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"Sonrası" [post], ardından gelecek olana dair kayda
de!er bir belirsizlik ta"ır. #imdiki dönemin
"sonrası$ça!ı " $sanayisonrası, marxizmsonrası,
feminizmsonrası,yapısalcılıksonrası,modernliksonra
sı$ olarak tanımlandı!ını duymaya alı"tık. Ya
"%nsansonrası " [posthuman]? Terim 1992 yılında
Avrupa'yı dola"an bir sanat sergisinde ortaya çıktı,
fakat dü"ünce çok daha önce Bladerunner,
T e r m i n a t o r . Making Mr. Right. R o b o c o p .
Videodrome. Alien üçlemesi gibi cyborg filmlerde ve
William Burroughs'un Naked Lunch, William
Gibson'un Neuromancer. ve Philip K. Dick'in The
Simulacra gibi romanlarında vardı. "%nsansonrası".
teknolojinin insan bedeninde nasıl devrim yaptı!ını
gösterir. Kalp pilleri, protezler, plastik cerrahi, ve
Prozac "%nsansonrası"nın belirtileridir; elbette gen
terapisi ve in vitro [bedendı"ı] dölleme de var.
Yeniden cinsiyet tayin etme cerrahisi toplu olarak Son
Cinsiyet ya da Üçüncü Cinsiyet (1) adı verilen tüm bir
ötecinsiyetli [transgendered\ insan nüfusu yarattı. Bu
tür cerrahi i"lemler, anatominin kader oldu!u gibi pek
kıymetli bir mitin tabutuna çakılan çivilerdir de.
(Ancak, cinsiyetin "birey"in özü oldu!u mitini
yoketmek daha güçtür, çünkü bazı erkekten kadına
dönmü" transseksüeller ameliyat olmalarının
nedenini kadınsı "öz'lerinin erkek bedeni içinde
hapsolmasıyla açıklamaktadırlar.)
%nsani be" duyumuzun ebedi, de"i!mez, evrensel
oldu!u mitini yok etmek te e"it derecede güçtür.
Ça!da" ele"tirel kuramcıların beden konusunu
vurgulamalarına ra!men insan duyularının yirminci
yüzyılın sonunda nasıl tamamen dönü"tü!ünün
farkına varamadık hâlâ. Bu kuramcılar bunun yerine
geriye dönüp, belli bir bedene (Hotanto Venüsü gibi)
ya da bir döneme (onsekizinci yüzyıl gibi) ya da bir
kuruma (hapisane gibi) bakmaktadırlar. E!er
duyuların nasıl tamamen yemden düzenlendi!ini ve
bunun sanatsal uygulamaları nasıl derinden
dönü"türdü!ün ü eksiksiz anlamak istiyorsak,
edebi/sanatsal alanlarda çalı"an akademisyenler bile
nörobiyoloji, genetik, optik i"leme ve hatta yapay .zekâ
ö!renme k zorunda kalacaklardır. 1970lerin
enformasyon devriminin ardından birbirini takip
eden bilgisayar görüntülendirmeleri 1990larda
bedeni ve duyulan algılayı"ımızı derinden de!i"tirdi:
bilgisayar teknolojisi, tıp ve eczacılıktaki ke"ifler,

genetik mühendisli!i ve ara"tırmaları, MR, CAT ve
PET taramaları bedenin dokunulmazlı!ı ve bizzat
kimli!i konusundaki en de!erli mitlerimizi geri
dönü"süz bir biçimde de!i"tirdi (2).
Foucault'nun "farklı bir bedenler ve zevkler
ekonomisinin "afa!ı" kehaneti avukatların,
gazetecilerin ufkunda görünmese de bir çok deneysel
sanatçı, film yapımcısı ve yazar için a!armı"tır bile.
%nsan organizmasının do!mu" de!il yapılmı"
oldu!unu kabul etmeye hazır olmayabiliriz ama
Jeffrey Deitch'nin 1992'deki %nsansonrası sergisi bu
radikal önermenin içermelerini çözümlemektedir.
Deitch yeni teknolojilerdeki imgelerden ve tüketim
kültüründen olu"turulan yeni bir %nsansonrası ki"i
modelinin do!up do!madı!ını cesurca sormaktadır.
Plastik cerrahi ve genetik canlandırım
[reconstruction] Darwinci insan evrimine yeni bir
a"ama eklemektedir, diyor Deitch; "çocuklarımızın
ku"a!ı pekâlâ son "saf' insan ku"a!ı olabilir(3). Yeni
"kendi" yapılanması do!al olmaktan çok,
kavramsaldır.
Bu ça!da" sanatçılar aykırılık alanlarını cinsellkten
ba"ka bedensel i"levlere kaydırmı"lardır. Uygarlı!ın
de!erlerin i alı"ılır olmaktan çıkarmaktadırlar. Alanı,
bedene gelen ve giden dı"kıya, idrara, kana ve
yiyece!e yönlendirerek insanın yapıçözümü
sürecinde aynı zamanda müzeyi de yapıçözümüne
u!ratmaktadırlar . Ça!da" toplumda gerçekten
seyredilemez, rahatsız edici olan cinsellikten çok
bunlardır [...]

obscenitydivinity/two girls review vol.l No.2, 1995/96,
s. 112$113ten Nazlı Ökten türkçele"tirdi.. Uzunlu!u
nedeniyle tamamını yayınlayamadı!ımız yazının devamı
Amerikalı Bob Flanagan adlı ünlü bir mazo"istin
gösterilerinden yola çıkarak insan bedeni/Up/cinsellik
%li"kilerin i sorgulamaktadır. Yazar Maryland
Üniversitesinde ders vermektedir. obscenitydivinity/two
girls review A.B.D ve %ngiltere'de altı ayda bir çıkmaktadır.

(V)The Last Sexe: Feminism and Outlaw Bodies,KrokerA.M
(New YorkSt.Martin's Press, 1993); The Third Sex,ed. Herdt
G. (Cambridge, MArMIT Press, 1994)
(2.)Body Criticism: Imaging the Unseen in Enlightenment
Art andMedicine, Stafford B. (Cambridge, MA:MIT Press)
(3)Posthuman, Deitch J. (New York: Distributed Art
Publishers, 1992)

42


