
İnsansı türlerde ve insanlarda bir
nesneyi elle tutup kavrama yeteneği, el
başparmaklarının sonradan diğer dört
parmağın karşısına evrimleşmesiyle
gelişmiştir. Bunun neticesinde,

insanoğlunun kendi bedeni dışında ilk kez verimli
bir şekilde diğer nesneleri kullanması ve
sonrasında aletler yapıp avlanması mümkün olmuş,
bu sayede de et gibi yiyecekleri daha fazla
tüketmesi ve daha büyük beyinlere sahip olmasını
tetiklediğine dair bilimsel veriler vardır.

Bu evrimleşme, 70 bin yıl önce gerçekleştiği
düşünülen Bilişsel Devrime gelene kadar insanın,
öteki nesneleri kullanma ve dolayısıyla diğer
canlılar içinde kendi lehine fark yaratmanın yolunu
açan bir gelişme olarak da
görülmektedir.

Bu, atalarımızın alet
yapma ve teknoloji geliştirme
miladı olarak da okunabilir.

İnsanlık macerası, basit el
aletlerinin icat edilmesi ve
kullanılmasıyla devam
ederken, modern tarihle
birlikte “Complex
Technologies “ diye
adlandırılan karmaşık makine
ve teknolojilerin geliştirilmeye başlanması ile ileri bir
aşamaya taşınmıştır.

20. yüzyılın sonunda internetin kullanıma
girmesi ve 21. Yüzyıl ile birlikte ivmenin üstel
gelişme göstererek devam etmesiyle artık
bambaşka teknolojik ve yeni yaşam kavramlarıyla
tanışmış olduk. Örneğin son yıllarda dijital yaşamın
teknik yönünü temsil eden Yapay Zekâ, Metaverse,
Nano Teknoloji, Quantum Bilgisayarlar, 3D
Yazıcılar, Bulut Teknolojisi ve Nesnelerin İnterneti
bunlardan sadece birkaçı.

Bu teknolojik gelişmelere eş zamanlı olarak
geleneksel finans sisteminin temellerini sarsan
“Bitcoin” ve benzeri kripto paralar da kullanıma
çıktı.

Ayrıca bir kere girilecek datanın
değiştirilemeyeceği ve daima korunacağı

“Blockchain” sistemi,
dünyanın ortak noteri olma
görevini üstlenmeye doğru
emin adımlarla yol alırken,
bununla entegre olarak,
temelleri çoktan atılmış ve
belli ölçülerde vatandaş
kabulü de yapan “Bitnation”
ile yeni dijital devletlerin doğuşuna tanıklık
etmekteyiz.

Biyoteknoloji alanında ise yine bu gelişmelere
paralel olarak önemli ilerlemeler var;

Örneğin; gen teknolojisinde Nobel Kimya ödülü
alan ve insanlığın kendi genetik koduna ilk kez
müdahale edebileceği CRISPR gen değiştirme

teknolojisi sayesinde artık
kalıtım yoluyla gelecek
nesillere de aktarılabilecek
genetik değişimleri yapabilir
duruma geldik. “CRISPR
Makası” gen dizilimimizde
kusurlu herhangi bir bölgeyi
keserek yerine sağlıklı
genleri eklememize
yarayan bir teknolojidir.

Yine Elon Musk’ın sahibi
olduğu nöro teknoloji şirketi

Neuralink, insan beynine çip takmak için son
hazırlıklarını yaparken, geçen sene, bu çalışmadaki
en çarpıcı deneyini yapmış oldu: Beyninin içine
ameliyat ile 2048 adet elektrot takılan bir maymun,
Bluetooth ile aktif edilen çipi sayesinde ve sadece
beyin sinyalleri kullanarak bilgisayar oyunu Pong
oynadı. Bu örneğin bize en yalın haliyle
anlattığı gerçek şuydu; gelecekte
akıllı olmanın yolu kalıtımsal
biyolojik
özelliklerimizden
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çok teknolojik implantların bize sağladığı imkânlarla
olacaktır.

Ve tabii olarak her yeniçağın kendine has yaşam
biçimini ifade eden ve sistemin felsefesini
kurgulayan bir ideolojisinin olması kaçınılmazdır. Bu
yeni dönemin felsefesini kurgulayan ideoloji ise
Transhümanizm1 olacak gibi duruyor.

Yukarda özetlediğimiz bütün bu gelişmelerin bize
anlattığı şey, kuşkusuz yerleşik tüm kuralların yerini
yenilerine bıraktığı bir Paradigma Değişimi2
yaşandığı gerçeğidir.

Yazıya böyle geniş bir giriş yaptıktan sonra,
bütün bu büyük gelişmeleri ve değişimi yaşanacak
büyük teknolojik devrim olan “Tekilliğin” sadece
öncüsü ve 2045 yılında varacağımız “Alice Harikalar
Diyarında” benzeri, bir yaşamın fragmanı olarak
değerlendiren bir dâhiden bahsetmek ve onun
şaheser olan kitabını bir yazı dizisi halinde derlemek
istiyorum.

Ray Kurzweil mucit, fütürist, teknoloji
kehanetçisi ve “Google’ın Dâhi Çocuğu”
olarak ün yapmıştır. Kurzweil, 2005
yılında “The Singularity İs Near” adlı bir
kitap yazdı ve kitap “İnsanlık 2.0” ismiyle
Türkçeye de çevrildi. Kitabın Türkçedeki
isim tercihi de son derece yerinde
olmuş. Zira “İnsanlık 2.0” ismi bize şu
anda yaşadığımız doğal biyolojik
yaşamın insanlık ailesinin “1.0”
versiyonu olduğunu ve bundan sonra
yaşanacak olanların ise insanlığın
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin de yardımıyla
adeta yeni bir versiyon yüklenerek “İnsanlık 2.0”
aşamasına geçeceğini ikna edici verilerle ortaya
koyuyor. Kurzweil, doğuştan gelen biyolojik
özelliklerin son derece kırılgan ve insan yaşamında
kısıtlamalar meydana getirdiğini ifade etmeyi de
ihmal etmiyor.

Fakat kitabın esas üstünde durduğu Singularity
“Tekillik” kavramı bizimde yazı dizimizin ana fikrini
oluşturacaktır. Kurzweil bu konuda şöyle yazıyor;
Teknolojik gelişim biyolojik evrimin bir devamıdır.
Biyolojik evrim milyonlarca yıl içinde ağır aksak yol

alırken, teknolojik gelişim ya da evrim ise
çok daha hızlı gelişim

göstermektedir.
Biyolojinin bu

yavaş evrimi
ile

teknolojinin hızlı evrimini karşılaştırdığımızda
biyolojik evrimin artık yerini teknolojik ve
biyoteknolojik evrime bırakacağını söylüyor ve
Singularity “Tekillik” kavramını şu şekilde tanımlıyor:

“Teknolojik değişim hızının, insan yaşamını geri
dönülmez bir biçimde dönüştürecek kadar yüksek

olacağı, değişimin etkilerinin de bir o
kadar derinleşeceği, geleceğe ait bir
dönemdir. Ütopik de distopik de
olmadığı halde bu evre, iş
modellerimizden insanın yaşam
döngüsüne, hatta ölüme kadar,
yaşamımızı anlamlı kılmak için bel
bağladığımız kavramları
dönüştürecektir. Tekilliği kavramak,
geçmişimize verdiğimiz anlama ve
gelecekte bizi beklediğini
düşündüğümüz sonuçlara bakışımızı
değiştirecektir. Tekilliği gerçekten,

içselleştirerek anlamak, kişinin genel olarak yaşama
bakışını, özelde ise kendi yaşamını değiştirir.”

Not: Gelecek yazıda Kurzweil’in 6 evre olarak
tanımladığı yaşam evrelerini ve bizim şu anda yer
aldığımız evreyi ve gelişimi ele alacağım.

1 Transhümanizm “geciş insanı” demektir.
Teknolojik tüm buluşlar ve bilimsel gelişmelerin
insan hizmetine sunularak Post-insan (insan üstü)
olmaya doğru aşılması gereken bir merhaledir.

Wikipedia tanımı: Transhümanizm, insanın
fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin artırılması,
yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen veya
gereksiz görülen yönlerinin ortadan kaldırılması
amacıyla teknoloji ve bilimden faydalanılması
gerektiğini öne süren uluslararası bir entelektüel ve
kültürel harekettir.

2 Paradigma Değişimi, herhangi bir alanda
yerleşik tüm kurallar ve uygulamaların, içinde
bulunulan çağa uygun kavrayış, bakış açıları ve
anlayışlarla kökten bir değişime uğraması
durumudur. Yaşanılan bu kökten değişim sonrası,

yeni bir anlayış ve kavrayış biçimi olan farklı bir
değerler dizisi doğar.
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