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Bu kitabın araştırma aşamasında, 2017’de ziyaretçi profesör 
olarak bulunduğum, Tamar Garb’ın ekibiyle birlikte oluşturdu-
ğu University College London İleri Araştırmalar Enstitüsü’nün 
teşvik edici entelektüel ortamından çokça yararlandım. Aynı 
zamanda, University College London Küresel Refah Çalışmaları 
Enstitüsü başkanı Henrietta Moore’a 2017 itibarıyla beni aktif 
fahri ziyaretçi öğretim üyesi olarak davet ettiği için minnettarım.

Almanya Weimar’daki Bauhaus Üniversitesi’nde Internati-
onales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilo-
sophie’de (IKKM) kıdemli konuk araştırmacı olarak oldukça 
üretken iki ay geçirdim. Lorenz Engell ve Bernhard Siegert’e 
araştırmaya başkanlık ettikleri için, araştırma asistanım Eduard 
Kolosoff’a da özverili desteği için minnettarım.

Bu araştırmaların bazıları ilk kez 2017’de Yale Üniversitesi’n-
de verdiğim Tanner Dersleri’nde sunuldu. Utah’taki Tanner Ku-
ruluşu’na ve Yale Üniversitesi’ndeki Tanner Dersler Komitesi’ne 
davetleri için ve özellikle Yale Üniversitesi rektörü Peter Salovey’e 
sıcak ve nükteli karşılaması için teşekkür etmek isterim. Profe-
sör Gary Tomlinson ile Whitney Beşeri Bilimler Merkezi’ndeki 
meslektaşları ve merkez çalışanlarına misafirperverlikleri için 
samimiyetle teşekkürlerimi iletiyorum. Tartışma oturumlarına 
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derinlikli katkılar sunan Joanna Radin ve Rüdiger Campe’ye ve 
oturumlar boyunca resmi ve gayriresmi yorumlarını paylaşan 
meslektaş ve öğrencilerime minnettarım. Ayrıca arkadaşım Moira 
Fradinger’e dokunaklı giriş konuşması için çok teşekkür ederim.

Genevieve Lloyd’a kitabın yazım sürecinde sunduğu bilgece 
ve aydınlatıcı yönlendirmeleri için samimi teşekkürlerimi iletiyo-
rum. Aynı şekilde Matthew Fuller ve Keith Ansell Pearson’a da 
cömertçe paylaştıkları içgörüleri, kuramsal önerileri ve kaynakça 
detaylarına ilişkin yönlendirmeleri için teşekkür ederim. Marlise 
Mensink’e içten arkadaşlığı için canıgönülden müteşekkirim. 
Aynı zamanda araştırma asistanlarım Gry Ulstein, Evelin Geerts 
ve Lauren Hoogen Stovenbeld’e kusursuz lojistik ve organizasyo-
nel destekleri için teşekkür etmek isterim. Linda Dement’a beni 
Yalata Yerli Halkı ile Nuclear Futures Sanat Programı’nın 2015 
tarihli “Ngurini” adlı üç boyutlu enstelasyonunun Jessie Boylan 
tarafından çekilmiş fotoğrafıyla tanıştırdığı için minnettarım.

Bu kitabın bazı kısımları, 2016’da Paul Gilroy’la derlediğimiz 
Conflicting Humanities [Çekişen Beşeri Bilimler] ve 2018’de 
Maria Hlavajova’yla derlediğimiz The Posthuman Glossary 
[İnsan Sonrası Sözlüğü] kitaplarında yer aldı. Onlara buradan 
teşekkürlerimi sunuyorum. Post-beşeri bilimler için çizdiğim 
kuramsal çerçevenin daha erken bir taslağı 2018 Mayıs’ında 
Theory, Culture & Society dergisinde yayımlandı.

Vefalı yayıncım John Thomson olmasaydı bu kitap da olmaz-
dı; insan sonrası projem için onun bu istikrarlı özverisine tüm 
samimiyetimle müteşekkirim.

Son olarak hayat arkadaşım Anneke Smelike’ye entelektüel, 
duygusal ve manevi desteği ve onunla yaşamak çok eğlenceli 
olduğu için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.



GİRİŞ:
İNSAN SONRASI, PEK İNSANCA

Her tür internet sitesi ve dijital hizmet sağlayıcısının kullanıcı-
larından her gün insan olduklarını kanıtlamalarını istemesi hiç 
de garip karşılanmıyor artık. Genellikle şöyle bir uyarı oku-
yoruz: “Aboneliğinizi Onaylamadan Önce İnsan Olduğunuzu 
Doğrulamamız Gerekiyor”.

Sonra da ekranda şöyle bir görüntü beliriyor:

Kişinin insanlığını kanıtlamak zorunda bırakılması, ana refe-
rans noktasının insan değil, bilişim ağlarının algoritmik kültürü 
olduğunu gösterir. Bu gündelik örnek, çağdaş toplumda insanın 
bir soru işaretine dönüştüğüne işaret eder. Günümüzde kim ya 
da ne insan sayılır?

Bu basit bir soru değil ve en iyi şekilde yanıtlanabilmesi 
için içinde bulunduğumuz insan sonrası zamanlar bağlamı göz 
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önünde bulundurulmalıdır. Kimin veya neyin insan olduğunu, 
bugün ancak insan sonrası ve insan olmayanlara ilişkin boyut-
ları da işin içine katarak anlayabiliriz. İnsan sonrası derken hem 
mevcut durumumuzun tarihsel bir işaretçisini hem de kuram-
sal bir figürasyonu kastediyorum. İnsan sonrası, distopik bir 
gelecek vizyonundan ziyade tarihsel bağlamımızı tanımlayan 
bir özelliktir. İnsan sonrası durumu, ileri kapitalizm ekonomisi 
içinde posthümanizm ile insanmerkezcilik sonrasının yakınsa-
ması olarak tanımlamıştım (Braidotti 2013, 2017). İlki “Er-
kekinsan”ı [Man]* her şeyin evrensel ölçütü sayan hümanizm 
idealinin eleştirisine yoğunlaşırken, ikincisi tür hiyerarşisini ve 
insanmerkezci istisnacılığı eleştirir. Her ne kadar örtüşseler ve 
genel tartışmalarda birbirleri yerine geçecek şekilde kullanılsa-
lar da bu ikisi, hem entelektüel soykütükleri hem de toplumsal 
tezahürleri bakımından iki ayrık ve farklı olaydır.

Kuramsal bir figürasyon olarak insan sonrası, ileri teknolo-
jideki gelişmeler, iklim değişikliği ve kapitalizmle birlikte ortaya 
çıkan mutasyonların hem maddi hem de söylemsel tezahürlerini 
(Ben robot muyum? Hayatta kalabilecek miyim? Buna param 
yetecek mi? gibi) araştırmamıza imkân tanıyan bir yön bulma 
aracıdır. İnsan sonrası, yapım aşamasındadır. Bizim ne türden 
öznelere dönüştüğümüz konusunda geçici bir hipotezdir. Bahsi 
geçen “biz” kimdir ve bu kolektifliği açık, çoğul ve hiyerarşiden 
azade tutmanın yolları nelerdir gibi sorular bu kitap boyunca 
bizi meşgul edecek.

İnsan sonrasının beni ne denli büyülediğini zar zor sakla-
yabilsem de, ona eleştirel mesafemi koruyorum. İnsan sonrası 
durumun imlediği şudur: “Biz”, yani bu biricik gezegenin insan 
olan ve olmayan sakinleri, halihazırda Dördüncü Endüstriyel 

* Dilimizde “insanoğlu” karşılığı yaygın olarak kullanılan, eril cinsiyet atfedilmiş insan anla-
mı taşıyan Man/Mankind kelimelerindeki cinsiyetçiliğe özel vurgu yapmak amacıyla erkekin-
san karşılığını kullandık. –yhn
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Devrim ile Altıncı Yok Oluş arasında konumlanmış durum-
dayız. Evet, bu işte hepimiz beraberiz: Şeytani algoritmalar 
ile asitlenmiş okyanuslar arasındayız. Dördüncü Endüstriyel 
Devrim robotbilim, yapay zekâ, nanoteknoloji, biyoteknoloji 
ve Şeylerin İnterneti gibi ileri teknolojilerin yakınsamasına yol 
açmıştır. Bu da dijital, fiziksel ve biyolojik sınırların bulanık-
laştığı anlamına gelir (Schwab 2015). Altıncı Yok Oluş, mevcut 
jeolojik dönemde insan etkinliğinin bir sonucu olarak türlerin 
yok oluşunu ifade eder (Kolbert 2014). Daha belirgin olansa, bu 
konjonktürün bizi birbirine paralel ve belirli ölçüde aksettirici 
nitelik taşıyan iki tür hızlanmanın kesişimine yerleştiğidir: ileri 
kapitalizmdeki sistemsel hızlanmalar ile iklim değişikliğindeki 
muazzam hızlanma. Büyük resmi akılda tutmak için birbiriyle 
çatışan bu iki kuvvet arasında bir denge kurmak, insan sonra-
sının mevcut zorluğudur.

Bu müşkül durumumuzun –yegâne nedeni olmasa da– tam 
merkezinde eşi benzeri görülmemiş düzeydeki teknolojik mü-
dahale ve teknolojik aletlerle kurduğumuz yakınlık yatar. Hal 
böyleyken insan sonrası durum, basitçe keskin bir teknolojik 
dolayım davasına indirgenemez. Hızlı dönüşümlerle bitmek 
bilmeyen eşitsizliklerden mürekkep kendine has terkibiyle bu 
yakınsama, gezegensel ve çok ölçeklidir (Banerji ve Paranjape 
2016). Toplumsal ve çevresel ekolojileri etkilediği gibi, bireyin 
kendi ruhsal alanını ve diğer insanlarla ortak duygusal alanını 
da etkiler. Doğrusal bir olay değildir.

Benim buradaki derdim bu çelişkileri sadece entelektüel 
olarak değil, duygulanımları da esas alacak şekilde irdelemeyi 
öğrenmek ve bunu yaparken de olumlayıcı bir tutum benimse-
mek. Bu kanaat aşağıdaki etik kurala yaslanıyor: Zamanımıza 
layık olmak, eleştirel ve yaratıcı bir tutum içinde ona tesir 
etmek önemlidir. Bundan çıkan sonuç, tarihsel çelişkilerimize 
can sıkıcı bir yük gibi değil, sürdürülebilir şimdinin ve olum-



14 İNSAN SONRASI  B İLGİ

layıcı, umut dolu bir geleceğin yapıtaşları olarak yaklaşmamız 
gerektiğidir.

İnsan sonrası konumu birtakım çelişkili dönüşüm hızlarının 
yakınsadığı bir alan olarak tarif etmek, ne yarattığı gerilimleri ve 
paradoksları ne de uyandırdığı acı ve kaygıyı anlatmaya yeter. 
Böylesi bir bağlamda, ne evrenselci “Erkekinsan” mefhumları 
ne de “Antropos”a yönelik istisnai hak iddiaları bu zorlukla 
nasıl baş edeceğimizi açıklamaya yeterli gelir. Antroposen1 ola-
rak da bilinen ekolojik felaket ve yüksek teknolojik dolayım 
çağında bilginin nasıl üretildiğini ve nasıl dağıtıldığını anlamak 
konusunda bu modası geçmiş savların bize yararı dokunmaz. 
Bırakın hümanist kibri, çok yönlü karmaşıklıklarla barışık ol-
mamak dahi kişinin yirmi birinci yüzyıla ayak uydurabilmesini 
imkânsız kılar.

İnsan sonrası durum okura ilk bakışta felaket eğilimliymiş 
gibi görünebilir, ama bu kitapta bulacağınız bundan biraz daha 
karmaşık ve içgörülü açıklamalar umarım bu olumsuz değer-
lendirmeyi dengeleyebilir. Kitap insan sonrası yakınsamanın 
olumlu potansiyelini ön plana çıkarıp, bununla olumlayıcı bir 
şekilde baş etmenin yollarını arıyor. Umutsuzluk bir proje de-
ğildir ama olumlama öyledir. Bu kitap, posthümanist ve insan-
merkezcilik sonrası yaklaşımların yakınsamasıyla ortaya çıkan 
kendini anlama biçimleri ve yeni bilme yolları hakkındadır. Bu 
iki bileşenin analitik ve soybilimsel ayrımını yaparken, onların 
yakınsamasının da halihazırda niteliksel bir sıçrayış yaratarak 
bizi yeni yönlere götürdüğünü savunuyorum: insan sonrası bilgi 
üretimi. Burada söz konusu olan münferit bir gelişmeden ziyade, 

1. “Antroposen”, 2002 Nobel Ödülü’nün sahibi Paul Crutzen tarafından içinde bulundu-
ğumuz jeolojik çağı ifade etmek için ortaya atılmış bir terimdir: İnsanın teknolojik müdaha-
leler ve tüketimle Yeryüzü üzerinde yarattığı kayda değer olumsuz etkinin egemen olduğu 
çağ (Crutzen ve Stoermer 2000). Daha sonra bu adlandırma Ağustos 2016’da Uluslararası 
Yerbilim Kongresi’nde tartışılmış ancak Temmuz 2018’de toplanan Uluslararası Stratigrafi 
Komisyonu tarafından Meghaliyen dönem adlandırması lehine reddedilmiştir.
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farklı posthümanist konumları içeren ve çeşitli yeni-hümanist 
iddiaların2 gözden geçirilmesiyle oluşan birtakım zikzaklı pati-
kalardır. Öte yandan, insana ilişkin temel referans birimini neyin 
oluşturduğu konusunda yapılan çağdaş araştırmaları bütünüyle 
gözden geçirmek bu kitabın kapsamını aşar; bunu başka bir 
kitapta yapmıştım (Braidotti ve Hlavajova 2018).

Bu kitapta odaklanmak istediğim çift yönlü bir hedef var: 
Önce ortaya çıkan insan sonrası öznelerin özelliklerini özetle-
mek, ikinci olarak bunların (post)beşeri bilimler içinde ve kap-
samında ürettikleri yeni çalışma alanlarını incelemek. Önce bir 
dizi işleyiş prensibini ve söylemsel meta-örüntüyü tespit eden 
kartografiler sunacağım, ardından onların analizine ve değerlen-
dirilmesine yönelik eleştirel bir çerçeve sağlamaya çalışacağım. 
Bu kitabın temel kanaatine göre, insan sonrası yakınsama bir 
kriz hatta yok oluş emaresi olmaktan ziyade zengin ve karmaşık 
bir tarihsel geçişin alameti farikasıdır. Risklerle dolu olsa da, 
gerek insanlara gerekse insan olmayan faillere devasa olanaklar 
sağladığı gibi, beşeri bilimlere kendilerini baştan yaratma fırsatı 
sunar. Yine de tüm geçişler gibi bunun da bir miktar öngörü ve 
deneysel enerjiye ihtiyacı vardır, aynı zamanda da hatırı sayılır 
düzeyde mukavemete.

Kitabın amacını şöyle özetleyebilirim: İnsan sonrasını gerçek 
yaşam koşullarına dayandırmak; alternatif insan sonrası özne 
oluşumlarını saptamak; hızla büyüyen insan sonrası bilgi üre-
tim hacmini değerlendirmek ve insan sonrası düşünen özneler 
ile onların bilgisini olumlayıcı bir etik çerçevesine yerleştirmek.

Birinci bölümde insan sonrası yakınsamanın hem kuramsal 
hem de duygulanımsal boyutları özetleniyor. İkinci bölüm, neyin 
insan sonrası özne sayıldığı sorusunu ele alıyor ve ortaya çıkan 

2. Birkaç örnek vermek gerekirse, Martha Nussbaum’ın klasik hümanizminden (1999) post-
kolonyal (Gilroy 2016), queer (Butler 2004) ve eleştirel hümanizme (Critchley 2014) kadar 
uzanır.
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insan sonrası öznellik modellerini inceliyor. Üçüncü bölüm, insan 
sonrası bilgi üretiminin avantajlarını değerlendiriyor. Dördüncü 
bölüm, eleştirel beşeri bilimlerin yükselişine göz atıyor ve onları 
bilişsel kapitalizmin hızlı değişen çerçevesine yerleştiriyor. Beşinci 
bölüm, insan sonrası düşüncenin mevcut modellerini analiz edi-
yor ve onları somut pratikler üzerinden değerlendiriyor. Altıncı 
bölüm, olumlayıcı etiği ve gerektirdiği uzamsal ve zamansal 
ölçek değişimlerini daha da derinlemesine inceliyor. Son kısa 
bölümdeyse insan sonrası yakınsamanın duygulanımsal yönüne 
geri dönüyorum. Kitap, insan sonrası direnişin sonsuz potansiyeli 
ve yaşamın tüketilemez mahiyetiyle son buluyor.

Belki tam burada, giriş bölümünün sonunda, robot olup ol-
madığım sorusunu yanıtlamam gerekir. Hayır, ben robot değilim 
ancak en iyi arkadaşlarımdan bazıları öyle! Ben insan sonrasıyım 
– pek insancayım. Demek ki maddi olarak bedenli ve ilişiğim, 
sahip olduğum etkileme ve etkilenme gücüyle hızlı değişen insan 
sonrası zamanlarda yaşıyorum. Bunların hepsinin neye yol açtığı 
ilerleyen sayfalarda açıklanacak.




