
İnsana Dair Her Şeyi 
İnsanın Ötesinde Düşünmek

İnsan, bir yandan yapay zekâ, robotbilim, sinir bilimleri, genom ve kök 
hücre bilimleri, nanoteknoloji, iklim ve uzay bilimleri gibi alanlardaki faali-
yetleriyle kendisini Dördüncü Endüstri Devriminin içerisinde buldu. Aynı 
insan, diğer yandan, yeryüzündeki canlılığın Altıncı Kitlesel Yok Oluşuna 
neden oluyor. Bunun bir yansıması olarak, 1970’lerden bu yana hayvan nü-
fusunun %60’ı yok oldu. Okyanuslar plastiğe boğuldu. Aşırı iklim olayları 
ve salgınlar ise gündelik hayatın bir parçası hâline geldi. İnsanın, yerküre-
nin jeolojik yapısı ve ekosistemleri üzerinde ciddi etkilerde bulunduğu bu 
dönemi birçok bilim insanı ve filozof İnsan Çağı (Anthropocene) kavramıyla 
açıklamayı tercih ediyor.1

İnsankökenli (anthropogenic) gelişmeler neticesinde yaşamın fiziksel, di-
jital ve biyolojik katmanları arasındaki sınırlar gittikçe bulanıklaşırken bu 
durum, “biz”i, insanötesi (posthuman) yakınsamayla karşı karşıya bıraktı. 
İnsan; evrim, ekoloji ve teknoloji üçgenine oturan gelişmeler neticesinde 
bugün insan-olmayana yakınsamış hâldedir. Bu durum, insanın eyleyiciliği 
ve canlılıkla ilişkisine dair hem eski soru(n)ların yeniden ele alınmasını 

1 Rosi Braidotti’nin bu sayıda yer verdiğimiz makalesinde de ifade ettiği gibi, İnsan Çağı 
bugünü anlamlandırmak için üretilen birçok kavramdan bir tanesidir ve açıklayıcılığı 
sınırlı olabilir. Bunun dışında kullanılan kavramlardan öne çıkan diğer ikisi, Moore’un 
Sermaye Çağı (Capitalocene) ve Donna Haraway’in Yeryüzüleşme Çağı (Chthulucene), 
bir yandan sermaye ilişkilerinin belirleyiciliğini ve diğer yandan canlılığın bir arada var 
oluşlarını anlamlandırmak için dikkate alınmaktadır. Bu dikkate alış, insan kökenli 
faaliyetlerin sorumluluğunun hükümetler, şirketler ve gruplar nezdinde paylaştırılması 
açısından da gereklidir. 



hem de yenilerinin sorulmasını gerektirmektedir.
İnsanın teknolojiyle ve çevresiyle kurduğu sermaye odaklı, faydacı ilişki 

biçiminin şekillendirmekte olduğu gelecek, sosyo-teknik ve ekonomi-po-
litik eşitsizliklerin gölgesinde, her an oluş hâlindedir. Posthümanizm, 
bilimsel gelişmeleri dikkate alan fakat tekno-çözümcülükten uzak duran 
yaklaşımlar bütünü olarak insanlar arasında ve insanlarla canlı ve cansız 
madde biçimleri arasında var olan ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunla-
rı ele alırken önemli imkânlar sunmakta, birçok alan ve kavramın yeniden 
düşünülmesine fırsat vermektedir. Ayrıca akademi ve akademi dışındaki 
gelişmelerle etkileşim hâlinde, Posthümanizm(ler) de dönüşmektedir.

Bu çerçevede, Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi’nin bu sayısında, insana 
dair her şeyi insanın ötesine geçen bilgiyle yeniden ele alan bir akademik 
yazının ortaya çıkışına katkıda bulunmayı amaçladık. Bu amaca bağlı ola-
rak insanötesi durumu dikkate alan anlayışları Türkiye’nin gündemine 
taşımayı, henüz yeterince tartışılmamış kavram, ilişki ve yaklaşımları tar-
tışmayı ve sonuçta “hangi insan” ve “nasıl bir yaşam” gibi sorulara verilebi-
lecek yanıtların zenginliğini göstermeyi hedefledik.

Bu genel amaç ve hedeflerle birlikte Posthümanizm konusunda bir sayı 
derlemeyi kabul etmemin ardında yatan kişisel nedenlerden de bahset-
mek isterim. Bu yola çıkarken aklımdaki öncelikli amaç, Posthümanizmin 
farklı alanlarla olası etkileşimlerini —ve zenginliğini— gösterebilmek ve 
bunu yaparken de düşünmeye ve öğrenmeye devam etmekti. Bu açıdan 
amacıma ulaştığımı söyleyebilirim. Bu sayıda yer verdiğimiz eserlerin yanı 
sıra sayfa sınırlaması nedeniyle, konu çeşitliliğini yakalamak adına, feda 
etmek zorunda kaldığımız çalışmalarda birçok yeni fikir ve bakış açısıyla 
karşılaştım. Bu sayede kendi bildiklerimi de gözden geçirme fırsatı yaka-
ladım. Bununla birlikte yakaladığımız konu çeşitliliğiyle Posthümanizmin 
praksisi —hem ilgili teoriler hem de pratikler— açısından olasılıklarını gös-
terebildiğimize inanıyorum. Açık ki alan, bu olasılıkların çok daha fazlası 
için umut vaat ediyor.

Bu sayı, kişisel bir öğrenme ve paylaşma süreci olması dışında, akade-
mik etik ve sorumlulukla politik aktivizme bakışımı da ziyadesiyle yansıt-
maktadır. Gerek akademide gerekse akademi dışında deneyimlediğimiz 
tecrübeler; politika, ekonomi, iktidar, din, dil, ırk, sınıf, emek, toplumsal 
cinsiyet, üniversite, bilim, teknoloji vb. başlıklarda ortaya çıkan soruların 
disiplinlerüstü bir bilimsellikte ele alınması gerektiğini tekrar tekrar hatır-
latmaktadır. Bu; evreni algılamada maddeci, varlıkfelsefi ve bilgikuramsal 
açıdan çoğulcu, etik açıdansa duyguları görmezden gelmeyen olumlayıcı 
bir anlayış anlamına gelir ki bunu gerçekleştirmenin bir yolunun, bilgi 
üretim alan ve biçimleri açısından kucaklayıcı bir yaklaşım sergilemek ol-



duğunu düşünüyorum. Bu nedenle, bu sayıda politik olanı felsefe, sanat, 
edebiyat, ilahiyat, dilbilim, hayvan çalışmaları, bilim ve teknoloji çalışma-
larından ilhamla kuşatmaya çalıştık.

Posthümanizm temalı bir sayı için üçüncü bir motivasyon kaynağım, 
neoliberal akademinin sonuç odaklı, rekabetçi ortamında bir nefes alma 
arzusuydu. Bu açıdan, sayıya emek verenlerle birlikte Posthümanizmi hem 
kavram hem de yaklaşım olarak rekabetten ziyade işbirliğinin, üretim ve 
paylaşımın odağı haline getirebilir miyiz sorusunun peşinden gittik. Ör-
neğin, Braidotti’nin makalesine, bu soruya cevap ararken bazı önemli 
ipuçları verdiği için bu sayıda yer vermek istedim. Posthümanizm yazınını 
ve ilgili —insanlar ve insan olmayan— unsurları da neoliberal akademiye 
kurban edip metalaştırmaya mı çalışacağız; yoksa alanı ve kendimizi öz-
gürleştirmenin yollarını mı arayacağız? Her konuda aynı düşünmesek de 
benzer bir arada yaşama tahayyüllerinden hareket ettiğimizi gördükçe bu 
sorunun yanıtı açısından umutlanıyorum.

Yukarıdaki ifadeler ışığında bu sayıda yer verdiğimiz eserleri üç bölüm-
de topladık: Başlarken, Karşılaşmalar ve Olasılıklar. Başlarken, Posthümaniz-
min kaynaklarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağına inandığımız 
eserleri içeriyor. Ardından doğada, hayvan etkileşimlerinde ve sosyo-poli-
tik temsillerde karşılaşmalar geliyor. Sonrasında insanötesine dair olasılık-
lar dilbilim, yapay zekâ ve biyoteknoloji özelinde inceleniyor. Ayrıca do-
ğaya insankökenli müdahaleciliğe ve insan-bitki ilişkilerine dair iki sanat 
eleştirisiyle tartışma derinleşiyor. Söz konusu toplanmanın, farklı görme 
biçimlerine kapı aralamasını umuyorum.

Karşılaşmaya ve olasılıkları düşünmeye başlamadan önce, son olarak, 
bu sayıdaki çeviri tercihlerimin üzerinde kısaca durmak isterim. Çoğulcu 
bir yaklaşımın gereği olarak kavramsal tartışma kültürüne ve buna bağlı 
gelişen çeviri ve kullanım tercihlerine saygı gösterdik. Bu nedenle, sayı bo-
yunca posthüman, insan-sonrası (veya insan sonrası), öte-insan, insan-ö-
tesi vb. farklı kullanımlar göze çarpacaktır. Braidotti ve Elaine Graham’ın 
onayıyla Türkçeye kazandırdığımız eserlerdeki kavramları ise kendim 
Türkçeleştirdim. Dolayısıyla söz konusu kullanımlara dair bir açıklama 
yapmam gerektiği kanaatindeyim.

Türkçede daha önce ortaya çıkan özgün çalışmalarda ve çevirilerde, 
Posthuman için “İnsan Sonrası” kavramının tercih edildiği görülmektedir. 
Bu durum, kısmen Transhumanın bazı kaynaklarda “İnsan Ötesi” olarak 
çevrilmesiyle ilgili olabilir. Ancak bu kullanımlar, Posthümanizmin felsefi 
ve etik oluşlarını tam olarak yansıtmamaları dışında, Türkçedeki tartışma-
ları da yanlış yönlendirebilir. Bu açıdan Transhumanı “İnsanaşırı”, Posthu-
manı ise “İnsanötesi” olarak çevirmeyi öneriyorum. Bu öneriyi birbiriyle 



ilişkili birkaç açıdan gerekçelendirmek mümkün. Öncelikle, Posthumanı 
“İnsan Sonrası” olarak kullanmak, Transhümanizmin lineer, ilerlemeci ba-
kış açısıyla uyumlu olsa da —Transhümanist vizyon, ilk aşama olarak insa-
nın teknolojik imkanlarla desteklendiği “trans-insan”ı ve bir sonraki aşa-
mada ise bunun da aşıldığı “post-insanı”nı hedeflese de— biz, Posthüman 
araştırmacılar, belirli bir Aydınlanma vizyonun uzantısı olarak gördüğü-
müz bu anlayışı eleştirmekteyiz. Dolayısıyla, Posthümanizmin Posthumanı, 
ilerleyen insanlık tarihinin bir durağı değil; geçmişi, bugünü ve geleceği 
insanın ötesinde ele almanın ifadesidir. Gerek Braidotti’nin eleştirel insa-
nötesi bilim ve üniversiteye ilişkin notları gerekse Graham’ın sekülerötesi 
tahayyülde insanötesinin tezahürlerine ilişkin tartışması bu ifadenin vücut 
bulmuş halleri olarak değerlendirilebilir. Braidotti ile bu konudaki yazış-
mamızda da Posthumanın “İnsan Sonrası” (after the human) yerine “İn-
sanötesi” (beyond the human) şeklinde Türkçeleştirilmesinin daha uygun 
olacağı konusunda kendisiyle hemfikir kaldık.

Sonuç olarak, belirli zaman-mekânsal bağlamlarda ortaya çıkan kav-
ramların amaçlarına hizmet edebilmeleri; göçtükleri dil, düşünme biçim-
leri ve zaman-mekânsal olgularla kurdukları ilişkiye bağlıdır. Bu açıdan 
Posthuman fikri ve işaret ettiği durum, Posthümanizm alanında, Transhü-
manist arzuların tekeline bırakılamayacak kadar kıymetli ve geniş bir ba-
kış açısının yansıması olarak çalışılmaktadır. Bu sayı da insanötesinin hak 
ettiği kıymeti ve bakış açısı zenginliğini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, 
bir kavramın, dile yerleşmesi zaman almakta ve süreç yayınevlerinin, eser 
sahiplerinin ve okurların ortak katkılarıyla şekillenmektedir.

Bu sayısının okurla buluşmasına destek olan değerli bilim kurulu üye-
lerimize, kör hakem sürecinin etik biçimde işlemesini sağlayan hakemleri-
mize, Enormis Yayınları’na ve bu sayıya katkısı olan herkese çok teşekkür 
ediyorum.
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