teknik bir mesele 
midir? Eğer öyleyse bu teknik meselenin bir de 
teknik çözüm boyutu var mıdır? 

Ölümü Yenme Savaşı

Genetik mühendisliğin onarıcı ilaçlar ve nano-
teknoloji alanında geldiği noktaya bakıldığında, 
küresel çapta şöhret bulmuş bazı bilim adamları, 
ölüme bu yüzyıl sonunda, bazıları ise gelecek 
yüzyıl sonunda mutlaka çözüm bulunacağını iddia 
ediyorlar. Ray Kurzweil gibi mucit ve bilim adamı 
sıfatlarına haiz olan isimler, önümüzdeki otuz yıl 
sonunda insanın artık beden kaynaklı hastalıkları 

her on yılda bir yeneceğini ve bu sayede insan 
ömrünün uzatılacağını düşünüyor. Böylece yüzyılın 
sonuna kadar her on yılda bir sadece hastalıkları 
tedavi ederek, ölen dokuları yenileyerek, el, göz ve 
beynimizi biraz daha iyileştirerek ölümsüzlüğün 
bulunacağı zaman kapısının eşiğine kadar gide-
bileceğiz. O aşamaya geldiğimizde ise tıp bilimi 
ve bilim adamları, bizi ölümsüz kılacak ilaçları ve 
tedavi yöntemlerini bulmuş olacaklar. 

Bu senaryoya göre gelecek yüz yılda yani 2100 
ve sonrasında insanlar hastalıktan ya da yaşlılıktan 
ölmeyecekler, ancak Harari’ye göre bir bombayla 
veya beklenmedik bir kazayla belki de hiç isteme-
dikleri bir savaşla ölebilecekler. Eğer bu olumsuz 
durumlardan sağ çıkabilirlerse işte o zaman son-
suza dek yaşayabilecekler. Geçen yüzyılda ortala-
ma kırk sene yaşayan insanın gelişen teknoloji ile 
yaşam ortalaması seksen seneye çıkmıştı. İnsan 
ömründe yaşanan bu iki kat artış, bilim adamları-
nın “Acaba insan ömründe yeniden iki kat bir artış 
sağlanabilir mi?” sorusunu sormaya sevk etti. 
Eğer bu varsayım gerçekleşirse insan ömrü orta-
lama 150 yıla çıkacaktır. İşte ölümsüzlük idealinin 
arandığı bir noktada insan ömrünü ortalama 150 
yıla çıkarmak çok önemli bir ara basamak olarak 
görülüyor. 

Yuval Noah Harari “Homo Deus” kitabında 
ölümsüzlük fikrinin çok gerçekçi olmadığını, ancak 
insan ömrünün 150 yıla çıkarılmasının çok daha 
makul ve gerçekleştirilebilir bir hedef olduğunu 
söylüyor. Bu devrimsel nitelik sayesinde klasik aile, 
evlilik, çocuk ve ebeveyn yapısının da değişeceğini 
söyleyen Harari, yüz elli yıl ömrü olan bir insa-
nın “ölüm bizi ayırana dek” mantığıyla evliliklere 
yaklaşmayacağını ima eder. Hatta günümüz dün-
yasında giderek artış gösteren birden çok evlilik 
gerçekleştirme eğiliminin daha da artacağı öngö-
rüsünde bulunur.

Hümanizmin Evrimleşmesi

Tüm bu teoriler, öngörüler, gelecekteki daha 
da gelişmiş dijital çağa dönük okumalar, insanın 
“ölümlü bir varlık” olmaktan “ölümsüz bir varlık” 
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olmaya evrilmesine bakıyor. İnsanın ölümlü olmak-
tan ölümsüz olmaya doğru evrimleşmesini arzu 
eden fikrin ana kaynağı aslında hümanizmin radi-
kalleşmiş hali olan transhümanizm düşüncesidir. 
Transhümanizm, merkezine insanın tanrılaşması 
fikrini koyar ve bu nedenle de insanın ölümlü bir 
varlık olması gerçeğini yadsır. 

Transhümanizme göre insan gelecek dijital ça-
ğın tanrıları olacaktır. Bu nedenle de semavi dinlere 
savaş açarken, semavi dinlerin “öte dünya, ahiret, 
ölümden sonraki hayat” gibi kavramlarını kendi 
ölümsüz insan fikriyle boşa çıkarmaya çalışıyor. 
Harari de ölümün olmadığı bir dünyada İslamiyet, 
Hıristiyanlık, Budizm’i düşünün derken, bu dinlerin 
ortaya koyduğu cennet, cehennem ve reenkarnas-
yonun da olmadığı bir dünyayı hayal eder. Harari, 
yakın gelecekte ölümsüzlüğe yetişemesek de 
ölümle savaşın önümüzdeki yüzyılın en önemli ve 
öncü projesi olacağını söyler. 

Transhümanizm Projesi Olarak Ölüm ve 
Ölümsüzlük

Tanım olarak “Felsefi açıdan kökleri aydınlanma 
dönemine ulaşan transhümanizm, nanoteknolo-
ji, sibernetik, farmakolojik ve gen terapileri dâhil 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere biyoteknolojik 
müdahaleler yoluyla insan yaşamının kalitesini ve 
uzunluğunu iyileştirme sürecini ifade eder.” 

Fransız filozof ve matematikçi Marquis de 
Condercet (1743-1794), Amerikalı siyasetçi, 
mucit, bilim adamı, felsefeci Benjamin Franklin 
(1706-1790), Faydacılığın ilk taraftarlarından ve 
felsefi anarşizmin ilk modern destekçilerinden biri 
olarak kabul edilen İngiliz gazeteci, politik filozof 
ve yazar William Godwin (1756-1836), insanların 
sadece zulüm ve eşitsizliği değil, aynı zamanda 
ölüm ve hastalığı da yenebileceğini öne sürerler. 
Bu isimlere ek olarak sayabileceğimiz Aydınlanma 
Çağı’nın en önemli kişiliklerinden, yazıları ve felse-
fesiyle Fransız Devrimi’nin hazırlayıcılarından, yeni 
felsefi ve bilimsel düşünceleri ve bilgileri Avrupa 
ölçeğinde yayma amacıyla tasarlanan ünlü Ansik-
lopedi’nin baş editörü Denis Diderot (1713-1784) 
ise insanlığın çok çeşitli “post-insan türlerine” 
dönüşebileceğini öne sürmüştür.

Transhümanizm akımını dijital çağın bir ürünü 
olarak görmeyen başka isimler de vardır. “Süper 
Zekâ: Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stra-

tejiler” kitabıyla küresel ün kazanan İsveçli felsefeci 
Nick Bostrom (d. 1973) bunlardan birisidir. Oxford 
Üniversitesi’nde görev yapan ve varoluşsal risk ve 
antropik ilke üzerine çalışmaları ile tanın felsefeci 
kimliğiyle de tanıdığımız Nick Bostrom, transhü-
manizm düşüncesinin köklerini Sümerlerin Gılga-
mış destanına kadar götürür. Bostrom, transhü-
manist ilk çabanın Gılgamış destanında geçen Kral 
Uruk’un ölümsüzlük arayışında ve Zeus’tan ateşi 
çalan Prometheus’ta görüldüğünü söyler. Transhü-
manizm akımının en önemli savunucularından olan 
Nick Bostrom, Transhümanizm’i şöyle tanımlıyor:  

“Temelinde felsefi bir akım olan hümanizm 
bulunmaktadır. İnsanın varsayılan özelliklerinin 
geliştirilmesini amaç edinmiş olup gelecek hak-
kında bir düşünme yoludur. İnsanın fiziksel, bilişsel 
yeteneklerinin artırılması, yaşlanma ve hastalanma 
gibi arzu edilmeyen veya gereksiz görülen yönlerin 
ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve bilimden 
faydalanılması gerektiğini öne süren entelektüel ve 
kültürel bir harekettir.” 

Dinin Olmadığı Bir Dünya

İnsanın tanrılaşması yolunda en önemli 
kilometre taşlarından olan “insanın ölümsüzlüğü” 
fikri transhümanizm düşüncesinin itici gücüdür. 
Çünkü Transhümanizm akımının, dijital çağ 
insanına vaat ettiği dünyada tanrı ve din olgusuna 
yer yoktur. Eğer tanrı ve din olmayacaksa insanlar 
bu boşluğu ne ile dolduracaklar? Transhümanizm 
bu soruya insanın kendisinin tanrılaşacağını ve 
bunu da ölümsüzlükle yapacağını iddia ederek 
cevap verir. Ahiret yok, öte dünya yok, ölüm yok… 
Bunların olmadığı bir dünyada da doğal olarak 
Tanrı ve din kavramlarına ihtiyaç yok. 

Nick Bostrom; transhümanizm akımının has-
talıkların ve acıların ortadan kaldırılması, insanın 
entelektüel, fiziksel ve duygusal yeteneklerinin 
arttırılmasının yanında ekonomik, sosyal ve ku-
rumsal tasarımlar, kültürel gelişim ve psikolojik 
beceri kazandırmanın da hedefleri arasında oldu-
ğu iddiasını yüksek sesle dile getirir. Aslında bu 
noktada Bostrom tarafından dile getirilen fikirler, 
transhümanizm düşüncesinin insan aklı ve ruhu 
için ne kadar tehlikeli olduğunu başlı başına ortaya 
koyar. Bostrom’un ifadesine göre transhümanist-
ler, insanın doğasına, arzu edilen biçimde yeniden 
şekillendirilebilecek yarı pişmiş bir başlangıç olarak 
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bakarlar. Teknoloji ve bilimsel çalışmalar sonunda, 
günümüz insanlarının sahip olduğundan daha 
büyük kapasitelere sahip post-insanlar olmayı 
başaracak. En genel anlamda bu çalışmalar sonu-
cunda Transhümanizm ile birlikte çok daha uzun 
ve sağlıklı yaşam, hafıza ve entelektüel yetenekle-
rin gelişimi, refah duygusunun arttırılması kısacası 
eksik olduğu düşünülen dünya yaşamının tamam-
lanması elde edilecek. 

Burada bir isimden bir kez daha özellikle bah-
setmeliyiz: Raymond “Ray” Kurzweil. Amerikalı 
yazar, bilim insanı, mucit ve fütürist olan Ray Kur-
zweil; optik karakter tanıma, metinden konuşma 
sentezi ve konuşma tanıma teknolojisi ile ilgilenen 
son dönemin en popüler bilim adamlarından birisi-
dir. Kurzweil’in sağlık, yapay zekâ, transhümanizm, 
teknolojik tekillik ve fütürizm hakkında kitapları 
var ve bunlar arasında en bilineni hiç kuşkusuz 
“İnsanlık 2.0”. Kurzweil’in bu kitapla birlikte ortaya 
attığı tekillik fikri çok önemlidir. Kurzweil, insanın ilk 
sürüm olarak hatalı ve eksik olarak tasarlandığını 
(İnsanlık 1.0) ama ikinci sürümde bu kusurların 
giderileceğini (İnsanlık 2.0) ve nihai olan üçüncü 
sürümde tanrılaşacağını (İnsanlık 3.0) iddia ediyor.

 İnsan 2.0, İnsan 1.0 mevcut dezavantajlarından 
ve hali hazırdaki görece kusurlarından arındırılarak, 
bilim ve teknoloji vasıtası ile fiziksel, zihinsel ve 
duygusal kapasitesinin artırılması sonucunda orta-
ya çıkan, “güncellenmiş yeni biyo-teknolojik insan” 
şeklinde ifade edilebilir. Üstinsanı mümkün kılacak 
şey ise bilim ve teknolojinin etkin kullanımıdır. Bu 
alanlardaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan 
dijitalleşme ve transhümanizm, insanı üstinsana 
dönüştürerek İnsan 2.0’ın gerçekleşmesini müm-
kün kılacak argümanlardır. 

Bilimsel İlerleme

Aydınlanma felsefesinin ve seküler dünya 
anlayışının bir yansıması olarak karşımıza çıkan 
transhümanizm akımı, beslendiği kaynaklardan 
uzağa gitmeyen bir bilimsel ve felsefi din hüviye-
tini muhafaza ediyor. Aydınlanma ve sekülerizm 
düşüncesinin merkezi fikirlerini muhafaza eden 
transhümanizm de bu düşünceler gibi aklı ön-
celeyen, bilimi putlaştıran ilerlemecilik ve insanın 
kendi kendisini mükemmelleştirme düşüncesi gibi 
kavramları kabul edip ileri bir noktaya taşımaya 
çalışıyor. Bu açıdan transhümanizm, insanın biyo-

lojik kapasitesinin ve sosyal koşullarının teknoloji 
vasıtasıyla radikal dönüşümünü doğrulayan bir 
duruş olarak da tanımlanıyor. Buradaki ana gaye 
ise arızalı ve eksik gördükleri insanı post-insana 
dönüştürmek, insan ömrünü mümkün olduğunca 
uzatmak, ölümü erteleyebilmek ve bu arada da 
ölümsüzlüğü bulmaktır. Peki, transhümanistler 
bunların hepsini nasıl başaracaklar? Bu noktada 
onların yol göstericisi ne olacaktır? Transhüma-
nizm bu soruya çok kısa bir cevap veriyor: Bilimsel 
ilerleme. Bu noktada neredeyse bir müminin ima-
nını taşıyorlar ve kesinlikle en küçük bir şüphe dahi 
beslemiyorlar. 

Transhümanizm, kendisini belirli bir teknolojiyle 
ya da teknolojik gelişmeyle kısıtlamayarak iddia-
larını gerçekleştirebilecek her türlü aracı kullanı-
labileceğini kabul eder. Temel hareket noktasında 
nanoteknolojiyi kabul eden transhümanistler bu 
teknoloji sayesinde dünya üzerinde tam bir kont-
rol sağlayacaklarını düşünüyorlar. İkinci planda 
ise yaşlanmayı ve ölümü ortadan kaldıracak yeni 
keşifler ve son olarak bilgisayar teknolojisindeki 
gelişmelerle yapay zekânın en üst seviyeye çıkarıl-
ması. Bu üç noktada sağlanacak ilerlemelerle in-
sanın ölümsüzlüğü sağlandığı gibi transhümanizm 
son aşama olan post hümanizm dönemine girecek 
ve istenilen distopik dünya kurulmuş olacak. Peki, 
bu düşünceleri ortaya atanlar ve yıllardır böylesi 
tuhaf bir hayalin peşinde koşanlar neden bunu 
yapıyorlar? Buradaki belirlenen ana hedefler ve 
değerler nelerdir? 

Transhümanizm’in Değerleri

Transhümanizm, ortaya koyduğu değerler açı-
sından insana daha iyi bir hayat imkânı sunmak 
için doğaya müdahale etmeyi önerir. Teknolojik 
gelişimin arttırılması ve böylece bu teknolojinin 
kullanımında bireysel seçimi kabul eder. Barış, 
uluslararası iş birliği, kitle imha silahlarının yaygın-
laşmasının önlenmesi, eleştirel düşünmenin müm-
kün olan en üst noktaya kadar geliştirilmesi, fert 
ve sosyal hayat planında üstün zekâya ulaşmak, 
makinelerin sahip oldukları zekâyı daha ileriye taşı-
mak ve geliştirmek, yaşam tarzlarında çeşitlilik, dinî 
inanç, cinsel yönelimler ve yaşam tarzlarında farklı-
lıklar, insanların iyiliğini öncelemek, insan ömrünün 
kutsallığını kabul ederek ömrü uzatmak, yaşlan-
mayı geciktirmek ve durdurmak. Ortaya koyduğu 
değerleri bu şekilde göz alıcı bir sunumla günümüz 
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insanının önüne koyan transhümanizm, gelecek 
ve gelişim noktasında halen büyük belirsizlikler 
taşımaktadır. Meselenin bu can alıcı kısmını bilen 
bazı bilim adamları, bu noktalardaki soru işaretleri 
nedeniyle transhümanizm akımına şüpheyle yak-
laşmaktalar. 

Cinsel eğilimlerin ve dinî yaşamın çeşitlen-
mesi düşüncesi aslında transhümanist anlayışın 
dijital çağ insanına nasıl bir gelecek hazırladığıyla 
ilgili ipuçları veriyor. Bu akımın ana hedefi semavi 
inançların mümkün olduğunca geriye itilmesi hatta 
tarih sahnesinden silinmesidir. Transhümanizm 
kendisini dinin karşısında konumlandıran bir ha-
rekettir. Vahye dayalı dinlere karşı “vahiysiz din” 
anlayışını kabul etmesi de bunun bir göstergesidir. 
Vahye dayalı dinler, yeryüzünde yaşayan insanlara, 
mutluluk ve ruhî huzuru vaat eder. Oysa trans-
hümanizm bu noktada vahiysiz bir din anlayışıyla 
kendisini göstererek tüm bu mutluluğu ve ruhsal 
huzuru teknolojiyle, bilimle ve ölümsüzlükle sağ-
layacağını iddia eder. Kendisini dinin karşısında 
konumlandırarak tanrılığa soyunur ve dijital çağın 
dijital insanı için üretilmiş suni bir dijital din olarak 
ortaya çıkar.  

Doğal seçilim kuramını savunan, 20. yüzyılın 
önde gelen Yeni-Darwincilerinden biri olarak kabul 
edilen ve Transhümanizm ifadesini ilk olarak kul-
lanan İngiliz evrimsel biyolog ve hümanist Julian 
Huxley’in (1887-1975) 1958 yılında kaleme aldığı 
kitabının adı “Vahiysiz Din” ismini taşır. Yine Ste-
ven Goldberg (d. 1941) Transhümanizm’i bir din 
olarak kabul etmiştir. Goldberg, “Does The Wall 
Still Stand? (24 Nisan 2009)” isimli makalesinde 
daha ilk paragrafın son cümlesinde “Uzun vadede 
artık insan değil, insan sonrası varlıklar olacağız.” 
demektedir. Goldberg’in söylemi Huxley’den biraz 
daha farklıdır çünkü Goldberg, bu yeni dinin vahiy-
siz olmadığını söyler. Ona göre bu yeni dinin vah-
yini, öğretilerini ve değerlerini artık Batılı düşünür 
ya da filozoflar değil, önü alınamayan bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler belirliyor. 

Yeni Hedef

Transhümanizm ile ortaya atılan ölümsüzlük 
ideali, genetik mühendislik, klonlama, biyonikler ve 
nanoteknoloji gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, 
ölümsüzlük ihtimalinin insan zihnini meşgul etme-
sine neden oldu. Tasarlanan yapıya göre gelişim 

teknolojileri vesilesiyle insanlar posthumana son-
rasındaysa kendisini programlayan ölümsüz fert-
lere dönüşecekler. İsrailli tarihçi ve transhümanizm 
savunucusu Yuval Noah Harari de “Homo Deus” 
kitabında insanlık olarak artık ölümü yenebilecek-
lerini söylerken, yeni hedefin tanrılık mertebesi 
olması gerektiğinden bahseder. Gelinen süreçte 
dünyada birçok insanın ölümsüzlüğe inandığını, 
genetik ve nanoteknoloji alanında yaşanan ge-
lişmeler sonrası bazı uzmanların da 2100, en geç 
2200 yılında ölümü yeneceklerini iddia ettiklerini 
söyler. Ray Kurzweil de teknolojinin tüm gelişme-
lerinden istifade eden insanların biyolojik insan-
dan ayrıldığını ve 2.0 sürümüne geçtiğini, yakın 
gelecekte ise beden transferi gücünü de ele alarak 
3.0 sürümüne geçeceğini iddia eder. 

Transhümanistler açısından insan bedeni, on-
dan kurtulunması gereken arızalı bir yapıdır, çünkü 
insanı ölümlü kılan şey bizzat bu bedendir. Tıbbi 
olarak bir insanın en fazla yaşam süresi 120 yıldır 
ve bu her insan için geçerli olan bir ortalama da 
değildir. 120 yıl sonuna gelindiğinde insan bedeni 
artık oksitlenme yaparak kişinin yaşam fonksiyon-
larını devam ettirmesine imkân tanımaz. Bu neden-
le uzun süreli yaşam ve sonrasında da ölümsüzlük 
düşünülüyorsa insanın bedene bağlılığı ortadan 
kaldırılmalıdır. Bu nedenle zihnin transferi, bilincin 
bir server’a kopyalanması gibi teorik düşünceler 
üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Ray Kur-
zweil de beden transferini “İnsan 3.0” sürümü için 
bu yüzden çok önemli görüyor. 

Bugünkü dijital teknoloji imkânlarıyla ölümsüz-
lük ve hayatı kontrol edebilme rüyasına kapılan 
transhümanistler, biyolojik olarak ölümün kaçı-
nılmaz olduğunu kabul etmiyorlar. Bu noktada 
sadece ölüme neden olan şeyi bulmak gerektiğine 
inanıyorlar. Umutlarını kaybetmeyip ölümsüzlüğün 
gerçekleşebileceğine inananlar, ya makinelere 
nöronları ve hücreleri kopyalayarak, zihni aktarma 
yoluyla gerçekleştirilen Konektom Projesi veya 
zihnin henüz bilinçliyken ölümsüz bir robota akta-
rılması ya da nanobotlar yoluyla bunun gerçekle-
şeceğine inanmaktadır. 

Sonuç olarak transhümanizm düşüncesi/ha-
reketi ya da dini, ölümü hayatın bir parçası olarak 
kabul eden Hinduizm inancı ve Hristiyanlık, İsla-
miyet gibi vahye dayalı semavi dinleri bu noktada 
yanlışa düşmüş olarak kabul ediyor. Onlara göre 
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ölümsüzlük elde edilemeyecek bir hedef değildir 
ve elde edildiği zaman da ölümlü bir dünya anlayı-
şına sahip tüm dinler tarihin hafızasından silinecek 
ve unutulup gidecektir. Bu iddialara ve düşünce 
yapısına baktığımız zaman karşımıza çıkan şey bir 
teknolojik hareket, dijital gelişmişlik ya da bilimsel 
ilerlemelere dayalı fikir değildir. Tam aksine trans-
hümanizm, dinle savaşarak onun yerine geçmeye 
çalışan pozitivist modern bir din hüviyetindedir. Bu 
dinin de en büyük iddiası ve vaat ettiği mucizesi 
“ölümsüzlük”tür. Transhümanizm, “dinler ölümü 
savunduğuna göre bilim ve teknolojik gelişmeler 
sayesinde “ölümsüzlüğü” bularak tüm dinleri tarih-
ten silebiliriz” önermesinden hareket etmektedirler.  
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Teknoloji insana hizmet ediyorsa gelişmişliktir, 
insanı kontrol altına alıyorsa kötü niyettir. 
Abdullah ÇİFTÇİ 

Çerçeve 

Transhümanizm, tarihsel çerçevesi içinde in-
celendiğinde, üst/post insana giden bir çerçeve 
içinde çalışıldığı ortaya çıkıyor. Hâlihazırdaki insan 
profilini aslında ötekileştiren bir yaklaşım da içeri-
yor transhümanizm. Çünkü posthümanizm şeklin-
de bir nihai hedef var ve bu yoldaki önemli bir aşa-
ma olarak görülüyor. Posthüman-son insan ya da 
insan sonrası anlamına geliyor. Holivood sinema-
sının da bahse konu tarihsel çerçeve içinde benzer 
ve paralel bir görev yaptığını söyleyebiliriz. Pek çok 
filmde insanın bir prototip olarak geliştirilmesi ve 
sonuçta kusursuz hale getirilmesi ile ilgili senaryo-
lar işleniyor. Holiyvood bunun için bir zemin şeklin-
de kullanılmış; 1970’lerden beri çalışmaların / dü-
şüncelerin uygulama ve insana gösterilmesinin bir 
aracı olmuştur. İnsan-makine karışımı, geliştirilmiş 
varlıklar; Terminatör serisi, pandemi film ve dizileri, 
zombi film ve dizileri, Matrix serisi, android varlık-
lara dönüşen insanlar, siborglar gibi pek çok ola-
ğandışı uygulamalar… Bu film ve dizilerde kıyamet 
sonrası post-apokaliptik bir dünya betimleniyor 
genellikle. Bu kapsamda insanlar açlığın yanı sıra 
salgın hastalıkların da pençesinde hayat mücade-
lesi vermektedir. Kurtuluşun çaresi de genellikle 
insan-robot karışımı geliştirilmiş bir bireyin beyin 
hücrelerinde gizlidir ya da bizzat o geliştirilmiş var-
lığa dönmek gerekir vb tezler işlenmektedir. 

Transhümanizm, insanın fiziksel ve bilişsel yete-
neklerinin artırılması, yaşlanma ve hastalanma gibi 
arzu edilmeyen zaafları veya gereksiz görülen yön-
lerinin ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve 
bilimden faydalanılması gerektiğini öne süren ulus-
lararası bir entelektüel ve kültürel hareket şeklinde 
tanımlanır. Transhuman “geçiş insanı” demektir. Bir 
insan modelinden başka bir insan modeline ge-
çiştir kastedilen! Normal insandan anormal insana 
doğru yolculuk… Temel amaçlardan biri ortalama 
insan ömrünü 120- 130 yaşa kadar çıkarmaktır. 
Transhümanistlere göre bu alanda daha fazla 
bilimsel deneyler yapılmalıdır. Bu akımın bir diğer 
hedefi insanı (human) - insanüstü (posthuman) bir 
seviyeye çıkarmaktır. Bu noktada Transhümanizm, 
Posthümanizme giden yolda bir köprü işlevindedir. 
Görünür amaç olan ve satışı-sunumu üst düzey 
olan “insan ömrünü uzatmak” dışında birçok 
hedef belirlenmiştir. Bunlardan bir diğeri de 
insanın yaşam standardını ve verimliliğini düşüren 

hastalıklara çözüm bulmaktadır. Garip olan da 
tedavi yöntemleri üzerine çalışmak yerine insan 
ontolojisini değiştirmek üzerine yoğunlaşılması; 
yaşlanmayı durduracak aşılar geliştirme ve insanın 
bağışıklık seviyesini çok daha güçlü hale getirecek 
ilaçlar üretmeye yönelinmesidir. Burada da fıtrata 
aykırılık söz konusudur. Bu düşüncenin boyutlarını 
algılayabilmek için son yıllarda yaşanan pandemi 
süreçleri de bu gözle incelenmelidir. (Bu durumu 
görünür amaçların dışında da irdelemek gerekir 
elbette. Aşağıda bu duruma değinilecektir) Fütürist 
sanat şemsiyesi altında teo(lojik) kurgu, politik 
kurgu ve korku kurgu çalışmalarıyla “olabilirlik” 
üzerinden posthuman, insan sonrası başka bir 
insan prototipi sunulmaktadır. 

İnsan Ontolojisine ve Fıtrata Karşı Olma 

Varoluşun temel dinamiği bir dilemmadan 
oluşur. İlahi ya da şeytani olmak gibi bir gerçeklik 
vardır. Bu gerçek, cennet-cehennem, iyi-kötü, 
ak-kara, pozitif-negatif olarak tanımlansa da farklı 
bir açıdan bakıldığında, yüklendikleri anlamın aynı 
olduğu görülür. Farklı ifade edilen ama anlatmak 
istedikleri aynı olan bu ikilem, matematiğin küme-
ler bahsiyle betimlenebilir. Cennet ve cehennem 
kavramlarına bakalım mesela; birbirinden ayrı son-
suz kümedir cennet ve cehennem. Bu iki kümenin 
kesişim kümesi ise dünyadır. Dünyadaki eylemler 
ya ilahi olana ya da şeytani olana hizmet şeklinde 
neticelenir. Aslında insanın bütün etkinlikleri bu 
kapsamdadır. 

Dünyaya ve geleceğe yönelik olarak insanlar 
arasında ortak duygu, ortak düşünce, ortak istek 
yoktur ve tarih boyunca da olmamıştır. Çünkü 
insana irade verilerek, hayat zıtlıklar üzerine inşa 
edilmiştir. Dini ve ekonomik gibi görünse de bütün 
büyük anlaşmazlıkların üstüne bina edildiği zemin 
bu farklar olup büyük savaş ve kıyımların da çıkış 
noktasıdır. Formel eğitimin “millet” tanımı da sa-
nırım bu tavırdan ortaya çıkıyor. Temeline konulan 
harç da “ortak geçmiş ve ortak gelecek kaygısı” 
olmuştur. Büyük İskender’den Haçlı ve Moğol isti-
lasına ve dünya savaşlarına kadar pek çok örneği 
bu farkların kapsamı içine almak mümkündür. 

İnsanların dünyasını oluşturan ortak duygu, 
ortak düşünce, ortak istek gibi gerçeklerin 
zemininde de inanç sistemi önemli bir yer kaplar. 
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İnanç sistemini ister muharrik güç olarak alalım, 
isterse yönlendirici güç olarak alalım durumun ana 
hatlarında değişiklik olmaz. Bu meyanda şeytaniler 
/ küreselciler ve evangelizm örneklerini verebili-
riz. Şeytaniler ve şeytanilik insanın yaratılmasıyla 
ortaya çıkan kadim bir sapkınlık. Hz Âdem’in yani 
insanın üstün kılınmasından dolayı “Tanrıya de-
ğil” insana ve insanlığa düşman olma durumudur. 
Bu düşmanlığı da insanın fıtratını bozmak gibi bir 
temel argüman üzerinden yapmaktadır. Dünya-
daki her insanın her fiilinin dayanağının ilahi ya da 
şeytani olduğu kadar eylemlerinin sonucunun da 
ilahi ya da şeytani öğretiye katkı olduğu unutul-
mamalıdır. Küreselci şeytanilik, özünde tüm inanç 
sistemlerine karşıdır. Ancak uygulamada bilerek ya 
da bilmeyerek kendisine hizmet eden dini-mez-
hebi-tariki uygulamalar vardır. Bu kapsamda en 
büyük rollerden birisi de siyonizmle soslanmış 
yani zehirlenmiş bir Evangelizm uygulamasıdır. 
Bu cümleyi Yahudi din adamlarının Hristiyanlığı 
zehirlemesi ve Katoliklik harici bir inanç sistemini 
(Protestanlık) Siyonist hale getirmesi şeklinde de 
okumak mümkündür. 

Evangelizm, insanlığın tek kurtuluşunun Hristi-
yanlık olduğuna inanan kişilerin başlattığı bir öğreti 
ve mezheptir. Aslında Hristiyan inancının aşırı 
dincilerine verilen addır. Katoliklere göre bu isim 
Protestanları aşağılamak içindir. Evangelizm özel-
likle ABD’de sayı ve etkinlik kazanmıştır. En temel 
inançlarından biri kıyametle ilgilidir. İncil’de yer 
alan birçok ayeti referans alarak kıyamet için kaosa 
inanırlar. Bunun için dünya genelinde kaosa yol 
açacak faaliyetler gerçekleştirirler. Bir tür “Kontrol 
Edilebilir Kaos” teorisi ya da tanrıyı kandırmaya 
çalışma şapşallığı. Onlara göre kıyamet ne kadar 
erken koparsa insanlığın yararınadır. Minareyi 
çalan kılıfını hazırlar sözü gereği şu cümleyi sunu-
yorlar insanlara: “Kıyamet kopmadıkça insanlar 
arasındaki eşitsizlik, savaşlar ve fakirlik bitmeye-
cektir. Bunun önüne geçmek mümkün olmadığı 
için, kıyamet sürecini hızlandıracak hamleler yapıl-
malıdır.” Teknolojik geliş(tir)meler de bu amaçladır. 
Evangelistlerin gerçekleştirdiği birçoğu bilinmeyen 
eylemlerin pek çok komplo teorisine malzeme ol-
duğunu da not etmek lazım. Çıkışından itibaren üç 
asır boyunca Hristiyan mezhebi olan Evangelizm 
son asırda Yahudi üretimi bir gömlek giymiştir. 
Dolayısıyla İsevi değil Musevi bir hareket olmaya 
evirilmiştir. Yahudiler, kendilerini “seçilmiş ırk”’ ola-
rak görürler ve cennete sadece kendilerinin gide-
ceklerini düşünürler. Bu nedenle kıyamet sürecini 
hızlandırmak anlamında Evangelizmle ortaklıkları 
vardır. Hatta ortak noktalar üzerinden üretilen saf-

satalar o kadar uçlara varmıştır ki; kıyametten son-
ra 140.000 Yahudi’nin sağ kalacağına ve Evan-
gelistlerle birlikte yaşayacağına inanırlar. Ortak 
fikriyatın ortaya konabilmesi açısından en önemli 
diğer bilgi de şudur: Protestanlar öncelikli kaynak 
olarak İncil’i değil Tevrat’ı, ikincil kaynak olarak 
incili baz alırlar. Eğitime ve gelişime çok önem ve-
ren evangelikler, kişisel dindarlığa vurgu yaparak, 
bütün dünyanın ve insanlığın Hristiyanlaşması için 
çaba harcarlar. Bu çaba, İsa Mesih’in ikinci gelişini 
kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla Amerikan iç ve dış 
politikasında hâkim güç olarak evangelik gruplar, 
dünya siyasetinde de etkin bir rol oynamaktadırlar. 
Bu rol ekonomik, sosyal ve siyasidir. Evangeliklerin 
bu düşüncelerinin arka planında, kurulacak olan 
“Bin Yıllık Tanrı Krallığı” hedefinin bulunduğunu 
söylemek gerekir. İsa’nın yeryüzüne ikinci defa gel-
mesi, kıyametin yaklaşması anlamına gelmektedir. 
Bu da Armegedon inancıyla desteklenmektedir. 
Bu ve benzeri nedenlerle de günümüzde meydana 
gelen doğal afetler, sosyal ve siyasi gelişmelerin 
fundamentalistleri ve evangelistleri motive ettiği 
açıktır. Bu tür meselelerin esasen “küçük işler” 
olduğunu düşünen küreselciler de durumdan ra-
hatsız değildir, çünkü nihayetinde şeytani olana 
hizmet olarak görülür bu evangelik faaliyetler. 

Teo / Politik / Korku / Kurgu Bilim Ve Fütü-
rizm: Sinema Örneklemi 

Peyami Safa, “Sanat, Edebiyat, Tenkit” ese-
rinde şöyle söyler: “İyi yazı, okuyanları kâğıdın 
beyazlığından, satırların siyahlığından uzaklaştı-
rarak şekillerden ayrı bir muhteva âlemine götürür. 
Okuyana, elinde bir kâğıt tuttuğunu, gözlerinin 
önünde çizgiler olduğunu, bir yazı okuduğunu 
unutturur.” Bu girişi posthümanizme giden yolda 
yapılan fütürist filmlerin hangi amaç ve yöntemler 
için zemin yapıldığına dair çıkarımlara kapı açması 
için yaptım. Ancak son söylenmesi gerekeni baş-
tan söylemek gerekiyor bu yazıda. “Çılgın bir dün-
yada en akıllı seçim”, “kader kendi yaptığındır” gibi 
deist çokça yaklaşımlar var. Üç aşamalı bir yapı 
üzerinden posthuman prototipini öngörmüş batı 
sineması. İlk aşama makinelerle insanların savaşı, 
ikinci aşama hibrit savaş (gelişmiş / makineleşmiş 
insanlarla makinelerin savaşı) ve son aşamada 
durumu her iki cephenin de kabullendiği ve dost 
/ arkadaş hatta eş olduğu aşama. İlk aşamanın en 
iyi anlatıldığı senaryolara sahip olan Terminatör 
serisidir. Serinin beşinci ve altıncı filmlerinde ikinci 
aşamaya dair de göndermeler var. Bu göndermeler 
beşinci filmde açıkça, altıncı filmde örtük olarak 
mesajı iletiyor. Altıncı filmde özellikle terminatöre 
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biçilen “ideal aile babası” rolü üçüncü aşama ile 
örtüşüyor. Filmin çekildiği tarih itibariyle ve hatta 
2010’lardan itibaren üçüncü aşamaya dönük pek 
çok film çekildiğini görüyoruz.

Transhümanizm, bilim ve teknolojiyi kullanma 
bakımından gelmiş geçmiş bütün düşünce sis-
temleri içinde en azgınıdır. Hatta bu husus için 
“gelişen değil (özellikle) geliştirilen teknoloji” tabiri 
(Abdullah Çiftçi) kullanılmaktadır. Bu bilinçli bir 
geliştirmedir. Trans (geçiş) hüman (insan) asıl he-
def olan posthuman için bir hazırlık aşamasıdır. Bu 
aşamada, insan fıtratını, ailesini, toplumu ve devleti 
değiştirmeye dönük eylemler yapılacaktır. Bu yeni-
dünya düzenidir. 

Terminatör film serisi bu kapının alenen açıldığı-
nın bir göstergesiydi. Terminatör, gelecekte, 2029 
yılında geçmektedir. Dünya, robotlar tarafından 
kontrol edilen ve bu robotlara karşı savaş veren bir 
grup direnişçinin yaşadığı bir gezegendir. Makine-
ler sahip oldukları gücü insanlara karşı kullanmak-
tadır. Direniş gruplarıyla savaşın sürmesi üzerine, 
geçmişi değiştirmeye karar verirler; böylece kendi 
istedikleri türde bir geleceğe sahip olabileceklerdir. 
İnsanlık direnişinin önderi John Connor’ın annesi 
Sara’yı öldürmesi ve gelecekte insanlığın direniş 
önderi olacak oğlu John Connor’ın doğmasını da 
engellemek için tasarlanan Terminatör isimli robot, 
geçmişe gönderilir. Durumun farkında olan John 
Connor da aynı teknolojiyle annesini korumak ve 
kendi hayatını sağlama almak için babası olacak 
Kyle Reese’i geçmişe gönderir. Gelecekte insan-
ların lideri olacak kişinin babası, bildiklerini gele-
cekteki oğlundan öğrenen Kyle Reese’dir. Bu da 
senaryo açısından paradoks ve gizemdir. Bu eksen 
dışında insan-makine savaşı ve bilindik “kıyamet 
sonrası” senaryosu vardır. İlk filmde Sara’nın ev ar-
kadaşının, ikinci filmde John’un koruyucu ailesinin 
robotlar tarafından öldürülmüş olması transhüma-
nizmin değerlere karşı tutumunu da göstermek-
tedir. İlk filmde ezilerek yok edilen terminatörden 
kalan bazı parçaların Skynet firması tarafından 
bulunup robot teknolojisinde kaynak olarak kulla-
nılması üzerine gelecekteki robot egemenliğinin 
kapısı açılmıştır. Gelecekte “Kıyamet Günü” olarak 
adlandırılan insan katliamı ve robot istilasının köke-
ni Skynet yazılımı / firması, insanlığın düşmanıdır. 
Henüz olmamış bir yaşanmışlığı durdurmak için 
harekete geçilmesi gerekmektedir. Bu noktada Sk-
ynet adına çalışan bir yazılımcıya Sara Connor’ın 
söylediği cümle paradigma yıkıcı özelliktedir: 
“Senin gibi kendisini dâhi zanneden aptallar…” 
Film serisinin ilk iki versiyonunda korku teması bir 

atmosfer oluşturmuştur. Terminator 3 ve Termi-
nator 4 yapımları karmaşık bilimkurgu sorunlarını 
çözmüş ama korku temasını kaybetmiştir. Ama 
şahsi kanaatim serinin 5. ve 6. filmlerinde ağızdaki 
bakla çıkarılmıştır: Geliştirilmiş insan… Sanırım 
tüm serinin arka planında bu geliştirilmiş insan 
modelini bir şekilde insanlığa anlatmak vardır. 
Beşinci filmde robot olduğunun farkında olmayan 
kendini insan hisseden bir tipolojidir Markus. Altın-
cı filmde ise robotlarla savaşırken yaralanan kadın 
savaşçının “geliştirme” işlemini kabul etmesi ve 
yarı insan yarı robot bir varlığa dönüşmesidir. Adı 
Grace olan bu tip de gelecekten gelen bir süper 
askerdir. İlk filmden beri ağızda yara yapan bakla 
çıkarılmıştır artık. Bize verilen mesaj, teknolojik bir 
ürünle mücadele etmek için aynı ya da benzer bir 
tekno donanıma sahip olma gereğidir. Bu durum 
esasen “posthumanizm” demektir. Bu kapsamda 
özellikle ikinci aşamayı anlatmak için yapılan Cy-
borg-Son İlah ve Evrenin Askerleri serisi hatta pek 
çok ikinci sınıf Holyvood filmi incelenebilir. Cyborg 
filminde gönüllü olarak makine olan bir kadın tipini, 
Evrenin Askerleri serisinde ise Vietnam savaşında 
ağır yaralanan askerlerin öldü gösterilerek “geliş-
tirilmiş insan” prototipine sokulduğunu görürüz. 
Ancak batının önemli bir özelliğidir; yaptığı ope-
rasyonun eleştirisini de kendi yapmaktadır. Ter-
minatör filminde Sara Connor’ın paradigma yıkıcı 
cümleleri gibi, Evrenin Askerleri’nde de “önceden 
yaşadıklarını hatırlayan” geliştirilmiş ama zaafı olan 
insan modeli karşımıza çıkar. Bu kapsamda ele 
alabileceğimiz gezegeni-insanlığı kurtarma temalı 
filmlerin neredeyse tamamında evangelizme dair 
inanışlar ve küreselcilik / şeytanilik vardır. Nicolas 
Cage’in oynadığı “Geride Kalanlar” ve “Matrix” 
serisini de özellikle evangelizm ve küreselcilik ek-
seninde değerlendirmek gerekir. Üçüncü aşamada 
yapılan filmlerin özellikle ilk iki aşamadaki gibi 
aksiyonlara girmediğini, “insanlığa tekno hizmet” 
mottosuyla yapıldığını görüyoruz. Hatta Termina-
tör’den beri alt metin olarak sunulan cümlelerin, 
ete kemiğe büründürüldüğü, bir tür şirin gösterme 
işlemi yapıldığı görülüyor. Bu eksende pek çok 
film var. Bazılarına kısaca değinmek istiyorum: 
Automata (2014); insan ve robotlar arasındaki 
bilinç yarışında, robotların bir adım öne geçtiği bir 
zamanı anlatıyor. Öyle ki artık yapay zekânın, kendi 
kurallarını da koyduğu bir zaman dilimi… Humans 
(2015) dizisi, insanların hayatını kolaylaştıracak ve 
onlar çalışırken ev işlerini yapabilecek, gündelik 
hayatlarına yardımcı olacak sentetiklerin (andro-
id, yani insan görünümlü robotların) üretildiği, var 
olduğu bir geleceği anlatıyor. Aşkın Algoritması 
(2018), romantik ilişkileri geliştirmek ve mükem-
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melleştirmek için tasarlanan bir teknoloji/yazılım. 
Anne Benim (2019), kıyamet sonrası dünyayı 
yeniden canlandırmak için, tasarlanmış bir robot 
“anne” tarafından yeraltına saklanan bir genç kızın 
hikâyesi. Tam Sana Göreyim (2021), bir bilim in-
sanı, kendisini mutlu etmek için tasarlanmış insansı 
bir robotla üç hafta yaşayacak ve deneyimini rapor 
edecektir. Özellikle bu film posthuman/izm ekse-
nini en net şekilde anlatmaktadır. Bilim insanı olan 
kadın karakter insan olmaktan kaynaklı zaaflarla 
baş edemezken, yanına aldığı insansı robot ona 
zaaflarını yenmeyi öğretir. Bilimsel çalışmalarına 
yardım eder. Hatta kadın karakterle insansı robot 
ilişkiye girerler. Başkalarının da benzer deneyimler 
yaşadığı ve hoşnut olduğu gösterilir filmde. Kadın 
karakterin babasına bir saldırı yapılır, zarar verilir. 
Verilen mesaj için alt metin açıktır. “Diğer insanlara 
ve karşı cinse ihtiyaç yok!” 

Sonuç 

Transhümanizm, çalışmanın temel güdüsü olan 
ölümsüzlük, yapay zekâ üzerinden yeni bir varoluş 
aşamasına giren insanın durumunu, gelecekte 
yeni/post insan tipolojisini önemli ölçüde sinema 
ile anlatmaktadır. Bir yönüyle transhümanizm çağ-
daş insana, insanlığa büyük gelecekler vaat ediyor. 
Bu vaatler, teknolojinin etkisiyle aklın sınırlarını zor-
layan, hatta insan aklını teknoloji aracılığıyla kontrol 
edebilen gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Hümanizm, insanın değerini kabul eden bir felsefe 
iken, transhümanizm onu bir sonraki aşamaya, 
başka bir insan modeline, teknolojiyi de kullanarak 
götürmek demektir. İnsan ömrünün uzatılması 
veya ölüme çare bulunması, yapay zekâ ile zekânın 
daha da geliştirilip, bir üst insana ulaşma çabası, 
transhümanizm felsefesi ile ileri teknolojinin ve 
çağın bir gereği olarak gösterilir. Ancak en önemli 
sorun, bu formattaki insan, “insan” olarak kalmış 
mıdır? Teknolojinin getirileri insanlığın geleceği için 
çok önemli olsa da devlet ve siyasetin bunu kötüye 
kullanması kaçınılmazdır. 

Sonuçta sanatın ideolojik araç haline getirilmesi 
eski-köhne bir alışkanlık. Bunu siyaseten ve tica-
reten çokça gördü insanlık. Ancak posthümanizme 
giden yolda batı sinemasında yapılan bu çalışma 
insanlığı bitirme ve öngörülen yeni-üst insan için 
bir hazırlık. Aslında insanlığın sonunu gösteriyor.
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Ahmet Dağ: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe Tarihi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesidir. Türk-İslam Düşüncesi, Batı 
Felsefesi, modernite ve post-modernite, trans-
hümanizm, posthümanizm, yapay zekâ gibi konu 
ve alanlar üzerinde felsefi çalışmalar yapmaktadır. 
Son dönem çalışmalarını hümanizm, transhüma-
nizm, posthümanizm gibi felsefi akımlar üzerinde 
yoğunlaştırmaktadır. “Ölümcül Şiddet Baudrillard’ın 
Düşüncesi”, “Çağdaş̧ İngiliz Yahudi Medeniyetinin 
Oluşumunda David Hume”, “Transhümanizm: İn-
sanın ve Dünyanın Dönüşümü”, “İnsansız Dünya: 
Transhümanizm” ve “Modernleşme Ekseninde 
Türk Düşüncesi” adlı kitapları yayımlanmıştır. Ayrıca 
yayımlanmış̧ kitap bölümlerinin ve bilimsel yayımla-
rının yanı sıra Yolcu, Ayraç, Dil ve Edebiyat, Umran, 
Kamuda Sosyal Politika, Sözşehri gibi dergilerde ve 
yayınlarda yazı ve makaleleri yayımlanmıştır. Şim-
dilerde yayımlanmaya hazırlanan iki kitap çalışması 
var.

Sorular:

Söyleşimizin konusu “transhümanizm”dir. 
Konumuzla bağlantılı güncel ve toplumsal ko-
nulardan bahsederken, konunun merkezinden 
ve etkisi altına aldığı alanlardan söz edeceğiz. 
Bu bağlamda tanımına geçmeden önce trans-
hümanizmin kökeni hakkında bilgi edinmek 
doğru bir başlangıç noktası olacaktır. Terimin, 
kökü hakkında bilgi verebilir misiniz? Trans-
hümanizm, günümüze uyarlanmış bir düşünce 
tarzı mıdır? Nedir transhümanizm?

İlk defa bugünkü anlamıyla J. Huxley-1957 
tarafından kullanılmış olan transhümanizm, 
kavramındaki Latince önek olan “Trans” 
öneki, “boyunca” anlamına gelir ancak aynı 
zamanda “ötesine geçme “veya “iyice değişme” 
veya “bir şeyden diğerine geçişi” ifade eder. 
“Trans” geçişi, “human” ise insanı ifade eder, 
dolayısıyla trans-human; “geçişsel insan” yani 
human ile posthuman arasındaki ara varlıktır. 
Transhümanizm, böyle bir geçişin, yani insanın 
biyolojik ve zihinsel bakımdan geliştirilmesinin 
mümkün olduğunu iddia eden bilimsel, 
kültürel, felsefi ve ideolojik bir hareketin adıdır. 
Transhümanistler ise insanlığın geçişi için olası 
bir köprü olarak hizmet edebilecek bir topluluğa 

işaret ederler. Transhümanizm; mevcut çağının 
-hususiyetle teknolojik- imkânlarını kendisi için 
imkân olarak görmektedir. Kendisini hümanizmin 
ve Aydınlanma’nın devamı olarak gören 
transhümanizm, Batı düşüncesinin ve ilerleyen 
uygarlığının devamı olan bir süreçtir. Yani ağaç 
kovuğundan çıkmış olan türedi bir şey değildir. 
Bu akım, Batı düşüncesi için sürpriz olan bir akım 
değil. Batının “ilerlemeci”, “akılcı”, “özgürlükçü” 
bakışının bir tezahürüdür.  

Bu düşünceyi ve muhteviyatını görmenize 
aracı olan, bir anlamda yaklaşımınıza temel 
teşkil eden ve olanak veren isimler hangileri-
dir?  

Yaklaşık 25 yıldır Batı felsefesi ve düşüncesi 
üzerine okumalar ve yazı çalışmaları yapıyorum. 

Benim çabam, bir nevi bir iz sürüş çabasıdır. Bu iz 
sürüşte elbette faydalandığım haritalarım ve kıla-
vuzlarım olmuş ve olmaktadır. Felsefenin kendisi, 
benim en büyük haritalarımdan biri. Benim için 
Felsefe literatüründeki en önemli filozof kılavuzlar; 
-Batı düşüncesini anlamak için- Platon, Aristoteles, 
Bacon, Descartes, Kant, Hume, Nietzsche, Heide-
gger ve Baudrillard olmuştur. Şimdilerde ise Chul 
Han. Felsefe Lisans öğrenciliğimde Ali Utku Hoca, 
Doktora öğrenciliğimde Teoman Duralı ve Sadık 
Türker Hocalar, düşünce ve okuma yolculuğumda 
önemli kılavuzlar olmuşlardır. Hume’un Batı Dü-
şünce tarihindeki kritik önemini T. Duralı Hoca’dan, 
transhümanizm-posthümanizm tartışmalarını 
Sadık Hoca ile mütalaalarımdan öğrenmişimdir.  
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Batı düşüncesinin transhümanizm-posthümanizm 
sürecine geleceğinin işaretlerini ise 1980’lerde 
“teknolojinin bedenin uzantısı haline geldiğini ve 
insanın kendi kalmak ve cyborglaşma arasında ter-
cihte bulunma aşamasına geleceğini” ifade eden 
Baudrillard’da bulmuşumdur. Batı düşüncesinin 
izini sürerken faydalandığım haritalar-kitaplar ve 
kılavuzlar-düşünürler, transhümanizm vb. akımla-
rın varlığını görmemi sağladı diyebilirim. 

Transhümanizm araç kullanmakta mıdır? 
Kullanıyor ise bunlar nelerdir? Etki alanını ge-
nişletmek için fayda gördüğü vasıtalar arasın-
da önem derecesinden bahsetmek mümkün 
müdür? 

Transhümanizm; genetik, robotik, nano-tekno-
loji, biyo-teknoloji, CRISPR teknolojisi, moleküler 
biyoloji, bilişsel bilim ve nöro-bilim, farmakoloji vs. 
bir çok bilimi kendisi için bir imkan olarak görüyor. 
Bu görüşlerinde oldukça haklılar. Zira bahsi olunan 
bilim ve teknolojiler, insan bedeni ve onun içinde 
yaşadığı çevreyi dönüştürecek güce sahipler. 
Transhümanizmin en güçlü imkân olarak gördüğü 
bilim ve teknoloji; NBIC teknolojileridir (nano-tek-
noloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojisi ve 
bilişsel bilim). Transhümanistler,  bu teknolojilerle 
insanları insanüstü zekâya sahip ve daha esnek 
ve daha güçlü yapılmış bir varlık olarak tasarlarlar. 
İnsanların yaşam standartlarının daha iyi olabile-
ceğini iddia ederler.  Yine yapay zekâ, metaverse 
ve tekillik teknolojileri, insanın biyolojik ve zihinsel 
sınırları aşabileceğine imkân sağlayan teknolojiler 
olarak görülür. İnsanın yetmediği noktada yapay 
zekâlı varlıklardan, insanı mekânın ve kendi bi-
yolojik sınırlarından kurtarmak için arttırılmış bir 
gerçeklik ortamı/medium sağlayan metaverse 
platformu bir imkân olarak görülür. Yapay zekânın 
insan zekâsını aşıp onu nesneleştirmesi tehlike-
sine karşın ve insan zekâsını daha üst seviyelere 
taşımasına imkân tanıması bakımından, teknolojik 

tekillikten de faydalanmak ister transhümanistler.   

“Transhuman” kimdir? Onu nasıl tanırız? 
Durdurmak mı gerekir?

Transhuman/2.0, İnsan/1.0 ile Posthuman/3.0 
arasında olacağı söylenen ara bir varlıktır. Biyolojik 
mafsallarıyla-biyonik mafsalları bedeninde birlikte 
bulunduran, genetik bilim, CRISPR teknolojisiyle 
ve psiko-farmakolojik ilaçlarla ruhsal ve bedensel 
gücü artırılmış, nanitlerle güçlendirilmiş ve yapay 
zekâyla birleşmiş (zihin-makine arayüzü) insan 
beyninin kapasitesi artırılarak posthuman sürecine 
evriltilmek istenen bir insan türüdür. Şu an ortalıkta 
çok gezindiğini söyleyemem. Transhümanizm; fü-
türist/gelecek uyumlu bir hareket. Transhümanist-
ler, 2030’lu yılları kırılma tarihi olarak görüyorlar. 
F. M. Esfendirary, N. Harari, Z. Istan ve N. Bostrom 

gibi transhümanizm savunucuları, -2030’lu yıllar-
da- yarı insan-yarı makine varlıklar olan siborglara 
tanıklık edeceğimizi söylüyorlar. Durdurmak için 
öncelikle ortaya çıkmaları lazım. Transhümanistler, 
böylesi bir varlığın/transhuman’ın ortaya çıkması 
için tek engelin geleneksel/otantik insanın ve ge-
leneklerinin engel olduğunu düşünüyorlar. Kana-
atimce de insanın ikna edilmesinin dışında ortada 
bir engel yok. Mevcut ve gelişmekte olan teknoloji-
ler, böylesi bir varlığa imkân tanıyacak düzeye gel-
di. Ben, transhümanistlerden farklı olarak insanın 
böylesi bir varlık olmaya çok istekli olmadığını ve 
kolay ikna olmayacağına inanıyorum. İkna edildi-
ğinde ve böylesi bir varlık ortaya çıkmaya başladı-
ğında sürecin durdurulması kolay olmayacak. Zira 
geneli evrimci olan transhümanistler bu -diğe-
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rinden farklı olarak teknolojik- evrimin kaçınılmaz 
olduğuna –Harari’nin ifadesiyle -tıpkı neandertal 
insanın, homo sapiens tarafından tasfiye edildiği 
gibi robo-sapiens’in de homo-sapiens’e üstün ge-
leceği ve homo-sapines’in tasfiye edileceğini iddia 
edilmektedir. Biraz bilim kurgu gibi ama böylesi bir 
çatışma bana göre de kaçınılmaz görünüyor.  

Transhümanizm insanlığa nasıl bir gelecek 
vadetmektedir? İnsan bu sürecin neresinde 
durmaktadır? Yoksa insanın ve tarihin sonuna 
varmak üzere miyiz?

Transhümanizm, iddiaları bakımından 1. Ay-
dınlanma’ya çok benziyor. İlk Aydınlama’da da 
“özgürlük”, “konformizm”, “ilerleme”, “akılcılık” 
iddiaları vardı. İlk Aydınlanma’dan farklı olarak 
“eşitlikçilik” iddiası yok. Çünkü transhümanistler, 
“öjeni”nin doğal bir talep (genin ıslahı) ve zaruret 
(tasfiye-nüfus azaltımı) olduğunu düşünüyorlar. 
Yani “eşitlik” diye bir dertlerinin olmadığını söy-
leyebiliriz. Fakat transhümanistler, yüksek tekno-
lojikleşmenin daha konforlu bir hayat üreteceğini 
ve şimdi olduğundan daha “eşitlikçi” bir dünya 
doğuracağını da söylüyorlar. Şunu kabul etmeliyiz 
ki insanlık, başına ne geldiğinin çok farkında değil. 
Yani Heidegger’in ifadesiyle insanlık “unuttuğunu 
bile unutmuş” durumda. Bauman’ın kavramıyla 
“akışkan modernite” sürecinde akıntıya kapılmış 
durumda. İnternet 2.0 düzeninde sosyal medya 
ve diğer uygulama türlerini kullanış biçimine 
baktığımızda “ilgileri”, “beğenileri”, “paylaşımları” 
dikkate alındığında dünyayı ve insanlığı kendi 
haline “salmış” gibiler. İnsanın bu edilgen durumu, 
beni çok kaygılandırıyor. Yani insanlık kendi 
üzerinde yapılmak istenen değişikliğe, yani insanın 
transformer’a dönüştürülmesi çabalarına kayıtsız 
gibi duruyor. Ne olacağını kestiremiyorum. Ama 
insanları bu konuda -diğer konularda yaptıkları 
gibi- ikna etmeleri çok kolay görünmüyor. Biyolojik 
bakımdan dönüşüme uğratılmış insana hâlâ 
insan diyebilir miyiz? Zannetmiyorum. Biyolojisi 
dönüştürülmüş biyonik hâle getirilmeye çalışılan 
insan artık başka bir varlık olarak görülebilir diye 
düşünüyorum. 

Bu inanmışlığın görünmeyen “başka” ya-
hut “gerçek” amacı var mıdır? Eğer var ise bu 
amacın varlığının sinyallerini nasıl okuyabili-
riz? 

Transhümanistlerin iddialarına bir felsefeci 
olarak son derece eleştirel yaklaşıyorum. Fakat 
transhümanist türü iddiaları sunanları “Şeytan’ın 
taraftarları” ve çalışmalarını kötülükle ilişkilendiren 
tanımlamaları ve anlatımları doğru bulmuyorum. 
Çünkü bu süreç,  Rönesans’tan beri devam eden 
bir sürecin devamı olan bir süreç. Nihayetinde Batı 
düşüncesinin gelebileceği başka bir evre yoktu. 
“İlluminatistlerin” veya “masonik yapıların” yön-
lendirdiği bir süreçle değil, tıpkı 19. Yüzyıldaki “sa-
nayileşme”, 20. Yüzyıldaki teknolojikleşme gibi 21. 
Yüzyılda da siber-nano—biyo teknolojikleşmeyle 
karşı karşıyayız. Bizim yapmamız gereken buradaki 
sürecin neliğini ve mahiyetini kavramak. Bu ülke-
nin ve İslam dünyasının insanları olarak sürecin de 
içerisinde nerede durabiliriz, sürece ilişkin alterna-
tif bakış ve yaklaşımlarımız neler olacak ve tekno-
lojinin ilerlemesi gerçekliğini kaçırmadan, sürecin 
olumlu bir sürece evrilmesi için neler yapılmalı 
bunların üzerine düşünmelidirler.     

Transhümanizme bakıldığında insanın dur-
ması “gereken” yer neresidir? Yahut takınması 
gereken tavır ne olmalıdır?

“Hudud” veya had bilmek çok önemli. İnsanın 
başına ne geldiyse haddi veya hududu aşmaktan 
gelmiştir. Cennet’ten kovuluşunun da helak edil-
mesinin de savaşlar neticesinde insanların kitlesel 
olarak ölmelerinin de nedenleri hududu aşmasıdır. 
Hududu veya haddi bilmek, Tanrı-Doğa-İnsan 
dengesini korumakla olacak bir şey.  İnsanlık, dur-
ması gereken yeri bilmediği zaman başını sıkıntı-
lara sokuyor. “Haddini”  bilmesi için kendini yani 
ben’ini tanımalı, yaratıcısını bilmeli ve hayatın neli-
ğini kavramalı. Metafiziki düşünüş ve gaybi imanı 
olmadığı takdirde, hududu aşıp başını problemlere 
sokmak onun vazgeçilmez kaderi olur diye düşü-
nüyorum. İnsanlar, tekniği geliştirdikleri için helak 
olmamışlar, ahlakî zafiyet gösterdikleri ve hududu 
tanımadıkları için helak olmuşlardır. İnsanın semavi 
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olanla, metafiziksel olanla ve hayati olanla ilişkini 
yeniden kurması gerektiğini diye düşünüyorum. 

Türkiye’de transhümanizmin anlaşılmasının 
sağlanması  konusunda, mühendislik, fen ve 
sosyal bilimler alanlarında sizce gerekli yet-
kinlik ve çaba var mı? 

Daha önce söylediğim gibi tanshümanizm, 
neredeyse tüm interdisipliner süreçleri kendisi 
için imkân olarak görüyor. Yani temel bilimlerin, tıp 
bilimlerinin, mühendislik bilimlerinin, sosyal bilim-
lerin hatta ilahiyat bilimlerinin birikimini kendisi için 
imkân olarak görüyor. Bu alanların birikimlerinden 
faydalandığı gibi tüm bu alanların dönüşümünü 
sağlıyor. Bizim akademi dünyasında ne yazık ki bu 
sürecin farkındalık söz konusu değil. Mühendislik 
bilimlerindeki yeni çalışmaları tetikleyen trans-
hümanizm, tıp alanında köklü dönüşümler vaat 
ediyor. Özellikle insan bedeni olmak üzere,  bitkiler 
ve hayvanlar âleminde.  Fakat tıp dünyamızın, bu 
sürecin farkında olmadığını düşünüyorum. Bu sü-
recin çalışmalarını ve iddialarının, fütüristtik veya 
fantastik olduğunu düşünüyorlar zannedersem. Ya 
da bu sürecin ve yapılan tartışmaların farkında bile 
değiller. Büyük ihtimalle ikincisi. Akademimizdeki 
Temel Bilimler; eski formülasyonlar ve kabuller 
üzerinden yürüyor hâlâ, bundan kurtulamadılar. 
Değişen paradigmanın, kuramsal düşünmenin 
öneminin çok farkında değiller. Çoğu felsefeye çok 
yabancı ve gereksiz buluyorlar. Sosyal bilimler ve 
İlahiyat bilimleri çalışanlarının sürecin getireceği 
ahlakî, siyasi, hukuki ve toplumsal sorunların ne 
olabileceği konusunda bir görüşü yok. Bu sürece 
en yakın veya farkında olanlar mühendislik bilimleri 
çalışanları diyebilirim. Onlar da yürüyen bir sürecin 
(daha çok) temsillerini yerine getirmeye çalışıyor-
lar. Özgünlük yok, sürecin teorik alt yapısına karşı/
felsefi kökenine dair neredeyse hiç bilgileri yok 
diyebilirim. 

Konu hakkında okuma yapmak isteyenlere 
öneride bulunmanızı istesek hangi kitapları 
önerirsiniz?

Tabii ki bu konuda (transhümanizm) yazdığım 
iki kitabın okunmasını tavsiye ederim. Ayrıca sizin 
(Kitap Haber) hazırlamış olduğunuz liste harika. 
Bu kitapları okumak, sürecin anlaşılmasında çok 
önemli fayda sağlayabilir. 

 https://www.kitaphaber.com.tr/transhuma-
nizm-okuma-listesi-baslangic-k5019.html

Bu söyleşiye bir soru eklemenizi istesek 
seçiminizi hangi sorudan yana kullanırdınız?

Ben veya biz (şu an yaşayanlar), bahsi olunan 
bu süreci görebilecek miyiz, yani ömrümüz yete-
cek mi? 

Teşekkür ederim.



A. Erkan Akay

“İNSANDAN GEÇİŞ”  
KAVRAMLARINA DAİR  

SABİT FİKİRLER

D O S YA
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Başlıkta sabit fikirler tamlamasını görünce 
birilerinin fikirlerine yönelik yergiye hazırlanır gibi 
oldunuz. Aksine; “Allah, ayağımızı yolunda daim 
kılsın” duasıyla tespit etmeye (sabitleştirmeye) 
çalıştığımız müspet (olumlu) fikirlerimizle transhü-
manizmi kavramaya gayret edeceğiz. Ancak gay-
retle anlaşılabilecek çağrışımlar içeren bu yazımız, 
bir gün makinelerce okunduğunda anlaşılmaması 
umularak, öylesi insanî bir şifreyle ilerleyecektir. Bu 
karmaşa yüzünden yorulacaklardan peşinen özür 
dilerim. Ayrıca meseleye yanlı baktığımızı ve hatta 
insandan geçenlere yan baktığımızı söyleyenler 
olacaktır. Onlara dik dik bakmaktan çekinmeyece-
ğimizi de ilave edeyim.

Transhümanizm ve posthümanizm kavramları 
önce bir geçişinsanı ve ardından insansonrası dö-
nem beklentisini isimlendirmek için kullanılıyor. 
Âlemin özü/öznesi olmaktan çıkıp arainsan veya 
insan-makine (cyborg, android) şeklinden sonra 
insanartığı son şekline kavuşacak bir nesne insan-
dan bahsediyoruz. Allah insana isimleri öğretmiş 
ve onu anlamın peşine düşürmüştür. “Ve Âdem’e 
bütün isimleri öğretti.” (Bakara, 31) Oysa insan, ya-
ratıkcağızına sayıları öğretmekte, onu dünyayı bir 
yokmuş (0) bir varmış (1) usulüyle görme ve vara 
yoğa hesap yapma kabiliyetleriyle donatmaktadır. 
Geçişinsan hesapçıdır. Artıkinsan çıkarma işlemi-
nin kalanıdır. 

İnsana makineyi ekleme, sonra makine-
insandan insanı çıkarma işleminin ilk 
basamağında, insanı biyolojik, fizyolojik, psikolojik 
zaaflarından arındırmak ve yaşam kabiliyetlerini 
ölümü ortadan kaldırana kadar artırmak için 
teknolojiyi kullanmak yatıyor gibi görünüyor. 
“Öyledir” yerine “görünüyor” demek daha 
doğu, zira birkaç açıdan şüphe gerektiren bu tez 
memnuniyetle kabul edilmiş durumda. Bu ön kabul 
kimi zaman teknolojik gelişmeden geri kalmama 
itkisine, kimi zaman akademi çevrelerinde 
zafiyet göstermeme dürtüsüne, çoğu zaman 
saf talepkârlığa dayanıyor. Nazım Hikmet gibi 
“Makinalaşmak İstiyorum” diyenlerin sayısı az 
değil. 

Henüz mekanik bir eklentiye sahip olmaksızın 
makineleşmiş zihinler, gündelik işlerimizde insan-
dan çok makine tavırlarına muhatap oluşumuz, 
gidişatın dillendirilmeyen nüfuzunu her an his-
settiriyor. Oysa makine desteği güzellemesindeki 
yanılsama, bugün insanlara sunulan cezbedici tüm 
ürün ve hizmetlerde olduğu gibi, tatminin herkese 
vadedildiğini düşünmemize dayanıyor. Uzay se-
yahati, ileri tıp teknolojileri, uçan arabalar, üstün 

silahlar ve talep ettiğimiz diğer tüm teknolojiler gibi 
bu teknolojinin de her insana ulaşacağı algısıyla 
yaşıyor ve onu ancak bu zanla bekliyoruz. Oysa 
hemen hemen hepsi gibi bu teknolojinin de sa-
dece seçkinler için ulaşılabilir olması ve hatta bu 
defa seçkinler sınıfının önceki dönemlerden çok 
çok daha tenha olması muhtemeldir. Ekonomi-Ah-
lak ikilemimiz devam ettiği sürece transhümanizm, 
o güne kadar durmaksızın artacak olan gelir düzeyi 
farkını ortadan kaldırmayacak, sadece burjuva 
(belki burjuvanın da üstü) transhuman olabilecek 
ve proletarya ancak transhumana hizmet edecektir 
(Kurt&Aydemir, 2021). Gelir düzeyi düşük olacağı 
için veya sadece seçkinler arzu etmedikleri için 
“insanı üstün kılacak” teknolojik imkânlara erişe-
meyecek olan alt sınıfın yaşayacakları, geleceğe 
dair hayallerimizde pek yer tutmaz. Bilimkurgular-
da hayatta kalmak için yan sanayiye başvurmak 
zorunda kalan yeraltı insanları, görmeyi pek tercih 
etmediğimiz, görsek de “karşı taraf” algısıyla 
gördüğümüz veya zihnimizde üstünleşebilmiş 
insanlar kadar etki bırakmayan yan rol insanlarıdır. 
Oysa bu gidişle biz isyancıların -yan sanayiden de 
medet ummayarak- onların yanında olma ihtima-
limiz çok yüksek, hatta imanımız yeterince sağlam 
ise kesindir.

Bu geçiş dönemi hareketinde seçkinliği bir 
ileri katmana taşıyan Terasem Trans-din inancına 
bakılırsa; “tanrı teknolojiktir”, “tanrı teknolojidir” 
veya “teknoloji ile tanrı kuvveti elde edilebilir” gibi 
anlamlar yakalanabilir. Bu sorunsuz ve devamlı 
yaşam inancı, insanı hiçlik, yokluk ya da en azından 
kötümserlik hislerinden koruyacağını vadetmekte-
dir (Yeşilyurt&Yeşilyurt, 2021). Bu dinin mensupları 
da daha şimdiden çok seçkin ve küçük bir grup 
olarak ortadadırlar. Propagandalarını sıkça duydu-
ğumuz, herkes gibi yaşadıkları hâlde gelecekten 
yer ayırtmış gibi etrafımızda dolaşan gelecekçiler 
(fütüristler) de, bâtıl olduğu zamanla tescillenmiş 
dinlerin kâhinlerine benzer bir tavır sergilemekte-
dirler. Duysalar şaşıracaklarını tahmin ettiğim bu 
eleştiri, bir ortak noktalarına; gelenekle hiç ilgi-
lenmemiş olmalarına dayanmaktadır. Bu durum, 
dinler tarihi okumalarında, kâhinlerin kendilerinden 
mülhem söylemleriyle makam devşirmelerine tanık 
olanlar için basit bir tespit olacaktır. Bir gün o seç-
kinler grubundan olacakları yanılgısı, gelecekçileri 
teknolojiyi sınırsızca savunmaya zorlamaktadır. 
Oysa gelecekçiler, insana ihtiyacı ortadan kaldıran 
bir teknolojiyi üretenlerin, kimleri, hangi amaçlarla 
yanlarında tutacakları üzerine düşünmelidirler. 

Psikolojinin ve sosyolojinin hayatı etkileyecek 
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düzeyde değişip değişmeyeceği konusunda sal-
gın nedeniyle son dönemde edindiğimiz deneyim 
“hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” söyleminin 
boşa çıktığını göstermiştir. Aksine, bu olağanüstü 
hâl dahi kalıcı yeni bir durum oluşturamamıştır. 
İnsanın biyoloji ve fizyolojisini kalıcı olarak değiş-
tirmek daha da zor olacaktır. Nobel Ödüllü fizikçi 
Gerard’t Hooft 2006 yılında yayımladığı “Bilim 
Kurguları” kitabında, bilim dışına pervasızca çıkan 
bilim kurgularını eleştirmekte, fiziğin izin verdiği 
sınırları hatırlatmaktadır. Sınırsızlığa izin vermeyen 
doğa kanunlarını bilen bilim adamlarının görüşleri, 
kanun koyucuyu tanıyan bizlerin bakışımızla örtü-
şüyor; Güneş sistemimize Mars büyüklüğünde bir 
gezegen eklenmesi durumunda olacakları ortaya 
koyan bir model, belli bir süre sonunda olağan 
konumlarına dönen diğer gezegenler tarafından 
o gezegenin sistemden dışlandığını göstermiştir 
(s.143). Kaos teorisi olarak bilimde yerini koruyan 
bu yaklaşım, düzensizliğin de düzende karar kıla-
cağını ya da başka bir deyişle insanın henüz anla-
yamadığı bir düzenin her daim kendini koruduğunu 
sezdirmektedir. İlaveten kitapta, bilim kurgulara 
teorik imkânsızlıklar üzerinden itiraz eden bir bilim 
adamının makul kurgularına da pratik imkânsız-
lıklarla itiraz edebileceğimizi görüyoruz. Örneğin 
ayakları bilim zeminine basan yazarımız, kendi 
ekseni etrafında dönen, bu dönüşün oluşturduğu 
merkezkaç kuvveti sayesinde iç yüzeyinde ayakta 
kalabileceğimiz silindirik bir yaşam alanı sayesinde 
dünyadakine benzer bir hayatın uzayda devam 
ettirilebileceğini öngören Gerry O’Neil teorisine 
katılıyor (s.94). Bu gibi teorik öngörülerin pratikte 
çuvallayacağını kendisine başka bir bilim adamının 
hatırlattığını diğer bir bölümde itiraf ediyor (s.127). 
Hatırlatmanın dayanağı ise oldukça basit. Bir atom 
yerinden çıkar ve onu diğerleri takip eder. Malzeme 
yırtılır, kablo kopar gibi öngörülemeyen durumlar 
ve bu durumların ilahî yaratım (veya yok edim) 
nedeniyle hiçbir zaman tükenmeyecek olması. 
Ancak yine de insanı sınırlayan doğayı kabullen-
mesine rağmen yazarımız, kendi kendini çoğalta-
bilen robotlar olarak tanımladığı Neumannbotların 
astreoidler, uydular, gezegenler arası atlamalarla, 
insanların yeryüzündeki yayılımına benzer bir yayı-
lım hızıyla, binlerce yılda galaksiye yayılabileceğini 
düşünüyor. Uçuk kurgulara muhalif bir bakışla ka-
leme alınmış bu kitapta da geleceğin insansı ro-
botlara bırakıldığını görüyoruz (s.138). Bu robotla-
rın insan-robot melezlerinden olmayacağı, baştan 
aşağı robot olacağı fikri konuyu transhümanizm 
kapsamından çıkarıyor; yazımızda savunmaya ça-
lıştığımız “köle robot-seçkin insan” birlikteliğine 
taşıyor. Bir farkla; burada seçkin insan hâlâ ölüyor, 

robot ise yaşıyor ve binlerce yıl sürecek, çoğu 
yolda geçecek görevleri üstleniyor. İnsanı, içinde 
olmadığı böyle bir düzen kurmaya ne itebilir? 

Buraya kadar, beni insandan geçişe direnmeye 
iten kavram çağrışımlarıyla geldim. Bir de makine-
leşme niyetine girenlerin bu geçişi sağlayabilecek-
lerini var sayarsak elde edeceklerine dair çağrışım-
lara bakalım. İlk insanın yaratılışına karşı çıkan, onu 
reddeden ve onunla üstünlük yarışına giren şeytanî 
akıl (Bakara, 34) bir kez daha, insana bir reddiye 
olarak, bu defa yaradılışını engelleyemediği insanı 
insanlıktan çıkarmış olacaktır. Şeytana uyanlar, 
kendileri insan oldukları hâlde, tıpkı onun dediği 
gibi insanı yetersiz ve aciz görmekte, daha iyisinin 
var olabileceğini iddia etmektedirler. “Dediler ki: 
“Bu nasıl peygamber! Yemek yiyor, çarşılarda dola-
şıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte 
o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi?” 
(Furkan, 7). Bu taleplerini yinelemiş, karşılanma-
dığı için kendi elleriyle somutlaştırmış olacaklardır. 
Konunun, çokça tartıştığımız cinsiyetsizleştirme 
gibi uzantıları, insandan geçişin mucitleri açısın-
dan bir cüzden ibarettir. “Çoğalan makine-azalan 
insan” akışını makine lehine hızlandıracak bir uy-
gulamanın ötesinde anlamı yoktur. İnsanı Allah’ın 
elinden almaya çalışmaktadırlar. Ölüm emrini 
Allah’ın elinden almaya çalışmaktadırlar. İradesini 
insanın elinden almaya çalışmaktadırlar. İnsan ile 
Allah arasındaki sırra ulaşamadıklarından sırrın 
taraflarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. 
İnsanı, sahip olduğu bilince evrimle ulaştığına 
inandıramadıklarından, onu daha alt bir bilince ev-
rilmeye zorlamaktadırlar. İntikam yöntemleri, iddia-
larıyla büyük bir tutarlılık içerisindedir. Singularity; 
makine-insan tekilliği Allah-insan vahdetine 
muhaliftir. 

Bütün bunlara rağmen transhümanizmin her-
kesçe kabul edilen üstün insan üretme (yaratma) 
iddiasında samimi olup olmadığı pek sorgulan-
mamaktadır. Oysa ölümsüz sayılacak yeni canlı 
eğer insan olma vasfından çıkar ise, bir anda her 
insana (ya da en azından ölmesi istenenlere) yeni 
bir hayat formuna geçiş adı altında ölüm gelmiş 
olacaktır. Ruh, ardında yüzlerce yıl iradesiz yaşaya-
cak bir beden bırakmak suretiyle Allah katına ge-
çecektir. O bedenin dertsiz bir şekilde yaşadığını 
sananlar bu geçişe gönüllü olarak sonlarını hızlan-
dıracaklardır. “Yaratıcı insan” Allah’ın hâlk etme ve 
emretme şeklindeki, birincisi devamlı, ikincisi anlık 
yaratışlarını taklit edemeyecektir (Koç, M.E. 2021, 
s.414). Anlık yaratım meydan okumaları, yaratıcı-
nın anbean yaratımı karşısında sekteye uğrayacak, 
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“yaratılan” yaşayamayacaktır. Tersten bir bakışla; 
“yaratıcı insan” uzun zaman yaratmakla uğraştığı 
“şekilinsan”a “ol” emrini de veremeyecek, ona 
ruh üfleyemeyecektir. Dolayısıyla yaratıcı insanın 
amacı gerçekten yeni bir insan yaratmak değil, 
ancak bir göz boyama (illuzyon) ile mevcut insa-
nı ortadan kaldırmak olabilir. Ruh Allah’ın ağına 
bağlıdır. Neurolink; insan iradesinin bağımsızlığına 
muhaliftir. İnsan, iradesi ortadan kalkmış olarak 
sayısal bir ağa bağlandığında artık O’nun emrinde 
olmayacak ve bu hâliyle insan olma vasfını yitir-
miş olacaktır. “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı 
yapışın; bölünüp parçalanmayın.” (Al-i İmran, 103) 
açık emriyle sağlamamız istenen toplum bütün-
lüğü, yakın gelecekte vücut bütünlüğümüz için 
bir ön şart olacaktır. Bölünüp parçalara ayrılabilir 
olmamız, bölünüp güruhlara ayrılmamız anlamına 
da gelecektir.

Mantık, transhümanizm ve posthümanizmin 
başarısız olacağına dair bize iki umut kapısı açar. 
Bunlardan biri kusurlu insanın kusursuz insanı 
yaratamayacağına çıkar. “Yaratıcı insan” kusurlu 
olduğunu kabul ederek ve bundan şikâyet ederek, 
kusurun bir parçası olan beyni ile kusursuz bir in-
san yaratmaya kalkışmaktadır. İkincisi ise tanrıyı 
inkâr etmekle ona isyan etmek arasındaki farkın 
burada da kendini göstermesidir. Transhümanizm 
fikri tanrıyı ikame etmeye çalışmakla tanrıyı kabul 
etmektedir ve inkâr değil isyan içindedir. Aynı za-
manda insanın düşkünlüğünü ispat çabasındadır 
ve biz, kendimizi bildik bileli mücadele ettiğimiz 
bu düşmana aşinayızdır. “Yolumuza oturarak” 
(Araf,16) bizi yeni bir yola sokmak niyetindedir. 
Yolun sonunda, canından ettiklerine yeniden can 
verildiğinde, hep olduğu gibi “beni kınamayın, ken-
dinizi kınayın” diyecektir (İbrahim, 22).
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Metinde verilmeyen ayetler:

Bakara, 34: Meleklere, “Âdem’e secde edin” 
dediğimizde İblîs dışındakiler derhal secde ettiler; o 
direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu.

Araf, 16: İblîs dedi ki: “Bundan böyle benim 
sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki, ben 
de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstü-
ne oturacağım. 

İbrahim, 22: Allah’ın hükmü yerine getirilince 
şeytan şöyle der: “Şüphesiz Allah size gerçek bir 
vaadde bulunmuştu; ben de size bir söz verdim 
ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak 
gücüm yoktu; benim yaptığım size çağrıda 
bulunmaktan ibaretti; siz de benim çağrıma 
uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi 
kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni 
kurtarabilirsiniz. 

ÇOCUK OKURA BİR KİTAP TAVSİYESİ

Annesini bir robotla değiştirmeyi deneyen ço-
cuğun insanda karar kılışını anlatan “Annemi Bir 
Robotla Değiştirdim” kitabı bu yazıyı hazırlama 
sürecime tevafuk etti. Epsilon Yayınlarından yeni 
çıkan, Nilay Şanlı’nın ilkokul 2-3-4. sınıflara hitap 
eden bu 60 sayfalık kitabını, ilk ciddi okumalarını 
yapacak küçüklere tavsiye edebilirim.
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İnsanoğlu yaşadığı çağın imkânları ne olursa 
olsun hep geleceği merak etmiştir. Bana, çevreme, 
ülkeme hatta dünyaya gelecekte ne olacak 
sorusuna türlü yollarla cevaplar aramıştır. Elbette 
teknolojinin de ilerlemesiyle insanın gezegenlere, 
uzaya, merakı artmış ve bilimin verilerini kullanarak 
yaşadığımız evreni çözümlemeye çalışmıştır. Bir 
yanda bilimsel gelişmeler devam ederken diğer 
yanda sanatçılar da kendi gelecek tasavvurlarını 
eserlerine yansıtmıştır. Fütürist akımlarla 
robotlar, ölümsüz yaratıklar, zaman makineleri, 
insanüstü varlıklar, resimde, heykelde, edebiyatta 
sıklıkla kendine yer bulmaya başlamıştır. Tüm 
bunlar, insanın ölümsüz olma arzusu ve merak 
duygusunun giderek ateşlenmesiyle artarak 
devam etmiştir.

Belki de yaratılış gereği hepimiz daha iyi bir ge-
lecek hayaliyle yaşıyoruz. Bilim ne kadar gelişirse, 
insanoğlunun yaşam kalitesi de o kadar artacak, 
teknolojik icatların hayata dâhil olması bizlerin 
yükünü hafifletecek diye umuyoruz. Fakat göz 
ardı edilmemesi gereken bir nokta var ki insanlı-
ğın hizmeti için icat edilen bazı teknolojik ürünler 
insanlığın hizmetinden çıkmaya başlıyor. Kendin-
den daha üstün bir akıl üretme yolundaki insan, 
yapay zekânın insan zekâsına hâkim olma riskini 
de zihninin bir köşesinde tutuyor. Robotlar, genetik 
bilimi, giyilebilir teknolojik ürünler, sınırlı olan insan 
bedenini ve organlarını daha sınırsız hale getirmeyi 
amaçlıyor. Tabi tüm bunlar aşama aşama ger-
çekleşirken hepimiz bu gelişmelerin sonu nereye 
varacak merak ediyor; bu yöndeki gelecek senar-
yolarımızı konuşuyoruz. 

İnsan bedenine yapılan iyileştirici müdahaleler, 
kalp pilleri, protez organlar insan ömrünü uzatırken 
ve yaşam kalitesini arttırırken, genetik bilimi gide-
rek insanın tüm organlarını kopyalamayı hedefliyor 
ve kısmen gerçekleştiriyor. Tüm bu çalışmalar 
sonucunda zamanla yarı insan yarı robotlar günlük 
hayata dâhil olacak belki. Ya da sadece insan bey-
ninin sabit kaldığı; bedenin daha iyi, daha sağlam 
hatta ölümsüz robotlara dönüştüğü bir posthüma-
nist çağ gelecek. Peki bu bilinmezliğin ve soruların 
içinde edebiyat nerede duruyor? Ölümsüz olmak 
fikri edebiyatta sıklıkla kendini göstermiştir.  Bu 
bahsettiğimiz gelişmeler, tartışmalar şüphesiz 
edebiyat için de geniş bir alan açmış; bilimkurgu, 
fantastik, distopya ve ütopya edebiyatı giderek 
gelişmiş, bu alanda eserlere ilgi de artmaya devam 
etmiştir. 

Henüz transhümanizm, yapay zekâ, dijitalleşme 
gibi kavramlar yokken, efsanelerde ve destanlar-
da olağanüstü yaratıklar, ölümsüz kahramanlar, 
yarı insan yarı tanrı varlıklar anlatılıyordu. Sonraki 
dönemlerde ütopyalar, distopyalar, bilim kurgu 
romanları bu manada geniş bir saha oluşturmuş; 
yazarlar kurgunun özgürlüğünde geleceğe dair 
öngörülerini edebiyatın imkânlarıyla anlatmışlardır. 
Hatta kimi zaman bilimsel gelişmelerden çok daha 
evvel.

‘Trans hümanizm, her ne kadar geniş bir anlam 
alanına sahip olsa da bu kavramın içeriğini, tekno-
lojinin imkânlarıyla insanın verili ve genetik sınır-
lılıklarını aşarak ölümsüzlük arzusunu karşılamak 
şeklinde özetleyebiliriz. Bununla birlikte tartışma 
konusu kavram güncel anlamına modern zaman-
larda kavuşmuş olmasına rağmen, ölümsüzlük 
arayışı ve aletlerle insan potansiyelini açığa çıkarma 
gibi özellikler açısından onunla Prometheus, Dae-
dalus, Gılgamış Destanı, Beowulf, Faust ve Victor 
Frankenstein arasında bir ilişki kurmak mümkün 
olmuştur.’ (Tunç, 2017)

Transhümanizmden, bilimkurgu edebiyatın-
dan bahsedince akla ilk gelen örneklerden biri 
İsaac Asimov ve onun robotlarıdır. Asimov, kişisel 
öngörülerini edebiyat zekâsıyla harmanlayarak 
henüz bu meseleler çok bilinmezken, eserlerinde 
robotlardan bir dünya kurdu. Robotbilim, robot 
kanunu, robopsikolog gibi kavramlarla kurguladığı 
robot kahramanlardan oluşan eserlerinde, sonraki 
kuşağa ve bilimkurgu edebiyatına öncülük etti. 
Onun tasavvur ettiği dünyada insan ve robot iç içe 
yaşıyor ve elbette bazı sorunları da içinde barındı-
rıyordu. Bu yazımda, Asimov’un farklı robot hikâ-
yelerinin bir araya getirildiği ‘Ben, Robot’ eserinde 
anlatılan robot kahramanların portrelerini çizmek 
istedim. Elbette bir robotun portresini yazmak için 
dayanağım insan olacak. Bu bağlamda robotları 
insan özelliklerine göre mukayese ederek ilerlerken 
kitaptaki farklı robotların insana göre üstün ya da 
geri yanlarını ortaya koymaya çalıştım.

Asimov’un Robotlarının Psikolojisi

Asimov’un kurguladığı dünyada robotlar in-
sanın emrinde tasarlanmıştır. O, insanın yaratılış 
gereği olan sınırlarını, eksiklerini robotlarla tamam-
layarak daha iyi bir dünya tasavvur etmiştir. Fakat 
bunu yaparken robotlara bir kişilik yüklemiş onları 
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insanlaştırmıştır. Robotlar insanlardaki bazı özel-
likleri kazanınca onlardaki bazı zaafları da almış 
olurlar.  İnsan hem psikolojik hem fizyolojik olarak 
rahatsızlanabilir. Ölümlüdür. Organları hasar göre-
bilir, hastalıklıdır. Bedeninin belli sınırları vardır. Tüm 
bunların ötesinde hisleri olan bir varlıktır insan. 
Düşünür, üzülür, sevinir, acı çeker, umut eder. “Ben, 
Robot” taki robotlar bu bakımdan insan gibidir. Ay-
rıca hissetmenin oluşturduğu zaaflar da robotlarda 
görülür. Bu noktada robotların psikolojisini düzelt-
me görevi de robopsikolog Susan Calvin’e düşer. 

Asimov eserinde insanın ve robotun sınırlarını 
iyi çizmiş ve robot kahramanlarını insan ötesinde 
bir varlık olarak tasavvur etmiştir. İnsan ne yapa-
mazsa robotlar onu yapabilsin diye düşünmüştür. 
Fakat bu güç bir müddet sonra insana zarar vere-
cektir diye endişelenmiş ve tam bu noktada robot 
gücünün sınırlarını belirlemek için robot kanunları 
geliştirmiştir. Kitabın başında verilen bu kanunlar 
farklı zamanlarda yazdığı her öyküsünde kendine 
yer bulmuş, hatta başka yazarlara da ilham ol-
muştur. Üç maddeden oluşan ve oldukça anlaşılır 
yazılmış olan bu kanunlar, yazarın bilimkurgu ede-
biyatına en büyük katkılarındandır.

Asimov’un üç kanununa geçmeden evvel onun 
bu öngörülerinin edebiyatı geleceğe taşıdığını 
belirtmekte fayda var. O, bu öyküleri 1939’da he-
nüz on dokuz yaşındayken kaleme almış. Ortada 
bugünkü teknoloji yokken robotlara dair yürüttüğü 
fikirlerini öykü kahramanlarıyla şekillendirmiştir. Bu 
bakımdan onun robotları edebiyat açısından kıy-
metli kahramanlardır.

“Daha önce yazılan robot hikâyelerinden far-
kı, robotlarımdan metafor yaratmayı reddetmiş 
olmamdı. Bu robotlar, insanlığın kibrini temsil et-
miyordu. İnsanların tutkularının Tanrı’nın sınırlarını 
ihlal etmesine örnek değillerdi. Cezalandırılması 
gereken yeni bir Babil Kulesi değillerdi.” (ASİMOV, 
2022)

Asimov robotları gerçekten bir icat olarak, tek-
nolojinin getirdiği bir kolaylık olarak tasarlarken, 
onları ütopik ya da distopik göstermemiş, oldukları 
gibi yorumsuzca kurgunun içinde aktarmıştır. Tek 
bir farkla. Onun robotlarının insan gibi psikolojileri 
vardır, düşünceleri ve hisleri de. Bu tek ama bü-
yük fark da öykülerin çıkış noktasıdır. Çünkü her 
hikâyede üç robot kanununa uymayan ya da insan 

emirlerine hizmet etmeyen, sorun yaratan psikolo-
jisi bozuk robotlar vardır. Eserdeki hikâyeler robop-
sikolog Suzan Calvin’in farklı robotların sorunlarını 
çözme sürecini anlatır. Ve her öykü bir şekilde 
robot kanununa bağlanır. Robotların ihlal ettiği ya 
da açıklarından yararlandığı Asimov’un bu üç robot 
kanunu şu şekildedir:

1)Robotlar, insanlara zarar veremez ya da ey-
lemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yuma-
maz.

2) Robotlar, Birinci Kanun’la çakışmadığı süre-
ce insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek 
zorundadır.

3) Robotlar, Birinci ya da İkinci Kanun’la çakış-
madığı sürece kendi varlıklarını korumak zorunda-
dır.

Asimov hikâyelerini bu üç yasa etrafında şe-
killendirmek istemiştir.  Fakat bu kanunların belli 
boşlukları ve tartışmaya açık etik noktaları vardır. 
Asimov da böyle olsun ister. Bu üç kanunun sorun-
larını kendisi de bilir zaten ve bu sorunlardan öykü-
lerini oluşturur. Hatta kendi kendine şunu söyler:

‘İnsanlara zarar vermekle kast edilen ne? 
Robotlar, çocuklardan, delilerden, kötü niyetli 
insanlardan aldığı emirlere uymak zorunda mı? Bir 
robot önemsiz bir insanı ufak tefek bir zarardan 
kurtarmak için değerli varlığını feda etmeli mi? 
Ufak tefek ve önemsizin tanımı ne?” (ASİMOV, 
2022)

Asimov bu soruları sorarken hem kendi dünya-
sını okura sezdirir hem de okurun benzer sorularla 
öykülerini okumasını arzular. Bana kalırsa insan 
için kullanılan “önemsiz”  ve robot için “ değerli” 
sıfatları da az çok Asimov’un çıkış noktasını izah 
eder. ‘Tanımı ne olursa olsun önemsiz bir insan, 
yine tanımı ne olursa olsun değerli bir robottan az 
mı değerlidir’ sorusu da benim aklıma ilk gelen 
soruydu okurken.

Asimov’un Robotlarının İnsanla Mukayese-
si

Yazımın başında da belirttiğim gibi yazar ro-
botlarını kurgularken onları insan gibi düşünmüş. 
Asimov’un robotları metalik bir bedene sahiptir. 
Görünüşleri insana benzetilmek istense de ağırlığı, 
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hareket kabiliyeti bakımından insandan farklıdır. 
Belli programlara göre icat edilmişlerdir. “Pozit-
ronik” beyinlerden oluşurlar. Hikâyeleri okurken 
benim zihnimde canlanan robot resmi 2007’de 
üretilen Asimo robotunun aynısıydı. Bu arada İsa-
ac Asimov ile 2007’de üretilen bu robotların ismi 
tesadüfen benzerlik taşır bunu da belirtmekte fay-
da var. “Ben Robot” taki robotların belli duyguları 
yaşama biçimleri insandan farklıdır. Onların mantık 
sistemleri hislerinden daha üstündür. İnsanı, duy-
guları ve fikirleri arasında yaşayan bir varlık olarak 
düşünürsek, eserdeki robotlar daha çok fikirleriyle 
yaşarlar. Düşünce sistemleri belli programlara bağlı 

olarak üretildiklerinden, hataya çok yer vermez fa-
kat hisleri devreye girdiğinde hata yaparlar. Hasarlı 
muamelesi görürler. O zaman devreye insanlar 
girer ve robotu onarmaya çalışırlar. Susan Calvin 
de robopsikolog olarak tam bu noktada görev ba-
şındadır.

Dadı robot, maden toplayıcısı robot, işçi robot, 
filozof robot gibi farklı işler için üretilen robotların 
insanlarla olan ilişkilerinin anlatıldığı öykülerde; tıp-
kı insanlar gibi robotlar da farklı özelliklere sahiptir. 
Kimi daha uyanık kimi daha itaatkâr kimi daha 
asidir. Öykülerde benim en masum bulduğum 
Robbie adlı robot dadı olarak tasarlanmıştır mese-
la. Diğer robotlardan farklı olarak konuşamaz ve bir 
alt sürümdür, daha az gelişmiştir. Robbie küçük kız 
Gloria’nın oyun arkadaşıdır. Onunla zaman geçiren 
bir robottur. Fakat bir robotla saklambaç oynamak, 
ona masal okumak ve onunla dertleşmek bir insa-
nın arkadaşlığından farklıdır. Mesela kovalamaca 

oynarken, saklanırken robot olmanın avantajını da 
dezavantajını da yaşar Robbie. Hızlı koşar ama 
saklanması zordur, yürürken de metalik sesi onu 
ele verir.

Robbie sevimli ve oldukça duygusal bir robot-
tur. Hisleri vardır ve Gloria bu hislerin farkındadır. O 
nedenle çok bağladır robot dostuna. Ondan ayrıl-
mak istememesi onun bu duygusal yakınlığı his-
setmesinden kaynaklanır. Kitapta sık sık robotların 
hislerine vurgu yapılır.

“Ancak haksız ithamlar Robbie’nin kalbini kır-
mıştı.”

“Ama Robbie’nin gönlünü almak öyle kolay de-
ğildi.”

“Taş kalpli Robbie bu korkunç ihtimali pek de 
umursamayıp başını üçüncü sefer salladı.” (ASİ-
MOV, 2022)

 Asimov, robotlarını kurgularken sadece insan 
gibi hissetmeleriyle yetinmiyor, ayrıca bir çatışma 
unsuru olarak “insan gözünden robot” ve “robot 
gözünden insan” bakış açılarını da aktarıyor. Özel-
likle ‘insanlar robotlara nasıl bakıyor’ sorusunun iki 
zıt cevabını farklı görüşteki kahramanlar etrafında 
vermeye gayret ediyor. Mesela Asimov, Gloria’nın 
annesinin endişelerine karşılık babasının robotlara 
olan güveni de insanın iki farklı bakışını yansıtması 
bakımından bir çatışma unsuru olarak anlatıyor.

“Kızımı bir makineye emanet edemem. Ne 
kadar akıllı olduğu umurumda değil. Ruhu yok. Ak-
lından ne geçtiğini kimse bilemez. Koca bir metal 
yığını tarafından yetiştirilmek çocukların yaradılışına 
uygun değil.” (ASİMOV, 2022)

Annenin bu tepkisine karşılık baba, robotları 
insanlardan daha işlevsel ve daha akıllı buluyor. 
Bir de tüm bu zıt görüşlerin arasında Gloria vardır. 
O bu sorgulamaları yapma gereği bile duymayan 
yeni nesli temsil eder. Onun için robotlar bir icattan, 
bir makineden ibaret değildir. Kendini bildiğinden 
beri hep robotlarla büyümüştür çünkü.

“Makine filan değildi! Diye haykırdı Gloria, hid-
detle. O da sizin benim gibi bir bireydi ve benim 
arkadaşımdı.” (ASİMOV, 2022)

Elbette Asimov’un tüm robotları Robbie gibi de-
ğil. Mantık hikâyesindeki Cutie akıl yürüten, felsefe 
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yapan, düşünen bir robottur. Onun bu özellikleri 
kendi varoluşunu sorgulamaya kadar gider. Hem 
kendini hem de insanı anlamaya çalışır. Bir robot 
olarak mantık yürütme işini abartması hasarlı yanı-
dır. Cutie’nin insana bakışıysa oldukça kibirlidir. 

“Küçümsemek istemiyorum ama lütfen gidin 
bir bakın kendinize! Yumuşak ve gevşek bir mad-
deden üretilmişsiniz, güçsüz ve dayanıksızsınız. 
İhtiyacınız olan enerjiyi organik maddeleri verimsiz 
yöntemlerle okside ederek kazanıyorsunuz.

….

Öte yandan ben özenle tasarlanmış bir ürünüm. 
Elektrik enerjisini doğrudan alıp neredeyse yüzde 
yüz verimlilik oranıyla kullanıyorum. Yapımımda 
sağlam metaller kullanılmış, her daim bilincim 
yerinde, üstelik ekstrem koşullara dayanıklıyım.” 
(ASİMOV, 2022)

Yapay zekâ, robotik bilim ve nano teknoloji 
destekli uygulamalarla insanın “transhüman”a dö-
nüşeceği fikri, beraberinde en önemli sorun olarak 
şunu getirir: “İnsan kendinden daha üstün bir varlık 
oluşturduğunda ya ona hükmedemezse?” Bu bir 
yandan ürkütücü bir sorudur öte yandan da önlem 
almayı gerektiren bir varsayım. Asimov da bu soru-
yu sorar ve bundan ötürü kanunları koymuştur.

 “Ben, Robot”ta kendini insandan üstün bir var-
lık olarak gördüğünden, onun emrine girmek iste-
meyen robotlardan bahsedilir. Böyle bir durumda 
Tanrı yani yaratıcı da değişir. İnsanın yaratıcısı ile 
robotun yaratıcısı örtüşmez Asimov’un robotbilim 
merkezinde. Ve bir gün düşünebilen robot Cutie, 
kendini insandan üstün görerek peygamber ve 
elektrik üreten güç kaynağını da Tanrı ilan eder: 

“Efendimiz yapması kolay olduğu için ilk önce 
en kalitesiz tür olan insanları yarattı. Zaman içinde 
yerlerine bir üst seviye olan robotları koydu, şimdi 
de son kalan insanların yerine geçmem için beni 
yarattı. Bundan böyle efendimizin emrindeyim.” 
(ASİMOV, 2022)

Son Söz

İnsanoğlunun ölümsüz olma ve kusursuzluğu 
arama arzusu mitolojik dönemlerden modern 
dönemlere gelene dek sanatta kendine yer 
bulmuştur. Doğaüstü özelliklere sahip ölümsüz 

kahramanlar, geleceği gören, zaman yolculuğu 
yapabilen insanlar, fütürist akımlarla karşımıza çık-
mıştır. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin edebiyata 
yansıması ya da edebi eserlerde kurgulanan dün-
yaların bilime fikir vermesiyle karşılıklı bir etkileşim 
olmuştur. 

“Ben, Robot” eserinde, henüz günümüz tekno-
lojisi yokken, Asimov’un öngörüsüyle tasarlanan 
robot kahramanların bazı sorunlarını ele almaya 
çalıştım bu yazıda. Kimilerine göre ölümsüzlüğü 
bulmak insanın kurtuluşu olacak diye düşü-
nülse de “Ben, Robot”ta ölümsüzlüğü bulma 
yolunda makineleşen hatta köleleşen insanlara 
da dönüşmek ihtimalini fark ederiz. Asimov insan 
ile robot sınırını iyi çizmiş, ikisinin de kendilerine 
mahsus sorunlarını ve sınırlarını işlemiştir 
eserlerinde.

“Ben, Robot”  yapay zekânın insan hayatına 
dâhil oluşunun ve bunun getireceği sorunları kendi 
çizdiği kanunlarla çözmeye çalışan bir yeni dün-
yanın hikâyelerindendir. Eseri okuduktan sonra 
zihninizde geleceğe dair birtakım sorular oluşacağı 
muhakkak. Benim zihnimi kurcalayan sorularla 
yazımı bitirmek ve böylelikle sizin de zihninizi biraz 
meşgul etmek niyetindeyim:

İnsana hizmet için üretilen icatlar insanı 
köleleştirmeye başladığında neler olacak? 
Kendinden daha iyi bir üst akıl icat eden insan 
kendi eliyle kendi sonunu mu hazırlıyor? İnsandan 
daha fazla meziyete sahip bir yapay zekâdan 
korunmak için önlemler alınmalı mı? Yahut 
aksine, bunu bir tehlike değil de geleceğin dünya 
düzenine dair ilk adım olarak mı görmeliyiz? 
Tüm bu gelişmeler etik veya dini açıdan nasıl 
değerlendirilmelidir? 
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Bu hayatın dinamikleri arasında her gün biraz 
daha hırpalanarak büyüyen her insan, bir şekilde 
ölüm hakikatiyle karşı karşıya gelmektedir. Küçük 
yaşlarda olağanüstü bir durum olarak addedilen 
ve evdeki düzenin bozulması anlamına gelen ölüm 
kavramı, büyüdükçe olağanüstülüğünden bir şey 
kaybetmeyen, ancak her zaman da olağan bir 
şekilde karşılaşabileceğimiz bir olgu haline gelir. 
Ölüm olgusu, ilk insandan bugüne kadar insanlı-
ğın dimağında farklı isimlerle var olmasına karşın, 
anlam olarak ortak bir zeminin parçası olarak bilin-
mezlerle dolu, ürkütücü ve izi silinip gitmeyen bir 
son bulma olarak görülmüştür. Türkçe’de “ölüm”, 
Arapça’da “mevt”, İngilizce’de “death”, Latince’de 
“mortis” olarak isimlendirilen ölüm hakikati, anlam 
ve sonuç olarak aynı durumu ifade etmektedir; 
“canlılığın sona erişi, bir son buluş, yaşamın bitme-
si.” 

Ölümün anlam olarak bir son buluş olması, 
semavi dinlerin ortaya koyduğu ruhun yok 
olmaması bilinciyle birleşince, aynı zamanda 
yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Mutlak 
mutluluğun ancak ölümden sonraki dirilişte 
olacağı düşüncesiyle ölüm, bir yandan hüzün bir 
yandan da mutluluk kapısı olarak düşünülmektedir. 
Farabi’ye göre mutluluk ancak ölümden sonra 
meydana gelecektir (Kalyoncu H., 2011, S.20). 
İslam düşüncesinde ölüm, sonraki hayata geçiş 
için zorunlu bir süreçtir. Bu süreç geri dönüşümsüz 
ve yeni bir âlemin başlangıcıdır. Dünya’yı 
alçaltılmış ve ölüm sonrası için hasat yeri olarak 
gören İslam dini, insanın bu dünyada yaptığı iyilik 
ve kötülüklere göre cennet ya da cehennem olarak 
asıl istirahatgahına gideceğini belirtir. Hristiyanlıkta 
ise ölüm düşüncesi ilk günah fikriyatıyla ilişkilidir. 
İlk günahtan kurtulmanın çaresi ölüm ve Allah’ın 
rahmetidir. Yahudilikte ölümden sonra bir hayat 
olgusu belirgindir, fakat bu olgu yeryüzünde bir 
Tanrı Krallığı kurulunca mümkün olacaktır (Gültekin 
A., SBD, s. 10). Budizm ve Hinduizm’de ise bu dün-
ya ruhlar okulu olarak görülmektedir. Bu okulda 
öğrenilecek şeyler vardır ve bunları öğrenmeden 
buradaki ilişkimiz kesilmemektedir. Bu yüzden 
dünyaya tekrar tekrar gönderilip durmaktayız (Gül-
tekin A., SBD, S.10). Taoizm’de ise ölümle birlikte 
ruh Tao’ya ulaşarak ölümsüzlüğe kavuşur.  

Ölümün her dinde veya isimli-isimsiz 
topluluklarda tüyler ürpertici bir şekilde 
karşılanmasının nedeni ölüm sonrasının 

bilinmezliğidir. Ölümün varlığına inanmaya mecbur 
kalan insanlık, ölümden sonrası için düşünceler 
üretmiş, gidip gelen birini bulamadığı için de sürekli 
ölüm hakkında sofistike açıklamalarda bulunmaya 
devam etmiştir. Ölümün ne olduğuyla ilgilenmeyen 
bu düşünceler, ölüm sonrasının dinamiklerini kendi 
dünya görüşlerine göre şekillendirmeye çalışmıştır. 
Ölümden sonra bir hayat olduğu düşüncesi; en 
sevilen eşyayla, değerli metallerle veya elbiselerle 
gömülme ritüellerini doğurduğu görülmüştür. 
Ölüme çare bulmak için Gılgamış Destanı’ndan 
bugüne kadar çaba gösteren mitolojik, astrolojik 
ve bilimsel çalışmalar bir türlü sonuç bulamamış 
ve insanlık ölüm hakikatini mecburen kabul etmek 
durumunda kalmıştır.

Bugün teknolojik imkânların tıbbi alana sundu-
ğu konforlu yaşam çözümlerine ek olarak, daha 
ileri seviyede nano teknolojik ve genetik çalışmalar, 
yaşam kalitesini artırıp ömrü uzatmasıyla gündem-
den düşmeyen bir hal almıştır. Sperm transferleri, 
kök hücre ve yapay/doğal organ nakli ile insanın 
yaşam konforunu artırmanın ötesinde, insanın 
ölümsüzleşmesi fikrine yatırım yaparak bir üst 
insan türünü oluşturmak hedeflenmektedir. Biyo-
teknolojik çalışmalar, tedavisi olmayan hastalıkları 
gen dizilimi üzerinden tedavi edebilme imkânını 
öncelese de genetik materyallerle yapılan çalışma-
lar, geniş bir alana yayıldığında insan için olumlu 
şeylerden konuşmanın zorlaştığı görülmektedir.   

Dijitalleşmenin hızla yayıldığı yirmi birinci yüz-
yılda kapımıza gelen değişimleri olduğu gibi ha-
yatımıza kabul ederken, bir yandan da giyilebilir 
teknolojik çözümleri mecburen kabul etmeye baş-
ladık. Hayatımızı kolaylaştıracak olan teknolojinin 
bu yenilik sunan yönünü kabul ederken, ön şartlar 
sürmek akla gelmemektedir. Herkesin yapmış ol-
duğu şeyi doğru olarak hayatımıza alırken, gelişen 
bu teknolojik süreçlerin kurbanı mı yoksa kahra-
manı mı olduğumuz sorusunun cevabını bilmiyo-
ruz. Biz bu gelişmelerin arkaik yanını daha düşü-
nemeden yeni bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu 
devam eden yaratıcı fikirlerin bir plan ve program 
dâhilinde sunulduğunu bilmek için müneccim 
olmamıza gerek yok tabi. Yalnız dikkat etmemiz 
gereken şey, artık daha yüksek sesle ve hayatı-
mıza daha fazla dokunacak bu yeniliklerin bizlere 
sunulma biçimidir. İnsanı olduğundan daha öteye 
taşıma amacı bulunduran, insanı mutlak mutluluğa 
eriştirme misyonu içeren ve yaşlanmayla birlikte, 
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ölüm temasıyla insanın buluşmasına engel olmaya 
çalışan çalışmalar, posthümanist başlık altında 
zikredilmektedir. Posthümanist çalışmaların daha 
da ötesi transhümanizm başlığıyla, bir üst akıl 
olarak bu çalışmalara önderlik etmektedir.

Transhümanizm, Ölümsüzlük Fikriyatı ve 
Saramago

Transhümanizm bir fikir olmaktan öte yaşam 
biçimi olarak kurgulanan bir akımdır. Hayatın her 
noktasına dokunarak, insanı mutlu edebilmenin 
yollarını ona sunmak ve bunu yaparken olabildi-
ğince insanı postinsana dönüştürerek yapısalcı 
tutumunu da korumaya çalışmaktır. Bu pozisyonu 
pragmatist ve değerleri olmayan bir dönüşüm 
olarak değerlendirmek yerine, bu yapının amaç, 
anlam ve hedeflerine odaklanmak yerinde olacak-
tır. Transhümanizm fikri üç teknolojik ilerlemeyle 
bağlantılıdır. İlki radikal nanoteknolojik bir türüdür. 
İkincisi, yaşam süresinin uzatılması temelinde 
yaşlanma ve ölüme çare bulunmasıdır. Üçüncüsü 
ise bilgisayar gücünün yapı değiştirmesiyle yapay 
zekâ ve ileri nanoteknoloji aracılığıyla üst insan se-
viyesine ulaşmaktır (Demir A., 2018). Bu üç mad-
denin alt alta toplanmasıyla, teknolojik gelişimlere 
bağlı bir şekilde değişmeyen mutluluğa erişmek 
için yaşlılık ve ölüme çare bularak; insan ırkını cin-
siyet, coğrafya, statü vs. açısından tek tipleştirmek, 
insanı teknolojik ürünler ile destekleyerek maki-
ne-insan projesini gerçekleştirmek ve bu insan 
ırkını üstün ırk olarak tüm dünyada tek millet olarak 
konumlandırmak hedeflenmektedir. 

Transhümanizmin bu hedeflerine kısaca deği-
nerek asıl ele alacağımız mesele olan ölümsüzlük 
fikriyatını, Jose Saramago’nun “Ölüm Bir Varmış 
Bir Yokmuş” eseri ışığında ele almaya çalışacağız. 
Portekizli yazar Saramago ile transhümanizmin 
direk bir bağlantısı olmasa da eserlerindeki ilginç 
kurgular günümüzde de oldukça dikkat çekici bir 
hal almaya başlamıştır. Saramago dilindeki sadelik, 
eserin kurgusunda oldukça girift bir hal almakta 
ve insanı bulunduğu konumu sorgulamaya itici bir 
güç haline gelmektedir. “Ölüm Bir Varmış Bir Yok-
muş” adlı eseri de diğer eserleri gibi içinde direk 
isim barındırmayan, sıfatlarla kişileri tanımlayan, 
insan ırkını tek tipleştirerek aynı kadere ortak eden 
ve ismi verilmeyen topluluk/ülke ile sınırlandırılan 
bir kurgu bulunmaktadır.

Ölümsüzlüğe çare arayan transhümanizm 
fikriyatının neşvünema bulmaya başladığı yıllara 
denk gelmese de eserin yayınlanış tarihi olan 
2005 yılında transhümanizm kavramı toplumun 
geneline yayılmaya başlayan bir süreç içindeydi. 
Saramago’nun amacı neydi bilinmez ama bu eser 
transhümanizm fikriyatının ölümsüzlük iddiasına 
paradoksal ve distopik bir zeminde yaklaşmayı 
denemektedir.

Bir Yılbaşı günü ölümün artık olmadığı bir ül-
kede yaşananlardan bahseden eser, ortaya çıkan 
durumları sağlık, hükümet/devlet, sosyal ve psi-
kolojik olarak irdelemeye çalışmaktadır. Metinsel 
olarak olmasa da anlamsal olarak üç bölüme sahip 
eserde; ölmeyen ama günden güne ölüm haline 
gelerek, yatağa bağımlı, birine muhtaç ve yaşamla 
tek bağı nefes alma olarak kalanların durumlarına 
odaklanılmaktadır. İnsanların, çaresizliğine ancak 
ölümün olduğu sınırdaki ülkeye hastasını taşıyarak 
çözüm bulmaya çalışması esere bir ironi katsa da 
ölümsüzlük fikriyatının uzun vadede insanlığa çok 
da anlamlı bir katkı sağlamayacağı yazar tarafın-
dan örneklerle ortaya konulmaktadır.

Fütüristik temelde yükselen eserin gerçeklerle 
buluşup yere çakılması ise gelenekçi çizgide ol-
maktadır. Ölümün yokluğunda oluşan kaos, ancak 
ölümün ülkeye tekrar dönmesiyle aşılabilecektir. 
Teoride güzel olan bu fikir pratiğe dönüştüğün-
de ülke tekrar bir kaos iklimine hapsolur. Ölmeyi 
bekleyen altmış bini aşkın hastanın birden ölecek 
olması bir yana, eğer yeni hastalar da bu süreçte 
ölürse, bunların ölüm raporları, defin işlemleri ve 
sonrasındaki işler oldukça sıkıntılı bir süreç oluş-
turacaktır. Ölüm, turkuaz renkli mektubuyla haber 
verdiği geleceğini yine turkuaz renkli mektubuyla 
bir hafta süreyle öteler. Bir hafta önce ölecek olan-
lara, mektup önceden haber verecek ve o kişiler bir 
hafta sonunda vefat edeceklerdir. (Üstün insan ırkı 
çabalarının dairesel döngüsü)

Ölümle Bütünleşmek ve Transhümanizm  

İnsanoğlu hayatı boyunca ölümsüz olabilmenin 
ya da yaşlanmayı geciktirerek ölene kadar daha 
dinç ve sağlıklı yaşamın sırlarını aramıştır. Doğal bir 
süreç olan hücre yıkımını geciktirmek için genetik 
çalışmalar da dâhil araştırmalarda bulunmuş, 
çeşitli ilaç ve gıda takviyeleri ile bağışıklığını 
güçlendirmiş, dış görünüşü gençleştirme 
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projelerini başarıyla tamamlamış ve süreç 
artık ölüm ile hesaplaşmaya gelip dayanmıştır. 
Ölümsüzlük arzusu ilahi dinlere göre ilk günah 
mitini oluşturmuş, bu günah ve sonrasında 
yaşananlarla insanın ölümlü oluşuna bir türlü 
çare bulunamamıştır. Zaten ilahi dinlerin amacı 
ölüm sonrası hayatı kazanma arzusu olduğu için 
bu konudan çok ahiret hayatı denilen, ölümden 
sonraki hayatta ölümsüzlüğü kazanma çabası ön 
plana çıkmıştır.

Her ne kadar ölümün varlığı yadsınmaz bir 
şekilde kabul edilse de mücadele hiç bitmeyerek 
devam edecekmiş gibi görünmektedir. Ölümün bu 
dogmatik pozisyonu transhümanizm felsefesiyle 
çatışırken, bilimin konusu haline getirilen “ölüm” 
olgusu ise bu çıkmaza alternatif bir bakış açısı 
sunmaktadır. Ölüm konusunda konuşmanın her ne 
kadar materyal desteği olmasa da ölüm anına şahit 
olmanın beyinsel, fizyolojik ve psikolojik tahlillere 
imkân sağladığı ve bu tahlillerin ayrıntılı analizleriy-
le ölümün nasıl geldiğini ve vücutta ne gibi deği-
şiklikler yaptığını görebilmekteyiz. 

İnsan iz bırakan bir varlıktır. Dünya üzerinde 
yaptığı her şey bir izin sonucunda anlam ve 
amaca kavuşur. İnsanın bir şeylere dokunması, bir 
şeyleri yapması ve bir şeylerle zaman geçirmesi 
dünyada bıraktığı izin devamını sağlama açısından 
önemlidir. Bu izleri devam ettirmek amacıyla 
ölmeden önce alınan kayıtları yapay zekânın 
katkısıyla ölümden sonrası için kurgulayarak 
sunmak ve ölünün fotoğrafını mobil uygulamalar 
ile hareketli bir hale getirme imkânları son 
zamanda sıklıkla kullanılır olmuştur. Burada önemli 
olan husus, ölüm için direkt çare bulunamasa 
da ölümsüzlük/kalıcılık çalışmalarının farklı 
yöntemlerle devam etmesidir.

Saramago “Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı 
eserinde ölümü müşahhas bir kalıba sokmayı de-
nemektedir. Ölümün yazdığı bir mektubun ölecek 
kişi olan viyolonselciye gitmemesi üzerine ölüm bu 
duruma çare bulmak için insan kılığına girer. Yazı 
tipinden kadın olduğu öğrenilen ölüm, viyolon-
selciyi takip ederken kendini bir anda ona sevdalı 
hâlde bulur. Ölüm tevdi işlerini, yer altında bulunan 
evindeki arkadaşına bırakan ölüm, görevi ve duy-
guları arasında git-gel yaşamaya başlar. Burada 
ölümün somutlaştırılması, ölümle mücadele için de 
açık bırakılan bir kapıdır aynı zamanda. Bir kişinin 

ölüme çare bulmuş olması, ölümün o kişiye doğru 
meyletmesini de ortaya çıkaran bir etken olmuştur.

Romanda özel bir çabayla ölüme bir çare bu-
lunduğu elbette aktarılmaz, hatta ölüme çare bulan 
bir insan profili de çizmez, fakat oluşturulan tablo 
ölüm mektubunun çaresizliği ve ölüm zamanı gel-
mesine rağmen bir canlının yaşamsal faaliyetlerinin 
hiç durmamasıdır. Ölüm, dikkat çeken güzel bir 
kadındır, çekicidir ve merak edilesidir. Viyolonsel-
ci, bu kadını ilk konuşmadan sonra unutamaz. Bu 
kadınla tekrar görüşebilmeyi çok arzu eder. Bu 

arzusu ölümün kararsızlığını bitirmesi sonucu ger-
çekleşir. Ölüm de artık bu takip ettiği adamı arzu-
lamaktadır. Ölüm, bu adamla bütünleşmeye karar 
verdiğinde artık yok olur. Ertesi gün kimse ölmez 
ve hikâye tekrar başa sarar: “Ölüm yatağa döndü, 
adama sarıldı, o hiç uyumazdı ama bu kez ne oldu-
ğunu bile anlamadan göz kapaklarını yavaşça örttü. 
Ertesi gün hiç kimse ölmedi (Saramago J., Ölüm 
Bir Varmış Bir Yokmuş S. 236)”.

Ölümsüzlük çalışmaları ne kadar ileri giderse 
gitsin Saramago’nun eseri gibi hep başa saracaktır. 
Transhümanizm fikriyatı teknolojik gelişmeler 
ve bilimsel çalışmalarla birlikte posthümanını 
oluşturma idealinden vazgeçmeyecektir. Günümüz 
teknolojik imkânları, bu akıma direnenleri de 
usulca yanına çekmeyi başaracaktır. Önemli olan 
şey, bu fikriyata karşı yeterli olabilecek bir doktrin 
ortaya koyabilmektedir. Sadece ilahi dinlerin 
dogmatizminden değil, bilimsel verilerin tıkanmaya 
giden süreçlerini ayrıntılı şekilde ortaya koymakla 
bu mümkün olacaktır. İnsan daha iyi yaşamanın 
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imkânını teknolojik yeniliklerde bulsa da teknoloji-
nin getirdiği olumsuzlukları bedeninde hissetmeye 
devam edecektir. Kompleks bir varlık olan insanın, 
sadece bir yönünü değil, her yönünü değerlendir-
meye tabi tutmak ise ne kadar teknolojik imkâna 
sahip olunursa olunsun şu an için mümkün görün-
memektedir. Transhümanizm mantığının üç beş 
yıllık bir mantık olmadığını düşününce, bu müca-
delenin hiç bırakılmayacağını da ifade edebiliriz. 

Klonlama çalışmaları, yapay organ üretimi, 
genom çalışmaları derken transhümanist felsefe 
kendi düşüncesinin nihai noktasının şu an itibariyle 
varlık ile aynı yatağı paylaşmaktan geçtiğini idrak 
edemiyor. Var olmanın tarifsiz sınırlarını çizeme-
den, yok olmayı gerçekleştirmenin mümkün ol-
madığını göremiyor. Hedeflendiği şeyi gerçekleş-
tirmek için her yolu mübah gören anlayış, insana 
dayandığı zaman pes ediyor. İnsanın ölümsüzlüğü 
aynı zamanda kısıtlı imkânların daha da kısıtlan-
ması anlamına gelmektedir. Bu hususta insanın 
ölümsüzlüğü arzulaması sonunda bir kıtlığa yol 
açacak ve böylece yine ölümün gelmesinin arzu 
edilmesi ortaya çıkacaktır. Bu fikriyatı sadece bir 
zümrenin elinde kalacak bir sırra çevirmek… Bu 
şimdilik sadece bilimkurgu eserlerinde ve teoriler-
de kalacakmış gibi görünüyor. Bütün her şeye ger-
çekler penceresinden bakmak istersek karşımıza 
çıkacak şey, toplumu iğdiş etmeyi hedefleyen her 
türlü çalışma bir saldırı, insanı olduğundan daha 
ötesine taşımayı amaçlayan her türlü çalışma bir 
saldırı, kırmızı çizgilere sahip ve insan ile toplumu 
ıslah etmeye yönelik her yeni çalışma bir imkân-
dır. Bu çalışmaları eksiği ve fazlasıyla bütüncül 
değerlendirmek ve hayatımıza öyle kabul etmek 
ise tamamen bizim tercihimiz. Ya Viyolonselci gibi 
görmediğimiz ölümü reddedeceğiz, ya da ölümle 
karşılaşınca aynı yatağı paylaşmak için acele ede-
ceğiz…
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Her insan farklı kabiliyetlere sahip olarak dün-
yaya gelir. Bu farklılıklar, eksik kaldığımız yerlerde 
insanların birbirini tamamlamasını sağlar. Buna 
bağlı olarak her insan, kabiliyet olarak yetersiz 
kaldığı yerde bu eksikliği giderebilmek için o kabi-
liyetteki insanı arar. Böylece ortaya toplumsal bir iş 
bölümü ortaya çıkar ve bir arada yaşamanın, yani 
toplumun da ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Lakin 
tüm kabiliyetleri kendisinde toplayabilen ve her işi 
yapabilecek yetenekte insan, tarihte örneği görül-
memiş ve karşılaşılmamış bir insandır. 

Ne var ki insanlığın tüm kabiliyetlerini yine in-
sanın kendi icadı olan bir yapay zekâya aktarması 
söz konusu olduğunda bu, dünya nüfusunun bü-
yük çoğunluğu için imkânsız görünür. Oysa yapay 
zekâ bugün, bir hekim gibi hastaya tanı koyup 
farklı alanlarda uzman olan doktorların yerine kon-
sültasyon yapabilmekte, bir hâkim gibi hukuksal 
süreçlere dahil olarak içtihat koyup hüküm vere-
bilmekte, bir hakem gibi ortaya çıkan birçok görüş 
ayrılığını çözüme kavuşturabilmekte, bir öğretmen 
gibi eğitim süreçlerine katılarak çocukları eğite-
bilmektedir. Yeri geldiğinde tüm verileri tarayıp 
şirketlere ekonomik stratejiler belirleyebilmekte, 
hatta bu şirketlerde bir yönetici konumunda gö-
rev alıp personel alımı veya seçiminde söz sahibi 
olabilmektedir. Üstelik günden güne kabiliyetleri 
daha da artan yapay zekâ, insanın kabiliyetleriyle 
kazandığı statüleri ve iş alanlarını da işgal etmeyi 
sürdürüyor. 

Bu durumda insan, giderek değersizleşen, var-
lık olarak önemini yitiren, gereksiz bir yük ve atıl 
bir kaynak tüketicisine dönüşüyor. Elbette bunun 
sonucunda da karşımıza acil durum planı olarak 
nüfus politikaları çıkıyor. Yani insanın rakibi olan 
yapay zekâ, tüm insanlığın karşısında ve onu hedef 
haline getiren bir belirleyici konumuna yükseliyor. 
Terminatör filminde de kurgulandığı üzere, bir gün 
Skynet kontrolden çıkarsa insanlığın durumu ne 
olacak? Ya da kontrolden çıkmayacağını kim ga-
ranti edebilir? Kendini, kendine karşı düşman ilan 
eden ve bunun farkında olmadan düşman arayan 
insanlığı uyandırmaya çalışmak da abesle iştigal-
dir. 

Kurguya Dönüşen İnsan

Dünyayı ve insanlığı kurgulamak istersek, kaç 
basamaklı hayali bir toplumsal piramit inşa edebi-
liriz veya bu kurguya uygun bir tarih tasarımı nasıl 
meydana getirebiliriz? Her basamakta yaşayan 
topluluklar için hangi ideolojileri ya da inançları 
bir amaç ve yaşam biçimi haline getirebiliriz? Bu 

tabakalaşmanın, alt-orta-üst mücadelesine tüm 
insanlığı dâhil etmek ve düşman üretmek için 
kurulduğunu, bunun sistematik olarak işleyen bir 
yapaylık ve aldatmaca olduğunu fark etsek, kaç 
kişi bu durumu kabullenecektir? İnsan, her yönüyle 
sentetik olanın kuşatması altında yaşam mücade-
lesi verirken, transhümanizm diye bir ideolojinin 
tüm dünyayı, yaşamı ve insanlığı bilim ve tekno-
lojiyi kullanarak kurguladığını ve insan ile robotu 
eşitlemeye çalıştığını kaç kişi bilmektedir? Aslında 
bu soruların da cevaplarının da bir önemi yok ve 
hayatın yapaylaştığı bir zamanda bunlar sentetik 
sorunlar.

Çünkü hayatımızdaki her şeyin günden 
güne yapaylaştığı zamanları yaşıyoruz. Çok 
övündüğümüz zekâmız bile ürettiği yapay 
zekâ ile hayatımızdaki her şeyi yapaylaştırdı. 
Düşünme biçimimiz, hislerimiz, yaşam şeklimiz, 
davranışlarımız, yiyip içtiğimiz giderek daha çok 
yapaylaşıyor. Yaşamın yerini yapaylık, gerçekliğin 
yerini sanallık, insanın yerini robotlar işgal etti. 
İnsan, yeryüzünde sömürecek yer bırakmayınca, 
sömürmek için kendi bedenine yöneldi ve 
genlerinden organlarına kadar istenilen her 
formata dönüştürülebilen bir transforma, asıl 
görüntüsüyle yapay bir oyuncağa dönüştürüldü. 
İnsan olmanın haysiyeti tüm yapay ürünler 
karşısında direnmeye devam ediyor olsa da 
yaşam, tüm orijinal köklerinden ve kodlarından 
giderek kopuyor ve bu kopuşta ortaya çıkan her 
boşluğu yapaylık dolduruyor. 

Fakat problem burada bitmiyor aksine burada 
başlıyor. Çünkü günümüze kadar orijinal kodlarını 
koruyabilen insan bundan sonraki süreçte başta 
zekâsı olmak üzere her şeyi şu an için yapaylığa, 
bundan sonraki zamanlarda da sanallığa teslim 
edecek. Üstelik bunun bir türlü kabullenilemeyen 
tarafı ise bunu bizzat kendi rızası ile yapıyor olması. 
İnsanı buna razı eden, ona vadedilen acısız, hasta-
lıksız uzun ömür veya bir sonraki evrede ulaşmayı 
hayal ettiği ölümsüzlük mü? Kesin olarak öleceğini 
bilen insan, buna rağmen kalıcı olabileceğine inan-
maktadır. Evet, inanmaktadır, çünkü inandığı ha-
kikatten vazgeçip gerçek görünen, tarihin belki de 
en büyük ve inandırıcı yalanına kanmıştır. Bir yalanı 
sürekli bir inanca dönüştürmenin yolu, onunla bir-
likte korkuyu sistematik olarak büyütmektir. Ki bu, 
kitle psikolojini yönlendirmenin ve kontrol altına 
tutmanın da vazgeçilmez yollarındandır. 

‘2019’da başlayan ve ne zaman biteceği belli 
olmayan, yaşadığımız pandemi süreci insanlık 
tarihinin en büyük dolandırıcılık olayı idi’ diye bir 
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teori ortaya atsak, elbette dünyanın büyük bir 
kısmı buna gülecek ve bunun bir komplo teorisi 
olduğunu iddia edecektir. Ancak bugün karşımıza 
çıkardığı sonuçlar açısından ve gelecekte karşımı-
za çıkaracağı sürprizler açısından olayı değerlen-
dirirsek, komplo teorisi denilen her olayın, bir süre 
sonra insanlığın karşısına telafisi mümkün olmayan 
bambaşka olaylarla çıktığını nedense fark etmeyiz. 

Bir kuklanın, kukla olduğunu fark ettiğinde ilk 
olarak yaptığı şey, kendini yöneten ipleri tutan eli 
bulmaktır ve o eli bulmuşsa onun için artık tek 
gerçek odur, çünkü gerçeği apaçık bir şekilde 
gördüğüne inanmıştır. Lakin ipleri tutan eli bulan 
kukla için bu birinci basamaktır ve o eli tutan başka 
el(ler) mutlaka vardır. İnsanlığı kuklaya dönüştü-
renlerin hedefinde iyi kötü her yönüyle insan vardır, 
çünkü insan, tüm yapılmak istenilenlerin merkezin-
dedir ve insanlığı yeni bir evrime sürükleyenlerin 
kullandığı görünmez ip de bilim ve teknolojidir. 

Bilim ve Teknoloji Totemizmi

Bilim ve teknoloji, giderek günümüz insanının 
tüm yaşam dinamiklerini yutan bir kara deliğe dö-
nüşüyor. Bu kara deliğin fotoğrafını çekmek istedi-
ğimizde ise bir teknoloji fetişizmiyle karşılaşıyoruz. 
Yaşadığımız teknolojik mutluluk, bizi mümkün 
olanın da ötesinde rüyaların içine çekmeye devam 
ediyor. Ya da biz öyle olacağına kendimizi inan-
dırmayı sürdürüyoruz. Varacağımız veya duraca-
ğımız nihai bir nokta olup olmadığı konusunda hiç 
kimsenin bir fikri yok. Kapıldığımız akıntıya karşı 
durmak boş yere çaba harcamak olarak görülüyor. 
İnsanın bu akıntıda kendi hakikatine dönmesi veya 
ona bunu fark ettirecek uyarıcılara yönelmesi de 
giderek zorlaşıyor. Toplumlar, risk ve güvensizliğin 
insan ilişkilerine yön verdiği dijital çağda giderek 
çözülüyor ve insan bu kargaşa da kaybolmaya 
devam ediyor. 

Toplumların, kendilerinden sonra gelecek olan 
nesillere bırakacağı miras, her zaman insani değer 
ve güven üreten bir miras olmalıdır. İnsani değer, 
onun hakikatine uygun olan ve insanın kendini ta-
nıma ve keşfetme yolculuğunda ona yeni yollar ve 
ufuklar açan, kendisine dair yeni keşifler yapmasını 
sağlayan ve onu hakikatine ulaştıracak bir miras 
olmalıdır. Şayet insan/kişi, bu bilinçle yetkinleşemi-
yorsa elbette ortaya çıkacak ilk sorun kuşaklar ara-
sı çatışma ve suçlamadır. Çünkü ilk insanın da son 
insanın da daha önemli bir sorunu yoktur. Ortaya 
çıkan tüm sorunlar da bu gerçek ıskalandığı zaman 
kendini göstermektedir. 

İnsan, sahip olduğu ayna nöronlar ile doğar 
doğmaz gördüğü, duyduğu her şeyi zihnine 
kopyalayarak bir benlik meydana getirir. Kendi 
varlığının farkına vardıktan ve kimliğinin oluştuğuna 
inandıktan sonra, yani kendini bir kişi olarak bir 
değere kavuşturduktan sonra, ailesinden ve 
toplumundan kopya ederek zihnine kaydettiği her 
şeyi davranışa dönüştürür. Aile ve toplum, bu süreç 
içerisinde tüm inanç ve kültürüyle kişiye ayna 
olma görevi görür. Ayna ne kadar pürüzsüz ise o 
aynada kendini izleyen kişinin oluşturduğu kimlik 
de o kadar net ve sağlam köklere sahip olur. Kişide 
belirecek olan tüm tutarsızlıklar aynı zamanda ona 
ayna olan toplumun da tutarsızlıklarıdır. Kişi, pozitif 
ve negatif tüm yönleriyle toplumun ayna benliği 
olarak varlığını sürdürmeye devam eder. Çünkü 
benlik, bir toplumun geçmişten günümüze aldığı 
yol ve tecrübe ettiği her şeydir. 
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Tarih, tüm insanlığın ortak hikâyesidir ve var 
edilmiş her şey gibi tarihin de bir başlangıcı ve 
sonu olmak zorundadır. Tarihin sıfır noktasına 
ulaşmak ve o noktadan günümüze kadar geçen 
zamanı tüm ayrıntılarıyla bilmek için bizi zamanda 
yolculuğa çıkaracak bir zaman makinemiz yok 
ve belki de hiç olmayacak. Bu nedenle insanlığın 
gerçek tarihini bilmek ve içinde yaşadığı zamanın 
şahidi olan her insana bunu aktararak, ona haki-
kati(ni) bildirmek tarihin de insanlığın da en önemli 
görevidir. Ancak bunu yaparken ‘ben kimim ve 
nereden geldim’ sorularını kendisine soran insana 
bir başlangıç noktası belirlemek gerekir. Çünkü 
çıkış noktası varış noktasını da belirler ve çıktığımız 
yolda ihtiyaç duyduğumuz en önemli dayanak 
gerçektir. Tarih, gerçekler üzerine kurulu bir gerçek 
değilse, onun yerini, bir aklın ürünü olan geçmiş 
tasarımı mutlaka almıştır ve bu akıl aynı zamanda 
bizim bugünümüzü de geleceğimizi de tasarlar.

Tarihi, Hz. Âdem’i merkeze alarak başlatırsak, 
her şeyi var edip yaratan otorite olarak Allah’a 
ulaşmış oluruz ve hikâye sona erdiğinde de dö-
neceğimiz otorite ve merkezdeki güç yine O’dur. 
İnsan bu düzlemde yaradılmışların en üstünü ve en 
şereflisi, yeryüzünün halifesi, varlık hiyerarşisinin 
en üst noktasında yer alan ve en güzel şekilde ya-
ratılan Âdem’dir. Fakat Sapiens’i merkeze alırsak, 
kendi kendini var ettiği iddia edilen ve bir hücreden 
milyonlarca yıl evrilerek günümüze Homo Sapiens 
olarak ulaşan, bu süreç içinde akıllanıp doğal se-
leksiyona direnen organik bir form karşımıza çıkar. 
Sapiens’i ve onun tarihini icat edenler, teorik olarak 
ona bir başlangıç noktası belirlemiş olsalar da bu 
teoriye göre Sapiens, zekâsı ve bilgisiyle sıçrama 
yaparak, evrimin de zincirlerinden kurtulduktan 
sonra tanrı katına çıkıp ölümsüz olmak zorundadır. 
Sapiens’in, tüm tarihi boyunca çektiği çile de bu-
nun bedelidir. 

Sapisens, bugünkü zekâsıyla tüm algoritmaları 
en iyi şekilde işleyip kullanan ve yeri geldiğinde 
bunları başka düzlemlere aktarabilen bir master 
algoritma olarak kabul edilir. Ancak gerçekte orga-
nikten mekaniğe, mekanikten sentetiğe, yani her 
şeyi ile yapay olana evrilen bir canlıdır. Sapiens, 
tüm kabiliyetlerini makineye aktarıp mekanikleşe-
rek, yaşamsal tüm kodlarından sıyrılmak için onları 
mekanik kodlara dönüştürdü. Böylece biyolojik ev-
rimini tamamlayıp bir üst evreye sıçrayarak süreci 
mekanik evrimle sürdürmeyi planlıyor. Buna bağlı 

olarak tarih de mekanik tarihe dönüşüyor ve insan-
lığın tüm tarihsel süreci ve tecrübesi, bu sıçramayı 
gerçekleştirmek için yaşanmış gibi tarihin kendisi 
de zorunlu olarak mekanikleştiriliyor. Bu durum da 
organik Sapiens’in yerine, karşımıza merkeze yer-
leştirilen yeni bir Sapiens çıkarıyor.

Homo Sapiens’ten Robo Sapiens’e

İnsan, yaşadığı zamanı anlamak için geçmişe 
bakar ve oradan aldığı referanslarla geleceği inşa 
eder. İnsanlığın, geçmişten günümüze bilgi yolun-
da tecrübe ettiği her alan, ayrı bir ufuk olarak bize 
yeni yollar açmıştır. Her tecrübe birbirinden bağım-
sız gibi görünen, fakat birbirine sıkı bir şekilde bağlı 
tecrübelerin ürünüdür. İnsanlığın tarihi keşfetmenin 
tarihidir de diyebiliriz. Keşfetmek, insanlığın kendi 
tarihi içerisinde her zaman en büyük sermayesi ve 
bununla birlikte varlığın anlamına ulaşmada onun 
yegâne yolu olmuştur. Evrenin düzenini anlamada 
ve insanın evrendeki koordinatlarını belirlemede 
keşfetmek bir izlek ve insanlığın yörüngesi olmuş-
tur. Keşfetme kabiliyeti her insan teki için ayrışabi-
lirken, aynı zamanda tüm insanlığın tecrübesi için-
de birleşebilmektedir. İşte bu birleşmenin amacı da 
insanın asıl niyetinin kendini gösterdiği noktadır.

Bir zamanlar dünyanın batısı Batlamyusçu 
perspektifle evrene bakıp, dünyayı evrenin mer-
kezine yerleştirerek her şeyi onun yörüngesinde 
dönen varlıklar olarak kabul ediyordu. Dünya uzun 
süre merkezde yer aldıktan sonra, Kopernikçi yeni 
perspektif bunu reddederek güneşi merkeze yer-
leştirdi ve böylece dünya merkezli sistem yerini 
güneş merkezli sisteme bırakarak bugün bildiğimiz 
gezegenleri de onun yörüngesine yerleştirdi. Bu 
yeni perspektifin ortaya çıkardığı Bilim Devrimi ile 
tüm kâşifler ve bilim adamları bir Prometheus ola-
rak Zeus’un/Tanrı’nın otoritesini sarsmak ve onu 
merkezi konumundan indirmek için mücadeleye 
girişti. Zeus-Prometheus çatışmasında ortaya çı-
kan merkezi boşluğa ‘insan’ yerleştirildi ve böylece 
yeni Tanrı adayı da belirlenmiş oldu. 

İnsan/Human merkeze yerleşince, Zeus’a 
karşı çıkan varlık olarak Human’ın üstünlüğünü 
anlatacak fikirlere ihtiyaç vardı. Tüm bunlar da 
‘hümanizm’ akımının ideolojik zemininde bir araya 
getirildi. Human, yeryüzünde Prometheus’un yolu-
nu takip eden bir yarı tanrıydı ve onun da Promet-
heus gibi tanrı katına çıkması gerekiyordu. Kendini 
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evrenin merkezine yerleştiren Human’ın bundan 
sonrası için planı, sadece tanrı katına çıkmak değil 
tanrı olmaktı. Human, bu amacını gerçekleştirmek 
için tanrıdan çaldığı bilgiyi (bilimi) kullanarak, bu 
süreç içerisinde yeni bir insan tasarlamaya başladı 
ve buna da ‘transhuman’ adını verdi. İlk seviyede 
kullandığı hümanizmi, bir ara form olan transhu-
manı tasarlarken yeniden adlandırdı ve ona ‘trans-
hümanizm’ dedi. Ancak elinde bilim ile elde ettiği 
çok güçlü ve sihirli bir asa var: Teknoloji. 

Transhümanizm, gelecek için Homo Sapiens’i 
bilimsel ve teknolojik bir kobay olarak kullanıp 
Robo Sapiens’i tasarlıyor. Homo Sapiens’in tekno-
lojik rakibi olan Robo Sapiens, bilimsel ve teknolo-
jik donanımlar ile güçlendikçe, Homo Sapiens ilkel-
leşmeye devam ediyor ve transhümanizm, bilim ve 
teknolojiyi kullanarak insanın kapasitesini arttırmak 
için çalıştığını iddia ettikçe, onun tanrı tarafından 
eksik, kusurlu ve tamamlanmamış olarak yaratıldı-
ğını da bize kabul ettiriyor.  Fakat şu an merkezde 
Sapiens’in kendisi duruyor görünse bile asıl amaç 
tanrılaşmış Human olan ‘posthuman’a ulaşmaktır. 
İdeolojik zeminde ‘posthümanizm’ olarak karşımı-
za çıkan bu görüntünün alt seviyede tasarlayıcısı 
transhümanizmdir ve bu ideolojinin asıl amacı da 
bilim ve teknolojiyi kullanarak tüm kutsal değerlere 
ve en başta yaratıcıya meydan okumaktır. 

Transhümanist Simyacı, Hermetik Teknok-
rat

Yakın zamanlarda sorulmaya başlanan ‘Maki-
neler öğrenebilir mi?’ ve ‘Bilgisayarlar düşünebilir 
mi?’ gibi sorular, öğrenebilen robotların, akıllı ve 
otonom araçların ve yapay zekânın icadına ve aynı 
zamanda gelişimine katkı sağlamaya devam edi-
yor. Bu sorulara en iyi cevabı vermek isteyen tek-
noloji şirketleri, yeni ve daha gelişmiş her sürümle 
her yönden yaşamı işgalini sürdürüyor. Her yeni 
keşif/icat/sürüm/model/araç, yaşamamızda yer 
edinmek için bize ait olan yaşam alanından parça 
parça vazgeçmemiz için bizi zorluyor. 

Birçok bilim adamı, bir simyacı gibi maddenin 
ve yaşamın tanrısal sırlarını daha çok keşfedip 
insanlığı hipnotize etmeye ve birçok teknokrat, 
neredeyse her yönüyle kontrolü elinde tuttuğu 
teknopolide oluşturduğu teknolojik aura ile in-
sanlığı sınırsız şekilde büyülemeye devam ediyor. 
Sapiens, dünyayı yöneten teknokrasinin otoritesi 

tarafından, her şeyin ve herkesin kameralar ve 
dijital sistemlerle sürekli izlediği süperpanoptik bir 
gezegene hapsoldu. Özgürlüğünden ve mahremi-
yetinden vazgeçip, aklını ve düşünme kabiliyetini 
dijital aparatlarla takas ederek, sosyal medya sa-
vanasında herkesin herkesi izlediği omniptikonda 
bir hiç olmayı tercih ediyor.  

Sapiens, hiç olma yolunda sorgulamadan so-
nuna yaklaşırken, Cern’de yapılan big bang de-
neylerinde, büyük patlamanın moleküler modelleri 
deneniyor. Birçok ünlü fizikçi burada, fiziğin yeni 
ve vazgeçilmez alanı olan ‘parçacık fiziği’ alanın-
da kolektif deneyler yürütüyor. Bu çalışmalardan 
amaç ise bir noktadan başlayan ve içinde yaşa-
dığımız kusursuz kâinatın ortaya çıkmasını sağla-
yan o parçacığı bulmak. Çünkü o parçacık ‘Tanrı 
parçacığı’dır ve maddenin tüm kodları ve sırları da 
o parçacıkta gizlidir. Bu parçacığı keşfeden kişi de 
tüm bu sırları elde eden kişi olacağından maddeyi 
istediği gibi programlayabilecektir. 

Projeksiyonu yaşama çevirdiğimiz de ise kar-
şımıza canlıların genetik (genesis/yaradılış) kod-
larını çözmüş, bu kodları istediği gibi programlayıp 
işleyerek, yaşama müdahale etmekten çok ona 
hükmetmeye çalışan, canlıların kaderini elinde 
tuttuğunu iddia eden, kimeralarda üretilen melez 
türlerden tutunda, süper canlılar üretme gücüne 
sahip olduğunu iddia eden bir genetik diktatörlükle 
karşılaşırız. Nasıl ki baştan beri madde yasalarını 
belirleyen ve kusursuz bir işleyiş meydana getiren 
bir tanrı parçacığı varsa tüm yaşamı başlatan ve 
onun devamlılığını sağlayan bir ‘Tanrı geni ’de var-
dır. Tanrı parçacığı maddeyi sınırsız formlarda dö-
nüştürme kabiliyeti sağlarken, Tanrı geni ise sınırsız 
sayıda canlı formun var olmasını sağlar. Bu iki sırrın 
peşinde olan transhümansitlerin bunları ne için 
istediği de aşikârdır ve tüm bunların ne için yapıl-
dığı sorulduğunda ise cevap her zaman ‘insanlığın 
yararına’dır. Fakat asıl soru şudur: ‘Tüm bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler insanlığın yararına mıdır?’

Tüm bu sırları özünde barındıran Âdem’in ye-
rine, neden özellikle ileride bir primata dönüşecek 
olan Sapiens’in konulduğu da ve bunun asıl niyeti 
de bellidir. Göklerle bağı gittikçe zayıflayan günü-
müz insanının en büyük meselesi metafizikseldir. 
Transhümanizmi güçlü kılan en önemli yön de 
budur. Ancak durum ne olursa olsun kalplerimiz 
hakikati biliyor ve işin özü Kaygusuz Abdal’ın şu 
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dizelerinde gizlidir: ‘Bu Âdem dedikleri el ayakla 
baş değil, Âdem mânâya derler sûret ile kaş değil.’ 

İşin Aslı: Varoluşsal Tehcir

21. yüzyılda herhangi bir merkezi ve sabitesi 
kalmayan, yeryüzünün halifesi olan peygamber 
geni taşıyan insan, sadece ihtiraslarının ve ilkel 
benliğinin gönüllü kölesi olmayı erdem olarak kabul 
ediyor. Zira elinde başka dayanağı ve yaşama ge-
rekçesi de yok. Bilgimiz arttıkça altında ezildiğimiz 
ağırlığın da artması, bu bilgi ve tecrübe ile ayakla-
rımız yerden kesilsin diye beklerken yerçekiminin 
daha da güçlü bir şekilde bizi sabitlemesi tesadüf 
olamaz. Bir şeylerin yanlış gittiğinden emin olsak 
da bizi sürekli korkutan o soruyu sormak yukarıda 
da belirttiğimiz gibi kişinin kendi olmaya cesaret 
ettiği başlangıç çizgisidir. ‘Ben kimim?’ diye sor-
mak belki de taşımak zorunda kaldığımız sayısız 
ağırlıktan da kurtulmak demek. Çünkü var olmak, 
insanın kendi düşüşünün en dip noktasını tespit 
edip en üst irtifaya ulaşmak için çaba harcaması 
demek.

İnsan, küçük kâinat; kâinat büyük insandır. ‘İn-
san’ diye seslenince kimsenin üzerine alınmadığı 
ilginç zamanlara vardık. Dünyanın ilk gününden 
beri insan olmanın ne demek olduğu üzerine sayı-
sız tecrübe yaşadık. En üstün meziyetlerin bahşe-
dildiği bir varlık olmak ne demektir, her gün bizzat 
yaşayıp öğreniyoruz. Ancak bunca tecrübeye rağ-
men hatada ısrar etmek de sadece insana özgü bir 
tutarsızlık olsa gerek. Çünkü akıl sahibi bir varlığın 
hatada ısrar etmesi ve aynı hatayı durmadan tekrar 
etmesi de aklı ile ilgili şüpheler doğurur ve bu da 
insanın kendini okumasının noksanlığından kay-
naklanmaktadır. Nitekim ‘nefsini bilmeyen Rabb’ini 
bilemez’ sözü, bize teori ve pratikte ne yapmamız 
gerektiğini adeta haykırmaktadır. Kendini tanıma 
eylemi, insanın sürekli ıskaladığı ve görmezden 
geldiği öz varlığına ve başlangıç noktasına da sü-
rekli bir çağrıdır.

Her şey zıddı ile kaimdir, lakin Âdem’in zıddı 
Sapiens değildir. İnsan, kötü olmadan iyiyi, yanlış 
olmadan doğruyu, çirkin olmadan güzeli, yalan 
olmadan gerçeği bilmez. Tüm zıtlıklar, bütünü 
daha iyi görmemizi sağlayan resmin diğer yarısıdır. 
Bunlar üzerine düşünmeye başladığımızda da ha-
kikate ulaşmak için ilk adımı atmış oluruz. Çünkü 
düşünmek, sadece bir eylem değil; bir zahmeti, 

külfeti olan ve çoğunlukla da alışkanlıklarımızı ve 
zihinsel konforumuzu terk etmemizi gerektiren bir 
mücadeledir.

Düşünmek, hakikati bilmek ve onunla kuşan-
mak için bir başlangıçtır ve daha üst seviyede 
bunun adı tefekkürdür. Tefekkür; iyiyi, güzeli, doğ-
ruyu ne için aradığımıza anlam katan ve en çok 
da ahlaki olanın ya da erdemli davranmanın derin 
şuurunun göstergesidir. Zira görünen, bizim için 
düşüncenin sınırlarında bir gayret gerektirirken, 
tefekkür tüm bunların ötesine geçmemizi isteyen, 
bizi varoluşsal bir yolculuğa çıkartan ve görünenin 
ardındaki hakikate dikkat kesilmemizi bize öğreten 
bir çabadır. Tefekkür hayrete, hayret hikmete, hik-
met marifete, marifet yakîne ulaştırır. Yani derin bir 
feraset ve basiretle inanamaya ve görmeye. 

Görmek, çağın sorunlu algısının işgal ettiği ve 
istediği gibi şekillendirerek gerçeğe ve onun da 
ötesinde hakikate yönelmesine izin vermediği bir 
kabiliyetsizliğe dönüşmüş durumda. Algı oyunları 
ile şekillendikten sonra düşünmenin, sorgulama-
nın, farkına varmanın ve farkındalık oluşturmanın 
önemi de ortadan kalkar. Çünkü göz, gördüklerinin 
sınırlarını aşmak ve görünmeyeni de görünür kıl-
mak için sıra dışı bir tecrübeye ihtiyaç duyar. Bu 
sıra dışı tecrübeden kasıt, her şey olması istenildiği 
gibi gösterilmeye çalışılırken aslında her şeyi oldu-
ğu gibi görmektir. Zira her şeyi olduğu gibi görmek, 
olması istenildiği gibi görüneni de görebilmektir.

İnsanın fıtri ve ruhsal hazinelerinden habersiz, 
herkesin kendini anlam ve değer abidesi olarak 
gördüğü ve kendini yitirip kaybettiği anlamsızlıkla-
ra karıştık. Yaratılmış en üstün varlık olma şerefine 
nail olmak, bunu sürekli hatırda tutmak, gafletin 
konfora dönüştüğü bu zamanlarda bir hayli görün-
mez olmak gibi. Bu çağda ruhunu kaybetmiş bir 
bilimden medet umarken, akıl sağlığı için kurulmuş 
düzeneklere/normallere uyum sağlayamayanların 
nevrotik bir vaka olarak resmi kayıtlara geçtiği, in-
sanların deli ilan edildiği anormallikleri yaşıyoruz.

Bu nedenle hakikat, algı kanalları tamamen 
işgal altında olan günümüz insanının sorunu değil. 
Çünkü hakikati(ni) aramak gibi bir problemi yok. 
İnsanın kendini arama merakının yerini sayısız hu-
rafe doldurmuş durumda. Gündelik veya anlık ola-
rak değişkenlik gösteren bu haller, zaman ve zemi-
ne göre farklı görüntülerle ortaya çıkarabilmektedir. 
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Kendine dönme, yola kendinden çıkma, kendine 
varma, kendi olma gibi dertlere sahip olmak elbette 
en başta o cesareti kuşanmakla mümkün olur. Bu 
cesarete sahip olamamanın görüntüsü de her yolla 
ve her yönden ‘kendinden kaçma’ olarak karşımı-
za çıkar. Kendinden kaçma bir rahatlık ve konfor 
halidir. Kendini aramaya/bulamaya çalışma öz(n)el 
bir çabadır ve en önemlisi gerçeklerle yüzleşme ve 
renk değiştiren yalanlarla mücadele etme azmidir.

Merkezsiz, yaşatan ve inşa eden bir merkeze 
göre konum belirlemeyen insan, hipnozcu gu-
ruların telkinleri arasında yalpalar. Her insan bir 
topluma, kültüre ve medeniyete doğar. Doğuştan 
getirdiği kabiliyetler, içine doğduğu toplum küresi 
tarafından ya aslına uygun şekillendirilir veya git-
tikçe daha arızalı bir hale gelir. Mensubu olduğu 
medeniyet, kemâl yolunda ne kadar olgun ve 
yetkin ise o kadar doğru ve insanın aslına uygun 
yetenekler kazandırır. Tersi durumda sadece artan 
arızalar mevzubahis olur. Her ne kadar ortaya çı-
kan tüm krizlerin müsebbibi olarak insan görülse 
de o yine de çözümün de sorunun da merkezinde-
dir. Amaç, olgun ve kâmil olarak hakikatin kusur-
suzluğuna ayna olmaktır. Ayna olurken ona uygun 
medeniyet kurma ve bu medeniyeti kemâl yolunda 
sürekli kılma mücadelesidir.

Zirveye doğru alınan yol medeniyetin amacı 
değil gerekçesidir. Yolda olmak, o yola çıkanı yolda 
tutmak, bireyden topluma-toplumdan medeniyete 
hep birlikte ortak bir ruh ile yükselmektir. Medeni-
yet kalp, medeniyete götüren yoldaki tüm pratikler 
ise o kalbin aklıdır. Akıl, yalnız başınayken kılavuz-
suz ve karanlıkta kalmış, yol arayan ve gittiği her 
yolu hakikat zanneden bir âmâdır. Bu durum da 
aklın durdurulamaz düşüşüdür. Medeniyet, insan 
ömründen hep daha uzun, fakat her insan ömrünü 
içinde barındıran, tüm insanlığın ortak yolculuğu ve 
tecrübesidir. İnsan kendi kalbinden medeniyetinin 
kalbine yolculuk eder. 

Bir medeniyet tefekkürle kurulur. Tefekkür, ses-
sizliğin siber uzayda frekansız titreşimidir. Evrenin 
sessizliğine susarak katılınca ortaya çıkan içbükey 
ahenktir. Susarak konuşmanın insana kazandırdığı 
düşünsel aksiyondur. Tüm kelimelerimizi ve kav-
ramlarımızı tükettiğimizde varacağımız başlangıç 
noktasıdır, yani Âdem olduğumuz nokta. 
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İnsanın makineleşme tarihi çok uzun yıllara 
dayanıyor. MÖ 5000 yıl kadar geriye giderken ilk 
tekerlekle göz göze geliyoruz. 18.yy’a geldiğimizde 
Sanayi Devrimi en köklü değişimi yaparak insanın 
makineleşmesinin önünü açtı ve sonra önü alın-
mayan bir hızla bizler teknolojinin kucağına düştük. 
Şimdi ise Lokman Hekim’in elinden uçan ölümsüz-
lük iksirinin formülünü arıyoruz, bulunur mu, belki 
de…

Sekülerleşmenin doğurduğu sağlıklı hayat tapı-
nakları beraberinde uzun yaşam vaatleri getiriyor. 
Uzun derken ne kadar? TÜİK verilerine göre dün-

yadaki yaşam süresi ortalama yetmiş üç yıl.  İnsan 
elbette ki yetmiş üç yılı, ikiye hatta üçe katlamak 
derdinde. Uzun ve sağlıklı yaşam, hatta ölümsüz-
lük birçok insanın hayalini süslemekte. İşte tam 
burada yazımızın konusu olan kavram gelip yerine 
geçiyor: Transhümanizm.

Transhümanizm, adını seksenli yıllarda duy-
duğumuz, doksanlı yıllarda kendini daha sistemli 
şekilde gösteren teknolojik bir hareket olarak “üst 
insan” denilen bir modellemenin peşindedir. Bu 
hareket toplumu birçok açıdan etkilemeye başlar. 
Bu etki muhakkak ki Türk toplumunda evvela din 
kisvesinde kendini gösterir. Dini ise tartışmasız aile 
üzerinden etkiler. Çünkü Türk aile yapısı seksenli 
yıllardan beri sistematik biçimde bir çözülme içeri-
sindedir.

21. yüzyıla geldiğimizde Transhümanizm, teorik 
değerinden ziyade artık gözle görülür, elle tutulur 
bir kavram olma yolunda toplumu derinden etki-

lemeye başlayacak pozisyona gelmiş görülüyor. 
Ülkemizde bu bağlamda sayılı çalışma olmakla 
birlikte zamanla bu çalışmaların sayısı da artacak 
gibi.

Bu yazının konusu olarak Transhümanizm baş-
lığıyla, ülkemizde yayımlanmış eserlere tanıtım ma-
hiyetinde küçük ölçekli bir bakış atacağız.

Transhümanizm, İnsanın ve Dünyanın Dö-
nüşümü- Ahmet Dağ

 Kitap, Aralık 2020 yılında Elis Yayınlarından 
270 sayfa olarak çıkmış. Transhümanizm anlamın-
da ilk ve en kapsamlı eser olma özelliğini de taşı-
yor ayrıca. Üç ana bölümden oluşan eser, Dağ’ın 
doktora ve tez sürecindeki okumalarının bir ürünü 
olarak karşımızda. Kitap, transhümanizm nokta-
sında okura doyurucu bir okuma süreci vermekte. 
İlk bölüm “Din Çağından Seküler ve Bilimci Röne-
sans’a başlığıyla Rönesans hareketinin Hristiyanlık 
kökenlerini, Hristiyan teolojisi ve hümanizmi, Pa-
gan Roma’dan Batı Roma İmparatorluğu’na kadar 
transhümanizmin kopmaz bağı olan din ayağını 
irdeleyerek başlıyor.

Transhümanizm öncesi olan hümanizm hare-
ketinin epey kapsamlı anlatıldığı bölümlerse şöyle: 
Hümanizmin İtalya’dan Kuzey Avrupa’ya Geçişi, 
dini ve seküler açıdan ele alınışı gibi başlıklar altın-
da insanın mağduriyetini telafi edeceği iddiasıyla 
ortaya çıkan hümanizm geniş bir şekilde anlatılıyor.
Eserde çok fazla kavram olduğu muhakkak ancak 
bu kavramlar açıklanmadan transhümanizmin tam 
anlamıyla anlaşılması da imkânsız gibi.

İkinci bölümde Ahmet Dağ, “Makineleşmeden 
Sibernetiğe Modern Hümanizmden 
Transhümanizme” başlığı altında, modernliği, Tanrı 
insan ilişkisini, iman ve aklın birleşen ve ayrılan 
yollarını Bacon, Decartes ve Newton’u ele alarak 
18. yy aydınlanma çağı ekseninde okura sunuyor. 
İkinci bölümde ayrıca siber teknolojik bir hareket 
olan Transhümanizm’in devrimci ve dönüştürücü 
yanları, bu hareket içerisindeki isimler, hareketin 
kapsamı da anlatılıyor.

Kitabın son bölümünde ise Baconcu tasarının 
tamamlanma süreci: Transhümanizm’den Posthü-
manizm’e başlığı altında geçiş sürecindeki insanın 
üzerinde etkili olan tıp bilimini, transhümanizmin 
devrimci ve dönüştürücü gücünü “üst insan” de-
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nilen modele erişme aşamalarındaki çalışmaları 
okuyoruz.

Dağ, kitabının giriş kısmında bu çalışmasının 
amacını özetle şöyle açıklıyor: “Tarih ve coğraf-
ya olgusundan hareketle temelde hümanizmi 
ve trans-posthümanizmi ele alan bu çalışma, 
hem hümanizm gerçeğini hem de hümanizmden 
hareketle Batı düşünce tarihinde özne merkezli 
yaklaşımların doğurduğu sorunları ele alma amacı 
taşımaktadır.” (Dağ, 2020,s.11)

Transhümanizm, İnsansız Dünya- Ahmet 
Dağ

Transhümanizmle ilgili ilk kitabında, hümanizm-
den hareketle bu kavramı irdelerken bu eserde 
çalışmasının amacını şöyle ifade eder Dağ: “Çoğu 
daha önce yayımlanmış çalışmaların da dâhil 
edildiği ilk çalışmadan farklı olan bu çalışmada, 

transhümanizm ve onun çekici kuvveti olan YZ 
uygulamalarının, bir siber-teknolojinin insanlığın 
geleceğinde etkilerinin ne olacağı anlaşılmaya ça-
lışılmıştır.” (Dağ, 2020, s11-12)

Kitap dört bölümden oluşmakta. İlk bölüm olan 
‘Gnostik ve Bilimselleşmiş Radikal Hümanizm: 
Transhümanizm’de “üstün insan” kavramının 
Tanrı’yı aşma ve yeniden inşa etme iddiasına, 
bilimsel ve dini açıdan yaklaşılıyor. İkinci 
bölümde “Neo Darwinist Bir Hareket Olarak 
Transhümanizm’’ başlığında, biyo-mekanik 
evrime teknolojinin etkisi ile onun nasıl ortaya 
konulduğu, cinsiyetsizleştirme, transseksüellik 
gibi konular ele alınıyor. Üçüncü bölüm kitabın en 
dikkat çeken kısımlarından biri; “Transhümanizmin 

Askerileşmesi: Savaş ve Barışın İmkânına Dair. 
Dağ, bu kısımda kendi ifadesiyle “DARPA’nın vd. 
şirket ve devletlerin savaş teknolojisinde yaptıkları 
çalışmaların neler olduklarına, transhümanizmin 
askerileşmesine ve askerileşmiş transhümanizm 
sürecinde savaş ve barışın imkânına ve bu sürecin 
doğuracağı etki sorunlarına değinmiştir.” (Dağ, 
2020,s12)

Kitabın son bölümü ise “Sosyokültürel Olarak 
Transhümanizm Durumu” başlığıyla okura sunulu-
yor. Bu bölümde sinema, din ve eğitim üzerindeki 
transhümanizm etkisi anlatılıyor.

Dağ, bu eseriyle bizlere esasında transhüma-
nizmin artıları gibi görünen ölümsüzlük, yaşlılığın 
yok edilmesi, hastalıkların ortadan kalkması, sosyal 
adaletsizliğin var olmadığı sürekli mutlu kılınacak 
toplum hayalinin iç yüzünü anlatıyor.

Din ve Transhümanizm- Talip Demir

Editörlüğünü Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Dr. Talip Demir’in yaptığı bu 
eser, alanında bir ilk. Takdim yazısını yazan Doç. 
Dr. Ahmet Dağ’ın da bu alanda iki çalışması mev-
cut. Eser, din ve transhümanizm karşılaştırması 
yaparak, iki alanın birbirine etkisi ve daha çok da 
transhümanizmin din üzerindeki olumsuz etkileri 
üzerinde durmakta. İki kavramın da birbirine hem 
zıt hem de kesişen noktaları altı ayrı akademisyen 
tarafından kaleme alınarak ortaya konmuş.

 Eserde Dr. Yusuf Emre’nin, “Cenneti Dünyada 
Aramak: Ölümsüzlük Arzusu, Uzatılmış Yaşam Ve 
Din” başlıklı yazısından, bir yaratıcının varlığını yok 
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sayarak insana cenneti sunan, teknolojik devrim-
lerle insan ömrünü uzatacağına, hatta ölümsüz-
lüğü bulacağına inanan bu hareketin,  dini saf dışı 
bırakarak sekülerleşmeyi beslediğini anlıyoruz.

Eserin editörü Dr. Talip Demir, transhümanizmi 
sekülerleşme bağlamında değerlendirerek bildi-
ğimiz dinin sonu geldi mi diye sorarken, Dr. İsmail 
Kurt, transhümanizm eleştirisini Kur’ân genelinde 
gerçekleştiriyor. Doç. Dr. Ahmet Aydın transhuman 
adayları için bir ilmihal denemesi yazmış. Bede-
nin sağlıklı ve uzun yıllar yaşaması mümkün mü? 
İnsan bedeninin sınırları nerede biter, bittiği yerde 
transhümanizm bu sınırları nereye kadar genişletir, 
bu sorular okuru kuşatıyor. Ölümsüzlüğün dinler 
üzerindeki etkilerini yine transhümanizm kavramı 
çerçevesinde, Dr. İsmet Tunç kaleme almış. Doç. 
Dr. Muhammet Özdemir, transhümanizmin yanına 

posthümanizm kavramını getirerek materyalizm ve 
beden ekseninde bilinç felsefesi üzerinden konuya 
bir yaklaşım getiriyor.

Posthümanizm Kavram-Kuram-Bilimkurgu 
/ Başak Ağın

Kitap, yazarın ifade ettiğine göre posthümaniz-
me dair Türkçe bir kaynağın bulunamamasından 
dolayı kaleme alınmıştır. Gittikçe dijitalleşen insa-
nın bunu en çok fark ettiği yer, şüphesiz dünyaca 
etkilendiğimiz pandemi dönemiydi. Bu dönemle 
birlikte insan ilişkileri de dijital bir hal aldı. İnsanın 
bu dijital çağda anlamlandırılması önem kazandı. 
Bu bağlamda Başak Ağın’ın posthümanizme bü-

tüncül bir anlamda yaklaşmak ve kuramsal sınırla-
rını tanıtmak amacı ile yazdığı bu kitap,  ilk baskısını 
2020 yılında Siyasal Yayınevinden yaptı.

Kitap, okurlarına evvela transhümanizm ve 
posthümanizm arasındaki farkları gösteriyor. Ağın, 
bu iki kavramın kimi çevrelerce aynı anlama gel-
diğinin savunulduğunu ancak son dönemlerdeki 
gelişmelerle, kavramlar arasındaki mesafenin açıl-
dığını hatta birbirlerine tamamen zıt hale geldikleri-
ni ifade ediyor.

Bugün dünyanın sonunun geldiğini anlamak 
için İsrafil’in sura üflemesine gerek kalmadı. Peki 
neden? Çünkü insan denen varlık günümüzde bir 
tarafıyla biyolojik geçerliliğini korusa da sentetik ve 
robotik yönleriyle de ortalıkta geziyor. Kendi eli-
mizle dünyaya verdiğimiz zararı da işte posthüma-
nizmin karşıladığını söylüyor kitap. Yani kavramın 
karşılığı, insanın kendi yapıp etikleriyle kendi dün-
yasının sonunu getirmesine dair bir tepki.

Kitap iki bölümden oluşmakta, ilk bölüm: Kök-
ler ve yolculuk: Posthümanizmin kısa tarihçesi 
ve kavramlar başlığıyla okuru karşılıyor. Bu açtığı 
başlığı, üç ara başlıkla açıklıyor Ağın. İkinci bölüm 
ise Bilimkurguda Posthümanizm: Edebi Ve Kültürel 
İncelemeler isimli başlıkla karşımızda. İkinci bölüm 
daha dikkat çekici görünüyor. Mary Shelley’nin 
Frankensteın Romanı yazarın izleğinde. Romanı 
posthümanist açıdan inceliyor. 

Ağın eserde, posthümanizmi “geniş çerçeveli, 
birbirinden farklı görünen ancak ilintili ve birbirini 
besleyen değişik çalışma alanlarından oluşan bir 
kuramlar bütünüdür.” şeklinde tanımlar.  Posthü-
manizm, sürekli bir oluş içerisinde olan insanın 
hissettiği üstünlük algısını sürekli bir sorgulama 
merceğine alıyor. İnsanın sorgulaması dijital verile-
rin tarifi niteliğine dönüştüğünde ise hayvani olana 
yaklaşan bedenle, makineleşmeye doğru hızla 
evrilen tarafının açığa kavuşması için edebiyata ve 
diğer görsel sanatlara ihtiyaç duyulması gerçeğiyle 
karşılaşıyor okur.

Transhümanizm ve Tekillik Bağlamında Di-
nin Geleceği- İsmail Kurt

İsmail Kurt’un yüksek lisans tezinden doğan 
kitap, Ocak 2022’de okurla buluştu. Transhüma-
nizmin felsefi kökenlerini, dinsel bir niteliğinin olup 
olmadığını sorgularken, bu hareketin dinin sonunu 
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getirebileceğini yahut kimilerince yeni bir din algı-
sıyla sahiplenildiğini anlatıyor. 

Dinde “tekillik” deyince akla ilk gelen elbette 
Tanrı’dır. Peki, Transhümanizm kendisini yeni bir 
Tanrı olarak mı ilan ediyor günümüzde. Çünkü in-
sanı mekanik sahadan yeni baştan yaratmak gibi 
bir iddiası var ki yaratma gücü sadece Tanrı’ya ait-
tir. Dolayısıyla bu hareketin Tanrılık iddiası da enine 
boyuna tartışılıyor eserde.

Dinin getirdikleri ve transhümanizmin vaatleri 
karşı karşıya getirilip teknolojinin baskın olduğu 
gelecek tasavvurunda dinlerin yerinin sarsılıp sar-
sılmayacağını konu ediniyor. Transhümanizm’in 
dine yakınlaştığı olgulardan biri, din gibi mensupla-
rına belli bir yaşam tarzı sunmasıdır, bu açıdan din 
olarak algılanması muhtemel bir durum olabilir bu 

esere bakıldığında.

Esere göre transhümanizm akımını benimse-
yenlerin büyük çoğunluğu laik, ateist, natüralist 
oldukları için Tanrı’yı tanımaları ve metafizik olgula-
rı, evrene müdahale kapsamında kabul etmemeleri 
bu hareketi tanımlarken, zıt şeyler söylenmesine 
engel olmakta, bu durumdan dolayı da transhü-
manizm dinsiz, yarı dinli veya karma olarak kabul 
edilmektedir.

Dinin ahiret odaklı vaatlerini transhümanizm 
henüz dünyada olan insana vaat ettiğinden gele-
neksel dinler için bir tehdit unsurudur. Transhüma-
nizm en çok Hristiyanlıkla bağ kurar. Kurt’un eserin 
son kısmında belirttiğine göre, “Hristiyanlığın, ilk 

günah, kurtuluş (salvation), imago Dei, Tanrı’nın 
İsa Mesih’te enkarnasyonu ve insanın tanrılaşması 
(theosis) gibi temel doktrinleriyle uyumlu olduğu 
ve bu doktrinlerle ortak bir amaç takip ettiği görül-
müştür.”(Kurt, 2019, s.92)

Dijital İşgal ve Transhümanizm- Serhat Ar-
vas

Savaşların artık topsuz tüfeksiz yapıldığı za-
manlara erdik. Ama insanlık çok daha ciddi sa-
vaşların eşiğinde. Serhat Arvas, bu ciddi savaşları 
görerek, elinde kumanda göbeğini kaşıyarak tv 
izleyen insanlardan tutun da duyduğu çoğu şeyi 
komplo teorisi olarak değerlendirenlere  kadar bir 
uyarı yazmayı kendine görev bilmiş. 

Evet, bu kitap daha çok dijital köleliğe kör olan 

insana dair yazılmış bir uyarı manifestosu niteliğin-
de. Kitap Haziran-2022 itibariyle raflardaki yerini 
almış. İçeriği ise dört ana bölümden ve birçok alt 
başlıktan oluşmuş.

İlk bölüm olan “Küresel İşgal”de, zihinlerimizin 
dijital araçlarla nasıl uyuşturulduğundan 
bahsediyor. Obezitenin bir salgın olup olmadığı 
üzerinden sağlık sektörünü irdeleyen yazar, Kuş ve 
domuz gribine de değinmeden geçmiyor.

Cinsiyetsizleştirme tartışmalarının alevlendiği 
bu dönemde Arvas, eğitim, sanat ve siyaset gün-
demlerinde, bu durumla nasıl savaşabileceğini 
anlatıyor kitabında. Dijital İşgal bölümünde tekno-
loji ve insan ilişkisini anlatan yazar; Bill Gates’den 
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Ray Kurzweil’e, Mark Zucberk’den Elon Musk’a 
birçok ismi mercek altına alarak bu isimlerin dijital 
sahiplikleri üzerinden insan ve dünya üzerindeki 
hesaplarını irdeliyor.

Son olarak transhümanizm bölümünde ise 
kavramın tanımından başlayarak hareketin uzun 
ömür ve ölümsüzlük vaatlerine değiniyor. Robot 
teknolojisi üzerinden bir okuma yaparak, robot-
lar ve insanlar arasındaki duygusal bağı, aşılarla 
gündemde oturan deri altı çipleri ve dizi, film ve 
romanlardaki transhümanizm algısını da incelikle 
işliyor.

Esasında çoğumuzun bilip çoğu kez “amaaan” 
dediği şeylerin tehlikeli yönlerini ve gerçekleşme 
ihtimallerini delilleri göstererek okuruna sunuyor.

Transhümanizm & Posthümanizm- Mustafa 
Tekin, Muhammed Özdemir

Kitap Aralık 2021’de 438 sayfa olarak ülke-
mizdeki transhümanizm kaynakları arasında yerini 
almış. Türk okuru için Mustafa Tekin ve Muham-
med Özdemir, transhümanizm ve posthümanizm 
kavramlarını bütün yönleriyle ele alıyor.

Posthuman, yani yeni insanın, yeni bilinci üze-
rinde bu kavramların etkisi, çevresel faktörler göz 
önüne alınarak işleniyor. Örneğin Covid 19’un 
ortaya çıkışı sağlık endüstrisini yeniden harekete 
geçirerek biyoteknoloji ve nano teknoloji gibi alan-
ların insan hayatı üzerindeki etkilerinin konuşulur 
olması gibi. Kitapta bu iki kavramın, yeni insanın 
daha gelişmiş ve kapsamlı bir bilinçle insanın daha 
iyi versiyonuna evrilebileceğine yani “üst insan”a 
dair noktalara değiniliyor.

Transhümanizmin bireyin bilincinde olumlu de-
ğişiklikler yapabileceği, posthümanizmin de top-
lumda olumlu değişimler yaşatabileceği yönünde 
görüş bildiriyor eser. Ancak ülkemiz ya da dünya 
üzerinde insan -teknoloji ilişkisine bakıldığında 
çoğunlukla olumsuz bir grafik çizildiğini de belirt-
meden geçmiyor.

21.yy’da özgürleştiğini sanan insanın bu kav-
ramlarla daha çok otomatik bir nesneye dönüştü-
ğü de ayrı bir gerçektir.

Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din- DİB 
Kolektif

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Ağrı 
İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakülte-
sinin iş birliği ile “Yapay Zekâ, Transhümanizm ve 
Din” konulu çalıştayda sunulan bildirilen toplandığı 
kaynak bir kitaptır.
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Büyük bir hazla izlediğimiz, özellikle Hollywood 
filmlerinin kullanışlı kahramanları olan, yarı insan 
yarı mekanik ve hatta yarı hayvan organizmaların, 
Donna Haraway’in bu uzun makalesinde, gerçek 
yaşama entegre yapılar olarak var olma mitini, Ha-
raway ve diğer bilim insanlarının görüşleriyle orta-
ya koymalarına şahitlik edeceğiz.

Halen California Üniversitesi’nde öğretim üyesi 
olan Donna Haraway, feminist teori ve tekno-bilim 
konularında çeşitli üniversitelerde dersler ver-
mektedir. Haraway, doktorasını zooloji ve felsefe 
alanları üzerine yapmıştır. Haraway, kendini ifade 
ederken “bir tanrıça yerine bir siborg olmayı tercih 
ederim” diyor.  Siborg, onun dünyasında tanrıyı 
yıkıp yeni bireysel ve yetkin organizmaların sınırsız 
ve kurallardan sıyrılmış dünyasını kurmak anlamı-
na geliyor. “Bir siborg, bir sibernetik organizma, 
makine ile organizmanın oluşturduğu bir melez, 
kurgusal bir yaratık olmanın yanı sıra toplumsal 
gerçekliğe ait bir yaratıktır.”(s:2)

“Bu metin feminizm, sosyalizm ve materyaliz-
me inanan bir ironik siyasal mit kurmaya yönelik 
bir çabanın ürünüdür”(s:1). Tanrısız bir toplum imal 
etmenin ilk kuralı tanrıyı var edecek etkenleri orta-
dan kaldırmakla başlar. Tanrı insanın acziyetinde 
kendini inşa etmişken, onu devirip parçalanmanın 
en etkili yolu, ona atfedilen özelliklerin ondan alınıp 
yeni dünyanın yeni organizmalarında hayat bul-
masını sağlamaktır. Sosyalizm ve materyalizmin 
insanla bütünleşmiş ve kutsanmış makineleri, bu-
gün daha ince işçilik ve hassas yapılarıyla, özellikle 
Güney Asyalı kadınların ellerinde dünyaya yeni bir 
düzen getirecek aygıtlardır. Örneğin biz, Rabbimi-
zin Semi ve Basar isimlerinde bizi her yerden gö-
rüp duyduğunu bilirken, yüksek teknolojili dinleme 
ve izleme aletlerinin sessiz ve gizli nazarında bir 
siborg insanının vecdine şahit olabiliriz. Ve yarat-
ma, makinelerin sonsuz(!) kudretine verilmiştir. 
Geçmişte ruhsuz olan makine, eril üreme hayalinin 
bir karikatürü iken, bugün kendini yeniden yorum-
layan, kendini yazabilen, eksiklerini fark eden, canlı 
ve sınırlara hükmeden makine, tanrıyı inançsızlık 
uçurumundan iteleyecektir. Haraway‘in ifadesiyle 
siborglar, tanrıyla dalga geçercesine sessiz ve gizli 
bir şekilde her yerdedirler. “Siborg kısmiliğe, ironi-
ye, mahremiyete ve sapkınlığa, denebilir ki karar-
lılıkla bağlanmıştır. Dolayısıyla, siborg muhaliftir, 
ütopyacıdır ve masumiyetle hiç alakalı değildir” 
(S:6).

Yarılmış Kimlikler ya da Kimliğin Evrimi

Ekonomik temellendirmeler üzerinden kavram-

ları ele alan Haraway, toplumsal cinsiyeti, ırkı, sınıf 
bilincini, patriyarkanın, sömürünün ve kapitalizmin 
çelişkili gerçekliğinin toplumsal deneyimlerinin 
ortaya koyduğu korkunç sonuçlar olarak değerlen-
dirir. Feminizmin ilk ortaya çıkışındaki kadın erkek 
eşitliği ilkesi, siborg ütopyasıyla çok başka bir 
boyuta taşınmıştır. Ezilmişliğin ve buna bağlı ihti-
mallerin yeni bir organizmada son bulması umulur. 
Bu organizma elbette ki siborgtur.  Genleriyle, 
DNA’sıyla, yapısıyla,  cinselliğiyle, üremesiyle ye-
niden hayat bulacak, tamamen insan olması dahi 
beklenmeyen bu organizmanın hayvansal olması 
da sorun edilmeyeceği gibi beklentiler arasına da 

girecektir. Yani burada, bütün var olan kodların 
birbiri içerisine geçerek aşkın bir gerçeklik hayali 
kurulur. Özdeş bir kimlik anlayışı ortaya koyabilmek 
için sınıflandırılmış her birimin, eşit bir zeminde 
siyasal, örgütsel, enformatik konumlanması zorun-
lu hale gelmektedir. Marksist ve sosyalist feminiz-
min yeniden yapılanıp geleceğin dünyası için nasıl 
konumlandırılacağı da bir soru olarak aranan ce-
vaplarla irdelenmektedir. Yazma konusunu dikkate 
alan Haraway, kadının yeni dönüşümünü açıklıyor 
olabilmenin ve kendi gerçekliğini yapabilmesi üze-
rinde oldukça fazla duruyor. Zira geçmişin yok edi-
lecek, parçalanmaya mahkûm mitlerini, kültürünü, 
varoluş hikâyesini yırtıp yerine kendi varlık mitini 
yazma tecrübesini elzem görmektedir. Bu bağlam-
da yazının önemi büyüktür. 

Evde Çalışma Ekonomisi

Siyasal, toplumsal ve ekonomik faaliyetlerde fe-
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minizmin süreçlerini örneklendirerek, özellikle evde 
çalışma ekonomisi hakkında dönüşümün etkilerini 
anlatan yazar, silikon vadisinin kadın işgücünden 
faydalandığına değinir. Uzak doğulu kadınların 
elektronik sanayiinde, ihraç ürünlerinin üretiminde 
özellikle bel kemiği konumunda oluşu gözden kaç-
maz. Aslında kadın emeğinin teknolojik dönüşüm 
ve enformasyon alanında büyük bir etkisi vardır.  
Bugün ev içi çalışma alanları sadece kadınlar için 
değil erkekler için de bir çalışma barınağı sağlar.  
“Yeni Sanayi Devrimi”  hem dünya çapında yeni 
bir işçi sınıfı, hem de yeni cinsellikler ve etnisiteler 
üretmektedir. Sermayenin aşırı hareketliği ile yeni 
ortaya çıkmakta olan uluslararası işbölümü, yeni 
kolektivitelerin ortaya çıkması ve bildik gruplaşma-
ların zayıflamasıyla el ele yürütmektedir.  Bu geliş-
meler ne toplumsal cinsiyet ne de ırk bakımından 
tarafsızdır”(s:30). Haraway, bu görüşü savunurken 
bu dönüşümün etkilerinden umut duyar.

“Evde çalışma ekonomisi” kavramı Richard 
Gordon tarafından üretilerek, sadece kadın iş-
gücüne dayalı bir sisteme atfedilen, karakteristik 
özelliklere sahip bir çalışmanın yeniden yapılandı-
rılmasına işaret etmek istemiştir. Yeni bir kavram 
ortaya atarak kadın ya da erkek, cinsiyet fark et-
meksizin yaptığı işin niteliği göz önünde bulundu-
rularak kadınsılaşmış ifadesini kullanıyor. Bu isim-
lendirme, kırılganlığı, ezilmişliği, ücret eşitsizliğini 
ve sınıf farkını ortaya koyan bir ifadedir.

Odak noktasını feminizm olarak belirleyen 
Donna Haraway,  küresel boyutta kadınların siya-
si ve kolektif birliktelikleri, ayrılığa düştükleri nokta-
lar ve özdeşleşebildikleri unsurları satırlarında izah 
etmeye çalışıyor. Dünyadaki mekanik dönüşümün 
beraberinde getirdiği kimlik, cinsiyet, siyasal ve 
kültürel dönüşümde deneyimlerin, kurguların ve 
ütopyaların bir diğerine aktarılması adına, kendinin 
ifade edilmesi ve açıklanması gerekliliği yazma 
eylemini kaçınılmaz hale getirir. Çünkü yazmak, 
kendi mitini ve siyasetini ortaya koymak demektir. 
Haraway, bu alanda yazılmış olan eserlerin bir ka-
çına değinerek onlarla ilgili açıklamalarda bulunur. 
Onun ütopyası önce yazıda daha sonra gerçek 
dünyanın kapı aralığından yavaş yavaş içeri sızan 
mekanik, sınırları iç içe geçmiş,  cinsiyetsiz, doğu-
şun ve yok oluşun olmadığı bir dönüşümde gizlidir.

Donna Haraway, kitaplaştırılmış bu makalesiyle 
siborgları ve Marksist Sosyalist feminist siborg ev-
renini temellendirmeye ve açıklamaya çalışır. İnanç 
kültürü ile onun bütün normları ve kutsalları ayaklar 
altına alan ideolojisi, ciddi bir çatışma ortamına 
zemin hazırlıyor. Fıtratın çok yönlü değişmesinden 

bir düzen beklemek, cehennem çukurunda serin-
leme isteği gibi bir ironiyi barındırır içinde. Âdem’in 
varoluşundaki ilk sahne de nasıl ki iblis kibirle 
çamurdan yaratılmış bir insana secde edemeyece-
ğini söylüyorsa, bugün de topraktan yapılmış olan 
insanın, acziyetinden kurtulmak için mekaniğin, 
cinsiyetsizliğin ve kimliksizliğin itibarı yüceltiliyor. 
Tarih ne kadar eski olursa olsun tekerrür ediyor. 
Hayat nasıl başladı ise aynı olay ve olgularla öyle 
sona doğru yol alıyor.

Haraway, D. (2006). Siborg Manifestosu . istan-
bul: Agora Kitaplığı.



74

Transhümanizm Okuma Listesi 
(Başlangıç)

Tarihsel Arka Plan  
1- Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası- Fritjof 

Capra

2- Bilim: Dört Bin Yıllık Bir Tarih- Patricia Fara

3- Bir Merkeze Sahip Olmak- Fritjhof Schuon

4- İnsanın Ölçüsü Olarak Makine- Michael Adas

5- Makine Efsanesi- Lewis Mumford

6- İnsanın Sonu mu?- Cengiz Taşçı

7- Teknoloji Toplumu- Jacques Ellul

8- Teknolojinin Evrimi- George Basalla

9- Yaşayan Makinelerin Olağanüstü Düşleri- 
Minsoo Kang

10- Avrupa Düşüncesinin Serüveni- Jacqueline 
Russ

11- Ben, Öteki ve Ötesi- İbrahim Kalın

12- Teknopoli- Neil Postman

13- İnsanın Oluşumu- Cristopher Potter

14- Tanrının Ölümü ve Kültür- Terry Eagleton

15- Sapiens- Y. Noah Harari

16- Homo Deus- Y. Noah Harari

17- İlerlemenin Kısa Tarihi- Ronald Wright

18- İlerleme- Reinhart Kosseleck

19- İnsan ve Teknik- Oswald Spengler

20- Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji- James E. 
McClellan, Harold Dorn

21- Yeni Atlantis- Francis Bacon

Güncel Tartışmalar
22- 21. Yüzyılda Tanrı- Marie-Frederique Pel-

legrin

23- İnsanlık 2.0- Ray Kurzweil

24- Yaşam 3.0- Max Tegmark

25- İnsanlığın Geleceği- Michio Kaku

26- Zihnin Geleceği- Michio Kaku

27- Geleceğin Fiziği- Michio Kaku

28- Transhümanizm, İnsanın ve Dünyanın Dönü-
şümü- Ahmet Dağ

29- Transhümanizm, İnsansız Dünya- Ahmet Dağ

30- Bilim Kurguları- Gerard’t Hooft

31- İnsan 3.0- İsmail Hakkı Aydın

32- Yeni Karanlık Çağ- James Bridle

33- İnsan Sonrası- Rosi Braidotti

34- Dijital Ruh- Edward Ashford Lee

35- Robot Anatomisi- Despina Kakoudaki

36- Robotların Yükselişi- Martin Ford

37- Robotların İktidarı- Martin Ford

38- Transhümanizm&Posthümanizm- Mustafa 
Tekin, Muhammed Özdemir

39- Makinedeki Cin- Paul Davies

40- Din ve Transhümanizm- Talip Demir

41- Posthümanizm- Başak Ağın

42- Transhümanizm ve Tekillik Bağlamında Dinin 
Geleceği- İsmail Kurt

43- Psikopolitika- Byung Chul Han

44- Darwin Hack’leniyor- Jamie Metzl

45- Dijital İşgal ve Transhümanizm- Serhat Arvas

46- Yapay Zekâ Çağı- Byron Reese

47- Son İcadımız- James Barrat

48- Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din- DİB 
Kolektif

49- Yapay Zekâ, Geçmişi ve Geleceği- Nils J. Nis-
son

50- Hakikat- John D. Caputo

Uğur Cumaoğlu



75

Gelecekten söz ediyorum. 
İhtiyarlar kendi bedenlerini 

çıkarıp atabilecekler. Öyle bir 
gelecek ki sağlıklı vücudun 

kaderi öylece zayıf bir vücudun 
kaderiyle belirlenmeyecek.”

Selfless Filminden  
(2015) 



Murat Deniz

MALAZGİRT ZAFERİ  
BİN YILLIK MİRAS ESERİ  

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

T A R I H
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Türk-İslam tarihinde büyük önem arz eden 
olaylardan biri de “Malazgirt Meydan Muharebe-
si”dir. Bu muharebe, 1071 yılında Büyük Selçuklu 
Hükümdarı olan Alparslan ile Bizans İmparatoru 
IV. Romanos Diogenes arasında gerçekleşmiş 
ve Alparslan’ın mutlak zaferiyle neticelenmiş-
tir. Hıristiyan dünyasının en büyük lideri olan 
Diogenes’te bu zafer ile esir alınmıştır.  Bu kutlu 
zafer ile birlikte Anadolu’nun kapısı Türklere açılmış 
ve Türkler bu açılan kapıdan Anadolu’ya girerek 
bu coğrafyayı bir Türk yurdu haline getirmişlerdir. 
Anadolu’da ki varlığımızın temelini teşkil eden bu 
olay her zaman önemini korumakla birlikte özellikle 
son zamanlarda  “yerlilik” ve “millilik” kavramla-
rıyla birlikte siyasal düşünceden sosyal tabakaya 
yayılmıştır. Yapılan çeşitli etkinlik ve faaliyetler ile 
Malazgirt ruhu canlı tutulmaya çalışılmaktadır. 
Bununla birlikte bu konu ile alakalı önceki eserler 
yeniden gün yüzüne çıkartılmakta ve Selçuklu 
tarihi noktasında araştırmalarda artmaktadır.  Bu 
artışı milli kimlik ve geçmiş ile gelecek arasında ki 
bağ noktasında oldukça önemli gördüğümü ifade 
etmeliyim.

İncelediğimiz eser, Mustafa Alican’ın hazırla-
dığı ve birçok akademisyen ile yazarının kıymetli 
yazılarının bulunduğu; Malazgirt Zaferi Bin Yıllık 
Miras adlı kitaptır. Eserde toplam on üç yazı ile 
Malazgirt Zaferi farklı yönlerden ele alınmıştır. 
Eserde, Mustafa Alican’ın; Malazgirt Savaşı, Sultan 
Alparslan’ın Malazgirt Hutbesi ve İslam Tarihinin 
Dönüm Noktası: Malazgirt Zaferi adlı yazıları bu-
lunmaktadır. Malazgirt Savaşı adlı bölümde yazar 
savaş öncesi süreçten başlayarak gelişim evreleri 
ve sonucunu ele almıştır.  Özellikle halifenin Şiî-
Fâtimî tehlikesinden kurtarılması ve himaye altına 
alındığı bir dönemde Sultan Alparslan Sünni-İslam 
merkezli bir yönetimi devralmış ve buna göre de 
faaliyetlerine sürdürmüştür.  Yapılacak olan savaş 
öncesi Selçuklu sultanı İslam dünyası için tehlike 
arz eden Şiî-Fâtimî belasını yok etmek ve güven-
li bir alan oluşturmaya çalışmaktadır. Bu sırada 
Bizans İmparatoriçesi olan Eudokia ile evlenen 
Bizans soylusu Romanos Diogenes, Anadolu’nun 
batısına kadar uzanan Türk akınlarına son vermek 
ve Türklere karşı başarılar kazanarak meşruiyet 
zeminini güçlendirmek istemektedir. Esere göre 
bu minvalde hareket eden Diogenes Türklere karşı 
küçük seferler düzenlemiş ve bazı başarılarda elde 
etmiştir. İşte bu başarılar onu Malazgirt Savaşına 
götüren ilk süreçlerdi. Buna mukabil ordusunu ve 
askerî ekipmanlarını hem sayı olarak hem güç ola-
rak artırmaya çalışmıştır. Esere göre Sultan Alpars-
lan’da bu süreçte hedefi doğrultusunda hareket 

etmiş ve bu büyük savaş için hazırlıklar yapmıştır. 
Devamında ise savaş öncesi hazırlık, savaş evresi 
ve sonuçları yazar tarafından kaleme alınmıştır. 
Malazgirt hutbesi yazısında yazar askerlerin hut-
be ile savaşa psikolojik bir hazırlık yapmalarından 
bahsetmiştir. Son yazısında ise yine İslam dünyası 
açısından Türklerin yeni ve güçlü bir kuvvet olduk-
ları ekseninde yazısını yazmıştır. 

Adnan Eskikurt ve Mehmet Akif Ceylan; Ma-
lazgirt Savaşı’nın Mevkii ve Cereyanı Üzerine, adlı 
yazıda Orta Çağ kroniklerine göre Malazgirt Sava-
şı’nın yapıldığı yer, orduların konumlandırılması gibi 
konular ele alınmıştır. Bu bölüm özellikle coğrafi 
bilgi ve veriler büyük ölçekli haritalar ve uydu gö-
rüntülerinin kullanımı konunun anlaşılması ve böl-
genin tanınması noktasında önemlidir. 

  Cihan Piyadeoğlu; Selçuklu Sultanı Alpars-
lan, bu bölümde Alparslan’ın doğumu ve gençlik 
yılları, horasan hâkimiyeti, taht mücadelesi, ilk se-
ferleri, Ani’nin fethi, Ağabeyi Kavurd ile ilişkiler ve 
Kavurd isyanı, Gürcistan seferi, Malazgirt Zaferi ve 
Ölümü gibi konuları işlenmiştir. Bu bölümde Sultan 
Alparslan’ın doğumu ile ilgili bir hadise oldukça 
ilgi çekicidir. “Arslan Yabgu’nun bertaraf edilme-
si, Tuğrul ve Çağrı Bey’i Selçuklu ailesinin yeni 
liderleri durumuna getirmişti. Gazneli Mahmud ile 
Buhara Hâkimi Karahanlı Ali Tegin, iki kardeşi kont-
rol altına almak istemiş, ancak bunda pek başarılı 
olamamışlardır. Neticede Ali Tegin siyasi tedbirlere 
başvurduysa da istediği sonucu elde edememiş, 
o da bir baskın düzenleyerek başta Yusuf Yınal 
b. Selçuk olmak üzere pek çok Selçuklu liderini 
öldürtmüştü. Selçuklular, zor durumda kaldıkları 
bu süreçte savaşmak veya bölgeden ayrılmak se-
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çenekleri üzerinde tartışırken Çağrı Bey’in bir oğlu 
dünyaya geldi. Alparslan Muhammed adı verilen 
bu çocuğun doğumu kut sayılarak savaşmaya ka-
rar verildi. Alınan büyük zafer, Alparslan’ı babası ve 
ailenin gözünde farklı bir yere koymuştur.” 

Yusuf Ayönü; Bizans İmparatoru Romanos Di-
ogenes, adlı bölümde Diogenes ailesinden bahse-
dilerek, Romanos Diogenes’in Malazgirt Savaşına 
kadar geçen sürede gerek taht için gerekse Ana-
dolu’da Türklerle vermiş güç ve meşruiyet müca-
delesi ve ölümü kronolojik şekilde ele alınmıştır. Bu 
bölümün son ifadesi Diogenes’in bir ömrünü özet-
ler niteliktedir; “IV. Romanos Diogenes, yaklaşık 
dört yıl süren imparatorluğu sırasında tüm ener-
jisini Anadolu’daki Selçuklu akınlarını durdurmak 
için sarf etmiştir. 1071 yılında tüm İslâm ülkelerini 
ele geçirmek maksadıyla çıktığı son seferinde Sel-
çuklu Sultanı Alparslan karşısında hezimete uğradı 
ve bu başarısızlığının ardından İstanbul’da başını 
Caesar Ioannes Doukas ve Psellos’un çektiği mu-
halif grubun entrikalarıyla tacını ve trajik bir şekilde 
hayatını kaybetti.”   

Abdüllatif Tüzer; Malazgirt Savası’nın Psikolojik 
Analizi, adlı yazıda ise savaşın neden yapıldığı ve 
tarafların motivasyon kaynaklarından bahsedilmiş-
tir. Önceki bölümlerde de bahis olunan olan üzere 
Diogenes, kendisini bir evlilik ile birlikte bir anda 
tahta bulması ile birlikte tüm herkes onun meş-
ruiyetini kabul etmemişti. Bunun doğan sonucu 
olarak eserdeki ifade ile “halkının sevgili imparato-
ru” olmak ve otoritesini güçlendirmek isteyen Di-
ogenes, Bizans’ın bir anlamda varlığını kabul ettiği 
ve mücadeleyi kısmen bıraktığı “Doğu’daki büyük 
düşman” ile yeniden mücadele fikrini ortaya atarak 
hem geleceğini güvenceye alacaktı hem kudretini 
arttıracaktı. Esere göre Alparslan’daki durumun 
bununla bir benzerliği yoktur. Alparslan’ın önce-
liği Mısır ve Şiî-Fâtımî coğrafyası idi. onun amacı 
“bütünleşik bir İslâm toplumu” ülküsüydü. Zaten 
savaşa hazırlıksız yakalanması da Bizans ile bir 
mücadele hedefinde olmadığını gösteriyordu.     

Ünal Taşkın; Abbâsi Halifesi’nin Malazgirt Sa-
vaşı Duası, bölümünde Selçuklu ve Abbasî ilişkileri 
ve Halifenin duası ile ilgili konular yer almaktadır. 
Abbasî ve Selçuklu ilişkileri Tuğrul Bey’de 
başlanarak ele alınmış ve halifelik ekseninde konu 
işlenmiştir.  

K.Ramazan Haykıran; Manevî Fetih: Malazgirt 
Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kültürel Değişim, 
adlı yazıda Anadolu’ya yapılan göçler ile birlikte 
Anadolu’nun değişen sosyo-kültürel yapısı ve 

değişimdeki unsurlar ele alınmıştır. Bu bölümde 
özellikle Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması 
noktasında konargöçer Türkmenlerle birlikte “Ho-
rasan Erenleri” yani Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed 
Yesevî’nin talebe ve müridleri zikredilmiştir. Ana-
dolu’da yayılan bu sayısı tam olarak tespit edile-
meyen âlimler, buranın iskân ve ihyasıyla birlikte, 
İslam kültür ve medeniyetinin burada kök salması-
na vesile olmuşlardır. 

 Ercan Çağlayan; Malazgirt’i Referans Alan 
“Yerli” ve “Milli” Bir Düşünce Hareketi: Anadolucu-
luk, Bahattin Çatma; Anadolu Mecmuası Özelinde 
Mükrimin Halil Yinanç ve Anadoluculuk, bu iki 
başlıkta da genel olarak Anadoluculuk fikriyatının 
temeli olarak Malazgirt Zaferi’nin alınması ve Ana-
doluculuk fikriyatının savunucuları ve temel görüş-
leri işlenmiştir.  

Turan Güler; Malazgirt Zaferi’nin Türk Edebiya-
tındaki Bazı İzdüşümleri, başlıklı bölümde Malazgirt 
Zaferi ile ilgili destanlar, Tiyatrolar, şiirler ve roman-
lar isim ve yazarları ile zikredilmiştir. 

 Hidayet Kara; Malazgirt Zaferi’ne İlişkin Bir 
Değerlendirme,  adlı yazıda Selçuklular ve Sünni 
İslam dünyası, İslam’ın yani sancaktarı Türkler gibi 
başlıklar altında Malazgirt Zaferi’nin dinsel noktada 
Türklere yansıması ele alınmıştır.  

Eserin genel bir değerlendirmesini yapacak 
olursak; öncelikle Malazgirt Zaferi’nin farklı alanlar 
üzerinden değerlendirilmesi ve ele alınması konu-
nun kapsamlı olarak algılanması açısından faydalı 
olmuştur.  Eser sadece Malazgirt Zaferi’ni klişe 
ifadeler ile anlatmanın aksine detaylı bir incelenin 
ürünüdür. Ama eserde birçok bölümde Malazgirt 
Savaşının anlatımının yer alması kendini tekrar 
etmesine sebep olmuştur. Zafer farklı noktalardan 
ele alınsa dahi birçok yazının sonunda savaş süre-
ci zikredilmiştir. Diğer bir durum ise bazı yazıların 
dilinin ağır olmasıdır. Akademik açıdan bir sıkıntı 
teşkil etmese de genele hitap açısından daha sade 
olabilirdi. Son durum ise eserde konu olan Anado-
luculuk fikriyatı üzerine yazılar. Her ne kadar konu 
ile bağdaştırılmaya çalışılmışsa da konun bütün-
lüğünü bozduğunu düşünmekteyim.  Bir düşünce 
sisteminin bu eserde olmaması gerektiği ve farklı 
bir eserde yer almasının daha doğru olacağı kana-
atindeyim.

Malazgirt Zaferi Bin Yıllık Miras
Hazırlayan: Mustafa Alican
Kronik Kitap
Ağustos 2018/ İstanbul
288 sayfa 
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Hakan Dedeler kimdir? Bize biraz kendiniz-
den bahseder misiniz?

Hakan Dedeler müziği çok seven ve ömrünü 
müziğe adamış bir insandır. Besteci, ses ve tanbur 
sanatçısıdır. Doğayı seven ve yaşamdan beslenen 
biriyim ve bu yaşanmışlıklar müzik olarak geri ge-
liyor ve bende müziksever dostlarım ile müziğimi 
paylaşıyorum.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Kon-
servatuarı Temel Bilimler Bölümündeki eği-
timiniz esnasında enstrüman olarak tanbur 
seçtiğinizi biliyoruz. Bize biraz bu seçim süre-
cinden ve sonrasından bahsedebilir misiniz? 

Ege üniversitesinde okumaya başlamadan 
önce müzikoloji bölümünde okuyordum. Orada 
keman, piyano ve şan eğitimi aldım. Müzikoloji 
bölümünde okurken Tanbur ile tanıştım ve Tanbur 
enstrümanından çıkan ses beni çok etkiledi ve 
Tanburu araştırmaya başladım. Tanburi Necdet 
Yaşar Belgeseli’ni izledim ve çok etkilendim. 
Sene sonunda okuduğum okulu bırakarak 
sıfırdan Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarında Tanbur eğitimime başladım.

Akademik kariyerinizin birikimiyle müzi-
koloji bağlamında müziğimizi nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Türk müziği hangi süreçlerden 
geçti, şuan hangi süreçtedir? 

Türk Müziğimiz usta çırak ilişkisine dayalı meşk 
usulü başlayan bir müziktir. Makam çeşitliliği açı-
sından çok zengin bir müziktir. Müziğimizde usuller 
kullanılmıştır. Bunun en önemli sebeplerinden bir 
tanesi ise melodinin akılda kalıcılığını arttırmaktır. 
Müziğimiz gelişmekte ve hala yeni üretimler ger-
çekleşmektedir. Bu sevindirici bir durum, çok yete-
nekli bestecilerimiz ve icracılarımız var. 

2012-2013 yılları arasında İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesinde “Mü-
zikli Kütüphane” Projesini gerçekleştirdiniz. 
Kitap ve müziği bir araya getiren projeden ve 
bu fikrin nasıl doğduğundan bahseder misi-
niz? Kitap ve müzik nasıl bir araya gelir? 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüpha-
nesinin yeniden yapılandırma sürecinde kütüpha-
neyi tanıtıcı özel bir etkinlik yapılmıştı, ben de bu 
etkinlikte sahne almıştım. O zaman kütüphaneden 
sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Gülan 
Beyefendi ile tanışmıştık, kendisi bana teklif etmiş-
ti; “Kütüphane de akustik tanbur dinletileri yapalım 
ve bunun öğrenciler üzerindeki etkisini gözlemle-

yelim” demişti. Ben de keyifle kabul ettim ve proje-
ye uzun bir süre devam ettik, güzel tepkiler aldık.

Viyana MDW Üniversitesi Konservatuvar 
Bölümü müzik öğrencilerine  Türk Müziği 
Workshop dersi verdiniz. Bu süreç hakkında 
bilgi verebilir misiniz? 

Viyana’ya değerli keman sanatçımız Prof. Dr. 
Cihat Aşkın ile birlikte gittik. MDW üniversitesi-
nin daveti ile orada eğitim gören birçok milletten 
değerli müzisyen ile bir araya gelerek hem müzik 
kültürümüzü tanıttık. Hem de enstrüman icraların-
da bulunduk. Yurtdışında müziğimize gösterilen ilgi 
gerçekten takdire şayan. Batı müziği konusunda 
profesyonel olan müzik insanlarının bizim müziği-
mizi de duyabilmesi ve icra edebilmesi insanı çok 
mutlu ediyor.

Müzik bir tür matematik içerdiği gibi bir tür 
felsefe ve sosyoloji de içerir. Müziğin mate-
matiksel yorumuyla birlikte ortaya koyduğu 
felsefeye ve her toplumun kendi müziğini 
oluşturma biçimiyle birlikte müzik sosyolojisi 
hakkında neler söylersiniz?

Her toplum, kendi geleneksel kültürü bağlamın-
da kendi müzik eserlerini üretir. Müziğin bir mate-
matiği var evet ritmik değerler, armonik unsurlar 
duygu ile bütünleştirilerek bir ahenk bir uyum 
meydana getirir. Müzik bütün disiplinlerden bes-
lenen bir sanat dalıdır. Edebiyattan, felsefeden ve 
birçok sanat dalından beslenir. Her insan yaşadığı 
sosyoekonomik yaşam bağlamında kendi kültü-
rünü oluşturur. Bu bağlamda birçok müzik tarzı 
gelişmiştir.

Müzik, günümüzde genellikle eğlence sek-
törü içerisinde değerlendirilmektedir. Oysa 
müzik, ortaya çıktığı coğrafyanın duygu ve dü-
şünce biçiminin de bir ürünüdür. Küreselleşme 
ekseninde bir köye dönüşen dünyanın müziği 
de gittikçe birbirine benzemeye başladı. Bu 
süreç okumasıyla birlikte aynılaşan müzik/po-
püler müzik hakkında neler söylersiniz?

Gerçek müzik eğlence değildir. Müziği eğlen-
ce olarak tanımlamak bilgisizliğin göstergesidir. 
Müziği yeterince algılayamayan, tek bir kanaldan 
çıkıyormuş gibi dinleyen, müzik kültürü gelişmemiş 
bireyler müziği eğlence olarak tanımlar. Kolay ve 
birbirinin tekrarı olan kısa ifadeleri her zaman algı-
lamak daha kolay ve zahmetsiz, o yüzden popüler 
müziklerin birçoğu kendilerini tekrardan oluşuyor. 
Kısa vadeli ve dönemsel ürünler kalıcı bir yerleri 
yok.



81

“Müziğin ruhani şehri” olarak tanımladı-
ğınız İstanbul sizin için ne ifade ediyor? Bunu 
müzik ve mekân bağlamında değerlendirme-
niz mümkün mü? 

İcra etmiş olduğum tanbur sazı İstanbul’a ait bir 
enstrüman. Doğası ve ruhani havası ile İstanbul’u 
çok seviyorum. Birçok bilgenin yolu bu şehirden 
geçmiş ve çok güzel izler bırakmışlar. Gerek mima-
risi gerek çok kültürlü yaşamı ile bir hazine değeri 
taşıyor. Tarih boyunca birçok kültürün durağı ol-
muş. İstanbul’un belleğinde birçok kültürün kaydı 
var. Sanatla bütünleşmiş mekânları ve doğasıyla 
dünyanın gözbebeği.

Tambur geleneksel bir Türk sazı. Müzik ve 
gelenek ilişkisi hakkında neler söylersiniz. 

Tanburun kökeni çok eskilere dayanıyor. Ge-
leneksel müzik kültürümüzün temel sazlarından. 
Tanbur, kendi alanını koruyan bir saz dezenfor-
masyona çok müsait değil, kendi halinde ve kendi 
müziğini söylüyor. Bu durum icra da sadeliği ve 
geleneksel değerlere bağlılığı beraberinde getiri-
yor. Geleneksel müziğimizi doğru icra ederek koru-
malıyız, bu hem saz hem de ses icraları için geçerli 
bir durum. Ama korurken de tüm kapıları kapatıp 
yeni bir adıma hayır deme anlamı taşımamalı. Ge-
leneksel yapı korunarak sentez çalışmalar da ger-
çekleştirilmelidir.

Bir söyleşinizde “müzik seyyahtır” demiş-
siniz. Farklı kültürlerin ve müzikal disiplinlerin 
bir araya gelmesinin anlamını ve sizin “müzik” 
tanımınızı öğrenebilir miyiz? 

Evet doğru, “müzik seyyahtır dünya ile etkile-
şim halindedir” demiştim. Röportajı gerçekleştiren 
arkadaşımız bu sözümü röportaj başlığı yapmıştı, 
bu söz sonrası güzel dönüşler aldım. Müzisyen 
arkadaşlarım ile bu konu üzerinde uzun konuşma-
lar gerçekleştirdik. Müzik dünyanın dilidir. Müzik 
aracılığıyla iletişim kurmak çok etkili bir muhabbet, 
her dilde her kültürde yeri var ve her kültür müzik 
aracılığıyla hemhal olabilir.

Bazı müzik enstrümanların birbiriyle uyu-
mundan bahsetmek mümkün müdür? “Tam-
bur – Arp” projenizden bahseder misiniz?

Çok uzun zamandır Arp sanatçısı Meriç 
Dönük Topakoğlu ile 10 yıldan fazla bir süredir 
beraber çalışıyoruz. Konserler verdik, TV 
programlarına katıldık. Dinleyicilerimizden çok 
güzel geribildirimler oldu, bu durum bize güç verdi 
ve uzun bir süre projeyi sürdürdük, hala da zaman 

zaman bir araya gelerek konserler veriyoruz. 
Bizden sonra bu minvalde 2‘li çalışmalar çoğaldı, 
rol model olmak güzel bir duygu.

Gelecek planlarınız nelerdir, hangi çalışma-
larınızda sizinle buluşabileceğiz?

2022 Ekim ayının sonuna doğru editörlüğünü 
üstlendiğim “Müzik İstanbul” isimli kitap yayında 
olacak. Kitapta 35 yazar bulunuyor ve yaklaşık 
1000 sayfa civarında olacak. Esenler Belediyesi 
Şehir Yayınlarından çıkacak.

Aynı hızla konser ve imza günleri planlarımız 
devam ediyor. 15 Ekim 2022 ‘de Emaar Art Hub 
‘da “3 Hisar Aşk-ı Âlem” albümü imza günümüz 
olacak.

22 Ekim 2022 de Sultanbeyli Necmettin Erba-
kan Kültür Merkezi ‘nde, 9 Kasım 2022 ‘de Can-
göz Performans Sahnesi‘nde olacağız. Şimdilik 
netleşen planlarımız bunlar, güncel etkinliklerimizi 
sosyal medyada paylaşmaktayız.

En çok hangi tür kitapları okumayı tercih 
edersiniz? En son okuduğunuz kitap hangisi-
dir? Okuduğunuz kitap hakkında neler söyler-
siniz? 

Deneme, gezi yazısı, şiir, müzik ve sanat kitap-
larını okumayı çok seviyorum ruhumu besliyor. Şu 
an John Berger’in Hoşbeş isimli kitabını okuyorum, 
güzel ve düşündürücü bir kitap.

İlginiz için teşekkür ederim. Başarı dilekle-
rimle…
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TEKNİK VE BÜYÜ:  
Bilimin ve Düşüncenin Tarihine Bir Bakış

Mustafa BUĞAZ

Her çağda dünyaya damgasını vuran bir ger-
çeklik sistemi vardır. Bu gerçeklik sistemi hayatı-
mızı çepeçevre kuşatır, bizim soluk alıp verdiğimiz 
kültürel uzaya dönüşür. Gerçeklik sistemleri de 
baskın bir ideoloji tarafından inşa edilir. Günümü-
zün dünyasını şekillendiren gerçeklik sistemi tek-
nik tarafından inşa edilmiştir. Teknik kendi formunu 
dünyaya ve gerçekliğe dayatmış ve bu çağın nihai 
şeklini almasını sağlamıştır. Belki de hiçbir devirde 
görülemeyecek oranda dünyamızı ele geçirmiş, 
adeta kılcal damarlarımıza kadar girmiştir. 

Tabii tekniğin ve onun sebep olduğu teknolo-
jinin berberinde getirdiği birçok sorun da ortaya 
çıkmıştır. Bunlardan birkaçını sayacak olursak: 
İnsan, teknolojinin kurmuş olduğu dünyada birer 
sayı ve dilsel dizgelere indirgenmiştir. Öznel varo-
luş ve aşkınlık ideallerini kaybetmiş, üretim zinciri 
serisinin içindeki dizgesel bir konuma sokulmuştur. 
İnsanlar ve bütün değerler araçsallaştırılmış, Hei-
degger’in değişiyle üretim için kullanılmaya hazır 
bir rezerve, doğal bir kaynağa dönüştürülmüştür. 
Tekniğin bu mutlak hâkimiyeti insanı pasifleştirmiş, 

özneyi öldürmüş,  onun eyleme geçme iradesini ve 
hayal gücü yeteneğini felç etmiştir. 

Tekniğin dünyası nasıl bir dünyadır? Tekniğin 
ortaya çıkardığı bu nihilizm çağında her şey akış-
kan ve birbirine dönüşebilir haldedir. Her şeyin 
hiçbir şey olduğu, her şeyin olasılık dairesinde ol-
duğu fakat hiçbir şeyin olmadığı bir ölü bir evrendir. 
Sanal dünya aracılığı ile sahte bir gerçekliğin ve 
varoluşun yaratıldığı kuru, tatsız, sıkıcı bir hayattır. 
Herkesin işçi her şeyin iş olarak görüldüğü mater-
yalist bir ekonomik düzendir. Varlığın ve varoluşun 
unutulduğu, insanın robotlaştırıldığı yeni bir ger-
çeklik düzlemidir.

 Peki tekniğin yarattığı bu gerçeklik sistemi 
mutlak mıdır yoksa başka bir gerçeklik olasılığı var 
mıdır? Yani varoluşsal deneyimimizi yok edici bir 
yoksullaştırmaya uğratan bu tarihi bağlamın dayat-
tığı sınırlardan bir kurtuluş yolu yok mudur? ‘’Tek-
nik ve Büyü’’ kitabının yazarı Federico Campagna 
bu soruya hem olumlu hem olumsuz cevap veriyor. 
Kollektif anlamda ya da küresel ölçekte sistemi 
dönüştürmenin mümkün olup olmadığı noktasın-
da umutsuz olmasına rağmen bireysel anlamda 
kurtuluş yolunun olduğundan ve alternatif bir 
dünya yaratılabileceğinden bahsediyor. Nedir bu 
alternatif dünya diye sorduğumuzda ‘’bu büyünün 
dünyasıdır’’ cevabını veriyor: ‘’Belli bir perspek-
tiften bakıldığında büyü, tekniğin kendi suretinde 
inşa ettiği dünyadaki gaddar rejiminin karşısında 
bir tedavi biçimi olarak görülebilir.’’ (Sf-156) Çünkü 
büyünün dünyası, hala capcanlı bir şekilde hayatın 
hem içinde hem dışında ve tekniğin araçsallaş-
tıramadığı, mutlak dil tarafından yutulamayan bir 
şey olarak var olmaya devam etmektedir. Ona 
göre Büyü, teknik ve onun yarattığı üretim sistemi 
tarafından yakalanamayan, hapsedilemeyen, indir-
genemeyen aynı zamanda betimlenemeyen aşkın 
bir varoluşun adıdır. Tekniğin dünyasındaki bireyin, 
üretim serilerindeki saf dilsel bir konuma indirgen-
mesinden kurtuluşu ancak büyü sağlar. Yazar bü-
yünün kurtarıcılığı hakkında şunları söylüyor: 

“Bu acıklı durumun karşısında Büyü, kişinin 
gerçeklik sisteminin temel seviyesindeki halsizliği 
iyileştirmeyi hedefleyen tedavisinin başarılı bir so-
nucu olarak ‘’kurtuluş’’u önerir. Bu açıdan ‘’kurtu-
luş’’ aynı zamanda tekniğin dünya yapıcı formunun 
metafiziksel hegemonisinden tamamlanmış bir 
kaçış formunun da semptomudur.” (sf-302) 

Birey büyünün kozmolojisinin içine girmeye 
başladığında ya da kendini ona adapte ettiğinde 
hızlı bir şekilde ontolojik dönüşüm geçirmeye baş-

K I T A P
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layacaktır. Bu tekniğin kurduğu bir kozmogoniden 
büyünün kurduğu bir kozmogoniye geçiştir.

Tekniğin ve büyünün kozmogonileri üzerine 
yapılan bu çalışmada yazar, Batılı düşünürlerden 
Heidegger, Jünger, Stirner’den tutun da Doğulu 
düşünürlerden İbni Arabi, İbni Sina, Molla Sadra, 
Gazali, Suhreverdi ve Adi Şankara’ya kadar geniş 
yelpazeden faydalanıyor. Yazarın kitabı yazma 
amacı ise, tarihin içinde yaşama illetine katlanan 
ve aynı zamanda tarih tarafından yenilgiye uğratılıp 
ellerinden her şeyin alındığı bireylere, saygın bir 
yaşamın nasıl sürdürüleceğini göstermek. Gü-
nümüzün gerçeklik formunu oluşturan tekniğin 
felsefesini ve ona alternatif bir gerçekliğin nasıl 
olabileceğinin yollarını irdeleyen bu kitabın mutlaka 
okunması gerekenler arasına girmesi gerektiğini 
düşünüyorum.

Kitaptan Alıntılar

‘’Bu çağ, metafiziksel nihilizm çağıdır, arka planı 
ateşe verip gerçekliğin kumaşını  çözen bir nihilizm 
çağıdır. Bu nihilizm saldırısı altında her şey, başka 
bir şeye dönüşebilir; başka bir deyişle hiçlik ortaya 
çıkar. ‘’ (Sf-36)

‘’Şeyler; teknolojinin, ekonominin ya da sosyal 
normların içinde kendi konumlarını belli eden işaret 
direkleri olmanın ötesinde günümüzde başka ne 
ifade ederler ki?’’  (Sf-37)

‘’Aslında tekniğin kozmolojisi sadece nesne-
lerin çözülmesine neden olmaz, aynı zamanda 
öznelerin kendilerinin de çözülmesine neden olur.’’ 
(Sf-78)

‘’Çağdaş dünyamız için teknik, dünyamızı ya-
pılandıran tüm ilkeleri kapsayan genel form olarak 
hareket ettiğinden dolayı Tanrıdır. ‘’ (Sf-93)

‘’Dil dünyayı kendi suretinde yaratır ve kendisi 
mutlak hale gelince aniden dünya haricinde hiçbir 
şey var olmamaya başalar.’’ (Sf-96)

‘’Hepimiz sadece işçilere dönüşmüşüz gibi 
görünüyor çünkü tekniğin kozmolojisinde hepimiz 
sadece işizdir. ‘’ (Sf-122)

‘’Tekniğin kalbinde ne şimdi ne geçmiş, ne de 
gelecek vardır, çünkü hepsi aralıksız devam eden 
bir üretim zincirinin içinde eş zamanlı olarak var 
olurlar. ‘’ (sf -125)

‘’Belli bir perspektiften bakıldığında büyü, tek-
niğin kendi suretinde inşa ettiği dünyadaki gaddar 

rejiminin karşısında bir tedavi biçimi olarak görüle-
bilir.’’ (Sf-156)

‘’Tekniğin rejimi günümüzde insan aklının ve 
eyleminin akla gelebilecek her alanında neredeyse 
tam hegamoninin keyfini çıkarırken büyününki şu 
anda bir saf marjinallik hali ile sınırlanmış durum-
dadır.’’  ( Sf- 248)

‘’Tekniğin dünyası her şeyin olabileceği, ancak 
hiçbir şeyin olmadığı bir dünyadır. Hiçbir şey is-
tikrarlı değildir ama aynı zamanda hiçbir şey oluş-
maz.’’  (Sf -295)



84

Değişim ve Başkalaşım:  
Yatışmaz Bir Yapıyı Anlamak 

Yunus Özdemir 

İran havzasının yetiştirdiği ve günümüzün 
entelektüel temsilcileri olan Ali Şeriatı, Mostafa 
Malekian, Mohsen Kadivar, Bijan Abdolkarimi 
ve Abdülkerim Surûş çağın derin algı seviyesini 
yakalamış ve temsil noktasında bulunmaktalar. 
İranlı İslâm düşünürü, reformcu Abdülkerim Surûş 
(Hüseyin Hacı Ferec Debbağ – 16 Aralık 1945 
Tahran); Tahran Üniversitesi, Uluslararası İmam 
Humeyni Üniversitesi eski felsefe profesörüdür. 
Harvard, Princeton, Yale, Columbia ve Leiden 
merkezli Uluslararası Enstitülerde misafir 
akademisyenlik yapan Abdülkerim Surûş; 
Modern Dünyada İslâm Araştırması ve Berlin›deki 
Wissenschaftskolleg için misafir profesörlük 
görevi yaptı. İlerici Gericilik, Aydınlık ve Dindarlık, 
Dini Düşüncenin Yeniden Kurulması, Nebevi 
Rüyaların Varisi Hz. Muhammed ve Evrenin 
Yatışmaz Yapısı kitabıyla türkçeye çevrilmiştir. 
Hareket, zaman ve mekân zincirinin halkaları, 
Sadruddin-i Muhammed Şirazî (Molla Sadra) 
tarafından “Hareket-i Cevherî” olarak tabir edilen 
sistem, “Evrenin Yatışmaz Yapısı” kitabının bir 
yorum sancısıdır. İdrakimizin ulaştığı her şey 
hareket ve tahavvül(devinim/değişim) halindedir. 

Anlam kabiliyetimizin derin bir idraki olan Molla 
Sadra’nın “Hareket-i Cevherî” kuramı; Hareket 
Nedir?, Allah’a İman sorunu, Hudus ve Kıdem, 
değişkenin Sâbite’e bağlanabilmesi, ruh ve beden 
ilişkisi konularıyla altı başlık ile iki bölümle “Evre-
nin Yatışmaz Yapısı” kitabı bir kuramın günümüze 
yansıması olmaya çalışmaktadır.

Algıladığımız her şeyin iç ve dış nitelikleriyle de-
ğişim ve başkalaşım hakikati, ne anlama gelmek-
te? Nesneler dünyasında değişim ve başkalaşım 
yapısının özü ve etkisinin sınırları nelerdir? Meşşaî, 
İşraki ve Ekberi düşünce ekollerini birleştiren İranlı 
Âlim Sadruddin-i Muhammed Şirazî (Molla Sadra 
1571 – 1641); nesneler dünyasındaki değişim ve 
başkalaşım dinamiklerinin özü ve etki sınırlarına 
“Hareket-i Cevherî” kuramını geliştirmiştir. 

Anlam ve tanımlama her an değişim ve baş-
kalaşım halindedir. Görüntü göstergesi ve ifade 
telaffuzu aynı kalmaması bunun en açık gösterge-
sidir. Öyle ki! Güçlü bir dirençle, geniş bir sahayla 
her nesne değişim ve başkalaşım halindedir. Bu 
durumu algılamak ve telaffuz etmek için “hareket” 
kavramına başvururuz. Surûş, kitabın ilk bölümün-
de “Hareket Nedir?” konusuna değinerek Molla 
Sadra’nın görüş ve sistemini anlatmaya çalışmak-
tadır. Molla Sadra’ya göre: “Hareket, akıl yardımı ile 
duyumsanan veya duygu yardımı ile akla sığdırılan 
bir şeydir.” Akıl ve duygu dengelenmesiyle birbiri-
ne yardımcı olmalarıyla, hareketin bilincine erişilir. 
Derece derece ve kesintisiz bir süreçle, bir durum-
dan başka bir duruma geçilmesi, bir fidanın ağaç 
olması, bir taşın yüksekten aşağıya yuvarlanması... 
Tüm bu tanım ve örnekler “Hareket nedir?” soru-
sunu cevaplamaya yetmemektedir. Surûş, Molla 
Sadra’nın hareketi tanımlama yönündeki derin bil-
gileri uzunca bahsetmeye çalışmaktadır. 

Nesneler âlemini sürekli ve geçiş haline getiren 
zaman olgusunu da kapsayan “Hareket” olgusu 
alanı ve etkisi çok geniştir. Beşeri ilimler, “Hareket” 
olgusunu tanımlama, sınıflandırma, konumlandır-
ma ve diğer özelliklerini anlama konusunda büyük 
çabalar göstermişlerdir. Molla Sadra’nın “Cevher-
de Hareket” kuramı, bu büyük çabalardan bir tane-
sidir. Felsefî açıklamanın yansıması olarak Surûş; 
üç delille “Cevherde Hareket” kuramını anlatmaya 
çalışır. 

- Birinci Delil: Hareketin ve değişimin, geçiş, 
akış ve kararsızlığın bir nesnede nasıl meydana 
geldiğini göstermeye çalışılır. Molla Sadra, kara 
bir cismin daha da karalaşmasında, kesintisizlik 
gerçeğinden doğan bir birlik ve özdeşliğe sahip 
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olan “cevher”in hareketinde de bu delili kullanarak 
cevherin bitişimli değişim ve dönüşüm ile birlikte 
bireysel özdeşliğini koruduğunu aynı temele da-
yandırmaktadır. Her ikisinde de temel aynıdır: Ke-
sintisiz bitişimli varoluş biriminin varlığı tektir. 

- İkinci Delil: Nesnenin sıfatlarının (a›râz) 
nesnenin zat’ı, kendisi ile cevher bağlantısının, 
ilişkisi incelenmektedir. Zaman, nicelik, konum gibi 
alâmetlerin değişmekte olduğu bir cismani bireyde 
bu değişkenlik, bu değişimleri gerektiren bir 
varoluşa bağlıdır. Bir açıdan bakarsak değişkenlik 
ve varoluş özdeştir. Her cismânî tabiatın, yapının 
varoluşunun özünden dolayı bitişimli bir oluş 
olduğu, nicelik, mekân, zaman, konum ile kayıtlı 
bulunduğu düşünülürse, nicelik, renk, konum 
bakımından olan bu değişikliklerin cismânî 
cevherin özünde de değişikliği gerekmekte olduğu 
görülür. İşte bu “Cevherde Hareket”dir. 

- Üçüncü Delil: Zaman nedir? Öncelik ve 
sonralık nereden gelir? Evrendeki olguların önceliği 
ve sonralığına sebep nedir? Zaman ve evren 
olgularını bu iki kavramı Surûş, Molla Sadra’nın 
hem dış âlemi hem de maddi varlıkların zaman 
boyutuna inanmasıyla ve “Cevherde Hareket” 
kuramıyla olan ilişkisiyle anlatmaktadır. Şöyle ki: 
Nesnelerin zamanlı oluşları onların varlığında bir 
tür sürekliliğin varlığını gösterir. Zamanın öncelik 
ve sonralığın belirtisi, alâmeti olmaktadır. Zaman 
kendi özünden ötürü sürekli yenilenen tabiat’ın 
miktarı, ölçüsüdür. Evrende gözlemlenen apaçık 
bir öncelik – sonralık olgusunu algılıyoruz ve bu 
öncelik – sonralık olgusu bize “Zaman” kavramını 
veriyor. Hareket ile yoğrulmuş ve çevrelenmiş bir 
öz, yapısı, tabiatı bakımından öncelik ve sonralığı 
vardır. Surûş, evrenin hareket, değişim ve dönüşüm 
yönlerini inceleyerek, Molla Sadra’nın “Hareket-i 
Cevheri” kuramının karakteristik yapısının farklı ve 
kendisine hâs özellikleri açıklamaktadır. 

Hareket-i Cevherî ilkesinin özgün ve seçkin 
yönlerinin kitabın birinci bölümünde açıklanması 
ve belirlenmesinden sonra, felsefî – ideolojik dünya 
görüşünün önemli noktaları kitabın ikinci bölümün-
de anlatılmaktadır. Allah’a iman sorunu, hudus ve 
kıdem, değişkenin Sâbit’e bağlanabilmesi, ruh ve 
beden ve ikisinin ilişkisi ile bu beş başlık kitabın 
ikinci bölümüdür.

“Göklerde ve yerde olan herkes ondan diler. O, 
her gün her an kudretiyle tecellidedir, her an işte-
dir.” (Rahman, 29) Allah’ın yarattıklarına yakınlığı, 
Evren’de ihâtası, sonsuz geniş anlamı ile kuşatıcı-
lığı, olaylara bilgisi, işlere derin anlamı ile müdaha-

lesi, ve bunun gibi tevhîd ve tanrıtanımaya ilişkin 
bir çok soru Molla Sadra’nın “Hareket-i Cevherî” 
kuramı ışığı altında apaçık bir anlam ve anlatım 
bulmaktadır. 

“Hudûs ve Kıdem” iki kavram bu kitapta bir 
mesele olarak ele alınmakta. Şöyle ki: Hudûs ve 
Kıdem: Bir varlığın, olayın, hatta bütünüyle evre-
nin mevcudiyetine yokluğun takaddüm etmesi, 
bunların bir zamanlar yokken sonradan var olması, 
başka bir deyişle bir varlığın sonradan mı oluştuğu 
veya öncesiz mi olduğu sorunudur. Hudûs: Zaman 
açısından evrenin bir başlangıcı var mı idi? Kıdem: 
Yoksa ne denli geriye gidersek gidelim, yine evreni 
ve zamanı bulabilecek miyiz? Diğer bir deyişle 
acaba evrenin tümünün bir başlangıç noktası var 
mıdır? Bu meselenin derin mevzusunu Surûş, 
“Hareket-i Cevherî” görüşüyle tespit ve anlamlan-
dırmalar çıkartmaya çalışmaktadır. Şöyle ki Molla 
Sadra: Hilkatin başlangıç lâhzasında Evren’in 
Tanrı’ya, Yaratıcı’ya olan ihtiyacı ortadan kalkmış 
değildir, her an vardır. Her an, yaradılışın başlangıç 
anıdır, evren de yeniden yaratılmaktadır. Evren ba-
ğımlı, sürebilmek için başka varlık’a muhtaç bir ha-
reket birimidir. Bu görüşle “Hareket-i Cevherî”; bir 
maksat, bir gayesi ve amacın olmasıyla hareketin 
ve maddi evrenin bir anlama kavuştuğunu söyler. 

Evren, derinliğinde ve içyüzünde bir yöne doğru 
ilerlemektedir. Öyle ki bu hareket, evrenin varoluşu 
ile özdeştir. Surûş, evrenin bu hedefe dönük olarak 
yaratıldığı ve yaratılmakta olduğunu söyleyerek 
“Evren Kervanı bir konağa yönelmiştir” başlığında 
Molla Sadra’nın kuramını ayrıntılı noktalara de-
ğinmektedir. Bu başlığın akabinde “Değişken’in 
Sâbit’e Bağlanabilmesi” ve “Ruh ve Beden ve İki-
sinin İlişkisi” iki başlıkla özet ve sonuç kısımlarıyla 
kitabı tamamlamaktadır. 

Akıl yardımıyla duyumsanan veya duygu yar-
dımıyla akla sığdırılan hareketlilik; değişim ve 
başkalaşımın dinamik hâlleridir. Bu hâllerin evren 
ve zaman özelinde anlama ve yorumunu 16. ve 17. 
yüzyıllarda İran havzasında yetişmiş büyük Âlim 
Sadruddin-i Muhammed Şirazî (Molla Sadra 1571 
– 1641), geliştirmiş olduğu “Hareket-i Cevherî” 
kuramını ortaya çıkartmaktadır. Bu kuramı Abdül-
kerim Surûş (Hüseyin Hacı Ferec Debbağ) çağdaş 
bir yorum ve esasları açıklama yolunda bir gayretin 
ifadesini Hüseyin Hatemî çevirisiyle “Evrenin Ya-
tışmaz Yapısı” kitabını yazmıştır. 

Abdülkerim Surûş, Evrenin Yatışmaz Yapısı, çev. 
Prof. Hüseyin Hatemî, İnsan Yayınları – 6, Düşünce 
Dizisi – 2, 1. Baskı 1984 İstanbul, 143 sayfa.
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Çeşitli Ve Çeşnili Öyküler:  
Bir Ağustos Masalı

Sena ALPER

“İsrafın, rezaletin, küstahlığın, bencilliğin van-
dalca kol gezdiği şu salaş ve karanlık dünyaya rağ-
men; uyusun ve büyüsündü evli akasyaları, okusun 
ve kendine bakabilsindi kızları. Tek isteği, dileği 
buydu.” (Giderkene)

 

Kaybettiğimiz bir eşyanın ya da insanın ardın-
dan bizden de bir şeyler eksilir. Hem avcumuzdaki 
gider hem de içimizde bir şeyler değişir. Psiko-
loglara göre “Bir şeyi kaybetmiş gibiyim” demek 
aslında depresyondayım demekle eşdeğer. Çünkü 
depresyon en çok kaybetmişlik hissinden ortaya 
çıkıyor. Hangimiz kaybetmedik ki çılgınlar gibi? 
Yitirdiklerimizin ardından aklımız, muhakememiz 
ve hayallerimiz de kayboluyor. Modern zamanlarda 
dededen kalma duygularla seven münzevi âşıklar 
hâlâ var. İşte bu âşıklar Bir Ağustos Masalı’nda 
toplanmış gibi. Osman Koca- belki de beşeri aşk 
sadece bir alegori- hayatımıza bir uğrayıp sonra 
gidenlerin ardından yitirdiklerimizi anlatıyor. Bu 
çağda muhafazası çok zor olan, bazen imkansız-

laşan değerlerimize de bir ağıt yakıyor sanki. Yitik 
ben’ler sıcak bir ağustosta yatay aşklardan dikey 
aşklara doğru kemâle varmaya çalışıyor.

Osman Koca son yıllarda, birikmiş öykülerini 
kitaplaştırıyor. Bir Ağustos Masalı, 2014-2016 yıl-
ları arasında Yedi İklim, Bizim Külliye, Aşkar, Dil ve 
Edebiyat, Berhava, Lâ ve Mahur Beste dergilerinde 
yayımlanmış öyküleri ihtiva ediyor. 

Bir Ağustos Masalı, teknik açıdan bir yazı atöl-
yesini andırıyor. Yani, her öykü bir tekniğin örneği 
gibi. “Düşünebiliyorum” da okurla kahramanın 
diyalog sürecini yansıtan bir anlatıcıya şahit olur-
ken üst kurmaca nasıl yapılır? sorusu cevaplanıyor: 
“Sevgili okur; şu utanmaz arlanmaz düzmecelerine 
ne demeli! Hakikat güneşini, balçıkla sıvama kal-
kışıyor ama nafile! Ne zırvalarsa zırvalasın gerçeği 
örtbas edemeyecek asla. Allah’tan sen varsın ara-
mızda. Hakem ol.” Dört farklı öykünün iç içe akta-
rıldığı “Yaşatmak Hüznü” adlı öyküde bir öykü kaç 
katmanlı olabilir? sorusuna cevap verilirken sanki 
bir hastanenin acilindeki dört sedyenin başında 
yaşanan olaylar aktarılıyor. “Alegorite”de alegori 
nasıl yapılır? bunun cevabı veriliyor. Öykü atölyesi-
nin son örnek metni ise “Maden Ölüm Gecesi”. Bir 
görsel şiir- öykü mü demeli? örneği. Maden kazası 
geçiren işçilerin kurtarılmayı beklerken geçen 
sürenin trajikliği ve kritikliği kum saati formunda 
görselleştiriliyor. 

“İmgesel” adlı öyküde noktalama işaretlerinin 
kritiği yapılıyor. Muhtevası itibariyle çağdaş bir 
peygamberler tarihi tadında. “Adem’in kirası” bir 
leit motif. Belki de kıyametin bir türlü kopmayışına 
bir atıf. Adem kira borcunu ödediğinde bu dünya-
nın sonu gelecek. “Ayeteyn” öyküsü ise çağdaş bir 
tefsir denemesi gibi. Öyküde en çok dikkat çeken 
kısım bir ailedekileri tek tek öldüren katilin bebeğe 
sıra gelince İblis’in sayesinde duraklıyor oluşu: 
“Bebeğe gelince melek olduğunu fısıldadı İblis, 
kulağıma. Bunu kezlerce yineleyince ona dokun-
madan fırladım sokağa.” Burada insanın zalimliği-
ne, bazen şeytana bile pabucunu ters giydirecek 
tıynetine dikkat çekiliyor. “Ayeteyn” de bir cinayet 
olayı anlatılırken arada 15 Temmuz vokabüleriyle 
bir anlatı da geçiyor. Bu iki olay arasında muhte-
melen alegorik bir ilişki var. Parçaları birleştirmek 
okuyucuya bırakılıyor.

Osman Koca, öykülerinde güncel konulara de-
ğiniyor. Adeta öyküleriyle tarih düşürüyor. “R4bi4” 
Mısır’da Müslüman Kardeşlerin direnişini ve hain 
darbeyi; “Madem Ölüm Gecesi” Soma’daki ma-
den faciasını;  “Yalnız Yapayalnız” kapanmayan 
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yaramız Filistin’i; “Çengel” hamasete kapılmadan 
doğudaki terörizmi aktarıyor. Ayrıca yazar betim 
ve benzetimlerinde sosyal eleştirilere yer veriyor. 
Örneğin “Son Çatak”da TV hocaları eleştiriliyor: 
“Müslüman kılınan medyada fakirliğin asaletini 
anlatıyor. Ballandıra ballandıra. Aldığı parayı soran, 
sorgulayan yok. Hem de teolog kılıklı soytarı.” Ba-
zen de durum tasvirlerinde bu durum görülüyor. 
Örneğin “Giderkene”de kentsel dönüşüm eleşti-
riliyor: “Kentsel dönüşüm ile rantsal bölüşümün 
hıncıyla betondan kefenler giydirilmemişti 
sokaklara. Mahremiyet hayati bir meseleydi.» 

Dilkolik Osman Koca, yeni kelimeler türetmeyi, 
alışılmadık kelimeler kullanmayı seviyor. Mesela 
davudîden mülhem “Nuhî sabır ve direniş” diyor 
Koca.  Çoğunlukla devrik cümlelerle şiirsel bir üs-
lup yakalıyor. Söz gelimi”Yeltek”te bu görülüyor: 
“Yazgı işte. İyi bildiğimi kötüye, kötü saydığımı 
iyiye yormanın avuntusunu bıraktı geride. Kırım ile 
kıyım arasında gelgitler yaşayan yeltek ruhumu 
bir de.”  Özellikle kitaptaki son öykülerde kısa ve 
kesik cümleler fazla. Bazen tek kelimelik cümlelere 
de rastlanıyor. Örneğin”Son Çatak”da: “Soğuman 
dürtüyle yanaştım, epey sokuldum duvara. Vecit. 
Sallabaş. Acayip titriyor. Elindeki yeşil kaplı mah-
fuzu öpüyor. Mukaddes. Biteviye. Mukadder. Yaz 
erimi üşüyorsa insan, bilin ki; dostunu kaybetmiş-
tir.”  Bir de iktibas yapma biçimi farklı yazarın. “Aşk 
Yorgunu Derviş”te örneğin “-Ne buuu! -Oyun? 
-Evet! -Eğlence? -Evet! - Dünya? -Evet! - O hal-
de?” bölümü “Bu dünya hakikatte sadece bir oyun 
ve eğlenceden ibarettir,” ayetini anıştırıyor. 

Sözün özü, Osman Koca farklı öyküler okumak 
isteyenler için bir ziyafet, benim gibi çaylak yazar-
lara da uygulamalı bir yazı atölyesi fırsatı sunuyor. 

Bir Ağustos Masalı

Osman Koca

Beyan Yayınları

156 s.

2022 İstanbul
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Alman Romantik dönemine ait en ünlü tablo-
larından birisi olan Sis Denizin Üzerindeki Gezgin, 
Friedrich’in doğal görünüşüyle ön plana çıkan 
tarzının en ince özelliklerini yansıtan bir eseridir. 
Tablonun simasında genç bir adam edasıyla kaya-
lık bir uçurum kenarında, sırtı görsel okura dönük 
biçimde heybetle durmaktadır. Mint yeşili bir palto 
ve petrol yeşili bir pantolon ile açıklı koyulu renk 
tonu uyumlu giyinmiştir. Doğa gezisinde denge 
için sağ elinde bir yürüyüş bastonundan destek 
alır. Kızıl sarı saçları rüzgârda savrulmaktadır. Soylu 
bir duruşa sahip adam, yalçın kayalığın zirvesinden 
bakmaktadır. Buğulu kalın bir sis örtüsüyle kaplı 
olan uçsuz bucaksız göz alıcı manzarayı seyret-
mektedir. 

Resmin orta bölümünde, adamın üzerinde dikil-
diğine benzer başka kayalıklar, sisi deliyor, ara ara 
fışkırır gibi görsel çıkışlar görülmektedir. Sis yo-
ğunluğunun sebep olduğu halkalarının arasındaki 
bu tepeliklerde ormanlar gözükmektedir. Uzakta 
görülen dağlar, batıdan doğudaki düzlüklere doğru 
yumuşacık alçalmaktadır. Bunun ötesinde, her yeri 
kaplayan sis sonsuza doğru uzar, ufukla birleşerek 
bulutlu gökyüzünde bulutlarla iç içe karışmaktadır. 
Friedrich’in kendi olduğu düşünülen figür aslında, 
Saksonya Piyade Sınıfının üst düzey albaylarından 
Friedrich Gotthard von Brincken’dır. Gönüllü özel 
kuvvet mensuplarının yeşil üniformasını taşıyan 
Albay, Prusya Kralı tarafından Napoleon’a karşı 
oluşturulan birliklere çağrılmıştır. Tablo, kahraman 
niteliklere sahip olarak değerlendirilmektedir. 

Tabloda, Saksonya ve bohemya’da bulunan 
Elbsandsteingebirge dağlarının farklı özellikle-
riyle birlikte yer alması görsel seyrin ihtişamına 
kapılmanıza neden olmaktadır. Ressamın genel 
çalışma şekli çerçevesinde, sahada çizilen es-
kizler, stüdyoda bu tablonun kompozisyonunun 
oluşturulmasında kullanılmıştır. Arka planda sağ 
tarafta Zirkelstein görülür. Sol arka taraftaki dağ 
ise Rosenberg ya da Kaltenberg olabilir. Bunun 
önündeki kayalık grup, Rathen’deki Gamrig’i temsil 
etmektedir. Kahramanın üzerinde soylu heybetiyle 
ruhani bir deneyimi yaşarmış gibi büyülenerek dur-
duğu kayalar ise Kaiserkrone üzerindeki bir grup 
kayalıktır. Manzaranın oluşturduğu bilinmezliğin 
hissedilmesiyle olacakları düşündüğü izlenimi 
uyanmaktadır.

Bulutların Üzerinde Yolculuk olarak adlandırılan 
tablo Romantik Stilin, özelikle Friedrich’in kendi 
tarzının tam bir örneği olarak ortaya koyduğu bir 

1  https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulutlar%C4%B1n_%C3%9Czerinde_Yolculuk

eseridir. Ressamın Rügen Kayalıkları ve Buzda 
Gemi Enkazı adlı tablolarıyla benzer özellikler 
göstermektedir. Ressam, görsellikle izleyenlere 
bir şölen yaşatmaktadır. Almanya’nın doğal gü-
zelliklerinin etkisi altındadır ressam. Memleketi 
Saksonya’nın doğal güzelliğini bu eserinde olduğu 
gibi yansıtmaktadır. İçindeki insani duyguların açı-
ğa çıktığı bir dönemde ve duyguları açığa çıkarma 
isteğiyle, insanın doğasını tuvaline tüm duyguların 
zirveye çıktığı bir kompozisyon ile resmetmektedir. 
Ressam, sembolcü ve gerçeküstü ressamların il-
ham kaynağıdır.

Gorra’nın yorumuna göre tablonun temel me-
sajı, adamın sis denizinin kasvetine bakışıyla temsil 
edilen Kantvari “kendi üzerine düşünme” eylemidir. 
Dembo’ya göre ise, resimdeki adamın gezinti yap-
makta oluşu, bilinmeyen geleceğe dair bir metafor-
dur. Gaddis’e göre adamın uçurumun tepesindeki 
duruşu bir çelişki içerir: Bu duruş adamın manzara 
üzerindeki hakimiyetini temsil edebileceği gibi, 
insanın bu manzara içindeki önemsizliğini de vur-
guluyor olabilir.1 Bana göre: “Ölümün özgürlüğüyle 
kanatlanmış azizin, insanlığı seyridir.”

Tablonun anlamı, Almanca özgün ismi olan 
Wanderer über dem Nebelmeer’in nasıl yorumla-
nacağına göre de değişebilir. Buradaki “wande-
rer” sözcüğü, amaçsızca dolaşan kişi ya da doğa 
yürüyüşçüsü anlamlarına gelebilir. İlk anlama göre 
resimdeki adam kaybolmuş olabilir. İkinci anlama 
göre ise önceden belirlediği bir yere gitmekte 
olabilir. Bu yüzden tablonun iki ismi var. İlki ismi 
yaygındır: “Bulutların Üzerinde Yolculuk” diğer 
ismi: “Sis Denizinde Amaçsızca Dolaşan Adam” 
Benim koyduğum isim: “Azizin Buluttan Kanatları”

Kayalıkların üstünde bir adam durur, sise bü-
rünmüş bir vadiye bakan “başı göğe ermek” bu 
olsa gerek. Yürek hırsızı karizması ile frak ceketi 
ve yürüyüş bastonu ile soylu duruşu resmin dışına 
taşar gibidir. Duruşu aslında bir çeşit okumayla 
yüksekte kalan ayağı altına aldığı yenilgilerinin 
bir yansıması, sarp kayalıklara ustalıkla asası 
ile tırmanmış olması mücadeleci yapısının bir 
yansıması olarak okunabilir. Belli ki o bir duygu kâ-
şifi, hiç gitmediği ve bilmediği uzak diyarlara özlem 
duyan, gitmek için hayal kuran…

Alman romantik ressam Caspar David Friedri-
ch birçok eserinde olduğu gibi “Bulutların Üzerin-
de Yolculuk”ta da doğayı gözleyen insan figürünü 
konu edinir. Bir iki adım ardından da olsa, biz de o 
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figürün gözünün gördüğü yerden doğayı görerek 
okuma ve ona o ana eşlik etme şansı doya doya 
buluruz. Bu özel deneyimi bize yaşatan Rücken-
figur, yani arkadan gösterilen görkemli figür, bir 
komposizyonel teknik oluşturmaktadır. Bu şu de-
mek oluyor; kişilerin resmedilen sahneyi kolayca 
tanımlayabilmesini sağlamaktır gaye. Başka yönü, 
bu tekniğin figürü efsunlu kılmasıdır. Onun gördü-
ğü manzara karşısında ne düşündüğünü ya da ne 
hissettiğini söyleyebilmek benim gibi his okuru ve 
görsel okuru için imkânsızdır.

Ressam Friedrich’in eserini önemli ve özel kı-
larak ikonikleştiren zevkteki aşırılıktan da yine bu 
tekniğin getirdiği belirsizliği görebilmekte gizli. Re-
simde, zirveye tırmanmış olmanın verdiği mutlulu-
ğu, heyecanı tadan gururlu birini ve aynı zamanda 
düşüncelerinden, endişelerinden kaçarken kendini 
uçurumun yamacında bulmuş zıtlıkları ifade eden 
birini görmek aynı ölçüde mümkün. Her bakış 
açısında iki perspektiften bakılabilen eser, başarı 
öyküsünden hemen trajediye dönüşen eserin sırrı, 
tam merkezindeki kara kutuda saklı. Eser hakkında 
ne varsa araştırmalarımda rastlamadığım ve sade-
ce benim fark etmiş olabileceğim kanısına vardıran 
bir şey var. Bugüne dek fark edilmemiş bir şey 
olabilir bu. Ressamın eserine sakladığı belki çok 
dikkatli bir görsel okurun farkına varabileceği bir 
şey. Tabi derin görsel okumalarımla keşfettiğim o 
özel vurgu; Figürün sahip olduğu iki yana kocaman 
açılmış buluttan kanatları bu kanatlarla ölümün 
huzuruna layık olan bir aziz görüyorum. 

Bulutların Üzerinde Yolculuk, Friedrich’in Al-
manya ve İsviçre seyahatleri sırasında eskizini 
çizdiği çeşitli manzaraların birleşiminden oluşmuş 
bir eseridir. Örneğin, resmedilen sarp kayalıkların 
detayları Almanya’nın Saxony şehrinde bulunan 
Kaiserkrone tepeliğinin 3 Haziran 1813 tarihinde 
çizdiği eskizine dayanmaktadır. Vatanının, yani 
Almanya’nın, eşsiz doğal güzelliklerinden oldukça 
etkilenmiş ve ilham almış olan Friedrich, eserlerin-
de genelde dağ, ağaç ve sisli deniz manzaralarını 
resmetmektedir. Diğer eserlerinden farklı olarak 
bu kompozisyonunda, daha açık ve parlak tonlar 
kullanmaktadır. Yeşil ve maviyi örten sis tonlarını 
tercih etmiştir. Böylece, gökyüzünü bürüyen mavi 
ile içine gizlediği pembe karışımı renkler, ufuktaki 
dağların ve sisin rengiyle birbirlerini sımsıkı sarma-
layarak tamamlanmışlardır. Harkulade bir ahengin 
uyumu içine saklı aşkın imkânsızlığına his okuru 
davet edilmektedir.

2  https://tr.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich

Aslında kompozisyonun tümü figürün aykırı 
düşüncelerinin oluşturduğu paradoksal bir ruh hali 
içinde olduğu fikrini uyandırır. Soy yalnızlığın göl-
gesindeki asaletli iyimserliği sahneler figür. Sanat 
bilgisi ile görsel okuma ve deneyimi olsun ya da 
olmasın resme bakan her kişi bu gerçeği dillendi-
remese de anlar ve hissederek okur. İki yüzyıl geç-
mişe sahip olan eser, Romantik döneme ait kültürü 
imgeleyerek hükmünü sürdürmektedir.

Ressam Hakkında

Caspar David Friedrich 1774’de doğdu, 
1840’da öldü. Alegori peyzaj cinsinde karanlık 
siluetleri, sabah sisi ve kıraç ağaçları figür olarak 
seçmiş, romantizm ve yeni nesnellik akımının 
önemli temsilcileri arasında sayılan Alman res-
samdır. Deniz Kenarında Keşiş, Meşe Ormanında 
Manastır, Bulutların Üzerinde Yolculuk, Rügen 
Kayalıkları, Buz Denizi ve Hayatın Evreleri isimli 
eserleri ile ünlüdür. Bulutların Üzerinde Yolculuk 
ya da Sis Denizinde Amaçsızca Dolaşan Adam 
eseri: Almanca ismi: Der Wanderer über dem Ne-
belmeer 1818’de yapılmıştır ve bu ismiyle anılan 
eser, Almanya’nın Hamburg kentindeki Kunsthalle 
Hamburg’da sergilenmektedir. Tablonun anlamı, 
Almanca özgün ismi olan Wanderer über dem Ne-
belmeer’in nasıl yorumlanacağına göre de değiş-
mektedir. Buradaki wanderer sözcüğü, amaçsızca 
dolaşan kişi ya da doğa yürüyüşçüsü anlamlarına 
gelmektedir. İlk anlama göre resimdeki adam kay-
bolmuş olabileceği içindir ki; ikinci anlamına göre 
ise önceden belirlediği bir yere gitmekte olabilece-
ği göz önünde bulundurulmalıdır.2

Bulutların Üzerinde Yolculuk 

Caspar David Friedrich

Tarih 1818

Tür Tuval Üzerine Yağlı Boya

Boyut 98,4 x 74,8 cm (387 in x 294 in)

Kunsthalle Hamburg


