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Önsöz

Son yılların tartışmasız en çok tartışılan tarihçisi Yuval 
Noah Harari. Geçmişin izlerini takip ederek geleceği de ya-
zan bir tarihçi aynı zamanda.

Basit ve çok yalın bir dille yazılmış kitapları pek çok ta-
rihçinin, sosyoloğun, psikoloğun, kâşifin, arkeoloğun kısa-
ca farklı disiplinlerden çok sayıda bilim insanının görüşlerini 
içermekle birlikte yeni tezlerde ileri sürdü, sürüyor.

Harari, ilk iki kitabının alıntılardan, üçüncü kitabının ise 
ders notlarından oluştuğunu vurguluyor ve devam ediyor, 
“Sadece sorguluyor ve soru soruyorum ayrıca herhangi bir 
kristal kürem yok!”

Dünyaya yön veren iş adamları, politikacılar ve saygın bi-
lim insanları Harari’nin düşüncelerini önemsiyor.

Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens – İnsan Türünün Kısa Ta-
rihi * kitabı birden bire tüm dünyada gündem konusu olduğun-
da herkes aynı soruyu sormuştu. Kim bu yazar?

Kütüphanelere hızlı bir giriş yapan Sapiens’te, insan türü-
nün gezegene nasıl egemen olduğunu anlatmıştı Harari.

Financial Times’ın ünlü yazarı John Gray, “Harari’nin 
eseri kabul görmüş doktrinlerin karşısında duran fikirler 

* Harari, Y.V. (2015). Sapiens. (Çev. E.Genç), İstanbul: Kolektif Kitap
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ve şaşırtıcı gerçeklerle bezeli...” derken, Forbes yazarı Calum 
Chace ise “En çok satanlar listesine giren yanlış bir isim: Yu-
val Harari” başlıklı yazısında “Harari, pek çok soru sorar an-
cak çok az yanıt sunar ve neredeyse hiç ders vermez.” demişti.

2016’da yayımlanan Homo Deus - Yarının Kısa Bir Tari-
hi’nde* Harari çarpıcı öngörüleriyle geleceği ele aldı. Ve yine 
çok tartışıldı.

Harari’nin 21. Yüzyıl İçin 21 Ders** adlı kitabı beklenen et-
kiyi yapmasa da yine okunmaya değer üç kitabından sonun-
cusu.

Birçok övgünün yanı sıra Harari çok ciddi yergiler de alan 
bir yazar. Harari için bazı meslektaşları şarlatan gibi ağır tabir-
ler kullansalar bile Harari’nin başarısını göz ardı etmiyorlar. 60 
dile çevrilip 30 milyona yakın baskı yapan kitapların yazarına 
başarısız demek biraz haksızlık olur.

Yuval Noah Harari kendisini tarihçi ve filozof olarak ad-
landırıyor. Meslektaşları tarafından kıskanıldığı aşikâr. Ken-
disinin geleneksel olmayan üslubuyla sergilediği bakış açısı 
kesinlikle keşfedilmeye değer. Bu kitap, Harari’nin geçmişten 
geleceğe bakan penceresini aralıyor.

* Harari, Y.V. (2016). Homo Deus. (Çev. P. N. Taneli), İstanbul: Kolektif Kitap

** Harari, Y. V. (2018). 21. Yüzyıl İçin 21 Ders. (Çev. S. Siral), İstanbul: Kolektif 
Kitap

-8-





“Bizim en büyük problemimiz salgın 
değil, doğamızda yer alan nefret, 

açgözlülük ve cehalet.”
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Çok Büyük Birader

Geçmişe bakarak geleceği yorumlayan günümü-
zün en sıra dışı tarihçisi ve hatta düşünürü Yuval No- 
ah Harari, basit ve yalın anlatımıyla okuyucularına 
yeni ufuklar açmakla kalmadı, hayatı ve dünyayı 
farklı bir gözle algılamanın da kapılarını açtı.

Görünen o ki; 2020 insanlık tarihinin en sıra dışı 
yılı olmaya aday. Yaşam tarzımız, çalışma düzeni-
miz, beslenme alışkanlıklarımız ve eğlence biçimi-
miz pandeminin yarattığı zorlayıcı koşullar nede-
niyle değişti, değişiyor. Peki, salgından sonra bizleri 
ne bekliyor? Covid-19 imtihanı sonrası alışık oldu-
ğumuz yaşam biçimimize kaldığı yerden devam ede-
cek miyiz yoksa bambaşka bir düzene mi geçeceğiz?

“İnsanlık, bu virüsün üstesinden gelmek için yeter-
li bilimsel altyapıya ve teknolojik araca sahip. Ve ne 
olursa olsun sosyalleşmeye devam edeceğiz...”

Harari, günümüzdeki en büyük problemin sal-
gın olmadığını üstüne basa basa söylüyor. Nefret, aç-
gözlülük ve cehalet her zaman olduğu gibi yine en  
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büyük düşman. Salgının ilk dönemlerinde Çin ve 
ABD’nin karşılıklı nefret söylemleri, Avrupa’da pek 
çok ülkenin başka ülkelere ait salgınla mücadele 
ekipmanlarına el koyması, bilimsel verilerin payla-
şılmaması, Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü-
ne kızgınlığı, liste böyle uzayıp gidiyor. Sonuç olarak 
Harari, salgının üstesinden gelmek için mevcut bilgi 
ve teknolojik altyapının olduğunu söylüyor ve çatış-
ma yerine küresel bir birlikteliğe ve uzlaşmaya daha 
fazla ihtiyaç olduğunu ekliyor.

Peki, Covid-19 sonrası dünya nasıl bir yer ola-
cak? Harari, sosyalleşmenin her zamankinden daha 
yüksek seviyelere çıkacağını, insanlığın bundan vaz-
geçemeyeceğini belirtiyor. Fakat diğer bir ayrıntının 
özellikle üzerinde duruyor. Pandemi sonrası ülkeler-
de “Büyük Birader”ler (George Orwell’in 1984 adlı 
eserindeki kurgusal karakter) ortaya çıkıp, yönetim-
de totaliter rejimler egemen olur mu? Asıl sorun da 
burada başlıyor ve Harari de bu konuda endişesini 
dile getiriyor.

“Halihazırda fiziksel gözetleme sistemleri evleri-
mize, ceplerimize kadar girmiş durumda. Teknolo-
jik aletler ve bu aletler aracılığıyla kullanılan çeşitli 
programlar ve uygulamalar, dış dünyada nereye git-
tiğimizi, nelerle uğraştığımızı, kimlerle buluşup, neler 
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konuştuğumuzu, hangi filmleri izlediğimizi, en çok zi-
yaret ettiğimiz siteyi ve daha pek çok detayımızı bi-
liyor, izliyor. Bu izleme biçimi günümüzde harici bir 
şekilde gerçekleşiyor. Ancak gelecekte dahili olarak vü-
cutlarımıza deri altı gözetim sistemleri uygulanır ve 
bu sistemler bünyemizde meydana gelenleri veri ha-
linde bir ana merkeze bildirirse ne olacak? Bu tip uy-
gulamalar aracılığıyla insanlar hakkında hiçbir za-
man olmadığı kadar fazla bilgi öğrenmek mümkün 
olacak. Sıcaklığımız, kan basıncımız, beyin aktivite-
lerimiz kontrol altında olduğunda ne ile karşı karşı-
ya kalacağız?”

Bu veri sistemi “insanlık namına” kullanılırsa dün-
ya hiç olmadığı kadar ferah bir yere dönüşebilir. Siz 
hastalığınıza dikkat etmeseniz bile sağlık birimleri 
size içinizdeki çipten aktarılan bilgiler yoluyla müda-
hale edebilir. Hastalığınızı yaymanız engellenir ve er-
ken tanı ile hayatta kalabilirsiniz. Benzer örnekleri 
çoğaltmak mümkün ama bunlar çok iyimser öngö-
rüler olarak zayıf kalıyor. Harari’nin önermeleri ise 
şöyle; 

“Böylelikle daha önce hiç görülmemiş boyutta to-
taliter rejimler ortaya çıkabilir. Okuduğumu ya da te-
levizyonda izlediğimi biliyorsanız, bunlar size benim 
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sanatsal zevklerim, politik görüşlerim ya da karakte-
rim hakkında fikir verebilir. Ama bu hâlâ kısıtlanmış 
bir bilgidir. Bir de bunları yaparken vücut sıcaklığı-
mı, kan basıncımı ya da kalp ritmimi bildiğinizi düşü-
nün. Artık her saniye ne hissettiğimi bilebilirsiniz. Bu 
da distopik totaliter rejimlerin yaratılmasını kolaylık-
la sağlayabilir.”

Özetle, televizyonda halka sesleniş konuşması 
yapan Kim Jung Un’a sinirlenen bir Kuzey Kore va-
tandaşının anlık fiziksel durumunun bilgi depolama 
merkezine ulaştığını ve sonrasında gelişen olayları 
hayal edin. Yandı gülüm keten helva! Peki, siz deri 
altı gözetim sisteminiz olmasını ister misiniz?
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“Tepeye o kadar büyük bir hızla 
çıktık ki, ekosistemin gerekli 
ayarlamayı yapacak zamanı 

olamadı...”


