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ÖZET
Transhümanizm; terim olarak ilk kez 1957’de J. Huxley tarafında kullanılan bir kavram
olmakla birlikte düşünce yapısı itibariyle yeni bir fikir değildir. Transhümanist düşünce, mevcut
insanın eksik, kusurlu ve ilkel kaldığını düşünmektedir. İlkel kalan insanın evrimini tamamlanması sürecinin teknolojiyi de kullanarak hızlandırılması gerektiği ifade edilmektedir. Transhümanistlerin tasavvur ettikleri insan, mevcut insandan daha sağlıklı, daha üstün yetilere sahip
ölümsüz bir varlıktır. Transhümanizm ile LGBT arasında, nüfus artışına çözüm olarak cinsiyetin aşılması ve cinsiyetsizleştirme amaçlarından ötürü bir ilişki kurulmaktadır. Çalışmamızda
transhümanizm, LGBT ve ikisi arasındaki ilişki incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Transhümanizm, LGBT, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Posthuman, Humanoid

GİRİŞ
Transhümanizm; kusurlu ve ilkel olduğunu düşündüğü insanın, teknolojiden de faydalanarak evrimsel sürecini tamamlaması ve daha üstün yetilere sahip, daha sağlıklı, daha zeki,
ölümsüz bir insana ulaşılması gerektiğini ifade etmektedir. Transhümanistlerin tasavvur ettikleri insan, hastalanmayan, yaşlanmayan, uzun ömürlü ve nihai olarak ölümsüz bir yapıdadır.
Tasavvur edilen bu insana geçiş sürecinin teknoloji ile hızlandırılması gerektiği düşünülmektedir.
Transhümanizm, disiplinler arası bir fikir akımıdır. Genetik, robotik, elektronik, nörobiyoloji, yapay zekâ gibi alanlarda transhümanizm doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Yapay organlar ve yapay zekâ uygulamaları, transhümanizm sürecinin parçalarıdır. Ölümsüzlüğe
ulaşmak isteyen transhümanistler, insan bilincinin makinelere aktarılmasını ve böylelikle insan
bedeninin aşılmasını amaçlamaktadır.
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LGBT, eşcinsel bireylerin haklarını korumak amacıyla oluşturulmuş bir hareket olarak
tanımlanmaktadır. İlerleyen süreçte ise küresel olarak desteklenen ve eşcinsel bireylerin haklarını kendine kalkan olarak kullanan bir projeye evrilmiştir. LGBT konusu açıklanırken “toplumsal cinsiyet” kavramı ve “queer teori”den de bahsedilmesi gerektiği için makalede bu iki
kavrama da yer verilmiştir.
Transhümanizm ve LGBT arasında, transhümanizm sürecinde ortaya çıkacak nüfus ve
işsizlik sorununa bir çözüm olarak LGBT projesinin desteklenmesinden veya LGBT ve transhümanizmin ortak amaçları olduğundan hareketle bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.
Makalede ilk olarak transhümanizm; tarihi, amacı, edebi eserlere konu olması bakımından incelenecek, ardından LGBT’nin neliği, tarihi ve toplumsal cinsiyet ile queer teori
mevzu edilerek LGBT ile transhümanizm arasındaki ilişkilerden bahsedilecektir.
A) TRANSHÜMANİZM
Kısaca “insanın, zihinsel ve fizyolojik olarak geliştirilmesi süreci”2 şeklinde tanımlanan
tanshümanizm, insanın gelişen teknoloji karşısında ilkel kaldığını ve ilkel kalan bu insanın artık
aşılması gerektiğini düşünmektedir. Evrimin kontrol edilebilir olduğunu düşünen transhümanistler, insanın kendi evrimine müdahale edebileceğini söylemektedir.3 Transhümanizm, insanın evrimleşme sürecinin bilim ve teknoloji vasıtasıyla hızlandırılmasını öngörmektedir.4
Transhümanistler, öncelikle insan ömrünün uzatılması gerektiğini, daha sonraki süreçte ise
ölümsüzlüğün bulunması gerektiğini düşünmektedirler.5
Transhümanizm, esasen antroposantrik düşüncenin tezahürüdür. İnsanı her şeyin merkezine koyan antroposantrizm, evrendeki her şeyin ya insan için ya da insana hizmet etmek için
var olduğunu söylemektedir. Bu düşünce insanları, kendilerini her şeyin merkezine koyarak
ölümsüzlüğü bulma gibi yollarla daha üstün yetilere sahip olmaya, bir nevi tanrılaşmaya sevk
etmektedir.6
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Transhümanizm, disiplinler arası bir düşünce akımıdır.7 Bu sebeple birçok dalda transhümanizm doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Sadece felsefe ya da sosyal bilimler değil,
yapay zekâ çalışmaları, sibernetik, biyoteknoloji, nörobiyoloji gibi alanlarda da transhümanizm
ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Transhümanizmi terim olarak ilk kez 1957 yılında Julian
Huxley kullanmıştır.8 Transhümanizmin ilk temsilcileri; J. Huxley, J.B.S Haldane ve J.D Bernal’dır. H. Moravec, F.M Esfandiary, E. Drexler, R. Kurzweil, N. Bostrom ve R. Minsky son
temsilcileri olarak kabul edilmektedir.9
a) Transhümanizmin Tarihsel Kökenleri
Transhümümanizmin geçmişi hakkında farklı görüşler öne sürülmektedir. Kimileri
transhümanizmin geçmişini Hz. Âdem’den itibaren ölümsüzlük isteği ile başlatırken, kimileri
Eski Yunan’a dayandırmaktadır, kimi yazarlar10 ise transhümanizmin geçmişini bilinen en eski
yazılı eser olan Gılgamış destanına dayandırmaktadır. Esasen transhümanizmi nihai olarak
ölümsüzlüğü arzu eden bir düşünce olarak görürsek, kökenini Hz. Âdem’e kadar götürebiliriz.
Zira Hz. Âdem’i de şeytan ölümsüzlük ile aldatmıştı.11 Transhümanizmin altında yatan ana
sebep olan ölümsüzlük isteği, insanlık kadar eskidir denilebilir.
Transhümanizmin tarihi; Roma efsanelerine, Eski Yunan’daki tanrı ve yarı-tanrı insanlar gibi mistik ve kültürel anlayışlara dayanmaktadır. Transhümanizm, hümanizmden posthümanizme geçiş aşaması olarak adlandırılmaktadır.12 Hümanizmden itibaren antroposantrizm13
insanların temel görüşlerinden biri haline gelmiştir. Antroposantrizmin etkisinde olan insanlar
kendilerini tabiatın merkezine koymaktadırlar ve daima ölümsüzlüğü bulmak, daha üstün yetilere sahip olmak için çalışmalar yapmaktadırlar.14 Hümanizm, teknolojinin araçları ile radikal-
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Talha Kavas, 10 Maddede Transhümanizm, https://10layn.com/10-maddede-transhumanizm/,
Anke Iman Bouzenita, En Tehlikeli Fikir? Transhümanizm Üzerine İslami Müzakereler, çev. Nursena Çetingül, Handenur Koldaş, Darülfünun İlahiyat 29/2 (Aralık, 2018), 3.
Ahmet Dağ, İnsansız Dünya Transhümanizm, s. 17. İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020.
Ayrıntılı bilgi için bkz: Ahmet Okkol, Transhümanizm Nedir? Transhümanist Felsefe.
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Talha Kavas, 10 Maddede Transhümanizm.
İnsanmerkezcilik anlamına gelmektedir.
Antroposantrizm, insanı her şeyin merkezine koyar. Evrendeki her şeyin ya insan için ya da insana hizmet
etmek için var olduğunu söyler.
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leştirilmiş ve transhümanizm sürecine girilmiştir. Hümanizmde insanın, doğa ve Tanrı karşısındaki konumunu değiştirme amacı; transhümanizmde ise insanın doğasını değiştirme, insanın
Tanrı ve doğa ile olan bağını koparma amacı vardır.15
Transhümanizm, esasen Batı düşüncesinin kaçınılmaz sonucudur. Batı, Hz. İsa’yı tanrılaştırmadan önce de insan suretli tanrılara tapmaktaydı. İnsan suretli tanrılardan gerçek insana
tapmayı kabullenmesi, Hz. İsa’yı Ruhu’l Kuds olarak benimsemesi, Batıyı zaruri olarak hümanizme götürmüştür. Batı, hümanizm ile birlikte kiliseye tepki olarak sadece Hz. İsa’yı değil,
bireyi yeniden tanrılaştırmıştır. Batının sahip olduğu bu seküler-laik düşünce yapısı transhümanizme ve posthümanizme kapı açmıştır. Transhümanizm süreci Batı uygarlığının devamıdır.
Batılılar tecrübelerinin devamını sağlamaktadırlar.16 Batı düşüncesinin, daha ilk çağda çok tanrıcılık ile kendisini transhümanizm sürecine mahkûm ettiğini söyleyebiliriz.
Transhümanizmin teorik ve pratik kökleri 19. ve 20. yüzyıllara dayanmaktadır ve teorik
altyapısını Darwin ve Freud gibi bilim insanları, pratik altyapısını ise sanayileşme ve teknolojikleşme gibi uygulamalar oluşturmaktadır.17 Transhümanizm; mekanik düşünce (17. yüzyıl),
sanayileşme (19. yüzyıl), yüksek teknoloji (20. yüzyıl, high tech) ve Siber Teknoloji (21. yüzyıl) süreçlerinin ürünü olarak görülmektedir.18
b) Transhümanizmin Amacı
Transhümanizm, öncelikli olarak insan ömrünü uzatma, sonraki süreçte ise nihai olarak
ölümsüzlüğü meydana getirme amacı taşımaktadır.19 Amerikalı gazeteci, girişimci ve transhümanist Zoltan Istvan “yaşlanma, tedavi edilebilen bir hastalıktır” demektedir.20 Transhümanistlere göre hastalıkların ortadan kaldırılması, insan zekâsının yükseltilmesi, insan bedeninin
aşılması gerekmektedir.
Transhümanizm; teknoloji ve yapay zekâlar karşısında insan 1.0’ın ilkel kalacağı ve gelişen teknoloji ile birlikte daha üstün yetilere sahip insan 2.0’ın mümkün olacağını ifade etmektedir. Transhümanistler, insan 2.0’a yani posthuman’a geçişte ara form olarak öngördükleri
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Ahmet Dağ, İnsansız Dünya Transhümanizm, s. 17.
Ahmet Dağ, Makineleşmeden Sibernetiğe Transhümanizm Nedir?
Ahmet Dağ, İnsansız Dünya Transhümanizm, 17.
Ahmet Dağ, İnsansız Dünya Transhümanizm, 17. ve Dağ, Makineleşmeden Sibernetiğe Transhümanizm Nedir?
Ahmet Dağ, Makineleşmeden Sibernetiğe Transhümanizm Nedir?
Bouzenita, En Tehlikeli Fikir? Transhümanizm Üzerine İslami Müzakereler, 1.
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transhumanın, insan 1.0’dan daha zeki, daha sağlıklı, daha uzun ömürlü, daha duyarlı olacağını
düşünmektedirler.21
Transhümanizmin üç temel hedefi olduğu söylenmektedir, bunlar; insanüstü yaşam süresi, insanüstü zekâ, insanüstü sağlık kalitesi. Buradan hareketle transhümanizmin, insanın aşılması gerektiğini düşündüğünü rahatlıkla söyleyebilmekteyiz. Transhümanizm, insan kapasitesinin biyolojik ve genetik yöntemlerin yanında ağırlıklı ve asıl olarak teknoloji ile yükseltilmesi
ve aşılması gerektiğini düşünmektedir.22 Transhümanistlerin, insanın aşılması gerektiğini ve şu
anki insanın yetersiz ve kusurlu (hastalanan, yaşlanan, ölümlü bir yapıya sahip) olduğunu düşünmelerinin temel sebebinin de evrimci, agnostik ve ateist düşünce yapısına sahip olmaları
olduğu ifade edilmektedir.23
Transhümanistleri motive eden, onları tetikleyen unsurlar; insanın yetersiz olduğu düşüncesi, Darwin evrimciliği, bilim ve teknolojinin yüksek düzeyde gelişmiş olmasının bir
imkân olarak kullanılabileceği düşüncesidir. Transhümanizm, süper insana geçiş aşaması olan
transhumanı yani geçiş insanını inşa etmek amacıyla hareket etmektedir. Bu geçiş insanı ve
sonraki süreçte var olacağı düşünülen süper insan (posthuman) ise hastalıklardan, yaşlanmadan,
ölümden arındırılmış bir insan olacaktır.24
Transhümanizm; yapay zekâ, siber teknoloji, biyoteknoloji, nörobiyoloji, genetik, elektronik gibi alanlarda yapılan çalışmalar ile şu an eksik ve kusurlu olduğu düşünülen insanın
dönüştürüleceğine inanmaktadır.25 Yapay zekâ, transhümanizmin bir parçası olarak görülmektedir.26 Bu noktada kendi kendine işlemler yapabilen cihazlar, gerekli veriler yüklendikten
sonra kendi başına hareket edebilen ve komutları yerine getirebilen robotlar, akıllı evler, akıllı
şehirler transhümanizm sürecinin bir parçası olarak düşünülmektedir.
İnsandan ayırt edilemeyen, duygularını ifade edebilen ve karşıdakinin duygularını anlayabilen, analiz yapabilen ve hatta düşünme kabiliyetine sahip, darbelerden etkilenmeyen, dayanıklı robotların üretilmesinin de transhümanizm sürecinde değerlendirilmesi gereken bir
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Ahmet Dağ, Transhümanizm İnsanı Aşarak Nasıl İnsan Kalacağımızı Açıklayamıyor, http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/transhumanizm/1216.pdf.
Max More, Transhümanizm ve İnsanlığın Yeni Çağı.
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konu olduğu kanaatindeyiz. Hong Kong merkezli insansı robotlar üreten Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmiş ve Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen robot Sophia bu
düşüncemizi desteklemektedir.27 İnsan formuna en yakın tarzda robotlar üretilmesinin altında
yatan düşünce, eksik ve kusurlu olduğu düşünülen insanın aşılması gerektiğidir. İnsan gibi ancak insandan daha üstün yetilere sahip, hastalanmayan, daha dayanıklı ve ölümsüz…
İnsana yakın formda üretilen bu robotlara humanoid ya da insansı robot denilmektedir.
Humanoide örnek olarak insansı robot Sophia, Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas28 örnek olarak gösterilmektedir. Humanoidlerin yanında bir diğer bahsedilmesi gereken konu ise
cyborglardır. Cyborg, sibernetik organizmanın kısaltmasıdır ve yarı insan yarı robot varlıklar
olarak ifade edilmektedir.29 Yani insanın bacaklarının, daha güçlü bir formda ve robotik bir
yapıda olması; gözlerinin, çözünürlüğü daha yüksek ve daha net görebilen bir kamera formunda
olması gibi düşünülebilir.
Transhümanizm; insanın gerçek kapasitesini sergilemesinin önünde en büyük engelin
insan bedeni olduğunu düşünmektedir. Bu yüzden insan bedeninin geliştirilmesi ve aşılması
gerektiğini savunmaktadır. Bunun için de insan bilincinin makinelere aktarılması gerektiği
ifade edilmektedir. İnsan bilinci, robotik uzuvlar vasıtasıyla kısmen makinelere aktarılabilmektedir. Sinir uçlarında iletişim sağlanması ile kolu veya bacağı olmayan insanların robotik kol ve
bacaklarını hareket ettirebilmeleri bu konuda örnek teşkil etmektedir.30 Cyborglar yani yarı insan yarı robot formunda olan yapı da bu düşüncenin tezahürüdür. İnsan bedeninin, insanın gerçek kapasitesini sergilemesine izin vermediği düşünüldüğü için insan zihninin tamamen makinelere aktarılması gerektiği savunulmaktadır.31 Bu şekilde insan, kendisine engel olan bedeninden tamamen kurtulmuş, özgür, kapasitesini tam manasıyla sergileyebilecek hale gelmiş olacaktır.
İnsan zihninin, bilincinin tamamen bir makineye aktarılması ile humanoidlerin üretilmesi ve geliştirilmesi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. İnsan görünümüne en yakın
formda fakat insandan daha üstün yetilere sahip olan, hastalanmayan, ölmeyen bir humanoide
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Dünyanın İlk Robot Vatandaşı Suudi Arabistanlı, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41780346.
Humanoid ve Yapay Zekâdan Neden Bu Kadar Korkuyoruz, https://www.ntv.com.tr/yazarlar/ilker-kocas/humanoid-ve-yapay-zekadan-neden-bu-kadar-korkuyoruz,lO89J11uC06K5mO7Y8rL5w.
İnsan ile Makinenin Birleşimi: Cyborg, https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/insan-ile-makineninbirlesimi-cyborg-421670.html.
Söz konusu teknolojinin engelli vatandaşlarımız için büyük bir nimet olacağı düşünülmektedir ki haklı bir
düşünce olduğu kanaatindeyiz. Bu hususta bu teknolojinin kullanım amacına ve nihai olarak ulaşılmak istenen
hedefe göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ahmet Okkol, Transhümanizm Nedir? Transhümanist Felsefe.

6

insan bilincinin tamamen aktarılması ile eksik ve kusurlu mevcut insandan daha üstün bir insan
formunun oluşacağı düşünülmektedir.
Bilinç aktarımı noktasında değinilmesi gereken önemli bir husus Elon Musk’ın Neuralink çalışmalarıdır. Neuralink çalışmaları ile beyinde gerçekleşmesi istenen eylemlere ilişkin
sinyallerin algılanıp analiz edilmesini ve bu sinyallerin iletilmesini sağlayan bilgisayar tabanlı
sistemler olan beyin-bilgisayar arayüzü geliştirilmektedir. Beyin-bilgisayar arayüzleri, beyin
içerisine yerleştirilen çip ile ya da kafa derisine yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile insan beynindeki sinyalleri alıp yorumlamakta ve komutları gerçekleştirmektedir. Bu sayede beynin internete bağlı her cihazı kontrol edebilecek bir güce erişmesine imkân sağlamaktadır. Teknolojinin vücutla içselleştirilerek insanın radikal olarak güçlendirilmesi ve potansiyelinin mümkün
olanın ötesine taşınması gerektiğini savunan transhümanizmin,32 “neuralink” çalışmalarından
da faydalanabileceğini söyleyebiliriz.
İnsan beyninin dijital ortama aktarılması noktasında geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking’in bilgisayarı da örnek teşkil etmektedir. Hawking, göz hareketleri ile yazı yazıyor ve bilgisayarı da bu yazıyı ses olarak dışa aktarıyordu. Elon Musk’ın
neuralink çalışması ile birlikte Hawking’in başkaca bir şey yapmasına gerek kalmadan düşündüğü konuşmalar, diğer insanlar tarafından direkt olarak beyninden okunabilecektir.33
Hastalıkların, insan bedeninin, ölümün aşılması gerektiği düşüncesinde olan transhümanizm açısından bilinç aktarımı, ölümsüzlük fikrinin güçlenmesine sebep olacaktır. Bilinç aktarımının yanında hastalıkların tedavi edilmesinde de yeni tedavi yöntemleri kullanılması, nano
teknoloji ile hasarlı dokuların tedavi edilmesi, 3D yazıcılar ile biyolojik ya da tamamen yapay
organlar üretilerek hastalıklı olan doku ve organların yenileri ile değiştirilmesi ve bu sayede
ömrün uzatılması geleceğe yönelik tahminler olarak ortaya konmaktadır.34
c) Edebi Eserlerde Transhümanizm
Transhümanizm, birçok roman ve sinema filminde işlenmiştir.35 Transhümanizm konusunun işlendiği filmler genellikle bilim kurgu filmleri, romanlar ise bilim kurgu romanları olarak adlandırılmaktadır. Edebi eserlerde transhümanizmin etkisinin de ötesinde “transhümanist
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Ahmet Dağ, Yaratılışa Müdahale ve Yeni Bir Evrimci Neo-Darwinist Bir Yaklaşım Olarak Transhümanizm.
Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi-/27 (2019), 155.
Süper İnsana Giden Yol: Neuralink, https://www.just-work.com/blog/super-insana-giden-yol-neuralink/,
Max More, Transhümanizm ve İnsanlığın Yeni Çağı.
Ayrıntılı bilgi için bkz: Ahmet Dağ, “Sinema ve Romanda Transhümanizm: ‘Blade Runner’ Filmi ve ‘Neuromancer’ Roman Örneği”, Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi -/11 (Nisan 2018), 89-98.
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sanat” adında bir alanın ortaya çıktığı ifade edilmektedir.36 Sinema filmlerinde ve romanlarda
transhümanizmin amacı, bu amacın imkân dâhilinde olup olmadığı, transhümanizmin sorunları
ve transhümanizme yönelik eleştiriler işlenmektedir.37
Ahmet Dağ, transhümanizmin filmlere konu olmasını iki nedene bağlamaktadır. İlk olarak bu tarz filmler ile transhümanist sürece insanlar ikna edilmeye çalışılmakta, bu sürece hazırlıklı olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. İkinci neden ise bir propaganda yapılmaktadır.
Bu sürecin engellenemeyeceği, sürece karışı koyabilecek gücün bulunmadığı propagandası yapılmaktadır.38
2014 yapımı “The Signal” filmi transhümanizmi konu edinen filmlere bir örnektir.
Filmde insan bedenine üst teknoloji ayaklar takılmakta ve yürüyemeyen bir insan yüksek hızlarda koşabilmektedir. Fakat koşabilmesi için kendisine yabancı olan ayaklara kendi bilinci ile
hükmedebilmesi gerekmekte, bunun için de bir irade sergilemesi ve istekli olması gerekmektedir.39 Marvel’in süper kahramanları, Tranformers filmlerindeki robotlar transhümanizm hayalini yansıtmaktadır. Ex Machina, I Robot, Transendence, Matrix, Automata gibi filmler transhümaizmin imkân dâhilinde olup olmadığının ve gerçekleşebilecek tehlikelerin gösterilmesi
açısından mühimdir.40 Transhümanizmin ilk roman örneği ise Mary Shelley’in “Frankenstein
veya Modern Prometheus-1818” romanıdır.41 W. Gibson’ın “Neuromancer” romanı da transhümanizmi konu alan bir eserdir.42
B) LGBT
L: (Lezbiyen) Kadın kadına cinsel ilişki kurma.
G: (Gay) Erkek erkeğe cinsel ilişki kurma.
B: (Biseksüel) Bir cinsin her iki cinsle, karışık ya da toplu cinsel ilişki kurması.
T: Bir cinsin diğer cinsiyete geçmesi ve kendi biyolojik cinsi ile cinsel ilişki.

36

37
38
39
40
41

42

Ahmet Dağ, “Sinema ve Romanda Transhümanizm: ‘Blade Runner’ Filmi ve ‘Neuromancer’ Roman Örneği”,
93.
Talha Kavas, 10 Maddede Transhümanizm.
Ahmet Dağ, Makineleşmeden Sibernetiğe Transhümanizm Nedir?
Ahmet Okkol, Transhümanizm Nedir? Transhümanist Felsefe.
Ahmet Okkol, Transhümanizm Nedir? Transhümanist Felsefe.
Ahmet Dağ, “Sinema ve Romanda Transhümanizm: ‘Blade Runner’ Filmi ve ‘Neuromancer’ Roman Örneği”,
93.
Ahmet Dağ, “Sinema ve Romanda Transhümanizm: ‘Blade Runner’ Filmi ve ‘Neuromancer’ Roman Örneği”,
97.

8

LGBT hareketinin, toplumların cinsiyete ve/veya cinsel yönelime karşı uyguladığı politikaları değiştirmek için insan hakları temelinde eşitlik, özgürlük ve adalet talepleri etrafında
ortaya çıktığı ifade edilmektedir.43 İlk olarak LGB (Lezbiyen, Gay, Biseksüel) olarak ortaya
çıkan harekete sonrasında T (Trans) eklenmiştir. Ardından bazı kesimler İ harfini (İnterseks)44
eklemişlerdir. Daha sonra ise Q harfi (Questioning)45 eklenmiştir. Son olarak ise kısaltmanın
sonuna “+” işareti eklenmiştir. Bunun anlamı ise yeni tanımlanacak olan cinsel kimliklerdir.46
Nihai olarak ise günümüzde çoğunlukla LGBT, LGBTQ+ veya LGBTİQ+ şeklinde yazılmaktadır.
Öncelikle LGBT bireyler ve onların haklarının korunması ile LGBT aktivizminin birbirinden farklı şeyler olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. LGBT bireyler, yukarıda sayılan fiilleri işleyenlerdir. Her toplumda LGBT bireyler olmuştur. İnsanların, bu tür cinsel yönelimleri
tercih etmelerinde genetik ve çevresel faktörler birlikte rol oynamıştır. Bu noktada çevresel
faktörlerin otokontrol altında tutulmasının, LGBT birey sayısının da az olmasını sağladığı ifade
edilmektedir. LGBT aktivizmi ise LGBT bireyleri ve onların haklarını kendilerine kalkan yaparak herkesi LGBT birey ya da LGBT sempatizanı yapma girişimi olarak tanımlanmaktadır.
LGBT aktivizmi LGBT birey sayısını çoğaltmak ve onları ön plana sürerek toplumsal düzeni
bozmak, toplumsal değerleri yok saymak ve yozlaştırmak, ülkeleri kültürel olarak işgal etme
eğilimde olan bir harekettir.47 LGBT aktivizmi, LGBT bireylerin hayatlarını yaşamaları ile yetinmeyip bu hayatı topluma dayatmaktadır.48 Emir Kaya LGBT aktivizmini “hak ve özgürlük
arayışı ambalajında gerçekleştirilen bir işgal hareketi”49 olarak tanımlamaktadır.
LGBT; insanı, cinsel kimliğe ve bedene indirgemektedir. Haz temelli bir yaklaşım ile
cinselliği sınırsızlaştırarak kutsallık algısını bozmaktadır. LGBT, kadın erkek ayrımını ortadan
kaldırmaktadır. LGBT aktivizmi, LGBT bireylerin haklarını kendilerine kalkan yaparak, insan
hakları ve demokrasi gibi kavramların arkasına gizlenerek yenidünya düzenine uygun insan
43

44

45

46
47
48
49

Çağlar Özbek, Ayrımcılıkla Mücadelenin Kamusallığı: LGBT, Hareket ve Örgütlülük, Toplum ve Demokrasi
11/24 (Temmuz-Aralık 2017), 143.
İnterseks, doğuştan gelen ve fiziksel bir özelliktir. Diğer cinsel yönelimler gibi psikolojik kökenli değildir.
İnterseksin de bu hareket kapsamına dahil edilmesindeki amacın kitleyi genişletmek olduğu ifade edilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için bkz: Emir Kaya, LGBT Aktivizmi Yasaklanmalıdır, https://emirkaya.net/lgbt-aktivizmi-yasaklanmalidir/.
Questioning; kararsız, cinsel kimliğini sorgulayan anlamına gelmektedir. Q/Queer, özellikle kullanımda cinsel
kimliğin sorgulanmasının da ötesinde, hiçbir cinsel kimliği kabullenmeyen, tüm cinsel kimlikleri reddeden bir
anlam taşımaktadır.
Emir Kaya, LGBT Aktivizmi Yasaklanmalıdır,
Emir Kaya, LGBT Aktivizmi Yasaklanmalıdır.
Emir Kaya, LGBT Aktivistlerine Cevap, https://emirkaya.net/lgbt-aktivistlerine-cevap/.
Emir Kaya, LGBT Aktivizmi Yasaklanmalıdır.
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tipinin oluşturulmasına hizmet eden bir projedir. Bu noktada kutsalı olmayan, kendisini cinsellik üzerinden tanımlayan, kültürel ve dini değerleri yok sayan, kadın erkek ayrımını kabul etmeyerek kişinin kendi cinsiyetini kendisinin belirleyebileceğini iddia eden ve her türlü cinsel
eğilime sahip olabileceğini savunan bir insan tipinin inşasından söz edildiği kanaatindeyiz.
LGBT aktivizmi, kişilerin özel hayatına ilişkin tercihlerinin toplumun her kesimine baskı ile
kabul ettirilmesini ve bu tercihleri toplum içerisinde yayarak normalleştirmesini hedeflemektedir. LGBT esasen topluma, toplumsal değerlere bir saldırı teşkil etmektedir.50
LGBT’den bahsederken toplumsal cinsiyet kavramına ve Queer teoriye de değinilmesi
gerekmektedir.
Toplumsal cinsiyet, 1955 yılında biyolojik cinsiyetimize51 ek olarak John Money tarafından ortaya atılmıştır. Money, cinsiyetin toplum içerisinde sosyal ve psikolojik olarak farklı
bir boyutu olabileceğini söylemiş ve “gender” kavramını kullanmıştır.52 Toplumsal cinsiyet;
kadınlık, kızlık, erkeklik, delikanlılık gibi toplumun kültürel olarak kişiye tanımladığı ve zorladığı kimlikler olarak açıklanmaktadır. Gerçekte böyle kimlikler ve böyle kategorilerin olmadığı, bunların toplum tarafından bireylere zorla giydirilmiş anlamlar olduğu ifade edilmektedir.53
Queer teori ise erkek ve kadın kimliklerinin olmadığını ifade etmektedir. Bireylerin erkek ya da kadın olarak tanımlanmaması gerektiğini, cinsel performativitelerine bakılması gerektiğini savunmaktadır.54 Feminist ve queer kuramcısı olan Butler, queer kimliğin akışkan
kimlik anlamında algılandığını ve toplumsal cinsiyet içerisinde yer aldığını ifade etmektedir.55
Queer kurama göre cinsel performativiteler; hetoreseksüel, lezbiyen, gay, bisesksüel, trans,
questioning ve (+) yani yeni tanımlanacak kimlikler veya hetoroseksüel olup diğer toplumsal
cinsiyetlere destek verenler (HLGBTQ+) şeklinde ifade edilmektedir.56

50
51

52

53

54
55
56

Emir Kaya, LGBT Aktivizmi Yasaklanmalıdır.
Biyolojik cinsiyet (sex) doğuştan gelen XX ve XY kromozomları ile sabit olan erkek ve kadın cinsiyetini ifade
etmektedir.
Emine Çelebi vd., Küresel Bir Proje: LGBTQ+ Aktivizmi, (Mart 2021), 5.
(https://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/1272.pdf).
Ahmet Hakan Çakıcı, İstanbul Sözleşmesine İtiraz Edenlere, İtiraz Edenlere, İtiraz -1, https://www.ahmethakancakici.com/2020/05/itiraz-1.html.
Muharrem Balcı, İstanbul Sözleşmesinden İnsanı ve Aileyi Korumak (İstanbul: Pınar Yayınları, 2020), 29.
Balcı, İstanbul Sözleşmesinden İnsanı ve Aileyi Korumak, 29.
Ahmet Hakan Çakıcı, İstanbul Sözleşmesine İtiraz Edenlere, İtiraz Edenlere, İtiraz -1.
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Queer teori; queer kimliğin akışkan olduğunu, her an her şeyin değişebileceği anlayışı
ile bireylerin bu sayılan kimliklerin herhangi birinde sabit kalmayabileceğini, birinden diğerine
geçiş yapabileceğini ifade etmekte ve bu tanımlamaların sınırlandırılmasına karşı çıkmaktadır.57 Quuer teoriye göre bireylerin, yukarıda sayılan kimlikler arasında geçiş yapabilmektedir.
Hatta bireylerin sadece insana değil “+” ile ifade edildiği üzere yeni tanımlanacak kimliklere
de yönelebileceğini ifade etmektedir. Ölüye (nekrofili), hayvana (zoofili), çocuğa (pedofili),58
aile içine (ensest) gibi…59
Teknolojinin gelişmesi karşısında (+)’lara ek olarak robotlara karşı cinsel eğilimlerin de
ortaya çıkarılabileceği kanaatindeyiz. Gelecek yıllarda bir kişinin, robotlara karşı cinsel eğilim
duyduğunu ifade edebileceğini ve cinsel kimliğini bu şekilde açıklayabileceğini düşünmekteyiz. Nitekim pedofillerin “çocuk seks robotları” ile tedavi edilebileceğine ilişkin haberler60 düşüncemizi destekler niteliktedir. Her ne kadar pedofiller için gerçekçi çocuk seks robotlarında
gelişen bir yeraltı pazarı olduğu fakat çocuk seks robotlarının şu an mevcut olmadığı ifade
edilse de teknolojinin ve seks robotları endüstrisinin hızla geliştiği61 göz önünde bulundurulduğunda ilerleyen (yakın) zamanda “seks robotlarının” da seri üretiminin yapılarak piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.
Hülasa LGBTQ+ olarak ifade edilen harekette, (+) olarak belirlenebilecek olan kimliklerin sınırı bulunmamaktadır ve sınırlandırılmasına da karşı çıkılmaktadır.
C) TRANSHÜMANİZM ve LGBT
Bazı yazarlar ve düşünürler tarafından transhümanizm ile LGBT arasında ilişki bulunduğu ifade edilmektedir. Kimi yazarlar LGBT’nin, transhümanizmin neticesi olan işsizlik sorununa bir çözüm olduğundan, kimi yazarlar ise LGBT ile transhümanizmin ortak amaçlarının
bulunduğundan hareketle bu ilişkiyi açıklamaktadır.

57
58

59
60

61

Balcı, İstanbul Sözleşmesinden İnsanı ve Aileyi Korumak, 30.
Çocuklara, LGBT’ye pedofilinin baş harfi olan “P”nin eklenmesi gerektiğinin öğretilmesi ve çeşitli röportajlarda bunun çocuklara söylettirilmesi yukarıda ifade edilenleri desteklemektedir. Bkz: Çocukları Kim Koruyacak? LGBT ve Pedofili, http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/993.pdf.
Balcı, İstanbul Sözleşmesinden İnsanı ve Aileyi Korumak, 30.
Child sex robots ‘could be used to treat paedophiles who want to be cured’,
https://metro.co.uk/2018/01/22/child-sex-robots-used-treat-paedophiles-want-cured-7248965/.
Yasin Kuruçay, Transhümanizm: Ütopya mı, Distopya mı? https://islamianaliz.com/m/3932/transhumanizmutopya-mi-distopya-mi.
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Transhümanizm ile birlikte yapay zekâların hayatın her alanında etkin rol alması, hemen
her şeyin yapay zekâlar tarafından yapılması (robot garsonlar, üretimde kullanılan otonom makineler, robot askerler, sürücüsüz otobüsler vs.) işsizlik sorununu da beraberinde getirecektir.
İnsana olan ihtiyaç azalmakta fakat nüfus giderek artmaktadır. Bu durum hem transhümanistler
hem de transhümanizme eleştirel yaklaşanlar tarafından üzerinde düşünülen bir meseledir.62
İşsizlik sorununa çözüm olarak bir şekilde nüfusun kontrol altına alınması ve azaltılması gerektiği düşünülmektedir.
Bazı transhümanistler bu süreçte oluşabilecek işsizlik sorununun öjeni ile yani bu sürece
uyum sağlayamayan insanların bir şekilde hayata devam edememeleri ile çözülebileceğini ifade
etmektedir. Böyle düşünenler olmakla birlikte bu öneri çok fazla dile getirilmemektedir. Bu
süreçte ortaya çıkacak işsizlik sorununa daha çok toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBT üzerinden
yapılan tartışmalar ile çözüm sunulduğu ifade edilmektedir.63
Transhümanizm karşıtı bazı yazarlara göre LGBT’nin desteklenme nedeninin eşcinsellik ile üreme olmaksızın insanların cinsel ihtiyaçlarını giderebileceği ve bu şekilde üremenin
azaltılabileceği dolayısıyla nüfus artışının önüne geçilebileceği olduğu ifade edilmektedir.64
LGBT’nin insan nüfusunun azalması gerektiğini düşünen eko-politik elitler tarafından desteklenmesi,65 LGBT aktivistlerinin LGBT bireylerin haklarını kendilerine kalkan yaparak
LGBT’yi yaymak ve dayatmak adına yaptıkları çalışmalar, LGBT bireylerin birçoğunun üremeyen kişilerden oluşuyor olması66 üremenin, dolayısıyla nüfusun, azaltılmasına yönelik olduğu ifade edilmektedir.
İlerleyen süreçlerde LGBTQ+ içerisine “+” olarak robotların da ekleneceğini öngördüğümüzü ifade etmiştik. Bu sebeple “seks robotu” üretimine yönelik çalışmaların da aynı zamanda nüfusun azaltılmasına hizmet edeceği kanaatindeyiz. İnsanlar cinsel ihtiyaçlarını robotlar üzerinden de üreme olmaksızın karşılayabileceklerdir. Bu durum bir cinsel kimlik olarak
LGBTQ+’ya (+) olarak eklendiği takdirde LGBT aktivistleri tarafından bu durumun savunulacağını ve nihai olarak insan nüfusunun azaltılmasına hizmet edileceğini düşünmekteyiz.

62
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Ahmet Dağ, Transhümanizm Sürecinde İslam Dünyası.
Ahmet Dağ, Transhümanizm sürecinde İslam Dünyası.
Ahmet Dağ, Transhümanizm sürecinde İslam Dünyası.
Yasin Kuruçay, Transhümanizm: Ütopya mı, Distopya mı?
Yasin Kuruçay, Transhümanizm: Ütopya mı, Distopya mı?
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Transhümanizm sürecinde oluşabilecek işsizlik sorununa bir çözüm yolu olarak
LGBT’nin desteklenmesi ile üremenin, dolayısıyla nüfusun, azaltılmasının bir çözüm olabileceği düşünülerek LGBT ile transhümanizm arasında bir ilişki olduğu ifade edilmektedir.
LGBT’nin desteklenmesi ile nüfusun azaltılarak işsizliğe bir çözüm bulma düşüncesinin yanında aynı zamanda LGBT ve transhümanizmin aynı şeyi istediği, amaçlarının aynı olduğu bu
sebeple de aralarında bir ilişki olduğu ifade edilmektedir.67
Transhümanizm, ölümsüzlüğü bulmayı ve insan bedenini aşmayı amaçlamaktadır. Bu
noktada insanın bir şekilde dönüştürülmesi söz konusudur. LGBT ise cinsiyetin doğuştan geldiğini kabul etmeyerek; bunun bedeni sınırladığını ve aşılması gerektiğini, toplumsal cinsiyetin
aşılması gerektiğini ve kişinin kendisini dilediği cinsel kimlik ile ifade etmesi gerektiğini söylemektedir. Dolayısıyla LGBT de insanı bir şekilde dönüştürmek istemektedir.
Trasnhümanistler insan ve makine arasındaki sınırı aşmak istedikleri gibi kadın ile erkek
arasındaki sınırı da aşıp “cinsiyetsizleştirme” amacını gerçekleştirmek istemektedirler. Yapay
zekâ ve robotiğin cinsiyetin sanallaştırılmasını hızlandıracağı; utangaç olanların ya da çekici
olmayanların veya tabuları olan insanların alternatif olarak robot seksine yönelebilecekleri
ifade edilmektedir. İnsanların sanal gerçeklik yolu ile de cinsel deneyim sağlayabilecekleri iddia edilmektedir. Elektronik ortamda, sanal olarak gerçekleştirilen cinsel birliktelik hem daha
güvenli (hamilelik ve hastalık riskinin düşük olmasından dolayı) hem de partnerin, kişinin istediği gibi tercih edilebilmesinin sanal gerçeklik yolu ile mümkün olabileceği ve bu yolun daha
fazla tercih edilebileceği iddia edilmektedir.68
Trans ya da post-insanların en azından biyolojik cinsiyeti aşabilecekleri ve nihai olarak
sibernetik ya da sanal forma biyolojik olarak geçebilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.69 Istvan, gelecekte ebeveynlerin belirli bir cinsel organı olmayan tasarım bebekler yapmayı
seçebileceklerini ifade etmektedir. Aynı zamanda Istvan, yapay rahim olması halinde doğal rahime gerek olmadığını ve doğal rahimin kanser riski ve on yıllar süren ağrılı adet döngülerine
sebebiyet verdiğini ifade etmektedir.70

67
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Ahmet Dağ, İnsansız Dünya Transhümanizm,110.
Ahmet Dağ, İnsansız Dünya Transhümanizm, 108.
Dvorsky ve Hughes, Postgenderism: Beyond the Gender Binary, 7 aktaran Dağ, İnsansız Dünya Transhümanizm, 108.
Zoltan Istvan, The Future of the LGBT Movement May Involve Transhumanism,
http://churchandstate.org.uk/2018/02/the-future-of-the-lgbt-movement-may-involve-transhumanism/.
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İlerleyen süreçte transseksüeller için işlevsel göğüsler ve cinsel organların üretilebileceği, eşcinsel çiftlerin (gay ve lezbiyen çiftlerin) germ plazmasını birleştirmelerine izin verilerek biyolojik çocuk yapabilecekleri, şu an mevcut olan ve gelecekte ulaşılacak teknolojik gelişmeler ile birlikte erkeklerin kendilerine implant edilmiş rahimler ile doğum yapabileceği
ifade edilmektedir.71 Yapay rahimde bir kuzunun büyütüldüğü haberinin72 de bu sayılanları
destekler nitelikte olduğu kanaatindeyiz. Söz konusu çalışmanın amacının erken doğan bebeklerin gelişimini tamamlamasına yardımcı olmak olduğu ifade edilmektedir. Böyle bir düşünce
ile hareket edilmesi durumunda “yapay rahim” çalışması faydalı bir çalışma olacaktır. Fakat bu
çalışmanın geliştirilerek ilerleyen süreçte bir erkek bedenine yerleştirilmesi ile eşcinsel bireylerin de çocuk sahibi olabilmesinin önünü açacağı kanaatindeyiz. Önceki bölümlerde de bahsettiğimiz üzere bu teknolojinin, kullanım amacına ve nihai olarak ulaşılmak istenen hedefe
göre değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Mezkûr haber ve yukarıda yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde teknolojinin
ulaştığı boyutu ve bu teknolojiyi transhümanistlerin ve LGBT aktivistlerinin hedeflerine ve
amaçlarına ulaşmak için kullanabileceklerini öngörmekteyiz. Bu bağlamda transhümanizm ve
bu alanda yapılan çalışmalar ile LGBT arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. LGBT toplumsal bir harekettir ve transhümanizmden önce sosyal ve kültürel olarak insanı dönüştürmeyi
amaçlamaktadır.73
SONUÇ
Transhümanizm, teknolojiyi ve özellikle yapay zekâyı kullanarak ölümsüzlüğe ulaşma,
insanın evrimini tamamlaması, hastalıktan ve eksikliklerden arınmış süper insana ulaşma amacındadır. Transhümanizm, yeni bir fikir olmamakla birlikte günümüzde yaşanılanlara baktığımızda sadece fikir olarak da kalmamakta ve düşünülenler (planlar) kademe kademe hayata geçirilmektedir. Nihai olarak ise ölümsüzlüğe ulaşılacağı ve insan bilincinin makinelere aktarılması ile insan bedeninin aşılacağı düşünülmektedir.
Teknolojinin gelişmesi ve yapılan çalışmalar da göz önünde bulundurulduğunda yapay
zekâ uygulamalarının; garson robotların, insansız otobüslerin, insansız uçakların, insansız arabaların, üretimde insana ihtiyaç olmaksızın kendi kendine üretim yapabilen cihazların hayatı-
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mızın her alanında karşımıza çıkacağı görülmektedir. Yapay zekâ uygulamaları karşısında insana olan ihtiyaç azalacaktır. Nüfusun artması, insana olan ihtiyacın azalması karşısında sorun
teşkil etmektedir. Bu sebeple nüfus artışının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu yüzden LGBT
ile eşcinsel ilişkiler üzerinden üreme olmaksızın cinsel ihtiyaçların karşılanacağı ifade edilmektedir. Eşcinsel ilişkiler ile cinsel ihtiyaçlar giderilirse üreme olmayacak ve dolayısıyla nüfus
artmayacak hatta ilerleyen süreçlerde azalacaktır.
Sanal gerçeklik ile cinsel ilişki (elektrotlar ile veya implant edilecek çipler ile bu durumun mümkün olduğu ifade edilmektedir), seks robotları gibi çalışmalar da yapılmaktadır. Bu
şekilde de cinsel ihtiyaçlar karşılanırken üreme olmayacaktır ve nüfus artmayacaktır. Aynı zamanda ilerleyen süreçte LGBTQ+’ya “+” olarak robotlara karşı bir cinsel eğilim olduğu ifade
edilerek yeni bir cinsel kimliğin çıkarılıp koruma altına alınabileceğini de öngörmekteyiz. Nüfusun azaltılmasına yönelik bu ortak düşünce nedeniyle transhümanizm ile LGBT arasında bir
ilişki olduğu ifade edilmektedir. LGBT’nin eşcinsel bireylerin hakkını kendine kalkan yaparak
daha farklı ve büyük projelere hizmet ettiği ifade edilmektedir.
Transhümanizm insan bedenini aşmak isterken, LGBT cinsiyeti aşmak istemektedir. Nihai olarak ikisi de insanı bir şekilde dönüştürmek istemektedir. Bu bağlamda üretilecek yapay
rahimler ile gay çiftlerin çocuk sahibi olabileceğinin ifade edilmesi, transseksüeller için işlevsel
cinsel organların üretileceğinin ifade edilmesi transhümanizm ve LGBT çalışmaları arasındaki
ilişkiyi de ortaya koymaktadır. Zira erkek bedeni doğum yapmaya müsait değildir ve bu durum
transhümanistler tarafından bir eksiklik olarak addedilmektedir bu yüzden bedeni sınırlayan bu
eksikliğin aşılması gerekmektedir. Bu durumu cinsiyetin aşılması ve bir anlamda cinsiyetsizleştirme projesi olarak değerlendirmekteyiz.
LGBT insanı sosyal ve kültürel olarak dönüştürmeyi amaçlamaktadır, transhümanizm
ise insanın evriminin teknoloji yolu ile de hızlandırılması ve insan2.0’a ulaşılması gerektiğini
dolayısıyla bir şekilde insanı dönüştürmeyi hedeflemektedir. Kanaatimizce transhümanizm de
LGBT de cinsiyetin sınırlamalarından kurtulmak ve tasavvur edilen yeni dünya düzenine uygun
bireyler oluşturmak için çalışmaktadırlar.
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