
İnsan Olmayı Gündemde Tutmak

EMIL M. Cioran, insanın her saniye insan olmasını hatırlamasının iyi bir 
şey olmadığını, kendi üzerine eğilmenin zaten kötü bir hamle iken sap-

lantılı bir işgüzarlıkla türün üzerine eğilmenin daha beter olduğunu ifade 
ederek bu durumun içe bakıştaki keyfi sefilliklere nesnel bir zemin ve fel-
sefi bir haklılık atfetmek olduğunu dile getirir. Ve ekler: “Benliğimizi ezip 
öğüttükçe, bir kaprise kurban olduğumuzu düşünmekten medet umarız; 
bütün benlikler bitmek bilmez bir geviş getirmenin merkezi hâline gelir 
gelmez, bir dolambaç üzerinden kendi durumumuzdaki mahzurları umu-
mileşmiş buluruz; kendi kazamız evren düzeyinde geçerli durum, kaide 
mertebesine erişir.”1

Yapay zekâyı dahi konuşurken önce kendimizden, insan olmamızdan 
başlamamız şüphesiz tuhaf değil. Ve fakat insan olmanın bu alandaki ye-
gâne kıstas kabul edilmesi, tüm kırılma anlarında mihenk taşının insan 
olmamız üzerinden bellenmesi, atılan her adımın insan olmaya yaklaşma-
sı ölçüsünde önemli bulunması (aynı ölçüde kaygılandırması) ve şüphesiz 
en nihayetinde, hiçbir zaman insan gibi (bilinçli) olamayacaklar çıkışıyla 
savunma hattının kırmızı çizgisinin çekilmesi... Biraz dinginleşip, içinde 
bulunduğumuz bu atmosferden uzaklaşarak haletiruhiyemize bakınca “bir 
şeyleri ıskalıyor muyuz acaba?” diye sormak çok mu yersiz olur? İnsanın 
kendisine dair bitmek tükenmez arayışının esaslı uğraklarından birisinin 
aynı zamanda kendisinin noksanlıklarını, zayıf noktalarını, kırılganlığını 
ve nihayetinde hâl-i pür-melalini göstermesi kayda değer değil midir?

1 Cioran, Emil M. (2020). Zamana Düşüş, Çev. Haldun Bayrı, İstanbul: Metis Yayınları.



***

Düşünürler, kadim zamanlardan bu yana, insanın nasıl insan olduğu-
nu anlamaya çalıştı. Kimileri bunu dilin işleyişi ve bunun dünya ile iliş-
kisi üzerinden okudu, kimileri erdemler risalesi yazdı, kimileri de insanı 
insan yapan değerlerden bahsetti. Her biri tartışmaya açık, kapanmamış 
ve kapanacak gibi de durmayan konular. Farklı dönemlerde, arayışın bir 
göstergesi olan bunca farklı cevap, bugün kendisini de sınayacak aşamaya 
gelmiş, içinden zor çıkılır bir durumla karşılaşmış görünüyor. Bu karşı-
laşma anı; insan ile insan-olmayan arasındaki ayrımı hem belirgin kılacak 
hem de müphemleştirecek bir gücü ve imkânı bünyesinde taşıyor. Nihayet, 
yetmiş ve seksenlerin heyecanlı yapay zekâ dalgası bugün çok daha karma-
şık, epeyce yol almış ve “biz”den biri olarak yeniden sahnede. 

 Sahnenin sahibi olduğunu iddia edenler ile sahnede yeniden boy gös-
terenler arasındaki bu karşılaşma, şüphesiz verimli bir temaşâya gebe. 
Pasajlar’ın bu sayısı, böylesi bir karşılaşmanın kimi nüvelerini ortaya dök-
mek niyetinde.
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