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Özet
Teknoloji tarih boyunca her zaman belirleyici bir unsur olmuştur. Buhar makinesinden günümüze gelen süreçte teknoloji birçok
dönem geçirmiştir. Günümüzde teknoloji ile insan bedenine müdahaleler artık mümkündür. Transhümanizm olarak adlandırılan
akıma göre insan bedeni teknoloji sayesinde geliştirilebilir.
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Abstract
Technology has always been a decisive factor throughout history. From the steam engine to the present day, technology has
gone through many periods. Nowadays it is possible to intervene with the human body with technology. According to the socalled Transhumanism, the human body can be improved by technology.
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Sayın Editör,
Tarih boyunca insan teknoloji ilişkisi bireysel ve toplumsal açıdan belirleyici bir ilişki
olmuştur. Bu ilişkinin önem arz etmesinin temelinde teknolojiye erişebilen, teknolojiyi
kullanabilen ve üretebilen toplumların elde ettikleri önemli avantajlar yatmaktadır. Bu durum
teknolojiye ulaşma, kullanma ve üretme anlamında dezavantajlı olanlar için büyük bir
dezavantaja dönüşmekte ve bu açıdan birçok şekilde eleştirilmektedir (Postman, 2006, s. 1331).
Teknoloji bilimsel bir tarih bakışı içerisinde ele alındığında insanlığın ve çoğu zaman
iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli gelişmeler gösterdiği görülmektedir. Geçmişte buhar
makinasının ortaya çıkması Sanayi Devrimi ile birlikte dünyayı yeniden şekillendirmişti.
Yakın geçmişimizde uzay araştırmaları dönemin siyasi yapısı ile de bağlantılı olarak büyük bir
gelişim gösterirken günümüzde yapay zeka, internet ve bilgisayar teknolojilerinin gelişme
gösterdiği söylenebilir. Tüm bu teknolojilerin gelişmesi ile birlikte insan hayatının her alanında
teknolojinin direkt bir müdahalesi söz konusu olmuştur (King, 2016).
İnternetin ortaya çıkması ile birlikte toplumda yaşanan önemli gelişmeler toplumu her
anlamda değiştirmiştir. Castells’e göre Internet ile birlikte toplum artık günümüzde sosyal,
ekonomik, kültürel ağlar ile birbirine bağlanmıştır. Bu topluma Castells “Ağ Toplumu” adını
vermektedir (Castells, 2008, s. 623). Teknoloji ile ortaya çıkan Ağ Toplumu, insan teknoloji
ilişkisi içerisinde önemli bir olgu olmak ile birlikte, Teknolojinin günümüzde aldığı form
bireylerin kişisel olarak fiziksel ve bilişsel ilerlemesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu noktada
teknoloji artık kişiye özel bireysel sorunların (sağlık, fiziksel sorunlar vb.) çözümünde
kullanılabilir. Transhümanizm olarak bilinen bu felsefe “İnsanın fiziksel ve bilişsel
yeteneklerinin artırtılarak yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen veya gereksiz görülen
yönlerinin ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve bilimden faydalanılması gerektiğini”
söylemektedir (Uğur, Güler, Hakan, & Kurubacak, 2018, s. 5).
Transhümanizm felsefesi DNA müdahalelerinden yapay organ üretmeye kadar birçok
farklı noktada insan bedenine müdahaleler gerçekleştirilerek insan hayatını ileriye taşımaya
çalışmaktadır.
Uzay Teknolojilerinden Transhümanist teknolojilere kadar adı her ne olursa olsun,
teknolojik ilerleme bireyler ve toplumları etkilemektedir. Bu etkinin ne insanlığa ne ölçüde
faydalı olduğu tartışmalı bir konu iken Transhümanizme göre Teknoloji insanlığın yaşadığı
tüm sorunlar için kesin bir çözümdür.
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Teknoloji bir olgu olarak ele alınırken insanlığı değiştirme ve dönüştürme etkileri her
daim önemli bir konu olacaktır. Geçmişte teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkileri çeşitli
alanlarda kısıtlı kalırken günümüzde insan bedenine direkt müdahaleleri de içeren bir gelişmiş
bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm DNA müdahalelerinden yapay organ üretimine geniş bir
çerçeve içerisinde yer almaktadır. Ağ Toplumundan Transhümanist bir topluma geçerken
teknoloji her alanda ve her şekilde belirleyici ana unsur olmaya devam etmektedir.
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