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ÖZ

Antroposen (İnsan Çağı) olarak adlandırılan hem yeni jeolojik çağa hem de insan
eliyle dünya üzerindeki geri dönülmez yıkıma işaret eden, ekonomik, siyasi birçok
anlatıyı barındıran bir kıyamet sahnesinin içindeyiz. Yaşadığımız çağın yıkıntıları
arasında beliren, bambaşka patikalar, yer değiştiren kavramlar ve yeni dünya
ihtimallerinin izi çağdaş sanat üretimlerinde de karşılığını buluyor. İnsan Çağı; şu an
içinde bulunduğumuz jeopolitik dönemi işaret ederken, insan sonrası ise bu döneme
dair kuramları kapsayan bir şemsiye kavramdır. Bu tezde de İnsan Sonrasına dair
kavramların sanat üretimlerinde hangi fikir ve biçimlerde oluştuğu, dünyanın
sonunun çağdaş sanat için ne anlama geldiği tartışılır. Çağın gerçeği dönemin
şüphe içindeki ruhunda, “hipernesneler” üzerinden araştırılır. İnsanlara kıyasla
zaman ve uzamda büyük oranda yayılmış olan şeyler ‘hipernesne’ olarak
isimlendirilir. Bu durumda hipernesne, sönmekte olan bir yıldız, insan üretimi plastik
bir pipet, hatta tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalık olabilir.
Kendini feshetmeye hazırlanan hümanizmin ardından ortaya atılan tezler; yoldaş
türler, insan ve insan olmayanlar, canlı ve cansız varoluşlar, ilişkisellik üzerine
kurulu yeni yol haritaları ile karşılaşılır. Bu haritalar bizi, sanat üretimleri üzerinden
İnsan Sonrası dönemin olasılık ve imkanlarıyla tanıştırır.

Anahtar Sözcükler: Hiper gerçek, insan sonrası, çağdaş sanat, hipernesne,
antroposen.
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Abstract
We are in an apocalyptic scene that includes many economic and political
narratives, which point to both the new geological age and the irreversible
destruction of the world by human hands, which is called the Anthropocene (Human
Age). The traces of completely different paths, shifting concepts and new world
possibilities that appear among the ruins of the age we live in are also reflected in
contemporary art production. Human Age; While pointing to the geopolitical era we
are in now, Post-Human is an umbrella concept that includes the theories of this
period. In this thesis, it is discussed in which ideas and forms the concepts of
posthuman are formed in art production and what the end of the world means for
contemporary art. What the truth is, is investigated in the suspicious soul of the
period through "hyperobjects". Things that are largely spread over time and space
compared to humans are called 'hyperobjects'. In this case, there may be
hyperobject, a dying star, a human-made plastic straw, or even an epidemic that
affects the whole world.
The theses put forward after humanism is preparing to dissolve itself; Companion
species, human and non-human beings, living and non-living beings, new road
maps based on relationality are encountered. These maps introduce us to the
possibilities and potentials of the post-human period through art productions.

Keywords: Hyper truth, posthuman, contemporary art, hyperobjects,
anthropocene.
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GİRİŞ
Antroposen (İnsan Çağı) olarak adlandırılan hem yeni jeolojik çağı hem de insan
eliyle dünya üzerindeki geri dönülmez yıkıma işaret eden, ekonomik, siyasi birçok
anlatıyı barındıran bir dönemecin içindeyiz. Bu süreçte gelinen noktanın
sorumlusunun ‘genel insanlık’ olarak muğlak bir kitleye addedilmesi toplumsal
cinsiyet, sınıf, ırk gibi çelişkilerin şeffaflaşması riskini taşıyor. Ve meselelerin gerçek
sorumlularına (sömürgeciler, endüstriyel ve finansal kapitalistler) kaçış alanı
sağlıyor. Benzer çelişki Antroposen sanat başlığı altında toplanan: katılımcı ve
doğrudan müdahaleci yaklaşımlar için de geçerli. Bu yaklaşımlar, meselelerin
sorumlularını müphemleştirme tehlikesi barındırır. Aynı noktaya işaret eden ve tezin
ilerleyen bölümlerinde yer verilen araştırmacı Eray Çaylı’nın “Sanatın Antroposeni”
yaklaşımı bu farklılık ve çelişkilerle yüzleşme yöntemini önermektedir.
Bu tezde vurgulanan bir diğer nokta da Antroposen dönemin yıkıntıları arasında
beliren bambaşka patikalar, yer değiştiren kavramlar ve yeni dünya ihtimallerinin
izinin sanat üretimleri aracılığıyla görünürlük kazanmasıdır. Meşruluğunu yitiren
büyük siyasi anlatıların, iflas eden ideolojilerin ve küresel ısınmanın ardından beliren
kıyamet sahnesinde, kriz önleyici karşı duruşu yaratacak yeni bir ahlaki itki ve etik
birlik inşası üzerine tezler gündemdedir. Bu tezin, aynı zamanda yeni dünyanın
gerçekliğini imgesel olarak kurguladığını ve farklı kavrayış biçimlerini araştırdığını
da belirtmek gerekir. Bu konuya, “İnsan Çağında Hakikatin Sanat Yapıtlarında
Belirmesi” başlıklı bölümde ayrıntılı olarak değinilecektir.
Antroposen’deki gerçeklik, simülasyon düzeni içinde gün geçtikçe daha canlı hatta
“gerçekdışı” hale gelmektedir. Fakat antroposenin gerçekliğine dair bu tespit içinde
açılan çatlak, gerçek dışılık tehdidi olarak belirir ve gerçekliğin bizatihi işaretine
dönüşerek “hipernesne”nin varlığını kesinleştirir.

Bizi sarmalayan gerçeklik

tarafından yutulan hakikat, tezde hipernesneler üzerinden araştırılır. Hipernesne
kuramını tezin neredeyse bütüne yayılmış olarak görmek mümkündür. Nesne
Yönelimli Ontoloji düşünürlerinden Morton, insanlara kıyasla zaman ve uzamda
büyük oranda yayılmış olan şeylere “hipernesne” ismini verir (2020, s.54).
Hipernesne, derin bir petrol yatağı, sönmekte olan bir yıldız, nükleer materyaller,
insan üretimi plastik bir pipet, hatta tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalık
1

olabilir. Geri dönülmez hasara uğrayan gezegende, ütopyalarını kaybetmiş bir
çağda, dünyanın sonunun çağdaş sanat için ne anlama geldiği tartışması bu tezin
kalbinde belirir. Gerek tezin kuramsal bölümlerinde gerekse de sanat çalışmalarında
bu tartışmaların izlerini görmek mümkündür. İnsan Çağı’nın insanı merkezden
alarak devam eden yolculuğunu, içinde birçok ihtimal barındıran bir davet olarak
düşünebiliriz. Dolayısıyla bu tez; kendini feshetmeye hazırlanan hümanizmin
ardından ortaya atılan ontolojik kuramlar çerçevesinde şekillenir. Bu kuramlar;
yoldaş türler, insan ve insan olmayanlar, canlı ve cansız varoluşlar, ilişkisellik
üzerine kurulu yeni yol haritaları olarak aynı düzlem üzerinde konumlanırlar.
İnsan Sonrası dönemin olasılık ve imkanlarının sanat üretimleri aracılığıyla görünür
hale gelişi tezin ikinci bölümünde imge ve gelecek tasarımları aracılığıyla
tartışılmaktadır. Diğer taraftan; teknobiyolojik uzuvlar hem organik hem bilgisayar
temelli virüsler, kendi kaderlerini belirleyen organizmalar ve türler arası
yapılanmanın ara yüzleri sadece sanat yapıtlarını değil dönemimizin yaşam pratiğini
de derinden etkilemektedir.
Bu tez, gelecekte bizi bekleyen İnsan Sonrası üretimlerde, doğal ve teknik olanın
birbiri içine geçmesi sonucunda sınırların muğlaklaşması fikriyle yol almaktadır.
Dolaysıyla denilebilir ki; İnsan Sonrası çağı, gerçekliğin ifade biçiminden ziyade,
gerçekliğin kendisinin değiştiğini savunur.
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1. BÖLÜM: KIYAMET ŞİMDİ
Her çağ kendi vaatlerini içerir. Antik dönemden yirmi birinci yüzyıla kadar kıyamet
hikâyeleri hem çok yakın hem biz ona doğru koştukça kendini gizleyen, uzaklaşan
bir karakter taşırdı. Felaket mitlerinin insanı uslandırmak, ders vermek, bir arada
tutmak gibi işlevleri vardı. Doğa eliyle gelmesi beklenen büyük ceza, kimi zaman
insan icadı tanrılar, kimi zaman insan icadı savaşlar, kimi zaman da onların tanrı
elçileri aracılığıyla insanlık tarihi boyunca bizi (insan türünü) hizaya getirmek için el
birliğiyle çalıştı. Beklenen bir felaket, içinde yaşanılan zamanı olumlamakla kalmaz,
kendi gerçekliğinden güç alarak düşsel olanı da uyarırdı.
Günümüzde ise kıyamet senaryoları bilim insanları, felsefeciler, toplum bilimciler ve
siyasetçilerin tekelinde. Felaket mitleri, oldukça sert, çıkışsız ve hali hazırda bugün
ile gelecek olanın sınırını geçmiş durumda. Antroposen (İnsan Çağı) olarak
adlandırılan hem yeni jeolojik çağı hem de insan eliyle dünya üzerindeki geri
dönülmez yıkıma işaret eden, ekonomik, siyasi birçok anlatıyı barındıran bir
dönemecin içindeyiz. Aykanat’ın ifadesiyle (2017, s. 8) söylersek: Antroposen’in
tanımında, insan eylemleri kaynaklı çeşitli çevresel değişimler yer alır. Aşırı nüfus
artışı, sanayileşme, ormansızlaşma, tatlı su kaynaklarının tükenmesi, hızlı
kentleşme ve buna bağlı olarak doğanın yeniden şekillendirilmesi barajlar
kurulması, nehirlerin akış yönlerinin değiştirilmesi, maden çıkarma amacıyla
yerkabuğunun ya da okyanus tabanının muhtemel depremlere yol açabilecek
ölçüde oyulması, doğal kaynakların aşırı sömürüsü nedeniyle azalan biyo-çeşitlilik
ve hatta bazı bitki ve hayvan türlerinin tükenme noktasına gelmesi, plastik gibi
doğada çözünmesi çok uzun zaman alan atıkların üretilmesi Antroposen’e girişimize
neden olan insan eylemlerinin bazılarıdır. Bu eylemlere bağlı olarak Antroposen’de
gözlemlenebilecek pek çok çevresel değişimlerin en önemlisi ise iklim değişimidir.
Antroposen’in isim babası olan Paul Crutzen’in sayısal verilerle çıkardığı haritada;
yeryüzündeki erişilebilir tatlı suyun yarısından fazlasının, karanın ise yaklaşık yüzde
30 ila 50’sinin insanlar tarafından kullanıldığına işaret eder (Wark, 2020, s. 14).
Diğer taraftan dönemin, tarımın başlangıcıyla birlikte başladığını öne sürenler de
var. Pirinç ve buğday tarımı, sulama, ormansızlaşma gibi kimi tarımsal faaliyetlerin
8000 yıl önce karbondioksit ve metan konsantrasyonlarında keskin artışlara yol
3

açmış olabileceğinin tartışmaları hala güncelliğini korumaktadır (Tufan, 2017,
https://tinyurl.com/y4fsaqxt).

“Tarım”ın kelime kökenine indiğimizde, yeryüzü

üzerinde kalıcı ilk insan izi ile tarımı bağdaştırmak sanıldığı kadar uzak bir ihtimal
değil. “‘Kültür’ ile aynı kökten gelen “coulter”, saban demirinin ağzı demektir”
(Eagleton, 2016, s. 9). İnsan topluluklarının bir araya gelişi, insan faaliyetlerinin etki
gücüyle eş güdümlü, emek, tarım (agriculture) işleyişi tarihsel bir okumayla İnsan
Çağı’nın uzak geçmişini hissettirir.
İnsan Çağı’nın başlangıç noktası, kimi bilim insanları tarafından ise fosil yakıt
kullanımı olarak gösterilirken, Sanayi Devrimi ve en geçerli teoriye göre ise 1950’ler
ve 1960’lar arasında nükleer denemelerin yapıldığı 20.yy’ın ikinci yarısını işaret
eder. 21.yy’ın ilk yarısında ise insan eliyle hazırlanan yıkımın, yeryüzü ve içinde
barınan tüm canlı türleri ve cansız yapıları geri dönüşü olmayacak şekilde etkileyen
felaket sonuçları, gündelik yaşamı birçok coğrafyada kuşatmaya başlamıştır bile.
Dünyanın sonu, Antroposen’le küresel ısınmayla ve akabinde gelişen, belirsiz
kapsamına rağmen gerçekliği tartışmasız doğrulanmış olan zorlayıcı iklim değişikliği
ile ilişkilendiriliyor (Morton, 2020, s. 23). Bu sert gerçekliğin, sanatçı için öykü anlatıcı
rolünden hikâyenin kötü kahramanına, bu çağın etik ve siyasi tercihlerine sessiz bir
tanıklıktan, mütevazi bir eylemciye kadar uzanan etkileri görünür.

Görsel 1. Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier and Edward Burtynsky. Antroposen: İnsan Çağı /
Anthropocene: The Human Epoch. 2018. (Belgesel). https://theanthropocene.org/film/
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Bu etkilerle ivmelenen, uluslararası bir bilim insanı topluluğu olan Antroposen
Çalışma Grubu, “Antroposen- Bir İnsan Çağı” filminde (Görsel 1), on yıllık bir
araştırmanın ardından Holosen Dönemi'nin son bulduğunu belgeliyor. Çalışma
Çin’in anakara kıyılarının %60’ını kaplayan beton deniz duvarlarından, Almanya’da
şimdiye kadar yapılmış en büyük karasal iş makinelerine, Rusya’nın Ural
Dağları’ndaki maden ocaklarına, Atacama çölündeki lityum havuzlarına uzanan bir
rotayla doğru ilerliyor. İnsan Çağı’nın gezegen üzerindeki tahribatı sanat ve bilimin
ortaklığıyla deneysel bir üslupla araştırılıyor.

Görsel 2. Antroposen Çalışma Grubu Eğitim Günlüğü. Antroposen / Anthropocene: The Human
Epoch 2018. https://theanthropocene.org/education/

Araştırma grubunun içinde bilim insanları, antropologlar, sanatçılar ve eğitmenler
kolektif biraradalıkla çeşitli seminerler, dersler, sergiler ve interaktif oturumlarla
deneysel, didaktik olmayan bir anlamda, çalışmanın bütününü sanat yapıtı olarak
değerlendirebileceğimiz bir deneyim sunuyor. Disiplinlerarası dinamikle harekete
geçen bu tarz başka yapılanmalar olmakla beraber, içinde yaşadığımız yıkım çağına
ve felaket senaryolarına dair dünyanın çoğunluğu ya sessizliğini koruyor ya da
“şimdi bir şey yapmazsak” sloganıyla henüz gelmemiş bir felaketin sözcülüğüne
koyuluyor. Oysa küresel ısınmayı tam da içindeyken fark ettik. Morton’nun da
söylediği gibi düzgün, kesintisiz, küçük bir dünyanın içinde yaşadığımız düşlemi
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eriyip giderken şaşırmak için birkaç saniyemiz var. Kıyamet anlatılarındaki asıl
problem, felaketi varsayımsal bir geleceğe ertelerken çoktan burun buruna
geldiğimiz şeye karşı aşılamasıdır (2020, s. 140). Oysa kıyamet şimdi burada,
olandır.
Tüm yıkım ve felaketlerin merkezindeyken, akşam haberlerinde küresel ısınmaya
bağlı kitlesel orman yangılarını, aşırı hava olaylarını izlerken, su krizinin 5-10 sene
gibi yakın bir gelecekte yaşanacağını bilmenin bizi neden harekete geçirmediği
sorusu, hakikatini yitiren bir toplumun, mevcut gerçeklik içindeki çıkışsızlığını işaret
eder. Sanat da tam bu çıkışsızlık anlarında sahnede belirir.
Dışarıdan bir yerden gelen tuhaf, bambaşka bir melodi bizi çağırır gibidir. Ama
dışarı-içeri, doğa, yerküre, geçen çağda bıraktığımız yerde değildir. Duyduğumuz
ses aynı anda hem bedenimizden hem bizi çevreleyenlerden hem şimdi hem de
gelecekten gelir. “Dünyanın sonunun sesi ama bir kıyametin değil, öngörülebilir bir
sonucun değil. Başlayan bir şeyin sesi, kendimizi bir şeyin içinde bulmanın sesi”
(Morton, 2020, s. 246).
1.1 İnsan Çağında Hakikatin Sanat Yapıtlarında Belirmesi
Bir imgenin karanlığında kendini gizleyen, büyüten diğer nesiller için çoğaltan felaket
mitleri, günümüzde güncel sanat pratiğinde neyin düş, neyin hakikat olduğunun çok
da öneminin kalmadığı muğlak sınırların içindedir. Bunu gelecekle ilişkilendirebiliriz.
Gelecek kurguları bilimin, teknolojinin olanaklarıyla ön görülebilir niteliktedir.
Gözlerimizi açtığımız Antroposen çağın içinde, bilimin işaret ettiği ile dünya
üzerindeki hâkim ideolojiler, günü kurtarma, kar odaklı ekonomik tercihleri
önceleyen siyasi manevralar çatışmaktadır. Gündelik gerçekliğin dayattığı yaşam
pratiği, hakikati perdelemekte, simülasyon düzeninin içine hapsetmektedir. “Gösteri
bir imajlar toplamı değil, kişiler arasında var olan ve imajların dolayımından geçen
bir toplumsal ilişkidir” (Debord, 2017, s. 34).
Hakikatini kaybetmiş bir gerçeklik imgelerle çevrilidir. Zinciri kıracak olan imge,
Baudrillard’ın saptadığı “derin bir gerçekliğin yokluğunu gizleyen imge”, bir
görünümün yerini almaya yani bir büyüleme aracı olmaya çalışmaktadır. Bu imge
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türü günümüzde etkisizdir. Büyü ve vaatler yirmi birinci yüzyılın başına kadar çoktan
tükenmiştir.
Yirminci yüzyılın başında ise dünya üç büyük anlatıya sahipti. Fakat yüzyılın sonuna
gelindiğinde faşizm, komünizm ve liberalizm arasındaki çatışmayı liberalizm
kazanmış, dünya yeni ütopyasını memnuniyetle kabul etmişti. Büyüleme aracı
olarak imge bu dönemde işlevseldi. Yirmi birinci yüzyıla geldiğimizde ise insanlığın
bu son umudu da beklentileri karşılayamaz hale gelir.
Demokratik siyaset, insan hakları ve serbest piyasaya dayalı kapitalizm tüm
dünyayı ele geçirmeye namzet gibiydi. Ama alışageldiği üzere tarih beklenmedik
bir şekilde çark etti ve faşizmle komünizmin çöküşünün ardından liberalizm de
çıkmaza girdi (Noah Harari, 2018, s. 15).

Hal böyle olunca, tüm ütopya ve fantezilerini kaybetmiş gerçeklik, hakikatin kendisini
de birkaç hamleyle mideye indirir. Etrafımızı kuşatan gerçekliğin hiçbir çeşidiyle
ilişkisi olmayıp, yalnızca kendi kendinin simülakrı olan imge, artık görüntü değil
simülasyon düzenine ait bir şeydir. (Baudrillard, 2017, s. 20).
Antroposen’deki gerçeklik simülasyon düzeni içinde gün geçtikçe daha canlı hatta
“gerçekdışı” hale geliyor. Fakat bu tespit içinde açılan çatlak, gerçek dışılık tehdidi
olarak belirir ve gerçekliğin bizatihi işaretine dönüşerek (Morton, 2020, s. 54),
“hipernesne”nin varlığını kesinleştirir. Morton, insanlara kıyasla zaman ve uzamda
büyük oranda yayılmış olan şeylere “hipernesne” ismini verir. Hipernesne, derin bir
petrol yatağı, Güneş Sistemi, sönmekte olan bir yıldız, nükleer materyaller, insan
üretimi plastik bir pipet, hatta tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalık olabilir.
“O halde hipernesneler insanlar tarafından üretilmiş olsun ya da olmasın, başka
varlıklarla ilişkili olarak “hiper”dirler” (Morton, 2020, s. 16). Hava durumunu örnek
olarak düşünebiliriz, bizim için güvenli ve öngörülebilen yeryüzüne ait bir veriyken
gerçekti. Fakat hava durumunun artık sadece havanın olası tahmin raporu olmadığı
küresel ısınma çağında, daha karanlık, gizemli geri çekilmiş bir rastlantı bir
simülasyondur, yani iklimdir gördüğümüz (2020, s. 138). Hipernesneler biz onları
düşünsek de düşünmesek de gerçektirler, bir fiziksel gerçekliğin dışında aranan
aşkınsallık olasılığı da böylece son bulur. Morton’un da ön gördüğü gibi
hipernesneler insan sanatını ve deneyimini değişime uğrattığı gibi (2020, s. 17),
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gerçekliğe ve dünya üzerinde konumlanışımıza tüm nesnelerle birlikte bambaşka
yöntemlerle yaklaşmamızı diretir.
Ontoteoloji, şeyleri “orada” ve nesnel olarak mevcut olduklarını düşünerek gerçek
gibi çözümlemem gerektiği konusunda beni ikna etmek istiyor. Fakat hipernesne,
onu bu yolla “gerçek” olarak nesneleştirmekten beni alıkoyuyor – şüphe götürmez
bir gerçek olsa da bir kâbus ya da tedirgin edici bir sirk palyaçosu gibi üzerime
abanıyor gibi görünüyor. Her seferinde bir yağmur bulutunun, bir güneş yanığının,
bir çöp yığının ardında kaybolduğu için asla mevcut değil. Bir hipernesnenin içinde
olma hissi, kaçınılmaz bir gerçekdışılık unsuru içerir -gerçi, bu onun gerçekliğinin
belirtisidir! (Morton, 2020, s. 191).

Yer kabuğunun bizden önce ve sonrasını sınırlarına alan helezonik yapısını
kavramamız da bir tür gerçekdışılık unsurunun kabulünü gerektiriyor.

Görsel 3. Delal Şeker. Pangea Serisi. 2018. (Fotoğraf I)
Görsel 4. Delal Şeker. Pangea Serisi. 2018. (Fotoğraf II)

“Pangea” serisinde (Görsel 3, 4), bu ön kabulle yola çıkılmıştır. Seri boyunca çeşitli
medyumlarla

üretilen

işlerde,

insan

zihninin

zamanı

kavrama-kurgulama

biçimleriyle, yeryüzünün varoluş dönemleri üzerine düşünme zorluğu araştırılır. Bu
seri, canlı ve cansız tüm formların, bizden önceki oluş hallerini düşlemlemeye ve
böylece insanın diğer türler, yeryüzü ve kendi arasına inşa ettiği hiyerarşik
yapılanmanın göreceliğine vurgu yapar.
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Görsel 5. Delal Şeker. Pangea Serisi / Süreksiz. 2018. (Video, 00:08:36 min).
https://vimeo.com/355621412

İsmini kuantum mekaniğinde aksiyonun temel birimi olan Planck sabitinden alan
“Pangea” serisine ait video (Görsel 5), tıpkı her bir nesnenin evrensel bir sabitle, her
koşul ve referans noktasına göre sabit kalan fiziksel bir oranla ilişkili olduğu gibi,
Nesne Yönelimli Ontoloji (NYO) de tüm gerçekliğe sızmıştır. Morton’a göre NYO’nin
en radikal başarısı, varlığının parçalarına bölündüğü her şey olmadığı ya da bir kâğıt
bardağın varlığının insan varlığı kadar derin olduğu konusundaki ısrarı sonucu,
insanı radikal bir şekilde tahtından eden tavrıdır (2020, s. 34).
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Görsel 6. Delal Şeker. Pangea Serisi, Ben Fosil. 2018. (hazır nesne, büyük fosil; 11x8,5cm—
küçükfosil1; 5,5x3cm—küçükfosil2;2x3cm—küçükfosil3;4x2cm)

“Ben Fosil” (Görsel 6) hazır nesne olarak isimlendirilebilir. Altmış dört milyon yıl önce
Anadolu’nun da içinde bulunduğu kara parçası, Tethys okyanusunun tabanının bir
kesiti olarak bu fosil, aynı zamanda kusursuz bir hipernesne örneğidir.
Karşılaşmanın ardından, zamanı nesnelerin içinde yüzdükleri bir havuz olarak değil,
nesnelerden yayılan bir nitelik olarak duyumsarız.
Hipernesne’nin estetik belirtisinin yoğunluğu, onun insan ölçeğine göre muazzam
kalan ihtişamından gelir. Morton’nun tespit ettiği gibi hipernesnenin ölçeğinin,
zaman ve uzamı ele geçiren büyüklüğü, daha küçük varlıkların -insanlar, ülkeler,
kıtaların- bir yansıma gibi görünmelerine neden olur (2020, s. 54).
Hipernesnelerin dehşet verici “gerçekdışılıklarıyla” göz göze gelmekten kaçan
yapıtlar, imgeler vasıtasıyla sanat nesnesinde oluşturulacak boşluklar, kesintiler
diyalektik katarsis sürecini yıkmaktan çok ani bir ters hamleyle akışının birimi
görünümüne bürünerek, yıkmaya çalıştığı anlam düzeninin parçası haline
gelecektir. Bu tersine çevrilmesi olanaksız görünen denklemde, bizi büyülenmenin
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boyunduruğundan kurtaracak, çifte olumsuzlamanın evrensel aldatmacasını tersine
çevirebilecek, yeni hareket alanları sağlayacak olan, Aracagök’ün işaret ettiği gibi
acımasız, anlamsız ve kırgın bir karşı şiddettir (Aracagök, 2018, s. 33). Burada
şiddetten kastedilen göstergeler dünyasına ait imgesel bir görüntü de olabilir, akışı
çözümleyecek kuramsal bir terörizmden de bahsedilebilir.

Görsel 7. Delal Şeker. Çocuk Bahçesi / Kinder Garden. 2020. (Kumaş Üzerine İp işleme, 105 x 75
cm)

Toplum tarafından kanıksanan, kar odaklı ideoloji ve sistemlerin arka bahçesinde,
(sömürgeleşme, göçmen politikaları, doğa tahribatları, hammadde sevkiyatları. vb.)
olanları, neredeyse olanı yüceltecek, renkli ve neşeli bir gündeliğe indirgeyecek bir
bakışla estetize etmek, eşlik etmek, normali terörize etmenin bir başka yöntemidir
(Görsel 7). Baudrillard’ın ifadesiyle; “Çekilen söylevin ironik bir gülümsemeyle hiçe
sayılması, kölenin yadsınmayı yadsıyan o bir anlık tavrıyla efendisinin gücünü hiçe
sayıp keyfini kaçırması gibi, terörizm de kendi dışındaki her şeyi tersine
çevirmektedir” (2017, s. 210-211).
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Görsel 8. Delal Şeker. Çocuk Bahçesi / Kinder Garden. 2020. (detay). (Kumaş Üzerine İp işleme,
105 x 75 cm)

Duyusuzlaşma, tarihten kopuş, kapana kısılma ve tekrar bu çözülmüş uzlaşma
zamanına ait komplikasyonlardır. Diğer taraftan şimdiyi ele geçirmiş olan
hipergerçek distopyayı inkâr etmenin ya da ondan uzaklaşmak için son sürat ters
yöne yaptığımız kaçış manevralarının bizi başladığımız noktaya getirdiğini artık
biliyoruz. Ya da tüm silahlarımızı kuşanıp savaşacağımız bir iktidarın-sistemin de
20.yy’la beraber (bizim karşı atağımızla beraber) formunu değiştirip bir çeşit
kamuflajla, bizlerden biri haline gelip, gözden yiteceğini, tarihsel stratejilerin bu
noktada işlevsiz kalacağını, sistemin bu yolla öldürülemezliğini de deneyimledik. Ne
de olsa, “Kendisi de bir hipernesne olan sermayenin bir kısmı, kendi üretim tarzında
sonu gelmeyen bir devrim yaratma uğraşıdır” (Morton, 2020, s. 150). Ya da
Baudrillard’ın ifadesiyle (2017, s. 198); iktidarın kendisi de bizlerden biri haline
geldiğinde karşıtına dönüşür ve mantıklı politika evreni yerini içinde yaşadığımız
hiper-gerçek simülasyon evrenine bırakır.
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Görsel 9. Delal Şeker. Çocuk Bahçesi / Kinder Garden. 2020. (detay)

İnsan Çağı’nın sorumluluğunu alarak, öz eleştiriyle, hakikati kuramsallaştırıp tarafsız
bir yerden kurgulama güçlüğü, çözüm ve ilerleme önünde de engel teşkil etmektedir.
“Antroposen” kavramıyla ilgili homojenlik sorunun altını çizen T.J. Demolar; bu
terimin genel olarak insanlığın büyük ölçüde belirli ekonomik gruplarının (esas
olarak sömürgeciler, endüstriyel ve finansal kapitalistler) öncülük ettiği kitlesel
ekolojik yıkımdan sorumlu olduğunu öne sürüyor. Ve insan, insan-olmayanlar
arasındaki alternatif ilişki biçimleri ve kavramlarının tarih boyunca var olduğunu,
fakat bu tarz dünya görüşlerinin sistematik olarak bastırıldığının altını çiziyor (Zacks,
2018, https://tinyurl.com/yy9ukd52). Benzer biçimde Çaylı da Antroposen kuramına
dair suçlu ve suçluları müphemleştiren belirli bir yaklaşımın, insanın barındırdığı
sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk, coğrafya gibi çatışmaları görmezden gelme sorununun
altını çiziyor (2020, s. 20-21).
Zira Kapitalosen terimini Antroposen’e tercih eden Moore ve Malm, küresel ısınma
ve iklim değişikliğinin bugün vardığı noktanın kökenini 19. yüzyıla, yani, fosil
ekonomisini sanayileşme ve sömürgeciliğin arasındaki rabıtanın dayanak noktası
haline getiren süreçlere dayandırıyor (Çaylı, 2020, s. 22).
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Hal böyle olunca Antroposen’in gezegen, gelecek kuşaklar ve diğer türler üzerindeki
geri dönüşü olmayan yıkımını hakikat düzlemine sokmak, problemin kendisi haline
gelir. Haraway’in ifadesiyle (2010, s. 93); bütün doğrular, simülasyonların hipergerçek mekânında sapma hızının etkileri haline geliyor. Oysa, şimdiye ait olanın
olanca hakikatiyle bizi sarması gerekir ki geleceği düşleyebilelim. Bugüne kadar hep
belli bir düşsellik stokuna sahip olduk, oysa gerçeklik katsayısı kendisini anlamlı
kılan düşsellik stokuyla doğru orantılı olmak durumundadır (Baudrillard, 2017, s.
166).
Baudrillard’ın da tespit ettiği gibi bugüne kadar bizi şimdinin çekirdeğinden
ivmelendirecek düşsel stokumuz vardı. Tüm kıtaların, yakın yıldızların keşfedildiği,
tüm elementlerin isimlendirildiği, medya ve popüler kültürün hâkim ideolojilerle
biçimlenmiş kendi gerçeklikleri dışında, onlara hizmet etmeyen hiçbir bilgi ve pratiğe
yaşam şansı vermediği bir çağda, düşünü kaybetmiş bir gerçeklik, şüphe içinde
kendi etrafında dönmektedir. Hiçbir kör noktanın kalmadığı aydınlık bir arazide
gölgesini bulamayan bir hayalettir ‘gerçek’ artık. Baudrillard’ın öngöremediği ise
düşselliğin aradığı bakir alanın tam da öngörülemez bir biçimde Antroposen çağın
yıkıntıları ve teknolojinin yaşam modellerine verdiği nefesin içinden, gerçekliklerini
gerçekdışılıklarıyla kesinleştiren hipernesnelerin arasından filizlenmesidir. “Gerçek
anlamda alt üst edilmiş dünyada doğru, bir yanlışlık anıdır” (Debord, 2017, s. 36).
Yerkürenin tahribatı karşısında tıpkı bilim insanları, toplum bilimciler, siyasetçiler gibi
sanatçılar da yanlışlık çağına karşı refleks geliştirmişlerdir. Günümüzde biyo sanat,
antroposen sanat, sanatın antroposeni gibi çeşitli başlıklarla toplanan bu karşı
refleksin tarihi bir önceki yüzyıla dayanır.
Ekolojik sanat başlığında toplanan, dönemlerine dair duyarlılık ve içgörü ile üretilen
eserler 20.yy’ın ikinci yarısında zenginleşmiş ve günümüze kadar da kabuk ve konu
değiştirerek de olsa etkinliğini sürdürerek gelmiştir. Ekolojik sanat ile paralel
zamansal çizgi ve kavramsal kökeninde ortaklıklar bulunan Arazi Sanatı (Land Art)
ise 1960’larda hem geleneksel galeri mekanlarına tepki olarak temellenmiş hem de
dönemin çevreci hareketinden etkilenmiştir (Antmen, 2010, s. 251).

Minimalist

akımın etkisiyle sade, geometrik malzemelerini “doğa” içinden seçip, bazen agresif
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müdahalelerle de olsa doğa ve insan arasındaki çizgiler üzerinde çalışmıştır. Arazi
Sanatı kapsamında üretilen eserler fotoğraf, video aracılıyla belgelemişlerdir.

Görsel 10. Robert Smithson. Sarmal Dalgakıran / Spiral Jetty.1970. https://tinyurl.com/rez3fpww

Yarattığı geometrik biçimlerle, estetik manzaralar oluşturan Smithson’ın, “Sarmal
Dalgakıran” (1970), eseri (Görsel 10) Arazi Sanatının en bilinen örneklerinden biri
olmasıyla beraber, gölün yapısına arazi araçlarıyla yaptığı müdahalesiyle tepkilere
neden olmuştur. ‘Öyleyse, “Doğa’ya geri dönmemizi” -yani, şeylerle daha fazla
yakınlık kurmayı- talep eden çevreci söylem yeterince haklı mıdır? Sorun her şeyin
mesafeli olması değil de suratımızın dibinde olması nedeniyle “geri dönecek” bir şey
olmaması mıdır, yoksa onlar aslında bizim suratımız mıdır? (Morton, 2020, s.48).
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Görsel 11. Agnes Denes. Buğday Tarlası / Wheatfield. 1992. Erişim: 07.09.2020,
https://tinyurl.com/6bbxptvc

Agnes Denes’in “Buğday Tarlası” enstalasyonun mesafesi bu geri dönülecek şeyin
yokluğunda, en yakında belirir. (Görsel 11) Şehrin çekirdeğinde, dünya ticaret
merkezinin, New York borsanın yanında yetiştirdiği buğdaylar, dünya üzerindeki
kaynak eşitsizliğinden, azalan tarım arazilerine, su kaynağı probleminden,
endüstriyel toplum eleştirisine birçok noktaya işaret eder.
Göllerin, çöllerin, kumsalların, dağların yeni manzaralar yaratmak adına birer
zemin, “yeni birer sanatsal topografi” oluşturduğu görsellik odaklı Arazi Sanatı
örneklerinin yanı sıra görselliğin arka planda kalarak doğanın kendisine doğrudan
iyileştirici müdahalelerle gerçekleştirilen ve “Ekolojik Sanat” olarak nitelendirilen
örnekler de vardır (Antment, 2010, s. 254).

Görsel 12. Olafur Eliasson. Buz Saati /Ice Watch. 2014. (Yerleştirme). https://tinyurl.com/y4kdgkta
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Ardenne; Olafur Eliasson’un, Paris’teki COP21 sırasında buzul parçaları getirtip
enstalasyon olarak kullandığı (Görsel 11) gibi cafcaflı ve çevreye zarar veren
yaratımlar söz konusu olduğunda ise, ekolojik bir sanattan değil, “ekolojik
konsensüs” sanatından söz edilebiliriz diye ekler (2019). Doğa-kültür ayrımının
muğlaklaşması bizi yeni kavrayışlara zorlar. Braidotti’nin insan merkezcilik sonrası
için yeni bir dil bulmak, yeni figürasyonlar içeren yeni bir dağarcık tasarlamak
konusundaki ısrarı, eleştirel zekâ araçlarını ve kavramsal yaratıcılığı göreve koşar
(2018, s. 102-103).
Yaratıcılığın ihtiyaç duyduğu mesafeyi hipernesneler çağında korumak ise sabırlı bir
pratik gerektirir. Küresel ısınma, karşılaştığımız anda bir üstdili işlevsizleştirmesiyle,
önüne çıkan, içinden geçen tüm mevcudiyet ve nesnelerin kırılganlıklarını
belirginleştirmesiyle muazzam bir hipernesne olarak orada (burada) hissedilir.

Görsel 13. Delal Şeker. Kutsal Göl. 2020. (Yerleştirme, su geçirmez kumaş, su birikintisi, taş sınır,
yerleştirme,100 cm çaplı daire)

Benzer biçimde insanlığın su ile kurduğu ilişki de kabuk değiştirmiştir. Son yirmi yılda
kuruyan su kaynaklarıyla, ani ve öngörülemez büyük hacimli seller eş zamanlı
gerçekleşmektedir.
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Görsel 14. Delal Şeker, 2020, Kutsal Göl. 2020. (Yerleştirme, su geçirmez kumaş, su birikintisi, taş
sınır, yerleştirme, 100 cm çaplı daire)

Su, sadece madde olmaktan çıkıp onu tekrar kavrama ve anlamaya bizi zorlayan
hipernesne haline gelmiştir. Bu düşünme pratiği üzerinden düşündüğümüzde
“Kutsal Göl” adlı bu çalışmanın (Görsel 12-13-14), yeryüzündeki kaynakların
adaletsiz dağılımı, su rezervlerinin sermaye ile bölüşümü, tüketilmesi ve tahribatı
üzerine söz söyleme niyeti taşıdığını söyleyebiliriz. Tehlikeli olan, bu niyetle birlikte
eleştirel bakışımızı güçlendirmemek ve “dünyanın tek ve kutsal bir organizma
olduğu”nu öne süren tuzak hipotezlere takılıp düşmektir.
“Derin ekoloji” vakasını ele alalım. Arne Naess ve James Lovelock’un “Gaia”
hipotezleri (1979), bütünselliğe geri dönmeyi talep eden ve bütün bir dünyanın tek
ve kutsal bir organizma olduğunu öne süren jeomerkezli kuramlardır. Bu bütünsel
yaklaşım farklı bakış açılarına göre zengin olsa da vitalist, materyalist insan sonrası
düşünürler nazarında son derece sorunludur. Bütünsel kısmından ziyade toplumsal
inşacı düalist bir yönteme dayanması sorunludur. Bu da endüstrileşme karşısına
yer yüzünü, kültür karşısına doğayı, toplum karşısına çevreyi koymasından ve
kesinkes doğal düzenin tarafını tutmasından kaynaklanmaktadır (Braidotti, 2018,
s. 105).

Görsel 15. Dipsiz Göl, Taşköprü Yaylası, Gümüşhane. https://tinyurl.com/yd5qv8ky
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Doğa kaynaklarının insan odaklı araçsallaştırılması (Görsel 15), her türlü
müdahaleye açık savunmasız, kırılganlığı “Kutsal Göl” çalışmasında (Görsel 14) ele
alınır. İşin kavramsal fikrinin dayandığı nokta ise; meseleleri “Doğa-insan” ikiliği
üzerinden kurgulamanın, meselenin çekirdeğinde yatan bir dizi toplumsal-siyasi
nedeni gölgelemesidir.
Oysa, Dipsiz Göl’ün başına gelenleri kavrayabilmek için üzerine düşünmemiz
gereken tarihler, sadece “12 bin yıl öncesi” ya da “Roma İmparatorluğu” kadar
geniş ve uzak ya da 2019 yılının Kasım ayındaki “birkaç gün” kadar dar ve yakın
olandan ibaret değil. Gölün içerisinde bulunduğu mevkinin bugün halen
kullanılmakta olan adı İstovrama’nın da işaret ettiği üzere, Dipsiz Göl’e ev sahipliği
yapan Dumanlı köyü, eski adı Sanda olan yedi köylük bir Rum yerleşimiydi. Ve
elbette, Dumanlı, 20. Yüzyılın başına kadar gayrimüslim yerleşimi olup ulusdevletleşme süreçleri sonucu demografisinin kökten ve hızla değişmesiyle
definecilik girişimlerine konu olan tek yer değil (Çaylı, 2020, s. 121).

Görsel 16. Delal Şeker. Kutsal Göl. 2020. (Yerleştirme- Fotoğraf, su geçirmez kumaş, su birikintisi,
taş sınır, yerleştirme,100 cm çaplı daire)
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Görsel 17. Delal Şeker. Tamara Serisi. 2021. (Heykel, Fotoğraf).

Diğer taraftan; Haraway’in önemsediği gibi “doğa”yı parklarda koruma çabası da
sorunlu kalıyor. Doğa ne gidilebilecek fiziksel bir yer ne de etrafı çitlerle korunması
gereken bir hazinedir, onunla sahiplikten, şeyleştirmekten başka türlü bir ilişki
kurmamız gerekiyor (2020, s. 123). Doğa kavramına yüklenen her türlü kutsallık
hesaplaşmamız gereken yeni bir pratik doğuruyor. Çaylı’nın Latour’dan alıntıladığı
gibi; doğayı olduğu gibi korunması ve saklanması gereken kusursuz bir varlık olarak
idealleştirmek, onun da dahil olduğu dünyevi meselelerin toplumsallığını örtbas
etmek ve bu meselelere dair alınması gereken siyasi kararlardan kaçmak dışında
bir işe yaramıyor (2020, s. 159).
Bundan böyle gerçekten yola çıkarak gerçek olmayan, gerçek verilerden yola
çıkarak düşsel bir şeyler üretebilmek mümkün değildir. Bu sürecin tersine
döndüğünü, yani nasıl tanımlanacağı belli olmayan durumlarda, simülasyon
modelleri oluşturarak kendilerine gerçeğin, sıradanlığın, yaşanmışlığın renkler,
yüklenmeye ve bu arada yaşantımızdan çıkıp giden gerçek de bir kurmacaya
dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Bize kimi zaman insanı tedirgin edebilecek
tuhaflıktaki ayrıntılara inilerek yeniden oluşturulmuş/üretilmiş çok başarılı bir
gerçek, gündelik olaylar ve yaşanmışlık sanrısı sunulmaktadır. Tıpkı koruma altına
alınarak yeniden üremeleri sağlanmaya çalışılan hayvanlara ait bir ‘doğal park’ ya
da bir ‘doğal botanik bahçesi’ gibi (Baudrillard, 2017, s. 167).

Aksi durumda ben ve öteki farkı üzerinden kurduğum hiyerarşi, dünya ile yeryüzü,
doğa ve arka bahçemi birbirinden ayırmaya başlıyor. Çalışmada özenle kaçınılmak
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istenen ise aynı insan merkezli yaklaşımla ahkam kesmeden, çözümü dikte
etmeden diyalektik çözülmeye girmeden kalıntının izini sürmektir.

“Kalıntı”,

karşıtlıklarla ifade edilemeyeceği gibi diyalektiğe sokulması da imkansızdır. Bu
sebeple hem saklanmak hem de çoğalıp saldırmak için iyi bir kozadır. Baudrillard’ın
da işaret ettiği gibi kalıntı gücünü bir karşıtlık düzeni yerine, neyin hangisinin kalıntısı
olduğu anlaşılmayan, yer değiştirebilir, ters çevrilebilir bir düzenden alır (2017, s.
188). “Kalıntı”nın, Perniola fikir dünyasındaki benzeri olarak: Sanat ve felsefede
“kalan” kavramı, toplumda hüküm sürmekte olan normalleştirme ve standartlaştırma
süreçlerine indirgenemeyendir (2016, s. 105).
Bilginin veya ahlaki öğretinin öncelikli koşul olmadığı, sezgi ve duyularımızla iletişim
haline giren sanatsal üretimlerde başka türlü bir tuzağa düşmektedir; belirli bir
estetik düzen ve form aracılığıyla içine yuvarlandığımız kötü diyalektik.
Batı’nın sanatsal serüveninde iki karşıt eğilim saptanabilir: Bunlardan biri
görünümün yüceltilmesine; diğeri, gerçeklik deneyimine yöneliktir. İlk eğilim
dikkatini, kopma, uzaklık, askıda kalmışlık kavramları üzerinde yoğunlaştırmış ve
estetik tutumu bir arınma ve gerçeklikten uzaklaşma süreci olarak görmüştür.
Bunun aksine ikinci eğilim, katılım, dahil olma, riski göze alma fikrinin altını çizmiş
ve sanatı bir alt üst olma, bir çarpılma, bir şok gibi düşünmüştür (Perniola, 2016, s.
15).

Görsel 18. Delal Şeker, 2020, Kutsal Göl / Sacred Lake, (Yerleştirme, su geçirmez kumaş, su
birikintisi, taş sınır, yerleştirme, 100 cm çaplı daire)
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İyi bir tasarımın bir anlamda iyi bir anestezik olduğunu savunan, uyuşmazlıkları
örtbas eden ve katlanır hale getiren estetik yaklaşımla kentler, evler teknolojik aletler
tasarlayan birçok sanatçı mevcut olduğunu Çaylı’nın makalesinde hatırlıyoruz
(2020, s. 209). Perniola da benzer biçimde kendi ifadesiyle; genel olarak, estetikte
uyum, düzenlilik, organik birlik ideallerine yönelik eğilimin örtük olarak var olduğunu:
Estetik olanın varlığı açısından, en azından, acının ve yaşam mücadelesinin kesin
olarak son bulmasa da hiç olmazsa geçici olarak askıya alındığı bir an, çatışmanın
sonu, gelmek üzere olan bir barış, barışçıl bir anın şart olduğundan bahsediyor
(2016, s. 31-32).

Görsel 19. Delal Şeker. Tamara Serisi. 2021. (Heykel, Fotoğraf, inşaat teli, un, tuz, sirke, yağ, gıda
boyası).
Görsel 20. Delal Şeker. Tamara Serisi. 2021. (Heykel, Fotoğraf, inşaat teli, un, tuz, sirke, yağ, gıda
boyası).

Anestezik tasarım kavramının alternatifi olarak “estetik olmayan” değil de
uyuşmazlıkları bulunduğu yerde anında baskılamak yerine daha geniş bir düzlemde
hissedilebilir kılan politik bir mecra olarak estetiği seçebiliriz (Çaylı, 2020, s. 210).
Sokak ise sergileme alanı olarak hem politik hem de estetik olanı barındırıyor
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(Görsel 19-20). “Tamara” projesinde sanat nesnesi ve mekâna dair yeni kullanım
biçimleri, yaratılan kökensiz formlar üzerinden araştırılır.

Görsel 21. Delal Şeker. Tamara Serisi. 2021. (Heykel, Fotoğraf, inşaat teli, un, tuz, sirke, yağ, gıda
boyası).

Sergilenme biçimleri ve estetik kompozisyonlarına dair verilen serbest kararlar,
kökensizlik, heykelleri kendi hikayeleri içinde özgürleştirir (Görsel 21). Yapılı olan,
doğal olan, hangi dünyadan köklendiği belli olmayan da, toplumsallığını estetik
zeminde yeniden çoğaltır.
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Görsel 22. Delal Şeker. Tamara Serisi. 2021. (Heykel, Fotoğraf, inşaat teli, un, tuz, sirke, yağ, gıda
boyası).

Yapıtlar, etik ilkelerle kışkırtıcı olanın harmonisini koruduğu ölçüde içinde
yaşadığımız gerçekliğin, toplumsal uyuşukluğun ortasında küçük kara delikler
açmayı başarabilir. Kısa bir an için bile olsa çağın hakikatine izleyeni çeken,
bakmaya, görmeye hatta harekete geçirmeye zorlayan eserlerdir bunlar. “Gerçek
artık travma olarak değil, görkem olarak sökün etmektedir” (Perniola, 2016, s. 27).
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Görsel 23. Delal Şeker. Hubara Serisi. 2019. (Heykel, Fotoğraf, inşaat teli, elyaf, kumaş, tül, çorap,
akrilik boya, metal hazır nesne, ip, elektronik devre)

Travma kendini gerçekleştirmek için kesintiye muhtaçtır. Geçmiş olan, geçirilmiş
olanda belirir, etkisi kronik biçimde şimdiye bulaşan bir çeşit hatıradır travma
deneyimi. Bir türlü geçmeyen, sürekliliğini şimdiden alan Antroposen travmaları
“Hubara” serisi gibi (Görsel 23) yapıtlarda geçmişin değil gelecek olanın imgesini
barındırır. Foster bir travma nesnesi olarak gerçeği, çağdaş sanatı tanımlayan bir
unsur

olarak

vurgular

(2017,

s.

198).

Bir

başka

kanattan

Perniola;

postmodernizmden sonraki kültürel ve sanatsal olaylara “gerçek”in sanat içinde
sökün etmesi damgasını vurur der ve sanatçıların dikkatini çekenin gerçeğin en
acımasız özü, onun travmatik ve tekinsiz çekirdeğidir, diye ekler (2016, s. 56).
“Hubara” serisinde gerçeğin çekirdeği, yok olan türlerin boşluğuna gizlenir. Seride
imgenin oluşumu, nesli tükenen ve tükenmekte olan hayvanların anatomilerini
fiziksel formlar halinde parçalamak ve bu parçalardan yeni canlı formları yaratmak
şeklinde ilerler. Yeryüzünden türleri silinen canlıların yerine neyi koyabileceğimizin
parodisi, plastik çözümlemelerle, farklı hayvan modelleri üzerinden araştırılır (Görsel
24). Pusar’ın sorduğu gibi: Soyu tükenme tehlikesi altında olan bir canlı türüyle,

25

örneğin, ya da kurumakta olan milyonlarca yıllık bir gölle, temsil etme ya da koruma
ilişkisi kurmadan “dayanışma” içine girmek ne demektir? (2010, s. 38).

Görsel 24. Delal Şeker. Hubara. 2018. (Kâğıt üzerine sulu boya-kumaş boyası, 41x30 cm).

İnsan türünün ortadan kalktığı bir gelecek hikayesinde, insansız bir yeryüzü
bambaşka ihtimaller taşımaktadır. İnsan merkezci eğilimle hayvanlarla aramızda
kurulan ilişkinin, zayıflıklarına ve yüksek hata payına odaklanan interaktif proje
“Hubara” (Görsel 25) kendi hakikatini, izleyenin-katılımcının yeni düşünme biçimleri
üzerinden gerçekleştirir.
Heykel (Görsel 25) yüzeyine yerleştirilen sensörler temas ve mesafe ile uyarılmakta
ve kalp atışı tınısı yaratmaktadır. “İlk bakışta sanatın gösteri ve gerçeklikten
uzaklaştırma eğilimiyle bağlantılı görülen sanallık kavramı, tersi bir anlam edinerek:
İşgal edilip ağlara dağıtılan sanal beden ne imgesel ne simgesel boyuta
indirgenebilen aşırı derece farklı ve tedirgin edici nesne haline gelir” (Perniola, 2016,
s. 17). Yapıtların üzerine eklenen sensörlerle kurulan interaktif düzenek, heykeli
izleyicilerle kurulacak etkileşime açık hale getirir.
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Görsel 25. Delal Şeker, Hubara Serisi, Sergi Görüntüsü. 2019. (Mamut Art Project, İstanbul)
(Yerleştirme, heykel)

Yapıtın iletişime açık tarafı her ne kadar yapıta moda ve popüler olana yakınlaşma
tehlikesi getirse de Perniola’nın vurguladığı, yapıtın sonsuz yorumların kaynağı olan
çekirdeği ve bu çekirdeğin iletilmesinin olanaksızlığı onu iletişim içinde çözülüp
dağılmaktan korur (2016).

Görsel 26. Delal Şeker. Hubara Serisi. 2019 (Fotograf)

Şüphesiz New York’un ortasında rüzgârda dalgalanan buğday filizleri (Görsel 11),
ya da Anadolu kırsalında boş kurak bir arazide gelecekten geldiğini anlatan hibrid
bir form (Görsel 26), olanın temsiliyetinden daha fazlasını işaret etme niyetindedir.
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Tıpkı hipernesnelerin bir bütün olarak algılayamadığımız, şimdi ve geleceği kuşatan
bizi tedirgin eden varlıkları gibi, bu yapıtlarda sorumluluğunu almaktan kaçındığımız
travma ve acıyı estetik boyutta yeniden canlandırır. Buğdayların rüzgârda
çıkardıkları sesi şehir trafiğinin içinden seçmek, ya da “Hubara” formlarının
gelecekte atan tekno kalp atışlarını avuçlarımızda hissetmek, nesnenin tam
mevcudiyetini değil ama izgesel yakınlığını yeniden duyumsatır (Morton, 2020, s.
248).

Görsel 27. Delal Şeker. Hubara Serisi. 2018. (Sulu boya-kumaş boyası, 41x30 cm, 250 gr - %100
koton kâğıt)

Bu noktada meseleleri sanat yoluyla deneyimleştirmek veya durumlara doğrudan
müdahale etmek gibi ana akım Antroposen sanat yaklaşımlarına bir parantez açmak
yerinde olacak. Ana akım Antroposen sanat yaklaşımları, küresel ısınma, iklim
değişikliği ve çevresel sorunları sanatın dışındaymışçasına ele alırken, Çaylı’nın
“Sanatın Antroposeni” olarak tanımladığı yaklaşım ise söz konusu sorunların sanat
ile tarihsel olarak kesiştiği noktalarla yüzleşmeye çalışıyor (2020, s. 193).
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Görsel 28. Cengiz Tekin. Kum. 2010. (Fotoğraf). https://tinyurl.com/yxbovxyy

Tekin’in sanatın Antroposeni yaklaşımıyla okuyabileceğimiz üretimlerinden biri olan
“Kum” da kentleşmeyle beraber Dicle havzasında açılmış olan kum ocaklarından
sanatçının oturma odasının zemine yerleştirilmiş kum, kendi halinde oynayan bir
çocuk ve duvara bir doğa manzarası yerleştirmekte olan bir adam bulunur (Görsel
28). Sorunların faillerinin müphemleşme, ‘insalık’ ve yahut tüm yeryüzünü kapsayan
bir coğrafyaya dağıtma, sorumluluğu parçalara ayırarak yerelden genele dağıtma
yöntemi yerine, Çaylı’nın ifadesiyle “sanatın Antroposeni”nin peşine düşmek,
toplumsal ve politik tahayyülün görmezden geldiği farklılık ve çelişkilerle
yüzleşmekte ısrar etmek demek (2020, s. 194).
Tarihin sonu, teoride bütün uzlaşmazlıkların çözüldüğü ya da Fischer’ın belirttiği
gibi; yeryüzünde insana, doğaya dair hiçbir sorunun kalmadığı anda sanatın da
ortadan kaybolacağını iddia eder (Fischer, 2014). Bu söylem içinde hiçbir gelecek
vaadi içermeyen ihtimalsiz bir “an”ı, “şimdi”yi işaret eder. Sorunların ortadan
kaybolması ütopik bir evreni anlatsa da uzay fiziğine de yeryüzü gerçekliğine de
aykırıdır. “Son” içinde eylem barındırmazken kapana kısılmış bir zamanın içinde
bıraktığımız leke, ritmik bir tekrar içinde çoğalarak eylemin kendisini devre dışı
bırakır.
Düşüncede diyalektik diye bildiğimiz; tez, anti-tez ve sentezle sonuçlanan sürecin
post-yapısalcı düşünürler tarafından şöyle bir çıkmazı vardır: sentezle sonuçlanan
tez ile anti-tez arasındaki her karşılaşma bir başka tez ile anti-tez oluşturur ve
böylece başlangıçta uzlaşmaz olarak görünen karşıtlıklar uzlaşmaya zorlanıp,
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karşıtların nihai noktası, Hegel’in de önermiş olduğu gibi Tin’in artık kendini
tamamıyla ortaya koyacağı, bir açıklama anında son bulur. Böyle bir an tarihin
sonudur ve bu açıklama anının ardından artık yeni hiçbir şey olamayacak, bütün
uzlaşmazlıklar çözülmüş olacaktır (Aracagök, 2018, s. 11).

Şeylerin “son”unda, geleceğin olumlandığı ütopyalar üretilemeyeceği gibi hali
hazırda

içinde

yaşadığımız

distopik

kurgunun

içinde,

geleceğe

ithafen

olumsuzlama, distopyanın distopyasını kurgulama, yeni bir felaket fantezisinin
düşünü kurmak da olanaksız sayılır.

Görsel 29. Jon Ardern. Barselona Çağdaş Kültür Merkezi'ndeki (CCCB) "Şok Hafifletme"
Enstalasyonundan Görüntüler. 2017–2018. https://tinyurl.com/52xny4vj

Felaketin ihtimallerini görüp, çoğaltmak, yeni kavramları ve oluş hallerini tartışmak
ise sanatçının Antroposen’den payını koparmasıdır. Superflux’ta yer alan “Şok
Hafifletme” (Mitigation of Shock) isimli enstalasyon, aşırı hava koşullarının
muhtemel etkileriyle çarpışan bir metropol şehrinde (Görsel 29), 2050 yılının
Londra’sında bir felaketin sonuçlarıyla yaşama deneyimini sunuyor.
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Görsel 30. Jon Ardern. Şok Hafifletme / Mitigation of Shock Enstalasyonundan görüntüler,
Singapur, Sanat ve Bilim müzesi. 2019–2020. https://vimeo.com/321703760

Londra’dan

sonra

Singapur’da

Jon

Ardern

ve

ekibiyle

gerçekleştirilen

enstalasyonda (Görsel 30) her ayrıntısı titizlikle inşa edilen, felaketlerle baş etme
becerisine sahip bir apartman dairesi kurgulanmıştır. Düzenek içinde; gıda
yetiştirme kitlerinden, evcil hayvanlardan protein elde etme broşürüne, defterler ve
çocuk çizimlerinden günün gazetesine birçok somut ayrıntı yaratılmıştır. Bitki ve
gıda yetiştirmek için kurulan bilgisayar kontrollü kitlerin işlevsel olması, neyin kurgu
neyin gerçek olduğuna dair izleyeni kışkırtır. Yapıtın hiçbir aşamasında “küresel
ısınma” yahut “iklim değişikliği” terimleri geçmese dahi izleyici, içinde yaşadığı çağ
ve dünya ile ilişkilendirebilecek kanıtları rahatlıkla toplayabiliyor. “Şok Hafifletme”
enstalasyonunun en güçlü yanı ise katılımcının ya da izleyicinin fazla iyimserlikle
hakikati görmekten kaçması ya da korku ve dehşetle telaşa kapılması
hedeflenmiyor. Onun yerine “Hubara” projesinde (Görsel 25) yeni bir türün
gelecekten gelen kalp atışını, avuçlarında hisseden katılımcılar gibi, izleyiciyi en
muhtemel ihtimalin orta yerine bırakıyor.
Bu sancılı süreçte insanı, kendi yıkıntısından aforoz etmek, temize çekmek, ya da
idama mahkûm etmek yerine, insan merkezli tüm yapılanmaları, sanatın
ihtimalleriyle parçalayabilmek kıymetli. Başka bakış açılarını tartışmaya, düşlemeye
açmayı tercih eden projeler, yapbozu yeni kurallarla oynuyorlar. Bu nedenle de
diyalektik çözümleme ile karşıt kutba geçmek yerine alternatif patikaların peşinden
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koşmayı seçiyorlar. Bunu yaparken de postmodern düğümlerden, alternatif
düşünme biçimlerini, eldeki malzemeden devşiriyorlar.
Braidotti’nin öngördüğü üzere, önceleri postmodern tartışmaların merkezinde
temsil, yüzeyler ve imgeler yer alırken, hakeza simulakrum üzerine ilk tartışmalar
yapılırken bugün gündemde veri işleme, kodlar ve ağ dolaşımı yer alıyor. Bu
değişime materyalist bir değişim diyebiliriz. Kendi kendini örgütleyen, insan
formunda olmayan yaşam biçimleri (ağların onto-genetik kapasiteleri), bizi insan
sonrası tartışmasının merkezine taşıyor (2019, s. 87).
O halde, sözde “dünyanın sonu”na üç kere şerefe; çünkü bu an tarihin başlangıcı,
gerçekliğin sadece kendileri için önemli olduğu insan rüyasının sonudur. Artık
insanlar ve insan-olmayanlar arasında yeni ittifaklar kurma umudumuz var; artık
dünya kozasından dışarı adımımızı attık (Morton, 2020, s. 145).
Hikâyenin en heyecan verici yeri bu bölge, Dünya’dan dışarı adımımızı attığımız
anda düştüğümüz yine aynı Dünya’nın çekirdeği. Fakat bizi karşılamaya gelenler bu
kez tanıdık yüzler değil.
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2. BÖLÜM: İNSAN SONRASI VE YENİ İHTİMALLER
Küresel ısınma, dünya kaynaklarının bilinçsiz, hızlı tükenişi, bölgeler arası şiddetli
eşitsizlik, yükselen ırkçılık gibi büyük felaketlerin aynı anda yaşandığı İnsan Çağı
(Antroposen)’nin içinden geçerken Hümanizm’in insan varoluşunu merkeze alan
tasarısı da tartışmaya açılmıştır. İnsan eliyle kutsanarak hazırlanmış bir gösteriye
dönüşen bu kıyamet sahnesinde, kriz önleyici karşı duruşu yaratacak yeni bir ahlaki
itki ve etik birlik inşası üzerine tezler gündemdedir.
O halde ‘ahlaki bir birliği’ belirten ‘biz’, ‘ben’ in çoğulu değildir-son derece eşitsiz
konumlardaki birimleri bir araya getiren karmaşık bir yapıyı çağrıştıran bir terimdir.
Ahlaki bir ilişkide ben ve öteki birbirinin yerine konulamaz ve dolayısıyla çoğul bir
‘biz’ oluşturmak üzere toplanamaz. Sorumluluğu ötekini bağlayacak şekilde
dönüştürdüğüm an, sorumluluk ahlaki içeriğini tamamen kaybedebilir (Bauman,
2016, s. 75).

Beklenmedik şekilde gelecek olan şeyi, Morton’un tuhaf yabancı dediği, yabancılığı
sonsuza kadar kalacak, evcilleştirilemez ya da rasyonelleştirilemez uzaklıktakini
hedefleyen bir etik geliştirmeliyiz (2020, s. 163-164). Asıl büyük sorun ‘biz’le
kastedilen insan merkezci birliğin (Hümanizm), tüm canlı ve cansızlar için birbirine
dönüşen, değişen hareketli birimlerden meydana getirilmemesidir. Onun yerine
Hümanizm, diğer bütün ötekileri, kendi üzerinden standartlaştıran, derecelendiren
bir birim işlevi görmektedir. Braidotti’nin altını çizdiği gibi: Hümanizm, “insan
tabiatına” ilişkin toplumsal sözleşme halini almış, tarihsel bir inşadır ve temelinde
benlik ve öteki arasındaki özdeşlik ve başkalığın ikili mantığı yer alır (2018, s.27-28,
40). Bu ikili özne oluş hali arasındaki “fark”, “öteki”ni olumsuz bir yergi olarak ele
alır. Hümanizm, farklılıktan hiyerarşi doğurur. Ve bu haliyle; yeryüzünün, canlı ve
cansız tüm birimleriyle insan özne merkezli yaklaşımla kurduğu ilişkinin felaket
boyutundaki sonuçlarını çözümlemede artık yeterli değildir.
Hümanizm krizi, modern hümanist öznenin yapısal ötekilerinin post modern
dönemde intikam alırcasına yeniden ortaya çıkmasıdır. Post modern dönemin
muazzam özgürleşme hareketlerinin, ayaklanan “ötekiler” tarafından başlatıldığı ve
körüklendiği tarihsel bir gerçektir: Kadın hakları hareketi, ırkçılık ve sömürgecilik
karşıtı hareketler, nükleer karşıtı ve çevreci hareketler, modernitenin yapısal
Ötekilerinin sesleridir (Braidotti, 2018, s. 52-53).

Oysa, ötekiler olarak “ezilmişler”in bakış açıları dünyaya dair devamlılığı olan,
nesnel, dönüştürücü imkanlar vaat ederler (Haraway, 2010, s. 26). Ezilmiş-ötekinin
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sınırlarına, insan gruplarının yanı sıra, hayvanlar, bakteriler, robotlar, arayüz
yazılımlar, yeryüzü oluşumlarını dahil etmeliyiz. Bu müdahale, görmenin dolayımı
bakımından ayrıca bir pratik ve beceri talep eder.

Görsel 31. Delal Şeker. Hubara. 2018. (eskiz, sulu boya-kumaş boyası41x30, 250 gr-%100 koton
kâğıt).

Özellikle son yüzyılda ileri teknoloji ve bilimin itkisiyle makine (robot) ve insan özne
arasındaki ilişki, türler ve sınırlar üzerinde bizi tekrar tekrar düşünmeye sevk
etmiştir. Yapay zekâ pratikleri, sentetik uzuvlar, ağ erişimli kıtalar ötesi komut veren
zihinlerin dünyasında, “makine ile organizmaya, teknik olan ile organik olana dair
biçimsel bilgimizde temel, ontolojik bir ayrışma söz konusu değildir” (Haraway, 2010,
s. 85-86). Bu tespit bizi, uzay yolculuğuna daha uyumlu hale gelmek için makine ile
melezlenen geliştirilmiş insan modeli üzerine ilk kez kullanılan “Siborg” terimine
götürüyor. Pusar’ın “Başka Yer” derlemesi için yazdığı giriş makalesinde incelediği
gibi: İleri teknoloji ve modern biyoloji arasında bulunan mutlak sınırların erimesiyle
makine ve insan, insan ve diğer organizmalar arasındaki ilişkiler de yeniden
düzenlemiştir. Haraway’in Siborg imgesi, bilimkurgu ve toplumsal gerçeklik
arasındaki sınırın bir göz yanılsaması olduğu önermesi üzerine biçimlenir (2010,
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s.11-12). Siborg’un mümkün kılındığı ütopik fanteziler, filmler, öyküler ve diğer bütün
sanatsal üretimler, bugünün gerçekliğinin ilk belirtileridir. Bu izlerde, Haraway’in bir
başka figürü olan “yoldaş türler”in de gölgesi belirir. Yoldaş türler figürü;
evcilleştirme, bir diğeri için araçsallaştırma, tek yönlü fayda sağlama üzerinden
değil, birlikte evrimleşmenin mümkün olduğu bir türler arası etkileşime atıfta bulunur.
Siborglar da yoldaş türler de insani olanla insani olmayanı, organik olanla teknolojik
olanı, karbonla silikonu, özgürlükle yapıyı, tarihle miti, zenginle yoksulu, devletle
tebaasını, çeşitlilikle soyların tükenişini, modernlikle postmodernliği ve doğa ile
kültürü beklenmedik şekillerde bir araya getirerek (Haraway, 2010, s. 228), başka
türlü bir dünya tasarısı ve insan kuramı için cesaret verir. İnsan-doğa, insan-hayvan
etkileşiminin kusurlu hiyerarşik yapılanmasının kırılması için bu cesaret ve
iyimserlikten azade umut elzemdir.
Tekçi-olmayan özneler için sürdürülebilir bir etik, insan-olmayan ‘yeryüzü’ ve insan
olmayan başkaları da dahil olmak üzere, bir yandan benlik merkezli bireycilik
engelini, öte yandan olumsuzluk bariyerini aşarak benlik ve başkaları arasında
genişleyen bir karşılıklı bağlılık hissine dayanmaktadır (Braidotti, 2014, s. 223).

Braidotti’nin önerisi -insan merkezci olmayan- karşı hümanist tavırla geliştirilen
“İnsan Sonrası” (Posthuman) kuramda özne, insan olmayan (hayvan, bitki, virüs)
ağa tamamen karışmış transversal bir oluşumdur (2014, s. 210).
Günümüzde insan kaybolmaktadır – tıpkı kuma çizilen, dalgaların sildiği bir yüz
gibi. Ama onun yerini almakta olanın bir dünyası yoktur artık; iktidarın ve bilimin
hesaplarının insafına terk edilmiş, tarihi olmayan, çıplak ve sesi boğulmuş hayattan
ibarettir. Ama belki de bu enkazdan başlayarak, ansızın veya ağır ağır, başka bir
şey ortaya çıkabilir. Kesinlikle bir tanrı değil, başka bir insan da değil – belki yeni
bir
hayvan,
başka
türlü
yaşayan
bir
ruh…
(Agamben,
2020)
https://tinyurl.com/y3ygexf7

Başka türlü yaşayan ruh, tekil öznelere değil, bir tür yakınlık hissiyle bir araya gelmiş
canlı-cansız figürlerin toplamında izlenir. Haraway’in siborg imgesinin, makine
organizmanın “ötekisi” olmadığı gibi organizmanın amaçları doğrultusunda
kullanılan bir araç da olmadığına, ikisinin de ortak bir yaşamda birlikte değişen
iletişim sistemleri olduklarına vurgu yapar (2010, s. 231).
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Görsel 32. Delal Şeker. Rüya Oyunu. 2020. (Fotoğraf-Yerleştirme)
Görsel 33. Delal Şeker. Rüya Oyunu. 2020. (Fotoğraf-Yerleştirme)

Hedeflenen, mevcut insan tasarımını eleştirel bir kuramdan geçirerek, insan
sonrasına ait, göçebe, çok yönlü ve ilişkisel bambaşka özne(-ler) tasarlamaktır.
Sınırların bile isteye muğlaklaştırıldığı, yeni dünya fikrinin içine, bu dağınık figürleri
yerleştirebilmek son derece önemlidir. Dolayısıyla onu incelikli bir özveriyle inşa
etmemizi gerektirir. Bu niyetle, sanat, düşleme, teknobiyoloji birer zanaatkar olarak
iş başında belirir.

2.1 Sanat Yapıtlarında Başka Türlü Dünya Tasarıları
“RÜYA OYUNU
‘Zihin değiştiren ilacın neden olduğu
ya da kaba taslak bir büyülü gerçeklik;
sabaha kadar parlak karınca ve böcek ile
sisin içinde parlayan mücevher,
değişen kimlikler, mutant biçimler,
salyangoz ve solucanlardan evrimleşti melekler” (Derek, 2008, https://tinyurl.com/y5rl7vq3)

Güne uyanıyoruz. Kahvemizi hazırlayıp, dün güvenle dışarda bıraktığımız, bizi
çağıran dünyaya geri dönmeye hazırlanıyoruz. Telefonumuza gelen mesajlar
dikkatimizi çekiyor. Sokağımızda yankılanan görevlilerin sesi, zorunlu olmadıkça
evden çıkmamamızı istiyor. Tüm dünyayı etkisi altına almış viral bir pandeminin
ortasındayız. Ev sınırları dışına çıkmamız güvenli değil; gözlerimizle görmemizin
mümkün dahi olmadığı küçücük canlı-cansız arası bir yaşam formu bizi odamıza
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kilitlemeye kadir ve tehditkâr. Eş zamanlı olarak bağışıklık sisteminin ne derece
politik bir olgu olduğunu; salgın sürecinde bedenini izole edebilecek ayrıcalığa sahip
olanlar ve olmayanlar, yeterli ek gıdaya ulaşanlar ve ulaşamayanlar arasındaki
yarılmada açığa çıkıyor. Bu yarılmanın muazzam derinliği, pandeminin tehditkârlığı
içinde eriyor.
Hipernesnenin “hiper”liğinin, Morton’nun bir kuş sürüsünün küresel ısınma
nedeniyle gölde dinlendiklerini fark ettiği andaki boşluksal nitelikte belirmesi gibi
(2020, s.113), viral bir pandeminin “hiper”liği, yaşam alanı kilometrelerce uzakta
olan yarasaların, avlanmış halde bir metropolün kaldırımına dizildiği anda hissedilir.
Havada süzülen tehdidin gerçekliği, gerçek dışılığında belirir. Kendimizi bizden daha
büyük bir şeyin içinde bulmak da denebilir bu duruma. Bedenimizle dış dünya
arasındaki şeffaf tül kalkandan içeri gelen ilk misafir de değil halbuki. Ağız içinde
bulunan yararlı konakçılar, bağırsak floramızda yaşayan çeşit çeşit yoldaş
organizmalar, uzun zamandır, bizle ötekinin sınırlarının muğlaklaştığı bir yerdeler.
… bağırsağın ontolojik yapısına ve işleyiş mekanizmasına yakından bakmak
bedenin aslında ötekini her zaman içinde barındırdığını ve bu misafirperverliğin dişil
ya da eril bir doğası olmadığını gösterir. Bedenin bu açıklığı ve savunmasızlığı,
sınırların ve çeperlerin varlığını ve kısıtlılığını sorgulatır. Sınırların düşündüğümüz
kadar sarsılmaz değil aksine geçirgen ve sürekli değişim halinde olduğunu fark
etmek belki “ben” ve “öteki” tanımlarımıza da benzer bir yaklaşımı beraberinde
getirebilir (Kırkalı, 2019, s. 279).

Beden için sınır tanımını koyan bağışıklık sistemimizdir. Ve günümüzde geçmiş
bilimsel bulguların aksine çizgisel komutlarla değil, ağsı birleşimlerle ve yüzeylerle
değişkenliğini koruyan, dolanımla işleyen bir iletişim sistemidir. “Eskinin hiyerarşik
bedeni yerini inanılmaz bir karmaşıklık ve özgüllükteki ağ-bedene bırakmıştır”
(Haraway, 2010, s. 183). İnsan doğasının korunacak ya da kurtarılacak sabit
konumunun idamesi bağışıklık sisteminin geçirgen kapılarıyla son bulur.

“Bir

anlamda, bağışıklık sisteminin çoktan ‘görüp’ içsel yansımasını üretmediği bir harici
antijenik yapı, bir ‘istilacı’ olamaz” (Haraway, 2020, s. 183). Paralel bir düzlemden
baktığımızda, istilacı konumuna insan-dışı değişkenleri de yerleştirebiliriz. Bunlar
Braidotti’ye göre; insan sonrası dijital evrenin yarattığı, kimi hayvanlardan insanlara
ve yeniden hayvanlara geçen hem bilgisayar-temelli hem organik virüslerin
çoğalmasıdır (2018, s. 137-138). Dışarı-içerinin, öteki-diğerinin içine çöktüğünde
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elimizde bağlantısal arayüzler kalır.

Arayüzler, ihtimalleri ile yaratıcılık ve ışık

barındırır.

Görsel 34. Ellen K. Levy. Installation at Plato’s Cave. 2013. (mixed media algorithmic prints,
based on microorganisms after Hurricane Sandy). https://tinyurl.com/y3rauefl

Bir dönem mikrobiyoloji teknoloğu olarak da çalışan Levy, arayüz olasılıklarını
alışagelmedik kompozisyonlar ve petri kaplarında toplanan organizmalar üzerinden
araştırıyor. Gelişimini izlediği organizmaların verilerini datalara işleyerek çeşitli
algoritmalar

meydana

getiriyor.

Sandy

kasırgasında

bulunan

yaygın

mikroorganizmaların algoritmalar yardımıyla dönüştürülmüş imgelerini, kent
yaşamına dair duraklara (vantilatörler kanalları, çöpler) yerleştirdiği çalışması,
ötekine (organizmalar) dair görme alışkanlığımızı aşındırıyor (Görsel 34). “Sanat,
insanlar ile insan-olmayanlar arasında bir iş birliği ya da Negarestani’nin dediği gibi
“anonim materyallerle suç ortaklığı” haline gelmektedir (Morton, 2020, s. 225).
Materyal, bedenin içinden geçip giden bir organizma yahut algoritmalarla çıktı veren
bir işlemci olabilir.
Teknoloji, küreselleşmenin kaçınılmaz dillerinden biridir. Onu bir dil olarak
nitelendirmekten hoşlanmamın sebebi, kayda değer olan iki özelliği
barındırmasıdır. Birincisi teknoloji çağdaş kimlikten ayrılamaz (‘Teknolojiden önce
şuna benziyorduk’ türünden bir ifadeye artık hayatımızda yer yoktur); ikincisi,
teknoloji, yaratılan ya da mühendislik icadı bir şey değildir, tersine, durmadan
değişen toplumsal, ekonomik, fiziksel ve siyasal güçlerle birlikte evrim geçirmiştir.
Bence sanatçılar, teknolojiyi kesinlikle kültürümüzün bazı paradokslarını anlayıp
eleştirmenin bir yolu olarak kullanmaktadırlar (Hemmer, 2006, s. 204).

Her geçen gün dünyaya dair anlayışımız teknolojik, sosyal ve politik değişimlerle
güçlü ve hızlı bir şekilde aşınıyor. İnsan Çağı’nın çıplak gözle görünmeyen karmaşık
yeraltı ağları, anonim materyallerle kuşatılmış karmaşası ise sanat yapıtlarıyla
yoruma açılıyor. Çevremizi kuşatan bu hızlı teknolojik devrimin kendisinden ziyade
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bizim bu kırılmaya etik ve politik olarak hazır olmamamız endişe yaratıyor.
“Çağımızın en keskin paradokslarından birinin, tam da teknoloji dolayımındaki
dünyamız için alternatif, siyasi ve etik faillik kipleri bulmakla yerleşik zihinsel
alışkanlıkların ataleti arasındaki gerilim olduğunu düşünüyorum” (Braidotti, 2018, s.
76).
İnsan zihninin işleyiş mekanizmasından modellenerek üretilen yapay zekâ (AI)
günümüz dünyasını şekillendiren en güçlü teknolojik devrimlerden biridir. Derin
öğrenme, dil işleme, yapay sinir ağları gibi birçok alt dalı çeşitli sistem ve makinelerle
gündelik hayatın içine beklenmedik bir hızla sızmış, beraberinde yeni dünya fikrini
de getirmiştir. Kuşkusuz algoritmik dil ile düşünmek, geleceği şekillendireceği gibi
insanın düşünme şeklini de değiştirecektir. İnsan zihninin matematiksel haritasını,
komut biçimlerini taklit eden yapay zekâ, bağlantılı ilişkiler kurmakla kalmaz,
kurduğu ağlardan yeni çıkarımlar yapma ve öğrenme kabiliyetine de sahiptir.
Üretmek, tekrar üretmek, değiştirmek güncel politikanın sorumlu olduğu başlıca
meseleler olmakla birlikte üretimin dönüştürülebilmesi konusu ile kod, sanatın da
ana malzemelerinden biri haline geldi. Algoritmik dil ile düşünmek, yaparak
deneyerek öğrenmek ve birlikte çalışabilme yetisi şimdi ve geleceğin tasvir
yöntemlerini, yani sanatın geleceğini doğrudan ilgilendiriyor (Şimşek, 2018).

İleri teknoloji, oldukça görkemli olmakla beraber, kudreti, etki gücü, konumsuz ve
hayale açık tarafı, insanlarla arasında tekinsiz bir alan yaratır. Benzer biçimde
sanatçılarla algoritmik dil arasında da bir gerilim hattı vardır. “Biz Mükemmeliz”
serisinde yer alan üretimler bu hat üzerinden şekillenir (Görsel 35).
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Görsel 35. Delal Şeker. İsimsiz IV- Biz Mükemmeliz serisi. 2018. (Heykel, alçı, epoksi reçine, diş,
kağıt, çivi, pil, bitki yaprağı, ip, plastik nesne,12x13,5x7,5cm)

Bir mühendis projesinden farklı olarak, “Biz Mükemmeliz” serisini oluşturan
algoritma ve haritalandırma biçimi, matematiksel değil; plastik, yer yer resimler bir
dünyanın inşa girişimidir. Figürlerin içerdiği biçim, nesne ve şekiller bireysel imge
havuzunun yanı sıra ortak insanlık tarihinin sembollerini de içerir.

40

Görsel 36. Delal Şeker. Artık Burada Yapacak Bir İşimiz Kalmamış Gibi- 'Biz Mükemmeliz' serisi.
2018. (Heykel, alçı, epoksi reçine, diş, kağıt, çivi, pil, bitki yaprağı, ip, plastik nesne, 12x16x9 cm)

İnsan merkezli düşünce sistemleri, günümüz toplumsal ilişki modelleri ve siyasi
yapılanmalarının

çekirdeğini

şekillendirir.

“Biz

Mükemmeliz”

serisindeki

çalışmaların, güzel olana, bir türün muazzamlığına yaptığı vurgu eşzamanlı olarak
aynı bütünün içinde barındırdığı kırılganlık, rastgelelik ve kusurları da içerir.
Merkez ve marj arasındaki mevki farkları çok önemlidir, bilhassa da hümanizm gibi
karmaşık ve çok yüzlü bir olgunun mirası söz konusu olduğunda. Bir yandan
soykırımlara ve pek çok suça ortaklık etmiş, öte yandan muazzam umut ve arzulara
destek çıkmış hümanizm, bir biçimde doğrusal eleştiriyi geçersiz kılmaktadır.
Hümanizm uzun ömrünü kısmen bu değişkenliğe borçludur (Braidotti, 2018, s. 2829).

İnsan büstlerinin (Görsel 36) içine yerleştirilen imgelerde, sınıf, cinsiyet, ırk, tür ve
genom vurgusu belirgindir. Birimler arası düzensiz ve rastgele bağlantılar,
akışkanlığını koruma eğilimindedir.
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Görsel 37. Delal Şeker. İsimsiz III / 'Biz Mükemmeliz' serisi. 2018. (Heykel, Epoksi Reçine,
12x13x6,5cm)
Görsel 38. Delal Şeker. Artık Burada Yapacak bir İşimiz Kalmamış Gibi - 'Biz Mükemmeliz' serisi.
2018. (Heykel, Epoksi Reçine, 12x16x9 cm)

İnsan hem kural koyucu hem yıkıcıdır, kendini yücelten ve bu uğurda körelten de
kendisidir. İnsanı tehlikeli kılan da diğer hayvanlardan daha hasta, daha kesin yapan
da budur. Kendisiyle deney yapmaktan çekinmeyen cesaretiyle hastalığını kutlayan
(Görsel 38), Nietzsche’nin ön sezileriyle tanımladığı gibi daha uzun bir süre daha
hasta kalmaya mahkûm olandır (Nietzsche, 2007).
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Görsel 39. Delal Şeker. İsimsiz III.- 'Biz Mükemmeliz' serisi. 2018. (Heykel, alçı, epoksi reçine, diş,
kağıt, çivi, pil, bitki yaprağı, ip, plastik nesne, 12x13x6,5cm)

Fakat bu hikâyede asıl çelişki teknoloji dolayımı ile neyin insan, neyin makine veya
doğal olmayan, ‘yapay’ olarak nitelendirilmesi gerektiğine dair tartışmadadır. “İnsan
sonrası bedenlerin neye muktedir olduğunu bilmediğimiz gibi, insan merkezcilik
sonrası cisimleşmiş beyinlerin gerçekte neyi düşünmeye muktedir olacağını da
tahmin bile edemeyiz” (Braidotti, 2018, s. 127).
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Görsel 40. Stelarc. Kas Makine / Muscle Machine. 2003. Gallery 291. London.
http://stelarc.org/projects.php

İnsan bedenine dair bilinmezlikler azaldıkça, ileri teknoloji yardımıyla insana dair
kusur ve kırılganlıklar ortadan kalkacak, mevcut insan kavramının yerini bambaşka
fikirler alacaktır. Bu geçiş evresi düşünürler tarafından “transhuman- geçiş insanı”
olarak adlandırılır. Stelarc’ın Londra’da sergilediği “Kas Makine”, geçiş insanına dair
estetik ve fonksiyonel sorular barındırır (Görsel 40). Bir çeşit yürüme makinesi olan
düzenek, altı adet ayak benzeri uzuvla çevrilidir. Kol, başparmak ve bilek rotasyonu
ile kontrolü sağlanan “Kas Makine”nin, gövdenin kendi etrafında dönmesini
sağlayan bir iskeleti bulunur. Tüm bu koreografi, makine-insan modelinin sert ve
tekinsiz şovuna hizmet eder gibidir. Diğer taraftan insan bedeninin mobilite ve
kavrayış kabiliyetine dair bu müdahale tuhaf bir biçimde hayran edicidir.
Kurzweil’e ve akımın başka temsilcilerine göre transhümanizm, insanın fiziksel ve
bilişsel yeteneklerinin arttırılması ve yaşlanma, hastalanma gibi arzu edilmeyen
kusurlarının ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve bilimden faydalanılması
gerektiğini öne süren uluslararası bir entelektüel ve kültürel harekettir (Çelik, 2019,
s. 150).

Transhümanizm’in bilim ve teknoloji faydalarıyla insanı kusursuzlaştırmaya yönelik
emeli, insan sonrası durumun transversal bağlantılarıyla çatışır. “Transversallik,
insan-olmayan veya kişisel-olmayan yaşama kıymet veren ilişkinin, karşılıklı
bağımlılığın önceliğine dayalı bir etiği edimselleştirmesidir” (Braidotti, 2018, s. 117).
Transhümanzm’in insan türüne hizmet eden bilim ve teknolojiyi yüceltirken, aynı
ilerleme yolunda araçsallaştırılan diğer türler ve oluşumları görmezden gelişi,
transversal bağlantıyı kısa devreye uğratır. Öte yandan Japonya’da evcil hayvan
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olarak tasarlanan 114 Aibo robot köpekler ve sahipleri arasındaki fiziksel ve ruhsal
yakınlık zihnimizde yeni odalar açar. Haraway’in önemsediği gibi; “yoldaş türler”,
“tür” kategorisiyle ilgili ön yargılı değildir; mamulden de organizmadan da
teknolojiden de başka insanlardan da yoldaş tür olabilir (2010, s. 255).

Görsel 41. Nicolas Datiche. Kofukuji tapınak baş rahibi Bungen Oi, bir robotun cenazesinden
sonra evcil bir Aibo robot köpeği tutuyor. https://tinyurl.com/y8suwwyw

Evcil hayvan olarak tasarlanan 114 Aibo robot köpek için Tokyo'nun Kofuku-ji Budist
Tapınağı'nda servis dışı bırakılan–ölen 800 köpek için, yas tutan sahipleri tarafından
dini bir tören düzenlenmiştir (Görsel 41). Braidotti’nin insan sonrası durum için
belirttiği; organik ve inorganik, doğmuş olan ve imal edilmiş olan, et ve metal,
elektronik devreler ve organik sinir sistemleri gibi yapısal farklar ve ontolojik
kategoriler arasındaki ayrım çizgileri yerinden edilmiştir (2018, s. 110). Bir çeşit aile
bireyi kabulü gören bu varlıklar yeni dünyada “zoe” içinde belirir.
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Görsel 42. Delal Şeker. Hubara Serisi. 2019. (Heykel, Fotoğraf, inşaat teli, elyaf, kumaş, tül,
çorap, akrilik boya, metal hazır nesne, ip, elektronik devre, Diasec baskı, 90x60 cm).

“Hubara” projesi içinde yer alan heykeller, Aibo robot köpeklerle benzer biçimde
insan türünün yeryüzünden silindiği; zekâ, düşünme ve bilgi üretme kapasitesinin
münhasıran insanlara ait bir ayrıcalık olmadığı, tüm canlı madde ve kendi kendine
örgütlenen teknolojik ağların birlikteliğini (Braidotti, 2019, s. 69) öngören bir
gelecekte var olan biyomekanik varlıklar olarak tasarlanır (Görsel 42). Haraway’in
ifadesiyle biyoçeşitlilik dünyanın pek çok yerinde ileri teknolojiye bağımlı hale
gelmiştir. “Doğal” olan ile “teknik” olanın fiziksel olarak birbirinin içine göçmesi,
maddi-göstergesel bakımdan, en teknofilik dünyalarda olduğu kadar en biyofilik,
çeşitliliğe adanmış topluluklarda da normal, gündelik, dünyevi bir gerçektir (2010, s.
242-243).
Bu gerçekliğin karakteristik özelliği, azami etkililik ile azami soyutluğun
buluşmasıdır: Bir başka deyişle, yaptığı, modernitenin itici gücünü oluşturan
ötekileşme ve yabancılaşma sürecini uç sonuçlarına taşımaktan ibarettir. Yani batı
düşüncesinin sapa bir patikasında değil, tam da ana yolunda, ilerleyişinin en ileri
noktasında, yalnızca aşılmayı bekleyen bir sınır boyunda hareket ediyoruz. Bugün
“gerçekçilik” kategorisine dönüp ondan yola çıkan sanatsal deneyimlerin büyük
ölçüde deneysel ve öncü nitelik taşımasının sebebi budur. Doğal olarak, (Jeffrey
Deitch’ın) “insan-sonrası”, (Hal Foster’ın) “travmatik” ve (benim) “psikotik “”
şeklinde tanımladığımız bu gerçekçiliğin, şimdiye kadar bu terimle kastedilenlerle
ilgisi yoktur. Ne var ki, değişen şey, gerçekliğin sergileme iradesi değil, gerçeklik
fikrinin kendisidir (Perniola, 2016, s. 17).
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İnsan Sonrası özneler, şeylerin materyalist bütünselliğini (yani tüm maddenin ‘Bir’
olduğunu, akıl taşıdığını ve kendi kendine örgütlendiğini) kabul etmekle kalmaz, bu
bütünselliğin teknolojiyi de kapsadığını kabul eder. Bu önemlidir çünkü teknolojiye
ikinci doğa vasfı atfeder. İnsan Sonrası öznenin içkin olduğu bu “yaşamın” artık
“bios” olmadığı, “zoe” olduğunu hatırlayın…” (Braidotti, 2019, s. 69). Bios, insana
özgü yaşam tasarısı iken: zoe, tüm organizmaların, türler arası hiyerarşik olmayan
birlikteliğinden bahseder.

Görsel 43. Delal Şeker. Rüya Oyunu. 2020. (Fotoğraf-Yerleştirme)

Bu karşılıklı bağlantılı ve karmaşık birliktelik, içinden geçtiğimiz antroposen
dönemde hayatidir. Diğer türler ve yeryüzü üzerindeki geri dönülmez noktaya gelen
tahribatımız, kurduğumuz insan odaklı ilişkilerin yüksek hata payı, (apokaliptik)
kıyametin “ötekiler” için çoktan başladığını işaret ediyor. Yeryüzü ise bu çağa ve
gelen felaketlere (küresel ısınma, çevre kirliliği, su kaynakları krizi, nükleer atıklar,
verimi azalan araziler), insan kaynaklı bir kurtuluş ya da kahramanın dokunuşunu
beklemeden, kendi kabiliyet ve bilgeliğiyle cevap veriyor (Görsel 43). Meyve ve
buğday gibi besinleri konak olarak kullanan ‘A. Tubingenis’ mantarı, son yüzyılda
evrimleşerek poliester türü plastiği, ‘esteraz’ ve ‘lipaz’ enzimleriyle biyobozulmaya
uğratıp yok etmeye başlamıştır. Mantar, kendi kendini örgütleyen bir bilgelikle
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karşımızdadır. Organizmanın bu güçlü geri refleksi “Rüya Oyunu” projesinin de
çekirdeğini oluşturur (Görsel 43-44).

Görsel 44. Delal Şeker. Rüya Oyunu. 2020. (Belge Fotoğraf, Dr. Sehroon Khan).
https://tinyurl.com/y4z735f4

DNA’nın bazen hipernesnelerle baş etmeyi “öğrendiği” açıktır, der Morton. Bu
savını; ekstremofiller gibi bakterilerin yaşam koşullarının temel yapı taşları olan
aminoasitlere hiç de uygun olmayan (radyasyon, soğuk, aşırı ısı, dehidrasyon,
vakum ve asitli ortam gibi) koşullarda, kuyruklu yıldızlarda, Mars yüzeyinde, sıcak
derin kayalarda bile ortaya çıkabilmeleriyle örnekler (2020, s. 78). Bir organizmanın,
insan yapımı hipernesnelerle de başa çıkmak için kendini tasarlayabilmesi, insan
merkezli hiyerarşik yapılanmayı hayret içinde bırakır. İnsan bu hikâyede baş
kahraman değil, sorun çıkaran fani figürandır.

Görsel 45. Delal Şeker. Rüya Oyunu. 2020. (Fotoğraf-Yerleştirme)
Görsel 46. Delal Şeker. Rüya Oyunu. 2020. (Yerleştirme). (Jan Evalista Sanat ve Tasarım
Üniversitesi Dönem Sergisi)

Altmış beş yıl önce başlayıp, günümüze kadar 8,3 milyar ton plastik ürettiğimiz
düşünülürse (Görsel 43), diğer canlıların, habitatlarını insan atıklarından korumak
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için mutasyona uğramaya başlaması oldukça trajik diğer taraftan da oldukça şiirsel
bir anlatı barındırır.
“Rüya Oyunu” projesinde bu anlatı, gerçek ve gerçek dışı arasında dolaşan bir
haritada kurgulanır. Doğada olasılıklar dahilinde karşılaşan ya da karşılaşma ihtimali
henüz olmayan organik ve inorganik yapı ve formları, uygun ph-sıcaklık-nem oranı
hazırlandıktan sonra izole bir akvaryumun içinde oluş haline bırakılır (Görsel 45-4647).

Görsel 47. Delal Şeker. Rüya Oyunu. 2020. (Fotoğraf, dijital baskı)

Karşılaşma sonucunda akvaryumda oluşan (Görsel 40), mantar, bakteri ve benzeri
mikro canlıların, insan üretimi plastik türleriyle nasıl etkileşime girdiklerini
gözlemlemeye olanak tanıyan düzenekler öncesinde hazırlanmıştır. Sürecin
izlenebilir ve belgelenebilir olması da bilimsel bir deneyin ampirik yaklaşımından
çok, uykusundan uyanmayı bekleyen düş gücünün uyarılmasını sağlar. Yer yer
rahatsız edici heterojen manzaralar olarak beliren yapıt, Danto’nun; Çağdaş sanatın
saflığını yitirmiş olduğu ya da saf olmadığı düşüncesinin, yalnızca estetik ideal
olarak tüm antagonizmiyle modernizmin peşimizi bırakmayan hatırasıyla ilgili olduğu
önermesini hatırlatır (2014, s. 19.).
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Görsel 48. Delal Şeker. Rüya Oyunu. 2020. ( Dijital Eskiz).

Süreç manzaralarının izlenebilir olduğu düzeneklerin, gelecek yıllarda, evlerde
sokaklarda kolaylıkla kullanabileceğimiz plastik malzemelerin geri dönüşüm kitlerine
(Görsel 48) evrilme olasılığı önemlidir. Çünkü; “...dünyanın sonundan sonra “uzak”
yoktur. “Kendi yarattığımız ve sömürdüğümüz toksik maddelerle bir arada var
olduğumuzu kabullenerek, karanlık bir ekolojiye uygun tasarılar yaratmak daha fazla
anlam ifade eder” der Morton, başka bir ifadesiyle; ne de olsa çöplerimizi
atacağımız, nükleer atıklarımızı gömeceğimiz kadar uzak bir uzak yoktur artık. Hep
birlikte buradayızdır (2020, s. 148-164). Arka bahçedeki yangının küllerini, komşu
kıtanın vadilerinden süpürdüğümüz zamanlardayız.
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Görsel 49. Pierre Huyghe. Nympheas Nakli / Nympheas Transplant. 2014.
https://tinyurl.com/4nzsrc

Rüya oyunu projesine benzer bir yaklaşımla sanatçı Pierre Huyghe de “Nympheas
Transplant” yapıtında kendi yaratımı bir ekosistemin izlenebilir düzeneği ile
karşılaşırız (Görsel 49). Amfibiler, kabuklular, balıklar ve çeşitli böcekler içeren
akvaryum düzeneği bize alternatif ekosistemleri kendi yöntemleriyle belirsiz iklim
koşullarında düşlemeye sevk eder.
Bu Antroposen dönem dediğimiz yangın yerinde, kendi kendini örgütleyen
organizmaların yanı sıra, bilim insanları ve sanatçıların oluşturduğu topluluklar
yeryüzünde daha önce görülmemiş yeni varlıklar oluşturmak için bir araya geliyor.
Bu topluluklardan biri olan Tasarım ve Yaşam Sistemleri Laboratuvarında (Design
& Living Systems Lab.) yer alan, sentetik biyoloji ile ilgilenen Collet, çok amaçlı
fabrikalar için bir mühendislik teknolojisi olarak sentetik biyolojiyi kullanmayı öneriyor
(https://tinyurl.com/y3psgs7d).
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Görsel 50. Carole Collet. Faktör 60 Domates / Factor 60 Tomato. 2014. UV cilt koruması ve
protein açısından zengin yenilebilir danteller için yüksek seviyelerde Likopen içeren domatesler.
https://tinyurl.com/y3psgs7d

Collet’in temel motivasyonu; ileri teknoloji ve genetik mühendisliğinin potansiyeli
üzerine düşünce üretmek. Collet, kimyasallara daha az bağımlı, daha az enerji
gerektiren sürdürülebilir tekstil için alternatif modeller üzerine çalışıyor. Anti-viral
üretebilen bir fesleğenden, protein açısından zengin yenilebilir dantel-köklere,
mineral deposu ıspanaktan üretilen mikro biyolojik sensörlere uzanan ilham veren
yaratımlar, doğal-yapay olanı, mümkün gelecek düşleri üzerinden birleştiriyor
(Görsel 49). Danto’nun postmodern sanat yapıtlarını seçmek için kullandığı (2014,
s. 35); arı olmaktansa melez olan, temiz olmaktansa uzlaşıya yatkın, açık seçik
tanımlanmış olmaktansa muğlak, ilginç-sapkın olan formülü; İnsan Sonrası dönemi
içeren teknolojik, biyogenetik, felsefesi, dünyevi tüm başlıklar için güncelliğini
koruyor.
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Görsel 51. Carole Collet. Ispanak kökleri / Spinach roots. 2014. https://tinyurl.com/y3psgs7d

“Rüya Oyunu” gibi Collet’in tasarımları da içinde sonsuz ihtimaller ve canlı refleksleri
barındırır. Gerçeküstü ve spontane manzaralar; canlı-cansız, edilgen-etken,
hakikat-yanılsama, fail-kaynak gibi ikilikleri şüphe içinde tersine çevirir. “Sanat bizleri
bağlı olduğumuz kimliklerin sınırlarının ötesine aktararak, etrafımızı saran hayvani,
bitkisel, yeryüzüne ve gezegene mahsus kuvvetlere bağlandığından, insan-olmayan
anlamında zorunlu olarak insan-dışıdır” (Braidotti, 2018, s. 132).

Görsel 52. Delal Şeker. Tamara Serisi. 2021. (Heykel, Fotoğraf).

“Tamara” projesi, yapılı çevre ile doğal çevre arasındaki ön plan-arka plan
hiyerarşisine, eserlerin dış mekânda rastgele yerleşimi ve mekânın doğal örtüsüne
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insan olmayan bir ontolojiyle dahil olarak karşı durur (Görsel 51-52). Nesne ve
mekâna dair ön görülemeyen kullanım biçimleri, heykelleri kendi hikayeleri içinde
özgürleştirir. Yapılı olan, doğal olan, hangi dünyadan köklendiği belli olmayan da
toplumsallığını estetik zeminde yeniden çoğaltır.

Görsel 53. Delal Şeker. Tamara Serisi. 2021. (Heykel, Fotoğraf).

Yapılı çevreyi doğal çevreden ayıran kutsal çizginin ihlal edilmesi Agamben’e göre
“oyun” olgusuna zemin hazırlar. Şey’ler arası birer form olarak kurgulanan heykeller
belli bir semtin sokaklarına rastgele yerleştirilir. Sonrasında hangi sokaklarda
olduklarına dair video harita ile oyuna diğeri davet edilir.
Oynamak yeni kültür üretimi için hayati bir eylem, böylece ‘kutsal insan’dan
‘oynayan insan’a geçiş de mümkün diyebiliriz.
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Görsel 54. Delal Şeker. Rüya Oyunu- Fauna / Habitat. 2020. (Fotoğraf-Yerleştirme, dijital baskı)

Tüm ihtişamı ve yıkıcılığıyla devam eden Antroposen’den sonra, yeryüzü ve diğer
canlıların, sanki insan türü dünya üzerine hiç gelmemiş gibi tüm izlerimizi silme,
yıkıntılardan sürdürülebilir olanı inşa etme gücünü hatırlamak önemli. İnsanlar,
kendilerinden ve soylarını sürdürenlerden daha uzun, öz çıkarlarının anlamlı sınırını
aşacak kadar uzun süre dayanacak olan ölümcül tözlere özen göstermeyi
öğrenmelidir, der Morton ve devam eder: İhtiyacımız olan, ötekine dair bir etik,
yabancının yakınlığına dayanan bir etiktir (2020, s. 164.). Ancak bu yolla insanın
merkezi konumda olmadığı bir adaletten bahsedebilir ve bambaşka mümkün
dünyalar inşa edebiliriz.
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SONUÇ
Bu tezin bizi getirdiği nokta şöyle özetlenebilir; Antroposen (İnsan Çağı) dediğimiz
sancılı süreçte insanı, kendi yıkıntısından aforoz etmek yerine, insan merkezli
yapılanmaları, sanatın ihtimalleriyle parçalayabilmek kıymetli.
Sanat, gerçekliğe olan, uzaklığını yitirip daha önce hiç sahip olmadığı bir fiziksellik
ve maddesellik ediniyor: Müzik sese, tiyatro eyleme dönüştü, figüratif sanat aynı
anda hem görsel hem dokunsal hem kavramsal bir yapıya sahip… Bu sanatlar artık
gerçekliğin taklidi değiller, artık estetik deneyimin dolayımından geçmeyen
gerçekliklerin ta kendisi onlar: İnsan yetilerinin birer uzantısı oldular; ne var ki,
özneye hesap vermeleri gerekmiyor, çünkü özne kökten bir dışsallığın içinde
tamamen çözülmüş durumda (Perniola, 2016, s. 42).

İnsan sonrası kuramların önerdiği bağlantısal bakış açılarını tercih eden yapıtlar ve
yaşam pratikleri çoğulcu özneler kurguluyorlar. Bu bakış açısı tezde “Hubara” ve
“Rüya Oyunu” başlıklı eser serilerinde kendini var etmektedir. Bu seriler bugünü
tanımlarken geleceğin imge dünyalarını da kurgulamaktadır. Ki sanat tarihi, sanatın
geleceğe sıçrayan kıvılcımlarının gücünü daha önce de göstermiştir. Örneğin bu
bağlamda; Rus Konstrüktivistlerini, Fütüristleri ya da Bauhaus’u hatırlayabiliriz.
Kendi günlerini oluştururken geleceği inşa eden bu sanat akımları, bu tezin de ilham
kaynağı oldu.
Günümüzde değişen dünya fikri, gerçekliğin ne olduğuna dair yeni düşünme
pratikleridir. Yani; postmodern tartışmalarda yer alan temsil, yüzeyler ve imgeler,
simulakrumların yerini bugün veri işleme, kodlar ve ağ dolaşımı almıştır. Bu
değişime materyalist bir değişim diyebiliriz. İnsan sonrası kuramların merkezinde,
kendi kendini örgütleyen, insan formunda olmayan yaşam biçimleri öne çıkar. Bu
insanı en üstte konumlayan piramidin çökmesi demektir. O halde, sözde “dünyanın
sonu” için yas tutmaya vaktimiz yok; çünkü bu, yeni bir tarihin başlangıcıdır. İnsanın
gerçekliğin sadece kendisi için önemli olduğu rüyasının sonudur. Morton’un (2020,
s. 145) ifadesiyle, artık insanlar ve insan-olmayanlar arasında yeni ittifaklar kurma
umudumuz var; artık dünya kozasından dışarı adımımızı attık ve en “insani”
yanımızla yüzleşmek için dünyadan çıktık. Bunun için üretmek, hayal kurmak ve
tartışmak hayati öneme sahip. Fakat sanattan beklenen, insan olanlar ve insanolmayanların

bir

arada

yaşamasına

zemin

hazırlayacak

olası

dünyalar

kurgulamasıdır. Bu da ancak Lyotard’ın vurguladığı gibi; sanat yapıtının gelecek
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üretme kapasitesine bağlıdır (Perniola, 2016, s.59). Düşünme, sanat ve politika
pratiği, artık işlevsizleşmiş mevcut söylemleri sürdürmek yerine doğrudan insanolmayanlarla ilişki kurmalıdır. Çünkü, muhalif kuramlara karşı bağışıklık kazanarak
bir yanılsamayı sürekli düzeltmeye çalışmanın gidebileceği bir alan kalmamıştır.
Devrim, aile, özgürlük, doğa, kültür gibi karşıtıyla var olan kavramlar, tekrar eden
yanılsamalardır.
Sadece etrafımızı kuşatan bu yeni dünya fikri ve figürlerinden değil, kendimizden de
sürekli şüphe ettiğimiz bir zamandan süzülüyoruz. Bu tez bağlamında tecrübe edilen
yaratma süreçleri; mevcut insan tasarımını eleştirel bir kuramdan geçirerek, insan
sonrasına ait, göçebe, çok yönlü ve ilişkisel bambaşka özne(-ler) tasarlamak,
sınırları muğlak yeni dünya fikrinin içine, bu dağınık figürleri yerleştirebilmenin son
derece önemli olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bunu tam ve doğru olarak
yapmanın bir formülü olmadığını keşfetmek de bu çıkarımlara dahildir. Yine de olası
dünyalar için çoğalan umutları yaratıcılıkla büyütebilmemiz hayati öneme sahip.
Tüm bu heves, cesaret ve düş gücünün odağında bu umut yer alacaktır çünkü.
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