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Türkçeye kimi zaman “insanüstü” ve “insan-üstücülük” olarak kimi zaman da “insan-ötesi” ve 

“insan-ötesi kuramlar” olarak çevrilen “posthuman” ve “posthumanism” kavramlarının 

anlaşılması yalnızca edebiyat ile ilgilenen akademik çevreler için değil, doğa bilimleri, tıbbi 

bilimler ve mühendislik alanları ile popüler kültür ve medya çalışmaları için de büyük önem arz 

etmektedir. Evrensel literatüre uyumlu olmak ve doğabilecek anlam karmaşalarının önüne geçmek 

adına bu çalışmada “posthüman” ve “Posthümanizm” şeklinde kullanacağımız bu kavramlar ne 

anlama geliyor? İnsan olmayan ve insanlık ötesi/dışı yaşam formları nedir? Posthümanizm denilen 

kuramlar bütünü, edebiyat, felsefe, eleştirel düşünce, bilim ve sanatta nasıl kavramsallaştırılmıştır?   

Çevre ve teknolojideki değişimler insanlığın ve doğanın tarihini her dönemde etkilemiştir. 

Günümüzde ise bu değişimler hızlanmış, doğa, insan ve teknolojinin iç içe geçmiş hali gün yüzüne 

daha belirgin olarak çıkmıştır. Teknobilimsel kültürlerin çoğalması, küresel ekonomik zorluklar, 

çevresel tahribatın ve doğal felaketlerin artması, dijitalleşmenin yayılması, insan ve insan olmayan 

varlıklar arasındaki geleneksel sınırların teknolojik, biyolojik ve çevresel düzeylerde aşınması ve 

bulanıklaşması, insanlık ve insanlığın içinde yaşadığı çevre için alternatif fikirler ve düşünceler 

arayışına yol açmaktadır. Posthümanizm, tam da bu çoklu gelişmeler sonucunda doğan, insanlığın 

yaşam biçimlerini, çevre ve doğa ile olan ilişkilerini yeniden düzenlemesi gerektiğini öngören bir 

paradigma değişikliğidir. Teknobilimsel, kültürel ve sosyal eksenlerdeki hızlı gelişmeler, dijital 

yaşam tarzları, sanallaşma, insanlığın ilerlemesi yolunda tüm hayatların yeniden şekillenmesine 

yol açmıştır. Posthümanizm tüm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek 

arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, insan-dışı, insan-ötesi ve insanüstü alternatif 

senaryolara dayanan araştırmalardan faydalanır. 

Bu multidisipliner çalışmaya katkı sağlamak isteyen akademisyenleri, araştırmacıları, yazarları, 

eleştirmenleri, sanatçıları, teorisyenleri ve konu ile ilgilenen tüm düşünürleri, özellikle aşağıda 

listelenen konulardan bir veya daha fazlasını ele alacak yazılarının önerilerini sunmaya davet 

ediyoruz: 



1. Posthümanizm ve bilim kurgu, fantastik edebiyat, ütopya/distopya, spekülatif kurgu 

2. Posthümanizm ve iklim değişikliği, Antroposen, Kapitalosen, Ktulusen (Chthulucene), 

Plantasyonosen (Plantationocene) vb. 

3. Posthümanizm ve edebiyat 

4. Posthümanizm ve felsefe 

5. Posthümanizm ve sosyoloji 

6. Posthümanizm ve kültür 

7. Posthümanizm ve sanat, görsel sanatlar 

8. Posthümanizm ve ilgili kuramlar 

9. Posthümanizm, Transhümanizm, Metahümanizm  

10. Posthümanizm ve eleştirel teori 

11. Posthümanizm ve biyoetik, tıp 

12. Posthümanizm ve antropoloji 

13. Posthümanizm ve dini çalışmalar 

14. Posthümanizm ve ahlak 

15. Posthümanizm ve engellilik çalışmaları 

16. Posthümanizm ve cinsiyet çalışmaları 

17. Posthümanizm ve Queer (Kuir) çalışmaları 

18. Posthümanizm ve kadın-erkek çalışmaları 

19. Posthümanizm ve sanat, grafik, tasarım, performans, biyosanat 

20. Posthümanizm ve müzik 

21. Posthümanizm ve film, sinema 

22. Posthümanizm ve medya, dijital medya, sosyal medya, yeni medya 

23. Posthümanizm ve karikatür, çizgi roman 

24. Posthümanizm ve çocuk edebiyatı 

25. Posthümanizm ve göç/sınır edebiyatı,  

26. Posthümanizm ve dil 



27. Posthümanizm ve Yerli, Asya, Avrupa, Afrika, Avrasya, Türk, Kafkas, Arap, Amerikan ve 

diğer coğrafya perspektifleri   

28. Posthümanizm ve ekoeleştiri 

29. Posthümanizm ve çevreci beşerî bilimler  

30. Posthümanizm ve eleştirel hayvan çalışmaları 

31. Posthümanizm ve gotik çalışmalar 

 

15 Mayıs 2020’ye kadar 300 kelimelik özetinizi ve 1 sayfalık kısa özgeçmişinizi 

posthumanTR@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Kabul edilen bölümler 6500 kelimeyi 

(notlar ve kaynakça dahil) geçmeyecek şekilde kaleme alınmalı, belirtilen adrese 15 Ocak 2021 

tarihine kadar teslim edilmelidir. 

Sosyal medya hesabına lütfen üye olunuz: https://fb.me/posthumanizm  

Bu çalışma Dr. Sümeyra Buran’ın Kaliforniya Üniversitesi, Riverside’da Prof. Dr. Sherryl Vint 

danışmanlığında Spekülatif/Bilim Kurgu Edebiyatı kapsamında yürüttüğü TÜBİTAK 2219 

Uluslararası Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı tarafından desteklenmektedir.  
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