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ÖNSÖZ

Her geçen gün fliddetin günlük yaflam›m›zda daha çok yer ald›¤› görülmek-

tedir. fiiddetin bu denli yo¤un olarak günlük yaflamda yer almas› da fliddetin ka-

n›ksanmas›na yol açmaktad›r. fiiddet ayr›ca bir problem çözme arac› olarak kul-

lan›ld›¤›ndan, bu kan›ksama fliddetin birçok boyutta kullan›lmas›na ve çok çeflit-

li flekillerde karfl›m›za ç›kmas›na neden olmaktad›r.

Ço¤u fliddet olaylar›n›n toplumdaki eflitsizlikle ba¤lant›s› vard›r. Bu eflitsizlik-

ler de nüfusun büyük bir k›sm›n›, yüksek risk alt›na sokmaktad›r. fiiddetin yay-

g›n oldu¤u yerlerde, sa¤l›k konusunda s›k›nt›lar yaflanmakta, toplumsal ve eko-

nomik geliflmeler ciddi bir biçimde gerilemektedir. 

Dünya Sa¤l›k Örgütünün (DSÖ) sa¤l›k tan›m›ndan yola ç›karsak fliddet, gü-

nümüzün önemli halk sa¤l›k sorunlar›ndan biridir.

DSÖ, 2002 y›l›nda yay›nlad›¤› fiiddet ve Sa¤l›k Raporu'nda fliddet, “Gücün

ya da fiziksel kuvvetin; tehdit yoluyla ya da gerçekte; fiziksel zarar, ölüm, psiko-

lojik zarar, geliflme engeli ya da yoksunlu¤a neden olacak flekilde; kendine, bir

baflkas›na ya da bir grup veya bir topluma karfl› niyetli biçimde kullan›lmas›” ola-

rak tan›mlanm›flt›r.

Nelson Mandela bu raporun önsözünde “Sürekli olarak fliddet yaflayan pek

çok kifli, bunu insan hayat›n›n do¤al bir bölümü olarak kabul etmektedir. Ancak

bu böyle de¤ildir. fiiddet önlenebilir. fiiddet kültürleri, tersine çevrilebilinir. Hü-

kümetler, topluluklar ve bireyler bu farkl›l›¤› yaratabilir.” demektedir. 

DSÖ' nün Kas›m 2005 tarihinde yay›nlad›¤› bir aç›klamada ise her y›l dün-

ya üzerinde 1,6 milyon insan fliddet sonucu ölmektedir. fiiddet 1544 yafl gru-

bundaki insanlar için önde gelen ölüm nedenleri aras›ndad›r. fiiddet içeren dav-

ran›fllar›n kurbanlar›, yak›nlar› veya tan›klar› olduklar› için sakatlanan, ruhsal

problemlerden s›k›nt› çeken veya di¤er sa¤l›k sorunlar›na maruz kalan insan sa-

y›s› ise ölüm say›s›ndan çok daha fazlad›r.

Sa¤l›k çal›flanlar›, fliddet sorununun belirlenmesinde önemli bir rol oynayabi-

lir. fiiddet önleme programlar›n›n gelifltirilmesi için bilimsel temelli halk sa¤l›¤›
yaklafl›mlar› uygulayarak fliddetin de¤iflik flekilleri hakk›nda bilgileri aç›¤a ç›kara-

bilir, kökenini inceleyebilir, korunman›n yollar›n› araflt›rabilir ve sonuçlar› ile il-

gili önerilerde bulunabilir.

Sa¤l›k aç›s›ndan fliddeti de¤erlendirmek, y›llard›r fliddetin hukuki yollardan il-

gilenilmesi gereken kriminal bir sorun oldu¤una dair inançlar›n› sarsabilecektir. 



Sa¤l›k ortam›n›n sistemden kaynaklanan sorunlar› ve kimi yöneticilerin sa¤-

l›k çal›flanlar›n› hedef göstermesi, fliddet e¤ilimi ile birleflerek çal›flma ortamlar›-

m›zda hastalar›m›za yard›m etmeye çal›fl›rken karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kimi za-

man a¤›r hakaretlere maruz kalmakta, kimi zaman darp edilerek ve hatta bazen

can›m›za kastedilmektedir.

fiiddet yöntem ve gerekçeleri de¤iflse de canlar almaya devam ediyor, yaflam

alanlar› daral›yor, özgürlükler k›s›tlan›yor. fiiddet her yan›m›z› sararak insanlar›-

m›z›n diline, benli¤ine hakim oluyor. Yönetenleri ve toplumu saran fliddet dal-

gas›n›n ne zaman karfl›m›za ç›kaca¤› belli olmuyor.

TTB olarak, giderek bir hastal›k halini alan, yayg›nlaflan fliddet olgusuna yö-

nelik,  onu yaratan, besleyen nedenlere, neler yap›labilece¤ine iliflkin görüfl ve

düflünceleri, bu alanla ilgili birikimleri paylaflmak ve toplumsal duyarl›l›¤a katk›

sunabilmek amac›yla bu sempozyumu düzenlemifl bulunuyoruz.

Türk Tabipleri Birli¤i
Merkez Konseyi



Dr. Muharrem Baytemür:

Hofl geldiniz. Asl›nda ad› fliddet olan ama fliddeti reddeden bir sempozyum. Ön-

celikle kat›ld›¤›n›z için Türk Tabipleri Birli¤i ad›na teflekkürlerimi iletiyorum. Biz

bu sempozyumu düzenleme karar›n› yaklafl›k alt› ay önce alm›flt›k. Türkiye’deki

bu yükselen fliddet tablosunun, sa¤l›k ortam›n›n önemli bileflenlerinden bir tane-

sinin, bu güne kadar Türkiye’deki bir çok soruna duyarl›l›¤›n› ve hassasiyetini

hissettiren TTB taraf›ndan kendi gündemine al›nmas› gerekti. Gerçekten Türki-

ye’de yükselen bu dalgaya karfl› TTB ad›na yapabilece¤imiz bir ufak katk›n›n bi-

le önemli oldu¤unu düflündük ve Türkiye’de fliddetin maalesef hiç eksilmedi¤ine

tan›k olduk. En son hepimizin bildi¤i güvercin de vuruldu. Bu sempozyum ka-

rar›n› Eylül ay›nda Genel Yönetim Kurulu toplant›s›nda alm›flt›k ve TTB’de özel-

likle bu dönem önemli faaliyetlere imza atan Halk Sa¤l›¤› Kolu kendi gündemi-

ne ald› ve TTB Merkez Konseyi ile bunu paylaflarak bu sempozyumun haz›rlan-

mas›nda ve ortaya ç›kmas›nda büyük çaba harcad›. Öncelikle bu sempozyumun

ortaya ç›kmas›nda emek sarfeden herkese teflekkürler TTB ad›na. Umar›m, flid-

detin olmad›¤› bir Türkiye, bir dünya, medeniyetlerin befli¤i olmufl bu co¤rafya-

dan fliddetin uzaklaflmas› dile¤iyle, bu sempozyumun da minik bir katk› yapma-

s› temennisi ile hepinizi selaml›yorum ve TTB Merkez Konseyi Baflkan› Sn.

Gençay Gürsoy’u konuflmas› için davet ediyorum.

Prof. Dr. Gençay Gürsoy:

Günayd›n, sevgili meslektafllar›m, sevgili ö¤renciler, say›n konuflmac›lar. Biliyor-

sunuz hekimler hastal›kla u¤rafl›rlar. Türkiye’de ne yaz›k ki fliddet de TTB’nin,

hekimlerin, hekim örgütlerin gündemine girmeye bafllad›. Sadece Türkiye’de

de¤il, bütün dünyada böyle. Çevremizde, bölgemizde daha son verilen rakam-

lar, Güneyimizde Irak’da hiç haberlerde sözü geçmeyen 607 bin sivilin öldürül-

dü¤ünü biliyoruz. Az önce arkadafl›m›z›n ifade etti¤i gibi bu sempozyumun ko-

nusunun belirlendi¤i günlerden çok sonra Türkiye’de 18 yafl›nda bir çocuk bir

bar›fl güvercinini öldürdü. Böyle bir dünyada yafl›yoruz ve art›k bu bir sa¤l›k so-

runu haline de gelmeye bafllad›. Çok boyutlu bir mücadeleden baflka çare yok.

Öyle anlafl›l›yor. Çünkü içinde bulundu¤umuz, t›rnak içinde “uygar dünyan›n”

da bu meseleye a¤›rl›kl› olarak parmak bast›¤› yok. Yani biraz seyirci bir
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dünya ve uygar ülke anlay›fl› ile yüzyüzeyiz. T›pk› bu çevre sorunlar›n›, küresel

›s›nmay› seyreder gibi fliddeti de seyrediyor dünya. Dolay›s›yla bir fleyler yapmak

laz›m. Bu çok uzun vadeli çok sab›rl› bir mücadele ile ancak mümkün. Tabi çok

tart›fl›lan bir konu fliddet ile ilgili olarak insan do¤as›nda m› var bu, yoksa ö¤re-

nilmifl bir fley mi? Ama benim bildi¤im kadar›yla ne yaz›k ki insan biyolojisi çok

da fliddete yabanc› bir biyoloji de¤il. T›pk› mensup oldu¤umuz hayvan grubunun

e¤ilimleri gibi. Yanl›fl hat›rlam›yorsam Richard Dalkins bir biyolog. fiöyle bir sö-

zünü an›ms›yorum: “Dünyada empatiden, dayan›flmadan, bar›fltan yana bir top-

lumsal düzen kurmak isteyenler bilsinler ki, insan biyolojisi pek onlara yard›mc›

olmayacakt›r.” Böyle bir türüz biz ne yaz›k ki. Yani taleplerimizi fliddetle dile ge-

tiren, arzular›m›z› fliddetle dile getiren bir cinsiz, türüz. Dolay›s›yla e¤itimle , ö¤-

renmeyle ancak bu davran›fllar›m›z› de¤ifltirmemiz mümkün. Bu da zorlu bir ça-

l›flma gerektiriyor. Toplant›ya zaten geç bafllad›k. Ben sözü fazla uzatm›yorum.

Kat›lan, özellikle konuflmac› arkadafllara flimdiden teflekkür ediyorum. Ama bu

vesile ile fliddetin çok dolayl› göstergelerinden biriyle ilgili bir olumlu geliflmeyi

sizlerle paylaflmak istiyorum. Sabah belki gazete okumayanlar, haberleri dinle-

meyenler, biliyorsunuz fliddet sadece fiziksek fliddet de¤il, zorlaman›n eflitsizli¤in

kendisi de fliddet üreten bir unsur. Türkiye’de hekimlere ra¤men, hekimlerin öz-

ne oldu¤u bir alanda, bize ra¤men yap›lmak istenen de¤iflikliklere karfl› uzun za-

mandan beri TTB’nin bir duruflu var. Dün Sn.Cumhurbaflkan› torba yasa ile il-

gili bir veto karar› verdi. Bugün bas›nda yer almaya bafllad›. Birkaç maddesi d›-

fl›nda torba yasa Cumhurbaflkanl›¤›ndan döndü. Bu vesile ile dile getirmifl ola-

y›m. Tekrar hepinize kat›ld›¤›n›z için teflekkür ediyorum.

Doç. Dr Burhanettin Kaya:

Herkese günayd›n. Bu gün burada oldu¤unuz için herkese çok teflekkür ediyo-

rum. Gerçekten bu Cumartesi sabah›, fliddet ile ilgili konuyu konuflmak için gel-

mek de cesurca bir ifl gibi geldi bana. Bu toplant› Muharrem’in dedi¤i gibi Halk

Sa¤l›¤› Kolu ile TTB Merkez Konseyi’nin ortak bir çal›flmas› ve çok önemli bir

dönemde yap›lmakta oldu¤unu düflünmekteyim. fiiddet hayat›n her alan›nda

var. Ne yaz›k ki biz bu konuflmay› burada yaparken bile, fliddetin bir çok türü

hayat›m›z› kaplamaya devam edecek. fiöyle düflünüyorum. fiiddeti önlemenin

yolu, öncelikle onu do¤ru anlamaktan, tan›mlamaktan geçer. Çünkü günlük ha-
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yat›n içinde bu sözcük o kadar anlam› d›fl›nda kullan›l›yor ki, biz ona yabanc›la-

fl›yoruz ve o da günlük yaflam›n özelliksiz bir alan›na dönüflüyor. Çevremize kar-

fl› olup biteni anlayamamak, duyars›z olmak. Bu da ciddi bir risk. Buna karfl› ç›k-

man›n yolu onu do¤ru anlamak ve tan›mlamaktan geçiyor. O yüzden bu toplan-

t›n›n amaca ulaflmak için önemli oldu¤unu düflünüyorum. Çok de¤erli konuflma-

c›lar›m›z var. Onlar› size tan›taca¤›m ben. Sn. ‹oanna Kuçuradi, Türkiye Felse-

fe Kurumu Baflkan›. Kendisiyle baflka toplant›larda da birlikte çal›flma flans›n›

yakalad›k. Gerçekten, özellikle felsefe çerçevesi konusunda önemli bilgiler vere-

cek. Kendisini davet etmek istiyorum. Ve Tan›l Bora kendisi Toplum Bilim Der-

gisi Genel Yay›n Yönetmeni olarak çal›fl›yor, ayn› zamanda günlük yaz›lar›ndan

tan›yorsunuzdur, ayn› zamanda Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde de dersler veriyor.

Kendisini davet ediyorum konuflmas› için. Bu oturum iki parça. ‹kinci bölüm

var. ‹kinci bölümde de size iki arkadafl›m›z› tan›taca¤›m. Onlar› toplant› bafl›nda

da söyledim ama isimlerini burada anmak istiyorum. Sn. Prof.Dr.Cem Kapta-

no¤lu, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi’nden Psikiyatri Anabilim Dal› Baflkan›

ve Gazeteci Rag›p Duran. 

Prof. Dr. ‹oanna Kuçuradi:

Çok teflekkür ederim, sa¤ olun, Hepinize günayd›nlar. Ben toplumsal fliddetten

çok, kifliyle ilgisinde fliddet konusunda bir fleyler söylemek istiyorum. Dünyada

son 20-25 y›lda , ülkemizde de özellikle son 10 y›lda fliddet h›zl› bir art›fl gös-

termifltir.

Yaklafl›k 15 y›l önce Montreal’de bir genç, üniversitede 14 k›z ö¤renciyi öldür-

dükten sonra kendini öldürmüfltü; herhangi bir neden ortada yokken, s›n›flara

girerek 14 k›z ö¤renciyi öldürmüfltü. Ondan k›sa bir süre sonra da, yine Mont-

real’de “fiiddet ve Birlikte Varolma” bafll›kl› bir konferans düzenlendi. Bu kon-

feransta, Baflkan›m›z›n söyledi¤inden farkl› bir fley söyleyen bir biyologla tan›fl-

t›m, Dr. Karli ile. Frans›z biyolog Dr. Karli, konferans›n “fiiddet hayvansal ya-

n›m›zda kökenleri bulunan bir kader midir? Yoksa  özgürlü¤ümüzün bir sonucu

mudur?” bafll›kl› oturumunda, ekibinin 10 y›ll›k bir araflt›rmas›n›n sonuçlar›n› bir

bildiri olarak sundu. Bu sonuçlara göre fliddetin do¤ufltan olmad›¤›n› söyledi.
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fiiddetin do¤ufltan olmad›¤›n› farzedersek, fliddetin önlenebilirli¤i konusunda ç›-

kan sonuç, do¤ufltan oldu¤unu farzedersek ç›kan sonuçtan çok farkl› olur.

fiiddet insan do¤as›nda olan bir fley de¤ilse, önlenmesi de mümkündür demek-

tir. Do¤as›ndaysa ancak azalt›labilir, ama önlenmesi mümkün oldu¤u sonucunu

ç›karmak zor oluyor. fiiddet insan›n do¤as›nda m›d›r, de¤il midir, ben bilmiyo-

rum. ‹ki görüfl var bu konuda. Ama kendi gözlemlerime dayanarak flunu söyle-

yebilirim: kifliler tepkilerini fliddetle göstermeye bafllad›ktan sonra, onlar› geri

döndürmek oldukça zor. Ama bafllamadan önce, tepki göstermenin tek yolu

fliddet olmad›¤›n›n fark›na var›rlarsa, belki bir umut olur. O zaman da “kiflilerin

ne flekilde bunun fark›na varmalar›n› sa¤layabiliriz?” sorusu ortaya ç›k›yor.

fiiddet dünyam›z›n bir olgusudur. fiiddetin de son y›llarda tüyler ürpertici biçim-

ler ald›¤› ve korkutucu boyutlara vard›¤› da bir olgu. Bu art›fl karfl›s›nda –ilk ve

orta ö¤retimdeki çocuklarda ve sokakta yaflayan ve çal›flan çocuklarda gösterdi-

¤i art›fl karfl›s›nda– bu konu her yerde tart›fl›l›yor. Son bir y›ld›r ardarda toplan-

t›lar oluyor bu konuda. Geçenlerde Cumhuriyet yapt›¤› bir araflt›rmay› yay›m-

lad›. Orada, fliddetin bir y›l içinde ne kadar artt›¤› konusunda ve baz› suç kate-

gorilerinde görülen art›fl konusunda korkutucu rakamlar veriliyor. Ayr›ca,

TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme ve Araflt›rma Komisyonu’nun bir cezaevinde-

ki çocuklarla ilgili bulgular›n› da yaz›yor. Son derece ilgi çekici. Bütün bunlar›

hesaba katarak “ne yapabiliriz?” sorusuna cevap vermemiz gerekir.

Bu art›fl Türkiye’de neden, nas›l oldu? Bunu, yani bu art›fl›n temelindeki sosyal,

ekonomik ve di¤er nedenlerin, yoksullu¤un, nüfus art›fl›n›n, cehaletin ve çeflitli

beyin y›kamalar›n›n üzerinde durmayaca¤›m. Bunlar üzerinde çok duruluyor.

Biraz sonra bir arkadafl›m›z da bu konuda konuflacak, önemli bir nedeni üzerin-

de duracak. Ben burada fliddetin ne oldu¤u üzerinde durmak istiyorum ve kifli-

lerde nas›l ortaya ç›kt›¤› üzerinde, yani antropolojik yan› üzerinde durmak isti-

yorum ve bunlar› göz önünde bulundurarak acilen al›nmas› gereken baz› uzun

vadeli önlemler ile, baz› acil hem de al›nmas› zor olmayan bir-iki önlem konu-

sunda düflündüklerimi size sunmak istiyorum. Çünkü fliddetin ne oldu¤u üzerin-

de düflününce, her fleyden önce fliddetle do¤rudan do¤ruya savafl›lamayaca¤›n›

da görüyoruz. fiiddetle savaflmak ancak dolayl› olarak, fliddet kullanmaya ihtiyaç

duymayacak insanlar yetifltirmekle olur, diye düflünüyorum.
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Nedir fliddet? Bir olgudur, ancak flu  anda inan›lmaz boyutlar kazand›. Böyle

olunca da birçok kifli için do¤al bir eylem biçimi haline geldi. Çok do¤al bir fle-

kilde kifliler tepkilerini fliddet kullanarak gösteriyor. Bir süre önce bir gazetede

bir filmin tan›t›m›n› yaparken, rejisörü “seyretmeye dayanamayaca¤›n›z fliddet

var” ifadesini kullan›yordu. Çevremizde görmeye dayan›lmas› güç fliddet eylem-

leri ortal›kta cirit atarken, acaba seyretmeye dayanamayaca¤›m›z fliddetin gös-

terildi¤i bir film neden çevirilir?

fiiddetin hastal›k belirtisi oldu¤unu söylemek, önemli ölçüde do¤ru olsa da, ko-

lay bir cevapt›r. fiiddet, eylemde s›n›r tan›maman›n en çarp›c› görünümüdür.

Korkunun, bencilli¤in, gururun en direkt tepkisidir. Etik cehaletin belirtisi olarak

da düflünülebilir ve fliddet ancak insanlarda görünür. “fiiddet hayvansal yan›m›z-

la ilgilidir” deniyor. Ama hayvanlar›n yapt›klar› fliddet de¤ildir. Onlar belirli uya-

r›c›lara cevap veriyorlar. fiiddet dedi¤imiz fley insanlara özgüdür. Yaramazl›k ya-

pan çocu¤unu k›zg›n maflayla yakmak da fliddettir. Bir esiri ç›plak durmaya

mecbur etmek de fliddettir. Ne var ki, dar bir yolda h›zl› yürümesini engelledi¤i

için yafll› bir insana çarpmak ve onu itip düflürmek de fliddettir, ama kimse dü-

flünmüyor bunu.

fiiddet eylemleri, fiziksel güç kullanarak, o anda kendisini koruyamayacak ya da

baflkas› taraf›ndan korunamayacak bir insana fiziksel veya psiflik varl›¤›na kas›t

olmadan, tepki olarak ya da kas›tl› olarak zarar veren veya bir insan› yok eden

eylemlerin özelli¤idir. Bu eylemleri genellikle kifliler karfl› olduklar› bir fleye tep-

ki olarak gerçeklefltirirler. Ne olursa olsun ulaflmak istedikleri bir fleye engel

oluflturdu¤unu düflündükleri insanlara karfl› böyle eylemler yaparlar veya boyun

e¤mek istemeyen ya da boyun e¤medi¤i farz edilen, o anda istediklerini elde et-

meye engel oluflturan kiflilere istediklerini yapt›rmak için gerçeklefltirirler. fiiddet

eylemleri ayr›ca eylemde s›n›r tan›mayan nihilizmin bir ifadesi de olabiliyor. Ge-

çenlerde birkaç genç, birkaç flehirde rastgele insan öldürmüfltü. Ben bunun na-

s›l yap›labildi¤ini anlayam›yorum. Ama bir olgu olarak karfl›m›zda duruyor.

Ço¤u zaman bir anda gösterilen tepkidir fliddet eylemleri; “kendimi tutamad›m”

ifadesini s›k s›k kullan›r bunlar› gerçeklefltirenler. Kimileri ne yapt›klar›n›n fark›-

na var›nca hemen intihar ederler; baz› kiflilerin birilerini öldürüp arkadan intihar

etti¤ini s›k s›k okuyoruz. Burada iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. fiiddet,

insan olan engelleri elimine etme yoluyla ilgilidir. Kiflilerin duyduklar› say›s›z de-
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¤iflik ve de¤iflken ihtiyaçlarla do¤rudan ilgilidir. Böyle bir psiflik ihtiyaç karfl› ko-

nulmaz bir flekilde (“fliddetli” bir flekilde) ya da so¤uk kanl› bir flekilde kiflileri ku-

flat›r, kararlar›n›n ve eylemlerinin de tek belirleyicisi olur.

Burada bir parantez açay›m. Türkçede ‘fliddet’ ve ‘fliddetli’ kelimeleri baflka bir

ba¤lamda da kullan›l›yor. “fiiddetli ya¤mur” diyoruz, de¤il mi? fiiddetli rüzgar,

yani herfleyi silip süpüren rüzgar. Ya da fliddetli arzu, baflka herfleyi kenara iten

arzu. Ya da “flunun fliddetle karfl›s›nday›m” veya “ flunu fliddetle red ederim” di-

yoruz. Bunlar “fliddet” kelimesinin ilginç kullan›l›fllar›d›r ve daha önce belirtti¤im

anlam›yla ilgilidir. Ne var ki fliddet eylemlerini gerçeklefltiren herkes, bunlar›

baflkas›na zarar verme niyetiyle yapmayabilir. Ama zarar verece¤ini bilse de,

bu, o anda onun için fark yaratmaz. Yani bunun fark›na varman›n o an etkisi

pek olmaz. Bir fliddet eylemi zarar verme amac›yla yap›ld›¤› zaman ise “vahflet”

dedi¤imiz eylemlerle karfl›lafl›yoruz. Vahflet, fliddet eylemlerinin bilinçli gerçek-

lefltirilmesidir. Bu iki noktay› fliddete karfl› çare ararken, hesaba katmak yararl›

olur diye düflünüyorum.

De¤erli arkadafllar›m, fliddete yapan aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, fliddet formlar›n›n

spektrumu burada sözü edilmeyecek kadar genifltir. Ancak flunu söylemek

mümkün: bu spektrumun bir ucunda refleks-tepki var, öbür ucunda da refleksi-

yon-düflünme var. fiimdi, birincisine böyle bir tepki olarak, nerdeyse saf tepki

örne¤i olarak,  Camus’nün Yabanc›s›ndaki Meursault’nun Arab› öldürmesini

düflünebiliriz. Deniz kenar›nda, ne oldu¤u belli olmayan bir fley parlar ve Meur-

sault teti¤i çeker. Tamamen tepkisel bir davran›flt›r: etki-tepki, uç bir örnek.

Ama bir de refleksiyonlu eylemler vard›r. Bütün sonuçlar›n› hesaba katmasa da,

belirli sonuçlar›n› bilerek, kendi kendine bir fleyler sa¤lamak için yap›lanlar, ve-

rilen kararlar vard›r. Burada örne¤in Irak savafl›n› düflünebiliriz. Ya da daha ge-

riye bakarsak, Hiroflima’y› görebiliriz. Orada baz› fleylerin olaca¤› bile bile yap›-

l›yor. Belki bütün sonuçlar› hesaba kat›lm›yor. Ama çok önemli baz› sonuçlar›

bile bile yap›l›yor, buna ra¤men yap›l›yor.

fiiddete kurban› aç›s›ndan bakt›¤›m›zda da fliddet hep yaflama hakk›n›n ihlalidir,

yaflama hakk›n›n flu veya bu anlamda ihlali. Belki de bunun için baz› fliddet ey-

lemlerine ‘insanl›¤a karfl› suç’ ad› verilmifltir. Ama öyle fliddet eylemleri vard›r

ki, kiflinin kendisine de yönelir. Örneklerini çok yafl›yoruz, canl› bombalarda. Bi-

rilerini yok ederken, kendini de yok ediyor.
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Terör eylemleri de fliddet eylemleridir. Ama bir fark› vard›r. Terör eylemleri ti-

pik fliddet eylemleridir, ama en önemli farklar› siyasal olmalar›d›r. Ço¤u defa yö-

neldi¤i kifliyi hedef almazlar. Ona, hedef al›nan fleyin temsilcisi olarak sald›r›l›r.

Siyasal gruplar›n istediklerini kabul ettirme metodu haline gelmifltir terör eylem-

leri. Terör eylemlerinde bulunanlar›n, istediklerini kabul ettirmek istedikleri kim-

se bir gruptur ya da bir devlettir. ‹stediklerini dolayl› olarak, fliddet eylemleriyle

birilerine kabul ettirmeye çal›fl›rlar. Terör eylemlerini di¤er fliddet eylemlerinden

ay›ran bir özellik de kiflileraras› iliflkilerde de¤il, daha çok örgütleraras›  iliflkiler-

de karfl›m›za ç›kmas›d›r: örgütlü bir grubun siyasal ya da ideolojik nitelikte olan

istediklerini kabul ettirmesiyle ilgili olmalar›d›r. fiiddet eylemlerinin yöneldi¤i

kimseler, az önce belirtti¤im gibi, genellikle kendileri hedef de¤ildir; rastlant›sal-

d›r onlar›n olmas›. Bask› yap›lmak istenenler ile fliddete u¤rayanlar›n ço¤u za-

man farkl› olmas›, terör eylemlerinin bir karakteristli¤idir. Bir de bu eylemler,

münferit de¤il sistematiktirler. Bir tek olaydan ibaret de¤ildirler, belirli bir arka

plânlar› vard›r. O arka plân›n› da bulmak gerekiyor. Özellikle terör cinayetlerin-

de bunu muhakkak bulmak gerekiyor. Bak›n, Hrant Dink’in öldürülmesi bas›n›-

m›zda pek az yazar taraf›ndan terör eylemi olarak nitelendirildi. Genellikle bafl-

ka adlar verildi. Oysa tipik bir terör eylemidir. Ve terör eylemi ise, örgütlü bir

grup düflünmek de gerekir.

Böylece terör, örgütlü bir grubun, psikolojik bask› yolu ile siyasal/ideolojik iste-

diklerini dolayl› olarak kabul ettirmek için, bu istediklerinin gerçekleflmesine en-

gel oluflturdu¤unu düflündü¤ü kimseleri korkutmak, y›ld›rmak ya da saf d›fl› et-

mek için veya do¤rudan do¤ruya öç almak için, sistematik bir biçimde gerçek-

lefltirdi¤i ya da gerçeklefltirmekle tehdit etti¤i, insan haklar›n› çi¤neyen ya da ka-

mu ve özel mülke önemli ölçüde zarar veren fliddet eylemleridir. Bu söyledikle-

rim, bugün gördü¤ümüz terörün en yayg›n biçimleridir. Spektrumu ise çok ge-

nifltir. Baz› türlerini ben anlayam›yorum. Sizin mesle¤inizin, özellikle psikiyatri-

nin konusudurlar.

fiimdi flu soruyu da sorup birkaç fley söylemek istiyorum. Bu durum karfl›s›nda

ne yap›labilir? Hem uzun vadeli önleyici çal›flmalar yap›lmal›, hem de acilen k›-

sa vadeli önlemler al›nmal›. Önce flu k›sa vadelilerden söz edeyim. fiu anda bü-

tün Avrupa’da böyle önlemler tart›fl›l›yor. Geçen Çarflamba günü Viyana’day-

d›m. Orada  bas›n›m›za pek az ya da hiç yans›mam›fl bir tören oldu, yeni bir in-
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san haklar› kurumu do¤du. Avrupa Birli¤ine ba¤l› bir Irkç›l›¤› ve Ayr›mc›l›¤› ‹z-

leme Merkezi vard›. ‹ki y›l önce Avrupa Birli¤i bunun yerine, bunu da kapsaya-

cak bir ‹nsan Haklar› Ajans› (Human Rights Agency) kurma karar›n› alm›flt›. Bu

ajansla ilgili son karar, uzun çekiflmelerden sonra, fiubat ay›nda al›nd› ve geçen

Çarflamba günü bu Ajans›n aç›l›fl› yap›ld›. Bu son tart›flmalarda da ortaya ç›kan

ve dikkatimi çeken bir fley de, Finlandiya’da fliddete karfl› al›nan önlemler oldu.

Bizde de, ‹stanbul Milli E¤itim Müdürlü¤ü bir proje haz›rlad›, bir fliddeti önleme

ve azaltma eylem plân›. Buradaki önlemler genellikle ö¤rencilere yönelik. Yal-

n›zca ö¤rencilerle ilgili de¤il, Türkiye çap›nda bir fliddetle bafla ç›kma eylem plâ-

n› haz›rlamam›z gerekiyor. ‹fli bir bütün olarak görmemiz gerek. fiiddette karfl›

ç›kma demiyorum, bafla ç›kma plân› haz›rlamam›z gerekiyor, Türkiye çap›nda.

Çünkü çok fley birbiriyle ilgili. ‹stanbul Milli E¤itim Müdürlü¤ü plân›nda, okullar-

da spor yap›ls›n, ö¤renciler müzik ve di¤er güzel sanatlarla u¤rafls›n, deniliyor.

Bunlar yap›ls›n, ama o çocuklar›n akflam TV’de seyrettikleri ne olacak? Yani

problemi bir bütün olarak ele almam›z gerekiyor. Örne¤in televizyonun deneti-

mi çok önemli. Nas›l yapaca¤›z? Sivil toplum kurulufllar›na belki de çok önemli

ifl düflüyor. Televizyon toplumsal fliddetin en önemli faktörlerden biri. Yap›lan

anketlerde ö¤rencilerin kendileri de söylüyor. Yaln›z bizim televizyon de¤il, dün-

ya düzeyinde bu böyle. Internetin denetimi de önemli. Nas›l yapaca¤›z? Biz ta-

bii çok özgürlükçü oldu¤umuz için, denetimlere pek iyi gözle bakm›yoruz. Ama

denetimin neyin ad›na yap›ld›¤› çok önemli.

Bir de cezaevlerindeki insanlar›n, gençlerin baflta olmak üzere e¤itimi ve kitap-

l›klar hakk›nda bir-iki fley söylemek istiyorum. Cezaevinde ziyaret yapan TBMM

‹nsan Haklar› Komisyonu heyeti, birinin Çatl› ile ilgili bir kitap okudu¤unu gö-

rüyor. Müdüre sorduklar› zaman “bunlar› kendileri getirtiyor” diye cevap al›yor.

Cezaevi kitapl›klar›n›n da gözden geçirilmesi gerekir. Orada fliddeti teflvik eden

kitap çok ve üstelik bir k›sm› baz› resmî kurulufllar taraf›ndan gönderilen kitap-

lard›r. Say›n Sema Piflkinsüt ile cezaevlerinde yapt›¤›m›z ziyaret s›ras›nda önem-

li gördü¤ümüz fleylerden biri de bu kitapl›klard›. Bununla ilgili olarak “‹nsan

Haklar› E¤itimi Ony›l› Komitesi” olarak bir proje bafllatm›flt›k. ‹nsan Haklar› Va-

k›f›ndan bir arkadafl›m›z ve bir iki-kifli daha yürütüyordu. Bu proje, cezaevi kü-

tüphaneleri için, edebiyat kitaplar› baflta olmak üzere, kitap ba¤›fl› toplamay›

amaçl›yordu. Edebiyat, insanlaflma e¤itiminde kullan›lacak çok önemli araçlar-
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dan biridir. Yap›lacak fleylerden biri de cezaevlerindeki kitapl›klar› gözden geçir-

mek ve orada fliddet eylemlerinden dolay› kalan insanlar› öyle kendi hallerine b›-

rakmay›p, biraz düflündürmektir. Orada yine TBMM Komisyonu’nun verdi¤i bil-

giler aras›nda, çocuklar›n flu sözleri de yer al›yordu: “hapisten ç›kt›ktan sonra gi-

decek yerimiz kalm›yor, annemiz-babam›z istemiyor bizi”. Ne yapacak böyle bir

çocuk? Tabii ki  bunlar için kamusal önlemlerin al›nmas› gerekiyor.

fiu an alaca¤›m›z önlemler aras›nda bunlar acil olanlar›d›r. Ama as›l önemlisi,

yaln›z bu konuda de¤il, baflka birçok konu için de uzun vadeli önlemler almak

ve en baflta e¤itimde önlemler almakt›r. Bu önlemleri al›rken de sadece iyi ni-

yet yetmiyor; o, flartt›r, onsuz olmuyor, ama bilgi de gerekli.

Uzun vadeli önlemlerle ilgili düflündüklerimle ilgili bir-iki noktay› da sizlerle pay-

laflmak istiyorum. Önce ihtiyaçlar›m›z nelerdir bu konuda? En büyük s›k›nt›lar›-

m›zdan biri ba¤lant› kuramamakt›r ve ba¤lant›lar› görememektir. Ba¤lant›lar ko-

nusunda al›flt›rmalar yapt›ran bir ders flart. Ama bu, tek bafl›na yetmiyor. Çün-

kü do¤ru dürüst ba¤lant› kurmak her zaman etik amaçlar için kullan›lmayabilir.

En önemli cinayetler de iyi ba¤lant› kurarak plânlan›yor. Hep söylerim. Komi-

ser Colombo filmlerini çok severim. fiimdilerde pek gösterilmiyor. Nas›l ba¤lan-

t› kuruyor Colombo orada? Epistemoloji için çok önemli ö¤renece¤imiz fleyler

vard›r o filmlerde. Do¤ru ak›l yürütmek de çok önemli. Ama bu, formel mant›k

ö¤retmekle pek ö¤retilemiyor. Kiflinin ak›l yürütürken neyi yanl›fl yapt›¤›n› gör-

mesini ö¤retmek, ya da söyledi¤inin zorunlu sonuçlar›n› görmesini ö¤retmek

önemlidir. Yine benim çok sevdi¤im baz› örnekler vard›r. Beni tan›yanlar bun-

lar› dinlemifltir, ama hepiniz dinlememiflsinizidir. Bir tanesi televizyondaki bir

yar›flmadan: Güzel bir paket var, öyle kurdelalarla sar›lm›fl. Sorulara bir evet ve-

ya bir hay›r ile kutunun içinde ne oldu¤u bulunacak. Bir sürü fley söyleniyor. So-

nunda kutunun içinde, baflta mutfakta olmak üzere evin birçok yerinde kullan›-

labilecek bir fley oldu¤u ve kesici bir fley oldu¤u ortaya ç›k›yor. “Nedir” diye so-

ruldu¤unda, cevap “tabak” oluyor. fiimdi merak ediyorum, o insan neden tabak

demifltir. Elimde olsa söyleyene soraca¤›m, neden tabak dedi¤ini. Taba¤›n sivri

bir fley olmad›¤›n› biliyor. Buna ra¤men “tabak” diyebiliyor. 

‹kinci örnek bir yasa tasar›s› gerekçesinden. Orada flöyle deniyor: “bütün rejim-

ler gibi demokrasinin de kendini korumaya hakk› vard›r”. Bu ne demektir? Fa-

flizmin de kendini  korumaya hakk› vard›r, fleriatç›l›¤›n da kendini korumaya
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hakk› vard›r, demektir. Bunu demek istemiyor bu gerekçeyi kaleme alan, ama

bunu söylemifl oluyor. Bunlar çok zor ö¤renilecek fleyler de¤ildir ve bir temel-

dir. Yanl›fl yaparken ne olup bitiyor? Bunlar üzerinde düflündürecek bir ders ge-

rekli. Çok basit örnekler, yafla göre verilebilir, hatta oyunla bunlar ö¤retilebilir.

Biraz üstünde durdu¤umuz zaman ö¤renilebilecek fleylerdir. ‹nsanlar›n hepsi çe-

flitli derecelerde ö¤renebilir bunlar›.

E¤itimde çok önemli olan ikinci konu de¤erlendirme konusudur. Kiflilere bir fle-

yi de¤erlendirirken, ne zaman ezbere de¤erlendirdiklerinin, ne zaman da do¤-

ru de¤erlendirme yapma çabas›nda olduklar›n›n fark›na varmalar›na yard›mc›

olmak gerek. Do¤ru de¤erlendirme olana¤›n› göstermek mümkün. Bunu bildi-

¤imiz zaman bile her zaman do¤ru de¤erlendirme yapam›yoruz. Somut bilgi ek-

sikli¤i olabilir. Ama bilmek çok önemli. Bunu bilmek bize ne sa¤l›yor? Çok ba-

sit bir fley sa¤l›yor: do¤ru de¤erlendirme yapamad›¤›m›z durumlar›n fark›nda ol-

may›. De¤erlendirme yaflla ilgili de¤il, her zaman yapt›¤›m›z bir fleydir. Her

yapt›¤›m›z fleyin temelinde bir de¤erlendirme vard›r. E¤itimde bunlar›n üzerin-

de düflündürebilmek çok önemli. Ondan sonra da etik de¤erler üzerinde düflün-

dürmek. E¤er, etik de¤erlere göre yaflamak istiyorsak, etik de¤er korumak isti-

yorsak, nelere dikkat etmek gerekir: ö¤retilecek olan bu kadard›r. Ondan son-

ra herkes kendi ad›na kendisiyle hesaplaflmak zorundad›r. ‹nsanlar› etik yafla-

maya, etik davranmaya zorlayamazs›n›z. Ne mesleklerinde ne de hayatlar›nda,

kimse kimseyi zorlayamaz. Ama kifliler kendileriyle hesaplaflarak bir yere gele-

biliyor. ‹flte bu ne kadar erken yaflta bafllarsa, ilkokul yafllar›nda bafllarsa, bir

umut görüyorum. Bunlar›n üstünde de insan haklar› e¤itimi gerekli. Ama insan

haklar› e¤itimi derken, insan haklar›n› etik ilkeler olarak, hukukun temelini de

oluflturan etik ilkeler olarak gören bir e¤itimi düflünüyorum. Yoksa flu belgeydi,

bu belgeydi fleklinde bir e¤itim de¤il. Belgeler de ö¤renilir, ama önce insan hak-

lar›n›n ne oldu¤unu, neyi talep ettiklerini, insanlara nas›l bir muamele talep et-

tiklerini ö¤retmek gerekir. Biz hep pasif taraf›n› görüyoruz, insan haklar›n›n.

Hiç kimse iflkence görmemeli, diyoruz. Ama hiç kimse iflkence görmeyecekse,

bu demektir ki hiç kimse iflkence yapmayacakt›r. E¤itimde de önce bu aktif ta-

raf› vurgulamak önemli. ‹nsan haklar› e¤itiminde ise bu ihmal ediliyor. fiiddetin

üstesinden gelebilmek için, hem uzun vadeli hem de ve k›sa vadeli önlemler al-

mam›z flart.
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Doç. Dr. Burhanettin Kaya:

Sn. Kuçuradi’ye çok teflekkürler.  Ben söylediklerini çok k›saca özetleyip di¤er

konuflmac›lara söz vermek istiyorum. Sn. Kuçuradi çok önemli fleylerden bah-

setti. fiiddetin asl›nda önlenebilir bir fley oldu¤unu, fliddetin boyutlar›n›n korkunç

boyutlara ulaflt›¤›n› söyledi. Fakat, fliddetle do¤rudan do¤ruya savafl›lamayaca¤›-

n›, dolayl› yollardan savafl›labilece¤ini söyledi. fiiddetin asl›nda insanlara özgü

oldu¤unu, hayvanlara özgü olmad›¤›n› söyledi. Baz› fliddet biçimlerini anlayama-

d›¤›n›, özellikle eylemde s›n›r tan›mayan nihilizmin ifadesi olan bir fliddeti anla-

makta zorluk çekti¤ini söyledi. ‹nsan olan engelleri elimine etmek gibi bir kav-

ramdan söz etti. Çok önemli bir fley. Refleks ile reflektion’›n fark›n›, yani düflün-

me ile düflündürme, yans›tma ile tepkinin fark›n›, fliddet aç›s›ndan önemini vur-

gulad›. Terörden, fliddet biçimi olarak terörden, onun örgütler aras› bir iliflki ol-

du¤unu… En önemli vurgular› çözümler konusundayd›. Özellikle k›sa vadeli,

uzun vadeli çözümlerden söz etti. Bafllang›çta fliddetle bafla ç›kman›n uygun

yöntemlerini bulmak. TV’yi denetlemek, interneti denetlemek, cezaevindeki

suçlu insanlar›n e¤itimi ile ilgili çal›flmalar yapmak ve kütüphanelerden söz etti.

Hapishanelerden ç›kt›ktan sonra insanlar›n, insanlar›n sosyal ortamlar›ndan

bahsetti bize. Özellikle konuflmas›n›n son k›sm›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n

düflünce e¤itimi ile ilgili. Ona biraz kuflkuyla bakt› ama, erken dönemden baflla-

yan insanlar› etik de¤erler konusunda düflündüren, bunu erken yaflta bafllatan,

insan haklar› e¤itiminin erken dönemde bir etik ilkeler fleklinde sürmesinin

önemseyen de¤erlendiren sözler söyledi. Kendisine çok teflekkür ediyoruz. fiim-

di Sn. Tan›l Bora’ya söz vermek istiyorum. Kendisi milliyetçilik ve fliddet konu-

sunda bize bir sunufl yapacak. 

Tan›l Bora:  

Teflekkür ediyorum. Ben günayd›n de¤il, tünayd›n diyebilirim art›k herkese. Ben

özel olarak Türk milliyetçili¤inden ya da flu veya bu milliyetçilikten söz etmeye-

ce¤im. Genel olarak her türlü milliyetçili¤in yap›sal unsuru oldu¤unu söyleyebi-

lece¤imiz fliddet ile ilgili kimi nitelikler üzerinde duraca¤›m. Ben de antropolojik

diyebilece¤imiz bir noktadan bafllamak istiyorum. Toplumsal fliddet oturumumu-
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zun bafll›¤›. Bir toplumsal fliddet formu olarak ve kayna¤› olarak milliyetçili¤i dü-

flünüyoruz. fiimdi, antropologlar umumiyetle kolektif özneler taraf›ndan uygula-

nan fliddet söz konusu oldu¤u zaman, örgütlenmifl fliddet söz konusu oldu¤u za-

man, bireysel fliddetten farkl› olarak, kolektif özneler taraf›ndan uygulanan flid-

det söz konusu oldu¤u zaman insan tarihinin eski zamanlar›ndan beri iki temel

form üzerinde duruyorlar. Bu fliddetin en güçlü iki kayna¤› olarak. Birisi iktidar,

di¤eri cemaat ya da grup dinami¤i. ‹ktidar en basit biçimlerinden, modern dev-

lete kadar uzanan tarihsel süreç içerisinde iktidar, bir yandan asl›nda insanlara

onlar› fliddetten korumay› vaad eden bir yap›. Yani otorite öncelikle insanlara

canlar›n›n güvende olmas›n› garanti etmek iddias›yla kendini kurumlaflt›r›yor.

Onlar› fliddetten koruma, onlar› bir düzen alt›nda bar›fl içinde yaflatmak vaadiy-

le kendini kurumlaflt›ran bir yap› iktidar. Ama bunu da fliddeti yo¤unlaflt›rarak

yap›yor. fiiddeti giderek tarih içinde tekellefltirerek yap›yor. Tek tek fliddetin fa-

illeri karfl›s›nda üzerinde daha güçlü bir fliddet yap›s› bir denetim oluflturarak ya-

p›yor. Kendisi dolay›s›yla en büyük, en örgütlü fliddet kayna¤›na dönüflüyor. Bi-

ri bu devlete kadar serpilen biçimleri ile iktidar, otorite. Kolektif özneler taraf›n-

dan toplumsal fliddetin di¤er önemli kayna¤› cemaat bunu illa dinsel ça¤r›fl›mla-

r› ile düflünmeyin. Grup dinama¤i ile. Cemaatte insana bir aileye tutunuyor.

Onu do¤ada insanl›k hali içersinde hep tek bafl›na kalm›fl yaln›z, korumas›z, gü-

vencesiz olmaktan kurtarma vaadini sunuyor. Ona tutunma, bir topluluk içersin-

de güvende olma duygusu sunuyor. Bunu da biz ve ötekiler ayr›m›n› getiriyor.

Bizden olanlar, yani cemaatten olanlar bu korumadan yararlanabilirler. Bu ce-

maatin s›cakl›¤›ndan, dayan›flmas›ndan yararlanabilirler. Bizden olmayanlar,

ötekiler o s›n›rlar nerden çiziliyorsa, onlar bizim cemaatimizin d›fl›ndalar. Bizim

hak ve hukukumuza sahip de¤iller. Biz zaten onlara karfl› kendi cemaatimizi

ayakta tutarak, kendi kimli¤imizi koruyarak var olabiliriz. Dolay›s›yla onlara kar-

fl› tetik olmal›y›z ve gerekti¤inde onlara karfl› o s›n›r› kendimizi korumak üzere

her fleyi yapmaya haz›r›z. fiiddet uygulamaya da haz›r›z. Bunlar insanlar›n uzak

tarihinden beri kolektif özneler taraf›ndan ifllenen, örgütlü fliddet formlar›n›n iki

önemli kayna¤› iktidar ve cemaat. Millet ve milletin haznesi olarak ulus devlet

bu iki formu mükemmel biçimde bir araya getiren bir form. Yani iktidar ve ce-

maatten kaynaklanan örgütlü flidettet kaynaklar›n› birlefltiren, tarihsel olarak en

mükemmel, en geliflkin bir biçimde yetkinlefltiren, ço¤altan bir form. Ulus dev-

let yani milli devlet; modern devletin di¤er ad› asl›nda. Modern devlet asl›nda
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bildi¤imiz gibi fliddet kökeninin geliflti¤i en üst noktaya ulaflt›¤›, modern tekno-

lojilerin ve modern örgütlenmenin imkanlar›yla en üst düzeye ulaflt›¤› bir form.

Modern devletler kadar üst düzeyde örgün ve yayg›n fiziksel ve flembolik fliddet

uygulama potansiyeline hiçbir devlet otorite formu sahip olmam›flt›r insanl›k ta-

rihinde. Bunu bir de hiçbir cemaat formu tarihte ulus kadar insanlar›n beyinle-

rine, gönüllerine, kalplerine, zihinlerine nüfus etme gücüne sahip olmam›flt›r.

Böylesi bir manevi otoriteye sahip olmam›flt›r. Bunu ça¤›m›z›n, modern zaman-

lar›n medyas›yla, yine tarihte daha önceki ça¤larda görülmedik ölçüde derinle-

mesine nüfus etme gücüne sahip e¤itim ile birlikte düflünün. Bir cemaat olarak

millet ve en yetkin otorite formu olarak ulus devletin bir araya gelmesi, milliyet-

çilik ve ulus devletin bir araya gelmesi dolay›s›yla, kolektif fliddetin yap›sal ola-

rak en yo¤unlaflm›fl en yetkin en geliflkin kaynaklar›n› oluflturuyorlar. Millet bu

formlar›n tarihsel formlar›n insanl›¤›n bafl›ndan beri var olan bu formlar›n, top-

lumsal hale gelmesinden itibaren daha do¤rusu var olan bu formalar›n en yet-

kin bileflimini oluflturuyor. buradan biraz daha ayr›nt›ya inerek, milliyetçilik ide-

olojisinin ve ›srarla tekrarl›yorum, bütün milliyetçilikler aç›s›ndan geçerli, ki ko-

numuz aç›s›ndan  önemli nitelikleri üzerinde durmak istiyorum. Sadece birkaç

tane nokta. Bunlardan bir tanesi flimdiye kadar söylediklerim ve Ionna hocan›n

söyledi¤i bir kavramla da çok yak›ndan ilgili. Refleks ve güdüler. Milliyetçi ide-

olojiler insanlar›n reflekslerini temsil ettiklerini de inkar ederler. ‹nsanlar›n ref-

lekslerine daha do¤rusu güdülerine do¤al olufllar›na hitap etme iddias›ndad›rlar.

Buna göre milli kimlik, bir milletten olmak, insan›n en do¤al en indirgenemez

varl›¤› ve kimli¤idir. ‹nsan t›pk› bir kolu sert bir fleye çarpt›¤›nda o ac›yla irkildi-

¤i gibi tepki gösterir milli kimli¤i ile ilgili milli meselelere. Milliyetçi bak›fl aç›s›n-

da söylenen bu. Çok do¤ald›r yani bir insan baflka bütün niteliklerinden önde

gelen temel özelli¤i belirli bir millete mensup olmak, o milli dava ile kutsanm›fl

ve kalbi onunla ilgili dolu olmakt›r ve bununla ilgili olaylara do¤al olarak tepki

gösterir. Milli refleksi vard›r. Türkiye’de biliyorsunuz milli davalar ile ilgili tepki

gösterilmesi gereken, karfl› ç›k›lmas› gereken bir konuda çok do¤al ve insani bir

tepki olarak sunulur. Yani düflünülmüfl ve tafl›n›lm›fl ahlaki yönden ölçülüp tar-

t›lm›fl bir meselenin ötesinde çok do¤al bir fley, çok do¤al bir tepki. Elimizi ate-

fle verdi¤imizde elimizi geri çekmemiz kadar do¤al. Milliyetçi ideolojinin çok

güçlü bir mekanizmas› bu. Reflekslerle kendini meflrulaflt›rmak ve ayn› zaman-

da refleksi meflrulaflt›rmak. Bir insan edimi olarak refleksi düflünmek, tartmak,
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ahlaki etik aç›dan ve fikri aç›dan sorgulamak, rasyonel olarak sorgulamaktan

azede yal›n refleks. Bunu davran›fllar›m›z›n meflruiyet kayna¤› haline getirmek

hem de bununla o refleksin do¤all›¤› ile bir ideoloji olarak kendini meflrulaflt›r-

mak. Bu milliyetçili¤in medeniyet aç›s›ndan en problemli yan›. Güdülere hitap

etmesi, güdüleri okflamas›, hem güdüler üzerinden kendini, hem kendi üzerin-

den güdüleri meflrulaflt›rmas›. ‹nsan› güdülerine indirgemesi. ‹nsanlar›n güdüleri

olmayan bir varl›k oldu¤unu söyleyemeyiz. Ama insan› insan yapan, refleks ve

refleksiyon aras›ndaki aç› ve gerilim. ‹nsan› biraz buradan uzaklaflt›ran bir etki.

‹nsan› öncelikle ve özellikle güdüleri ile tan›mlama ve yüceltme. Buna ba¤l› bir

baflka problematik nokta milliyetçi ideolojilerde. Onun özcü bir kimlik politikas›

olmas›. ‹nsan› öncelikle kendi tercihine olmayan kendi belirlemedi¤i kendi ira-

desi d›fl›nda içine do¤du¤u milli kimli¤i ile tan›mlamak. Özsel bir kimlik. Burada

›srarla alt›n› çizdi¤im nokta, kendi belirleyeni olmayan, kendi iradesine tabi ol-

mayan, ona dahil olmak veya olmamak konusunda bir tercihinin olmad›¤›, ken-

di seçimi d›fl›nda içine do¤du¤u bir durum kimli¤i. Do¤al olarak tan›mlanan mil-

li kimli¤i onun kimlik damgas› olarak görmek. Bütün davran›fllar›n›n eninde so-

nunda belirleyenin o kimlik olgusu ile bakmak. Bir insan Türk ya da Frans›z ise

öncelikle baflka bütün niteliklerinden önce, siyasal görüflünden, ahlaki tercihin-

den, dini tercihinden, hayat›n› nas›l sürdürece¤ine iliflkin moral de¤erlerinden

ba¤›ms›z olarak, bütün bunlar› tamamen ikincillefltirecek bir biçimde mutlak bir

üst belirleyen olarak Frans›z, Türk, ya da Alman di¤er her fley ikincil. Bu kim-

lik damgas›, bu özcül yani onun tercihlerinden seçimlerinden, eyleminden önce

var olan ve tercihi ile iradesi ile de¤ifltiremeyece¤i mutlak kader olarak kimlik

damgas›. Bunun fliddetle iliflkisini kolayca kurgulayabiliriz san›yorum. Yani hem

bu özcü kimlik anlay›fl› ile hem de insan› refleksle güdüselli¤i ile birlikte tan›m-

lamaya yatk›n niteli¤inini fliddete yatk›nl›¤›n› ayr›ca aç›klamaya gerek yok. Çün-

kü bunlar insan› güdülerine indirgemek, ya da öncelikle güdüsel kimli¤i ile onu

tan›mlamak, onu fliddete aç›k yan›n› okflayan teflvik eden bir tutumdur. Bu kim-

lik damgas› dedi¤imiz fley, yani insan›n içinde do¤du¤u kimlikle, kendi seçimi

tercihi d›fl›ndaki bir belirleyeni ile tan›mlamak onu kimlikler aras›nda bir kere

afl›lmaz farklar öngörmek demektir. O insanlar›n içine do¤du¤u kimlikler, kim-

lik damgalar› aras›nda birbirlerini etkilemeleri, birbirlerini politik olarak de¤ifltir-

meleri çok zor adledilir e¤er imkans›z de¤ilse. Dolay›s›yla bu farkl› kimlikler ara-

s›ndaki iliflki yüksek duvarlarla örülüdür. Empati ihtimalini neredeyse yok eder.
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Bunda fliddete aç›k ve fliddete yatk›n, fliddeti kolaylaflt›ran bir zemin yaratt›¤› or-

tada. Üçüncü bir nokta; milliyetçilik çok güçlü bir r›za üretim ideolojisidir ve sa-

dakat teminine dönük bir ideolojidir. Yani sürekli olarak asl›nda bütün ideoloji-

ler gibi kendisine mensup olanlar›n r›zas›n› üretmeye ve  yeniden üretmeye ça-

l›fl›r. Onlar›n sadakatini teminat alt›na almaya çal›fl›r. Milliyetçili¤in fark› modern

ideolojiler içersinde bunu ulus-devletin imkanlar›yla kuflkusuz en yetkin en örgün

en derine nüfus eden bir biçimde yapabilmesidir. Bu r›za üretimi, bu insanlar›n

gün be gün r›zas›n› sadakatini güvenceleme onu sa¤lamaya dönük ideolojik

doktrinasyon, kaba tabiriyle beyin y›kama edimi, milliyetçili¤i baflka ideolojilere

baflka siyasal tercihlere karfl› insanlar› körlefltiren, sa¤›rlaflt›ran bir tekel olmaya

do¤ru götürür. Bir meselenin milli bir mesele olarak tan›mlanmas› onu politika

üstü bir konuma ç›kar›r. Miliyetçilik bu anlamda kendisini ideolojiler üstü bir ide-

oloji olarak kurar. Çünkü o asgari bir r›za ve sadakat zeminidir. Bir mesele mil-

li mesele olarak ilan edildi¤inde tart›flma d›fl› ilan edilir. O konuda farkl› görüfl-

ler farkl› argümanlar›n tart›flmas› bir müzakere bafll› bafll› bafl›na gayrimeflru k›-

l›nabilir kolayl›klar. Çünkü bu art›k milli mesele politika üstü hale gelmifltir. Bu

anlam›yla milliyetçi ideoloji anti politik diyebilece¤imiz bir dinami¤e sahiptir.

Kendisi kuflkusuz bir politik ideoloji olmakla birlikte bütün olas› siyasetler aras›n-

da kendisini tekellefltirmeye dönük bir etkisi vard›r. Bu  da kuflkusuz fliddet po-

tansiyelini politik müzakerenin yerine bu tekelci tutum, fliddet potansiyelini güç-

lendiren bir etkiye sahip. Bir noktay› daha hat›rlataca¤›m. Milliyetçi ideolojiler,

milli devletlerin kurulufl süreçleri ço¤unlukla, tarihsel süreçlerine bakt›¤›m›z za-

man, hemen hemen hepsi asl›nda fliddet edimlerine dayan›r. Büyük çapl›, kitle-

sel savafl, fliddet edimlerine dayan›r. Kurtulufl savafllar› ya da emperyalist savafl-

lar, ya da onunla birlikte iç içe geçen iç savafllar. Yayg›n güçlü fliddet edimleri-

ne dayan›r. Milliyetçi ideolojiler kendilerini meflrulaflt›rmak, r›za üretimini millet-

lerinin sadakatini, gün be gün sa¤lamak için o fliddet edimleri etraf›nda mitos-

lar olufltururlar. O kan bedeli, milletin kuruluflunun tekelinde olan o kan bedeli,

gün be gün insanlara hat›rlat›lan, kafaya kak›lan, o milli cemaatin harc›n› olufl-

turan bir mitos olarak ifl görür. Milletler o kan bedeline borçludurlar. Sürekli ola-

rak onlara bu hat›rlat›l›r. Milliyetçi idelojiler dolay›s›yla gelece¤e dönük bir top-

lum ideali kurmaktan ziyade nas›l bir toplum olmak istiyoruz, neyi hedefliyoruz

biz. Nas›l olursak biz iyi bir toplum, iyi bir millet oluruzdan ziyade, o milletin ku-

ruluflundaki fedakarl›¤›, kan bedeli, dolay›s›yla kolektif fliddet edimini sürekli yü-
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celten hat›rlatan bir yitik zihinsel dinamikle ifller. Bu da o kolektif fliddet edim-

lerini bafll› bafl›na o fliddet yüceltisini sürekli tekrarlanmas›n› beraberinde geti-

rir.Bunun zihinlere sürekli kak›lmas›n› beraberinde getirir. Bunun da bütün mil-

liyetçilikler aç›s›ndan geçerli oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu ayn› zamanda, sembo-

lik fliddet mekanizmalar›n› da besler. Yani o fliddet mitosu dedi¤imiz fley. Dedi-

¤im gibi çok uzatmadan süremizi zaten çoktan aflt›k. Belki asl›nda bütün bu ko-

nufltuklar›m›z› örnekleyen bir anektotla bitireyim izninizle. Bundan birkaç y›l ön-

ce, K.Marafl’›n bir ilçesinde geleneksel düflman iflgalinden kurtulufl törenlerin-

den bir tanesinde yine adet oldu¤u üzere temsili düflman kuvveti kurgulamas› ya-

p›l›yor. Yine adet oldu¤u üzere baz› belediye görevlileri Frans›z askeri ve baz›

belediye görevlileri de Ermeni iflbirlikçi k›l›¤›na giydiriliyor. Bu temsili düflman

kuvveti askeri kuvvelerle birlikte o geçit töreni üzerinde yürütülüyor, marfllar

söyleniyor falan. Derken halk galayane geliyor. Temsili düflman kuvvetlerini, ya-

ni Frans›z askerlerini ve Ermenileri tafllamaya ve onlara temsili olmayan bir flid-

det göstermeye bafll›yor. Bunun üzerine belediye hopörlerinden anons yap›l›-

yor. “Arkadafllar lütfen tafl atmayal›m, Ermeniler bizdendir.” Pek çok simgesel

durumlara aç›k bir anektot bununla bitireyim. Teflekkür ederim. 

Doç. Dr. Burhanettin Kaya:

Sn. Tan›l Bora’ya bu güzel sunufl için çok teflekkür ediyoruz. Herhalde herke-

sin kafas›nda çok soru oluflmufltur. Süreyi de gerçekten aflt›k. Zaman›nda gide-

bilmek için ben hemen sözü size veriyorum. Daha sonra mola verece¤iz.

Soru: fiimdi burada genelde makul seviyede fliddet üzerine konuflmalar dinliyo-

rum. Ama bu seviyeye gelebilmek için yani bireyden bafll›yor, aile ve sonra okul

çevresi, ifl çevresi derken, flehirde daha büyük globallefliyor, dünyada yaflan›yor

bu süreç.  Biraz evvel yine say›n hocam›n dedi¤i gibi çok büyük bir hareket bafl-

latmak zorunday›z. Yurdumuzda sonra bunu globallefltirebiliriz. Böyle bir fley

bafllatt›ktan sonra ben sizinle görüflece¤im zaten. Burada benim ö¤renmek iste-

di¤im sizin gibi kurumlarla iletiflime bakt›¤›m›z zaman ve flunda gördü¤ümüz  gi-

bi aç›kças› yer bulamayaca¤›m› düflünerek geç kald›¤›m› düflünerek gelmifltim.
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Bu arada Tabipler Birli¤i olarak fliddet görenlere veya fliddete engel olmak için

aile baz›nda diyelim, aile hekimleri de dahil olmak üzere ne tür onlara destek

vermemiz söz konusu olabilir? Veya neler planl›yorsunuz? Tabipler Birli¤i ola-

rak bu konuda savaflanlara nas›l destek verebilirsiniz? En önemlisi bir kolluk kuv-

vetleri sorunu ile karfl›lafl›yorsunuz. Onlar al›yor daha sonra siz tabiplere getiri-

yor. fiu an konuflulan fliddet, bir çok çeflidi var. Ama size hastaneye fliddet gör-

müfl biri veya fliddeti yapan da geliyor yan›n›za bazen, neler yaparsan›z Say›n

hocam›n dedi¤i gibi azaltabilirsiniz? Destek verebilirsiniz, bir hedefiniz bir fikri-

niz var m›? 

Doç. Dr. Burhanettin Kaya:

Bu soruyu bana m› soruyorsunuz, konuflmac›lara m›? Ben size flöyle bir fley söy-

leyeyim. Toplant›n›n sonunda bir forum var. Forumda sa¤l›k çal›flanlar›n›n tutu-

mu ile ilgili. Forumda bu sorular tart›fl›lacakt›r. Bu sorunuzu tekrar yenilemeni-

zi ve orada tart›flman›z› öneririm. Konuflmac›lara bir sorunuz varsa oradan iler-

leyelim, bu sorunuz tabi çok önemli ama flu anda bu oturum içinde tart›fl›lacak

bir konu de¤il. 

Soru: Ben bir soru sormak istiyorum. Ulus devletin ötesinde ne var? Bu birin-

cisi. ‹kincisi; biraz bir davran›fl biçimi bu kadar yayg›nsa bunun arkas›nda bir

yarar vard›r. Daha sonra san›r›m psikiyatristlerde buna de¤inecektir. Bir ihti-

yaçtan kaynaklan›yor. ‹flte insano¤lunun yaln›zl›¤›, çaresizli¤i gibi ihtiyaçtan

kaynaklan›yor. Dolay›s›yla ulus-devlet söz etti¤iniz gibi belki insan ihtiyac›n›n

da mükemmel karfl›lanmas›yd›. Dolay›s›yla sorun nerelerdedir, siz ne düflünü-

yorsunuz?

Cevap Tan›l Bora:

‹lkiyle ilgili flöyle bir tart›flma var. Ulus devletin ötesinde ne var? Özellikle de
ulus devletin bu fliddet potansiyelini yo¤unlaflt›rmas› problemine nas›l bir çö-
züm bulunabilir? Bu konuda kimi siyaset bilimciler ve felsefeciler bir tür ikinci
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sekülerleflme önerisinde bulunuyorlar. Yani nas›l modernleflme ayd›nlanma,
modernleflme sürecinin ilk ad›m› devletin, ilk okul tarihimizle din ve devlet ifl-
lerinin ayr›lmas› ise, devletin dini kimlikten ar›nmas› ise ikinci sekülerleflme dal-
gas›n›n gerekli oldu¤unun devletin milli kimlikten ar›nmas› gerekti¤ini savunu-
yor. Yani devletin belirli bir milli kimlikle tan›mlamak milli devlet olmaktan ç›k-
mas›. Tabi pek çoklar› için dehflet verici bir söz. Tabi bu bir sekülerleflme ba¤-
lam›nda önerilen bir fley. Sekülerleflme, yani kutsaldan ar›nd›rma, devletin kut-
sal bir aile olarak birlikte düflünülmekten ç›kmas›. Rasyonel bir mekanizmaya
dönüflmesi ve genelleflmesi deniyor. Bu bence önemli bir ö¤edir. Tart›fl›lmas›
gereken bir öneridir. ‹lk sorunuz ile ilgili bunu söyleyebilirim. ‹kincisi; ihtiyaç
dediniz ya büyük bir fliddet patlamas› varsa, insanlar kolektif olarak fliddete yö-
neliyorlarsa bu nas›l bir ihtiyaç ya da nas›l bir fleye denk düflüyor? Bunu bir in-
san ihtiyac› m›d›r? Tabi bundan flüpheliyim. Hocam bu konuda belki ilavede
bulunabilir. fiu flekilde düflünüyorum. fiiddet güç fantezilerine yani hekimlerin
ve psikiyatristlerin alan›na giriyorum korkarak; güç fantezilerine karfl›l›k veren
bir eylem. fiiddet uygulayan insan›n kendiyle bir oldu¤unu bütün k›s›tlardan
kurtuldu¤unu ve kendisini çok güçlü, çok muktedir hissetti¤ini, bunun böyle bir
haz üretti¤ini biliyorum. Özellikle o bak›mdan da ergenler söz konusu oldu¤un-
da da fliddeti teflvik eden filmler özellikle Kurtlar Vadisi falan özellikle çok teh-
likeli. Çünkü ergenler, özellikle erkek ergenler, çok güçlü o güç fantezisiyle acz
duygusu aras›nda çok harab olan ve özellikle güç fantezisinden çok büyülenen
mahluklar. Özellikle ergenler aç›s›ndan bu tür güç fantezilerini okflayan etkiler
iki kat vahimdir. Hani ihtiyaçtan söz ediyorsak ya da hani fliddet nereye cevap
ediyordan söz ediyorsak, bunun bir yan› evet o acz duygusu, yaln›zl›k duygusu,
kendini tehdit alt›nda hissetme duygusu. Bir yan›yla da fliddetin o tekinsiz yan›
var. O çok önemli bir yan› çok tekinsiz bir yan ve hayvanda olmay›p insanda
olan, hayvan gaddar olamaz, insan gaddar olabilir, çünkü fantezisi ve hayal gü-
cü var. fiiddetin tekinsiz yan› da özellikle de burada yat›yor. Bunun çeresi de
Türk hekimlerine kal›yor. 

Soru: Sizin sorunuzla ilgili. Arkadafl›m›z›n ön plana ç›kard›¤› çok önemli bir fley
var. Kimlikler. fiimdi kimlikler, e¤er insano¤luna kimli¤imizden öte herhangi bir
kimli¤imiz di¤erlerinin önüne getiriliyorsa orda tehlike vard›r. Çünkü baflka bir
kimli¤e karfl›…. Gruplarda böyle ayakta duruyor. Ama bir kimlik ön plana ç›k-
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t›¤›nda birilerinin önüne geçti¤inde kaç›n›lmazcas›na öteki ç›k›yor karfl›s›na. O
kimli¤e sahip olmayanlar. Bu bak›mdan bu kimlikler meselesi son derece tehli-
keli. Bir yanl›fl› bir yanl›flla düzeltmeye kalk›flmak gibi geliyor bana. Yani insan-
lar› flu veya bu kimli¤inden dolay› ayr›mc› muamele görmesi bir sorundur, olma-
mas› gereken bir sorundur. Ama buna çare olarak kimlikleri ön plana sürmek
de son derece tehlikelidir. Tek ortak kimli¤imiz insan olmam›z, baflka yok.

Soru: Ben Ioanna Han›ma bir fley sormak istiyorum. Bunu felsefe ve fliddet aç›-

s›ndan aç›klarsa çok sevinece¤im. Soruyu flu flekilde derinlefltireyim. Mesela

Kurtlar Vadisi dizisinde oldu¤u gibi ben genelde belirli bir insan haklar›na ya da

özgürlüklere ket vuruldu¤u anda direkt onun karfl›s›nda yer al›yorum, refleks

olarak. Bu dizinin kald›r›lmas› olay›nda da gayet üzüldüm ama. Ben bu diziyi iz-

lemeyenlerdenim, herkes izledi¤i için izlemek gerekti¤ini düflünenlerdenim. ‹lk

açt›¤›m anda da birkaç tane mafyatik insan›n bir kaç insan› öldürdükten sonra

yerleri vilada bezleri ile silerken espriler yapt›¤›n› gördüm. Gerisini izleyemedim.

Birkaç kez böyle oldu ve diziyi takip edemedim. Ama sonuçta herkesin çok ta-

kip etti¤ini biliyorum. Bunun iki nedeni oldu¤unu biliyorum. Biri herkesin bildi-

¤i iflte fliddet k›sm›, di¤er yan›da Türkiye’deki bir sürü olay› bire bir  anlat›yor.

Sonuçta ben bu dizinin kald›r›lmas›n› bile bir fliddet olarak görüyorum. Bu ko-

nuyu merak ediyorum. 

Prof. Dr. Ionna Kuçuradi:

fiimdi denetim ve sansür aras›ndaki farkla ilgili bir fley söyleyeyim. Devlet, ya da

kim denetleniyorsa o, var olufl amac›na göre ifl yap›p yapmad›¤› bak›m›ndan de-

netlenir. Böyle bir karfl›laflt›rmad›r denetim. Bir kurum denetleniyorsa, onun var

olufl amac›na uygun ifl yap›p yapmad›¤›na bak›l›r. Yapmad›¤› zaman da gereke-

ni yapmak var. Denetim ayn› zamanda “aferin” demek için de yap›l›r, sadece

elefltirmek için de¤il. 

Sansüre gelince: ben ona de¤er biçmeyle yap›lan bir sözüm ona denetim ola-

rak görüyorum. Denetim yapan›n kafas›nda belirli bir fleyler, kabuller var. On-

lara uygun olmayanlar sansür edilir. Örne¤in TRT’nin reklamlar› denetlemek

için bir kurulu vard›r. Orada bizim bir ö¤rencimiz çal›fl›yordu. “Ne biçim reklam
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kabul ediyorsunuz” dedi¤imde, “biz ancak elimizdeki yönetmeli¤e göre gelen

reklamlar› de¤erlendiriyoruz” derdi. Hat›rlars›n›z belki: Bir deterjan reklam›nda,

avda gömle¤ini kirleten bey, onu o deterjanla y›kam›fl olan han›m›na “hayat›-

m›n en güzel av›” diyerek teflekkür ediyordu. Böyle bir reklam olmamal›. San-

sürde, de¤erlendirilen fley de¤erlendirenin kafas›ndaki kabullere uygun de¤ilse,

yasaklan›r. Oysa denetim, denetlenenin (ve denetlenenler genel olarak kurum-

lar oluyor), varolufl amac› ne ise, ona uygun çal›fl›p çal›flmad›¤›na bakar. Örne-

¤in kitle iletiflim araçlar›n›n, televizyonun as›l amac› nedir? Buna uygun ifl yap›-

yor mu, yapm›yor mu? Ona uygun olmayan› yasaklamak uygun olur. Çok ya-

sakç› görebilirsiniz beni, ama özgürlük “herfleyi” yapmada serbest olmak de¤il-

dir. Özgürlük etik bir konudur.

Doç. Dr. Burhanettin Kaya:

Teflekkürler. Baflka soru var m› acaba?

Soru: Ben Sn.Kuçuradiye bir fley sormak istiyorum. Sistem içinde var olmak

bir anlamda bir fliddet yarat›r m›, sistemin kurallar› bu da insanlara yönelik bir

fliddet olarak alg›lanabilir mi? Baflka bir boyutu daha var. Örne¤in hayat› gör-

mezden gelme. Burada neler kullan›l›yor?

Prof .Dr. ‹oanna Kuçuradi:
Olmas› flart de¤il. O sistemin ilkeleri neler? Baz› ilkelere göre oluflturuluyor bir
sistem. Sizin de son derece önemli buldu¤unuz ilkeler olabilir, böylece seve se-
ve uyars›n›z onlara. ‹lle de sistem veya kurallar vard›r diye bask› veya fliddet ol-
mas› gerekmiyor. Ama birçok insan kurallar› bask› olarak hissediyor. Size bir ör-
nek vereyim. Üniversitede görevli olanlar›n çal›flma saatlerinde orada bulunma-
s› bask› olarak görülüyor. “Ben istedi¤im zaman gelirim, istedi¤im zaman gide-
rim, bana kimse kar›flamaz” diye düflünenler var. Baz› kurallar›n olmas› son de-
rece önemlidir, bir iflin gerçekleflmesi için. Ama bir sistem hangi kurallarla olufl-
turuluyor? O kurallar›n hesab›n› verebiliyor muyuz? Öyle sistem vard›r ki bask›-
c›d›r, ama sistem muhakkak bask›c›d›r demek de¤ildir. Öbürü, tabii ki o psiko-
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lojik fliddettir. Pasif fliddet dedim ben. Yani fliddet psikolojik fliddet de olabilir.
Orada, evet, denilebilir gibi geliyor.

Doç. Dr. Burhanettin Kaya:

Son bir soruya zaman var. Beyaz›t 

Soru: Teflekkür ediyorum. Tan›l Bey spor yaz›lar› da yaz›yor. Futbol fliddeti en

fazla izledi¤imiz alanlardan bir tanesi. Tribünlerde, sahalarda yaflananlar, bir

sporcu baflka bir sporcuya spor hayat›n› etkileyecek flekilde sert hareketlerde

bulunabiliyor,bu tür fleylere rastl›yoruz. Bu tür fleyler hakk›nda neler söyleyecek-

siniz?

Tan›l Bora:

As›l genel olarak spor ama özellikle futbol bu bak›mdan çok çarp›c› bir örnek.

Büyük uygarl›k kuramc›s› bu konuda çok düflünmüfltü. Özellikle futbolu fliddetin

ehlileflmesinin önemli bir arac› olarak görmüfl. Hem oyun dinami¤i ile. Çünkü

futbol özellikle içinden ç›k›p evrildi¤i ragbi ile k›yasland›¤›nda hem çok fliddetli

bir spordur, hem de o fliddetin ustal›kla gemlenmesinin gerekti¤i bir spordur. ‹yi

futbol bunu gerektirir. Hem serttir. Hem de o sertli¤in denetlenmesi gerekir.

Yani o fliddetten al›nan haz vard›r hem de onu zarar vermeyecek dozda gem-

lenmesi vard›r. Mesela Elyes’in bu konuda During’le birlikte önemli çal›flmalar›

var. Futbolu bu bak›mdan modernli¤in fliddeti ehlilefltirmesinin, gemlenmesinin

önemli bir faktörü olarak görüyor. Elyes özellikle spor müsabakalar›n› flu bak›m-

dan da ehlilefltirici olarak görüyor. Diyor ki; bunlar milletler aras›nda, milli kim-

lik tafl›yan topluluklar aras›ndaki mücadeleleri, rekabeti yumuflat›r. Bu hani da-

ha fley bir form yumuflat›c› bir form. Bu büsbütün at›lacak bir analiz de¤il do¤-

rusu. Ama o kadar iyimser olmayabiliriz. Tersine o ehlilefltirici dedi¤imiz meka-

nizman›n özellikle spor müsabakalar›nda bizzat o tansiyonu yükseltici, gerginlik-

leri yeniden üretici bir ifllev oldu¤unu biliyoruz. Elyes’in yazd›¤› y›llardan sonra-

ki o y›llarda böyle oldu. Türkiye’de biz bunun örne¤ine sahibiz. Pek çok ›rkç›,

floven önyarg›n›n, futbol dili üzerinden sürekli yeniden üretildi¤ini biliyoruz. Ya-
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ni futbol medyas› dünya üzerinde mevcut bütün milletler hakk›nda afla¤›lay›c› s›-

fatlar üretmeyi baflar›yor. Bir milli maç söz konusu oldu¤unda. Dolay›s›yla biz-

zat h›nç üretici bir ifllev gördü¤ünü de pekala söyleyebiliriz. Ama biz yine tart›-

flal›m. Bu iki yorum da ciddiye al›nmaya de¤er. 

Doç. Dr. Burhanettin Kaya:

Süremizi aflt›¤›m›z için ben molam›z› 15 dakika olarak belirleyelim istiyorum. fiu

an saat:11:00 biz de 11.15 olarak bafllayal›m diyorum. Teflekkürler. 
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‹K‹NC‹ BÖLÜM

Doç. Dr. Burhanettin Kaya:

‹lk önce Sn.Prof.Dr. Cem Kaptano¤lu’na söz vermek istiyorum. Osmangazi

Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dal› Baflkan›. Özellikle fliddet, siyasal fliddet, ifl-

kence ile ilgili yaz›l› çal›flmalar› ile tan›nan çok de¤erli bir hocam›z. Buyurun

Prof.Dr.Cem Kaptano¤lu:

Teflekkür ederim, iyi günler diliyorum. Ben konuflmamda fliddetin, öncelikle psi-

kanalitik kökenlerinden bahsetmek istiyorum. Daha sonra ayn› kökenlerle iliflki-

lendirerek siyasetin fliddetle nas›l bir iliflki içinde oldu¤undan söz etmeye çal›fla-

ca¤›m. ‘fiiddet’ diyoruz ama psikanalitik anlamda, sald›rganl›k, agresyon bu ko-

nudaki tart›flmalarda kullan›lan terimler daha çok. fiiddetle agresyon aras›nda

yani sald›rganl›kla fliddet aras›nda sald›rganl›¤›n fliddeti de kapsayan bir alan› ol-

mas› yan›nda önemli farkl›l›klar var. fiiddet karfl›l›¤› olarak “violance”, sald›rgan-

l›k karfl›l›¤› da “aggresion”’›n kullan›lmas›, bizde tart›flmalarda çok ayr›m yap›l-

masa da psikinalitik anlamda önem arz ediyor. Sald›rganl›k fliddeti de kapsar de-

dim, çünkü ‘fliddet – violance’, daha çok insan iliflkileri ortam›nda ortaya ç›kan

sald›rganl›k olarak tarifleniyor. Sald›rganl›kta bir amaca yönelik fiziksel veya sö-

zel eylem var. Hayvan davran›fllar› için fliddet terimini kullanm›yoruz. Hayvan

davran›fllar› ile u¤raflanlar (etolog), bir fiziksel sald›r›n›n yan›nda tav›r, ses gibi

sinyallerin de agresyonla iliflkili olabilece¤ini belirtiyor. Örne¤in bir kuflun kendi

yaflam alan›na baflka bir kufl ya da canl›  girdi¤i zaman ötüflüyle ilgili de¤ifliklik-

ler oluyor. Bu bir sald›rganl›k sinyali. Köpe¤in h›rlamas› v.s. Ya da bir insan›n

yüz ifadesi. Hayvan davran›fllar› ile ilgili yap›lan çal›flmalar gösteriyor ki, hayvan-

lar, daha çok yaflam alanlar›n› korumak, çiftleflmek, liderlik için sald›rganl›k gös-

teriyor. Ayn› türler aras›ndaki sald›rganl›k ölüme ya da a¤›r yaralanmalara yol

açm›yor. Hayvanlar aras›ndaki tür içi sald›rganl›¤›n s›n›rlar› var. fiiddeti “insani

sald›rganl›k”, insana özgü sald›rganl›k olarak tan›mlayabiliriz. fiiddet, “insani”

sald›rganl›k, insana özgü bir sald›rganl›kt›r. En çok kabul gören fliddet tan›mla-

r›ndan biri, yans›da görüldü¤ü gibi, “karfl›l›kl› iliflkiler ortam›nda ortaya ç›kan sal-

d›rganl›ktan” söz ediyor. fiiddetin çok çeflitli tan›mlar› var. Bu tan›m kapsay›c›
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bir tan›m ve bakt›¤›m›z zaman bir birey veya gruba yönelik, gruplar›n birbirleri-

ne yönelik, yani bireysel ya da grupsal fliddet türleri var. Grubun gösterdi¤i flid-

det ile bireysel fliddet, grup dinamiklerinin getirdi¤i farkl›l›klar gösteriyor. Be-

densel bütünlük ve ruhsal bütünlü¤ü etkileme ölçütü var. Yani sözel anlamdaki

fliddet  veya sembolik fliddet; Sizin de¤er verdi¤iniz, önem verdi¤iniz de¤erleri-

nize yönelik bir sald›r›, sembolik anlamda bir fliddet. fiiddetin tan›m›nda önem-

li bir ö¤e de “ölçüsü ne olursa olsun zarar vermek” . Bunun d›fl›nda tabi bir flid-

det davran›fl›n› de¤erlendirirken bunun önceden planlanm›fl bir fliddet davran›fl›

m›, yoksa hemen orda o anda ortaya ç›kan bir tehlike ya da sald›r›ya karfl› or-

taya ç›kan savunmaya yönelik bir fliddet hareketi mi oldu¤u önemli. Burada sa-

vunma amaçl› fliddeti yani hemen burada flu anda karfl›m›za ç›kan, bizi tehdit

eden unsura karfl› uygulad›¤›m›z fliddeti di¤er fliddet türünden ay›rd›¤›m›z› ve bu-

nun yasalar nezdinde de farkl› de¤erlendirildi¤ini biliyoruz. Nefsi müdafa v.s. Bir

di¤eri de kendine yönelik fliddet, intihar vs. Sonuçta kiflinin kendine zarar ver-

mesi söz konusu intihar davran›fl›nda. 

Psikanalizin sordu¤u soru flu: ‹nsana özgü olan sald›rganl›¤›-fliddeti, hayvani

olandan farkl› k›lan nedir? Bu sorunun yan›t› tabi, insanla ya da insanlaflmakta

olan insan yavrusuyla hayvan aras›ndaki farkl›l›k nerede ortaya ç›k›yor sorusun-

da dü¤ümlenir. Nedir bizi hayvandan farkl› k›lan? Bu farkl›l›k sald›rganl›¤›n di-

namiklerini büyük ölçüde farkl›laflt›r›yor. Çünkü hayvan›n sald›rganl›¤› ile insa-

n›n fliddeti ya da sald›rganl›¤›n›n dinamikleri bu farkl›l›k zemininde önem kaza-

n›yor. .

Baz› psikanalitik okullar, fliddeti, do¤ufltan gelen bir içgüdü olarak tan›ml›yor-

lar. Bir grup da bir engelle karfl›laflt›¤› zaman kiflinin verdi¤i tepki, ya da doyu-

mu engelleyen unsurlarla bafl etme davran›fl› olarak tan›ml›yor. fiiddet davran›-

fl›n›n ruhsal enerjisini üreten içgüdüsel, biyolojik süreçler var mutlaka (ölüm iç-

güdüsü gibi. S. Freud 1920) ama, hayvan sald›rganl›¤›ndan insan›n sald›rgan-

l›¤›na fliddeti farkl›laflt›ran, insanlar›n engellenmeyle ilgili alg›lar›n›n son derece

farkl› olmas›. ‹nsan, hayvana göre çok farkl› nedenlerle engellenmifl hissedebi-

liyor kendisini. Yani okulda kendisine düflük not veren bir ö¤retmeni b›çakla-

yan ö¤renci, hangi tür bir engellenme yafl›yor. Ya da sevdi¤i kifli “hay›r” dedi-

¤inde onu öldüren kiflideki engellenmifllik duygusunun kökeninde ne var? Bu

süreçler hayvanlarda çok farkl›. Biyolojik bir d›flavurum, her an ortaya ç›kabi-
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lecek bir fliddet devinimi insan›n içinde yok. Ama bunu ortaya ç›karan bir en-

gellenmifllik duygusu, buna ba¤l› öfke, nefret, k›zg›nl›k gibi duygular› ortaya ç›-

karan bir ruhsal yap› var insanda. Bu da insan›n ruhsal yap›lan›m›nda hayvan-

dan farkl› olan yap›, yani ego. Hayvanlardan fark›m›z bir benli¤e (ego) sahip

olmam›z. Bu anlamda çocuklar üzerinde çal›flan bir psikanalist olan D. Winni-

cott  “sald›rganl›k nesneden doyum sa¤lama ve çevresel ihtiyaçlara, çevrenin

yan›t vermede yetersizli¤ini gösteren sinyal davran›flt›r” diyor. Yani burada nes-

ne ile ilgili arzular›m›z var. Bir fleyleri istiyoruz dünyadan ve ona ulaflma ile il-

gili engelle karfl›laflt›¤›m›z zaman o engeli ortadan kald›rmak üzere bir tepkide

bulunuyoruz. Burada çevre koflullar› son derece önemli fliddet davran›fllar›n›n

ortaya ç›kmas›nda. Bizim birey olarak kendi öznelli¤imizde engellenmeyle ne-

yi yaflad›¤›m›z son derece önemli. Çünkü herhangi bir davran›fltan, ya da her-

hangi bir engelleyici tutumdan farkl› insanlar farkl› düzeyde etkileniyorlar. Fark-

l› düzeylerde engellenmifl hissediyorlar kendilerini, farkl› düzeyde öfke, k›zg›n-

l›k yafl›yorlar. Burada insan›n egosu, benli¤i bunun ne flekilde fliddete dönüfle-

ce¤ini belirleyen bir faktör. ‹nsan yavrusunun insanlaflmas› diyoruz. Bir bak›ma

insan yavrusu iki kez do¤uyor. Biyolojik do¤um ve psikolojik do¤um. Biyolojik

do¤umdan farkl› olarak psikolojik do¤um uzun ve daha zor, karmafl›k bir süreç.

Zaten psikanaliz insan yavrusunun insanlaflmas› süreciyle iliflkili sorulara, insan

yavrusunun bu ilk 3 y›l›n› araflt›rarak, sorgulayarak yan›t ar›yor. Bu alanda ya-

p›lm›fl çeflitli araflt›rmalar var. ‹nfant (bebek) araflt›rmalar›, psikiyatri, psikanaliz

alan›nda önem kazanmakta.

Do¤du¤u andan itibaren bebek üzerinde yap›lan araflt›rmalar, bize daha önce-

den farkl› bildi¤imiz, daha çok eriflkinlere de¤in klinik deneyimlerimizden ç›ka-

rak tan›mlad›¤›m›z pek çok özelli¤in daha farkl› oldu¤unu gösterdi. Örne¤in in-

san yavrusunun do¤ar do¤maz nesne iliflkileri içersine girmedi¤ine inan›yorduk.

Onun için bir d›fl dünya yoktu. Bir otistik dönemi yafl›yordu. Kendi içine kapal›

bir dönem yafl›yordu. Baz› çal›flmac›lara göre bu otistik dönem 2 ay baz›lar›na

göre ise 6 ayd›. Art›k biliyoruz ki bir bebek, do¤ar do¤maz nesne iliflkilerine gi-

riyor. ‹lk günden itibaren çevreyle bir iletiflimi var. Bir otistik dönemi yok. Fre-

ud otistik dönemden söz ediyordu. Bugün olmad›¤›n› biliyoruz. Bebe¤in kendi-

lik duyumu çekirdek olarak ta olsa do¤du¤u günden itibaren var.  Çok silik bir

flekilde var. Örne¤in bir bebek flu hareketi yapt›¤›n› (kollar›n› önünde aç›p ka-
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pama), önünden geçen nesnenin (kolunun) kendisine ait oldu¤unu bilmiyor, bu

hareketi yapt›ran›n da kendi istenci oldu¤unun fark›nda de¤il. Ama bu hareke-

ti kendisi yapt›¤› zaman ile annesi yapt›rd›¤› zamandaki farkl›l›¤›, istenç fark›n›

fark edebildi¤ini biliyoruz. Bu kadar küçük benlik çekirdekleri var. Önemli olan

da bu kendili¤ini hissedifl sürecinde bu çekirdeklerden ego nas›l olufluyor? Ego

nas›l zuhur ediyor, bu son derece önemli. Bak›ld›¤›nda çok çeflitli çal›flmalar

farkl› süreler, farkl› süreçler veriyor ama bebe¤in,  0-6 aylar aras›nda parçalan-

m›fl bir kendilik yaflad›¤›n› biliyoruz. Bedenindeki hangi parçan›n, hangi uyara-

n›n d›fl dünyaya hangisinin kendine, iç dünyaya ait oldu¤unu ay›ram›yor. Bir

uyaranlar karmaflas› içinde yafl›yor. Uyuyor, uykusunda çeflitli imgeler onu yine

rahats›z ediyor ama uyan›k oldu¤u zaman da uyaranlar bombard›man› alt›nda.

Kar›n a¤r›s›, açl›k sanc›s›,kulak a¤r›s›, annesinin sesi, yoldan geçen araban›n se-

si v.s. Bir uyaran dünyas› içerisinde. Bebek bunun kime, neye ait oldu¤unun far-

k›nda de¤il, bir düzensizli¤i, parçalanm›fll›¤› yafl›yor.  Bu dönemdeki (0-6 aylar

aras›ndaki) zihinsel yaflant›lar, “parçalanm›fl beden imgeleri” olarak adland›r›l›-

yor. ‹flitsel, görsel, dokunma vb alg›lar düzeyinde bir parçalanm›fll›¤› yafl›yor.

Daha sonra yavafl yavafl baz› sabitliklerin ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz. Bunlar, tek-

rarlayan, genellikle bebe¤e doyum-haz veren yaflant›larla ilintili. Tekrarlayan,

aflina imgelerin ortaya ç›kt›¤› dönem. Daha çok bu görüntü bak›m verenin -an-

nenin- yüzünde, sesinde, dokunmalar›nda ortaya ç›k›yor. O sabit yüzün tekrar-

layan görüntüsü, dokunmalar ve yineleyen benzeri uyaranlar bebekte sabitlik

duygusunu oluflturmaya bafll›yor. Bebe¤in böylesi bir süreklili¤i olan doyum ve

engellenmelerle giden iliflkiye hava su kadar ihtiyac› var. Erken yaflta do¤aya

terk edilen, kaybolan çocuklar, insan iliflkilerinden uzak büyümek zorunda kalan

çocuklar, insanlaflam›yorlar, insanlaflma süreçlerinde aksamalar ortaya ç›k›yor,

a¤›r iletiflim sorunlar› yafl›yorlar. ‹nsan›n insanlaflabilmesi için sosyal iliflkilere ve-

ya “ötekine” ihtiyac› var. Bu insanlaflma sürecinin en önemli unsuru da benlik-

lerimiz. Benliklerimiz (ego) yavafl yavafl, ötekiyle iletiflim içinde ortaya ç›k›yor.

0-6 aylar aras›ndaki parçalanm›fll›¤›n egemen oldu¤u dönemin ard›ndan, sabit-

liklerin artt›¤›, bebe¤in kendisine bak›m verenle özdeflim kurmaya bafllad›¤›,

kendisini onun yüzünde, sesinde, dokunufllar›nda gördü¤ü, yani ötekinin (anne-

nin) aynas›nda kendisini tan›y›p, özdeflleflti¤i bir dönem bafllar: Ayna evresi. Ye-

di ayla 15-18 aylara kadar süren bir dönemdir bu. ‹flte bu dönem fliddet davra-

n›fl› aç›s›ndan son derece önemlidir. 
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Diyebiliriz ki 0-6 ayda insan yavrusu bir parçalanm›fll›¤›, bir da¤›lmay›, bir bö-

lünmüfllü¤ü yafl›yor. Daha sonraki dönemde 7 ay ve sonras›nda parçalanm›fll›k-

tan, kaostan kaçmak için ötekinin bize yans›tt›¤› daha kal›c› imgelere sar›l›yo-

ruz.  Bir baflka deyiflle, hepimizin gerisinde bir parçalanm›fll›k var. Bu dönemde

en önemli, en etkin koordine edebildi¤imiz, uyaranlar› alabildi¤imiz, dünyay›

kontrol edebildi¤imiz ifllev, bak›fllar›m›z. Bakmak çok önemli. Yani bir çocuk 4

ayl›kken bak›fllar› ile “hay›r” diyebiliyor. Bafl›n› çevirerek tepki vermesi son de-

rece s›n›rl›. ‹nsan yüzünü nesnelerden ay›rtedebiliyor. Annesinin yüzünü tan›-

yor. Biraz önce gösterdi¤im slaytlarda emzi¤ine bir slayt de¤ifltiricisi tak›ld›¤› za-

man süt emerken bir çok yabanc› kad›n›n yüzünün d›fl›nda annesinin yüzünü

ay›rt ediyor. Slayt makinesi annesinin yüzünü yans›tt›¤› zaman, onun yüzünü

daha uzun zaman perdede tutuyor bebek. Hem sütü istiyor, di¤er yandan anne-

nin tan›d›k yüzünün verdi¤i haz için süt emmeyi erteliyor. Tan›d›k imgeler, uya-

ranlar bebek için yaflamsal öneme sahip. Çünkü onlar›n da verdi¤i bir doyum

var. Bu dönemde koku bebe¤in dünyay› alg›lamas›nda çok önemli. Örne¤in, be-

bekler, kendi annelerinin sütünün bulaflt›r›ld›¤› bezden yana bafllar›n› daha çok

çeviriyorlar. Yap›lan bütün çal›flmalar, anne sütünün kokusunun baflka sütlerin

kokular›ndan daha iyi tan›nd›¤›n› söylüyor. Sabitlikler, süreklilik ar›yor insan

yavrusu; buna kaostan uzaklaflma, düzen arama e¤ilimi de diyebiliriz. 

Lacan,  0-6 ayda hepimizin yaflad›¤› bu “parçalanm›fl beden imgeleri” dönemi-

ni H.Bosh’un (bilinçd›fl›n›n ressam›) gördü¤ünüz tablolar›na benzetiyor. Mide bir

yanda, kulak di¤er yanda, gözler da¤›lm›fl, bir parçalanm›fll›k imgesi. Bu, siya-

sal anlamda da çok korktu¤umuz fley: parçalanma, bölünme. Hepimizin öznel

tarihinde, benli¤imizin yap›sal kurucu unsuru olarak benliklerimizin gerisindeki

parçalanm›fll›k an›lar› var. Psikanalist M. Klein’e göre bafllang›çta bölünmüfllük

yani ‘paranoid-flizoid durum’ var. Düzene yöneliflimiz, sabitlikler bulup özdeflle-

flerek ve bu özdeflimlerimizi yineleyerek oluyor. Ne yapmam›z gerekiyor? Bu

parçalanm›fll›ktan ç›kmam›z gerekiyor. Parçal›, eksik, kesintili, düzensiz, belirsiz

de¤il, “bir” , bütün ve eksiksiziz diyebilmek istiyoruz. ‹deal olan bir yumruk gibi

bir ve bütün olmak. ‹nsan yavrusu insanlaflma sürecinde 0-6 aydan sonraki 7-

15 ayda bu ideali yakalad›¤› yan›lsamas›n› yafl›yor. Ancak geride b›rakt›¤›m›z,

bast›rd›¤›m›z, görmek istemedi¤imiz o parçalanm›fll›k hiçbir yere gitmiyor, çün-

kü öznenin gerçe¤i bu, biyolojik, ruhsal, sosyal anlamda, parçal› olmak, hetero-
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jenite, karmafla, çat›flma hep bizimle beraber. Hep egomuzun sözde-imajiner

bütünlü¤ü, egemenli¤i tehdit edildi¤i zaman parçalanm›fll›k kayg›s›yla korkuyo-

ruz. Bazen, egonun çatlad›¤›, parçaland›¤› durumlarda, psikoz-flizofreni gibi çat-

laktan Bosh’un tablolar›ndaki veya Dali’nin tablolar›ndaki ürkütücü imgeler ç›k›-

yor, daha do¤rusu geri dönüyor. Bu ürkütücü imgeler, hezeyanlar, halüsinas-

yonlar fleklinde bilinci iflgal ediyor. 

0-6 aylarda “parçalanm›fl beden imgeleri” döneminde bellek henüz çok zay›f.

Yani gözden ›rak olan zihinden de ›rak. Annesi geldi¤i zaman var, gitti¤i zaman

yok. Bebek, kendisine bakan ve yans›layan, ona dokunan, seslenen, yans›tt›k-

lar›yla ona iyilik halini yaflatan bir nesne varsa kendisi de var. O nesne (örne¤in

anne) gitti¤i zaman, rahats›z edici uyaranlar, kar›n gaz›, mide kas›lmas›, açl›k a¤-

r›s›, gürültü gibi bir parçalanm›fll›¤›n, kaosun içine düflüyor. Bir baflka deyiflle

“ötekinin” yoklu¤unda kendisini kaybeden kendisi de kaosta yiten bir varl›k. Be-

bek bunlar› yafl›yor. Ama bak›m veren geldi¤i zaman, onun ac›s›n› “öpüp geçi-

ren” bir nesne geliyor. Ve o, iyi, bütün, doygun kendili¤ini buluyor. Kendini öte-

kinde buluyor. Ötekinden yans›yanla, ötekinin yans›tt›¤›yla bebek var oluyor,

bütünleniyor. Diyebiliriz ki parçalanm›fll›k hep peflimizde, bir parçalanm›fll›¤a

düflüyoruz, bir bütünleniyoruz, tamamlan›yoruz. Bu dönemde bebekler ceee!

oyununu çok severler. Saklan›rs›n›z kendini kaybeder, görünürsünüz, kendini

bulur. Sevinçle karfl›lar, güler. Bebek için son derece önemli. Diyebiliriz ki be-

bek, belle¤in yeterince geliflmedi¤i bu dönemde, bizler gibi istedi¤i an›lar› belle-

¤inden ça¤›r›p, onlar›n yoklu¤unda bile baz› nesnelerle iliflkisini sürdüremiyor.

Hiçbir zaman için sabit, kendili¤inden istedi¤ini ça¤›rabilecek bir bellek iflleyifli

yok. Bebe¤in d›fl dünyadan istedi¤i kesintisiz bir bütünlük halini yaflamak, kesin-

tisiz bir doyum. Buna sürekli huzur, güvenlik, egemenlik, eksiksizlik, düzen ara-

y›fl› da diyebiliriz. O yüzden bölünmüfllük, karmafla, kaos, devrim, toplumlar›n

uzak durdu¤u kaç›nd›¤› fleyler. Devrim, toplumsal alt üst olufl da kaotik bir sü-

reç, ayaklar›n bafl olmas›, gücün el de¤ifltirmesi, aflina olmad›¤›m›z›n iktidar ol-

mas› yani kendimizi bulmaya çal›flt›¤›m›z “yüz”ün de¤iflmesi, Sabitliklerin y›k›l-

d›¤› bir durum devrim, o nedenle ürkütücü. 

Bebe¤in bedenindeki bu “organik düzensizlik”, sabit bir fleyler bulmas›n› zorlafl-

t›r›yor. Ama ilk 6 aydan sonra annesiyle iliflkisinde baz› sabitlikler yakalayabili-

yor. Evet, insan zihni sabitlikleri ve süreklili¤i arar. Zihnin bu temel e¤ilimi be-
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be¤in zihniyle s›n›rl› de¤ildir, eriflkin zihninde de ayn› e¤ilim sürer. Ayna döne-

mi, ikili iliflkiyle karakterizedir. Üçüncünün olmad›¤› bir iliflkidir. Bebek anneyle

bir bütündür. Ben ve o yoktur bir ve ayn›d›rlar. Freud, buna “okyanussal duy-

gu” diyor. ‹lk aflk. ‹çinde erime, kaynama, bütünleflme. Bir üçüncünün, yaban-

c›n›n, bölenin, tehdidin olmad›¤› bir süreç. Bir cennet yaflant›s›, bebek ile anne-

nin dikkatleri ortak, duygulan›mlar› ortak. Bebe¤in duygulan›mlar›na anne yan›t

veriyor, ona yans›l›yor ve bebek yans›land›¤› haliyle o duygulan›m› yafl›yor. Kol-

lar›n› aç›yor ise örne¤in anne, “hooop” diyor. O sesten o içindeki öznel yaflan-

t›s›n› orda yans›l›yor. Bu dönemde yine biraz önce söyledi¤im gibi, hani bana,

hani bana oyunu çok önemli. Bu yakalam›fl, bu getirmifl, bu piflirmifl, bu yemifl,

bu güçsüz, çaresiz, küçük parmak, “hani bana hani bana ?” demifl. Bir parça-

lanm›fll›k var. Befl parçalanm›fll›k var. Bir bebekle bunu oynay›p da “hani bana”

dan sonra sar›lmazsan›z oyun yar›m kalm›flt›r. “Hani bana”dan sonra birlefle-

ceksiniz. Bütünlük- parçalanma, sonra tekrar bütünlük. Bu da bana hani bana

hani bana demifl. Yani aç, d›fllanm›fl, çaresiz kalm›fl. Yani parçalanma ve sonra

sar›larak bütünleflme. Anne, yüzü, bak›fl›, sesi, dokunufllar› ile yans›lar. Buna

psikanalizde “aynalama-mirroring” deniyor. Ona benli¤ini bulduran veren ayna-

layan annenin yüzü, ötekinin yüzü. Yans›layan yoksa o da yok. O nedenle F ti-

pi cezaevleri insan sa¤l›¤›na zararl›d›r. O nedenle F tipi cezaevleri insans›z or-

tamlar, insan›n o parçalanm›fll›¤›n›n, içindeki karmaflan›n –bilinçd›fl›n›n-  geri

gelmesine, ortaya ç›kmas›na neden olur, yani ötekinde, ötekiyle kurulan egosu-

nun yavafl yavafl da¤›lmas›na neden olur. Ego parlayan, yans›tan yüzeylere ih-

tiyaç duyar. Ötekine ihtiyaç duyar, varl›¤›n› sürdürmek için. Ötekilerin olmad›¤›

yerde, parçalanm›fll›k ortaya ç›kmaya bafllar. 48 saat bile uyaranlardan yal›t›lan

kiflilerde bunlar›n ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz. A. Rimbaud’un dedi¤i gibi “Ben bir

baflkas›d›r” 

Bebek 6.  aydan sonra yukarda sözü edilen yalanc› bir benlik bütünlü¤ünü kur-

ma yolunda ilerler. Buna ayna dönemi diyoruz. Ayna dönemi; yani arkas›nda o

parçalanm›fll›k, düzensizlik var, yans›da görüldü¤ü gibi, hala tehdit ediyor, her

an oraya düflebilir. Ama kendilik imgesi sabitlendi. Bu benim diyebiliyor art›k.

Hepimizin aynaya bak›p dedi¤imiz gibi, bu benim diyoruz. Bu benim dedi¤imiz

sabit bir imge ortaya ç›k›yor. Bu imgeye sar›lmam›z tutunmam›z gerekir. Parça-

lanm›fll›¤›m›z› yans›tmayan bir ve bütün oldu¤umuz illüzyonunu yaflatan ego öz-
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deflimimiz olarak ayna imgemiz. Egolar›m›z iflte bu bütünlük iddias›ndaki ve bu-

nu ispatlamak için ç›ld›ran özdeflimlerden ibarettir. Esasen bu bir parçalanm›fll›-

¤›n “çamurla s›vanmas›d›r”. Hiçbir flekilde bu yalanc› bütünlük imgesi, öznenin

yap›sal parçalanm›fll›¤›n› bire bir örtemez. Yap›sal parçalanm›fll›¤›m›z› d›fllayan,

ay›ran bir yalanc› bütünlükle özdefllefliyoruz. Kimliklerimiz böyle olufluyor. Biz

bir bütünüz diyoruz. Halbuki biz parçalanm›fl özneleriz. Bilinç d›fl›m›z var. Bede-

nimiz var, biyolojimiz var. Ama biz dedi¤imiz fley sabitleniyor. Egonun ortaya

ç›k›fl süreci bu. Ego bu sabitliktir. Buradaki özdeflim kurulan yalanc› bütünlük,

d›fllanan, parçalanm›fll›k taraf›ndan sürekli tehdit edilir. Bu bir a¤r›, sanc› olabi-

lir, aynada-ötekinin yüzünde- görüntümüze gölge düflüren bir baflkas›n›n, üçün-

cünün görüntüsü olabilir, travmatik bir yaflant›, bir düfl olabilir,  Tüm araya gi-

renler engellenmifllik duygusu, öfke, k›zg›nl›k ve sald›rganl›k yarat›r.  Ayna im-

gemize afl›k oluruz. Onun bütünselli¤i yan›lsama da olsa bizi o kaçt›¤›m›z parça-

lanm›fll›ktan kurtar›r. her fleyin kontrol alt›nda oldu¤unu hissini verir. Denetim

bizdedir, güç bizdedir. O çocuklar›n çok sevdi¤i. Süperman’de oldu¤u gibi. Güç

bizdedir, kontrol bizdedir. Özne bunu bir yabanc›laflma olarak yaflar ama görsel

bütünlü¤ün çekicili¤i müthifltir. Ego kendini aynada bulur bir baflka deyiflle ay-

nada kurar. Bu anlamda ego narsisistik bir kurgudur. Her zaman için o geriye

parçalanmaya dönme tehdidi oldu¤undan da paranoittir Ya bütünlük ve düzen

veya kaos. M. Klein’in deyifliyle “insanlar dünyay›, ya da nesneyi ikiye bölerler.

Tamamen iyi olanlar, benden olanlar, benim d›fl›mda olanlar, kötüler, yabanc›-

lar, ötekiler. Kötünün, parçalanma tehdidinin fliddetli oldu¤u bir dünyaya ego-

lar›m›z, ancak bölerek katlanabilir. ‹yinin dünyam›zda ne kadar temsil edildi¤i,

son derece önemlidir. ‹ç ve d›fl dünyam›zdaki “iyiler” artt›kça, dünya bizi yete-

rince yans›l›yor yani anl›yorsa, dünyay› bölme ihtiyac›m›z azal›r. Ama baz›lar›

için tutunacaklar› “iyi” dünyalar›nda o kadar azd›r ki, “kötüde” kaybolmak on-

lar için an meselesidir, kolayca paranoidleflirler, önlemler al›rlar, ötekini onlar

için tamamen kötüdür, hiç iyi bar›nd›rmaz içinde. ‹flte fliddet efli¤ini düflüren ruh

hali burada ortaya ç›kar. Yani egonun bütünlü¤ünün da¤›laca¤› kayg›s›, her fley

kontrol alt›nda, her fley denetim alt›nda duygusunun, o narsistlik yaflant›n›n teh-

dit edilmesi yani araya birinin, birilerinin, ötekilerin, yabanc›lar›n, “kötülerin”,

bozguncular›n  girmesi. Bebek bu tehdidi nas›l yaflar? Annenin aynas›nda sade-

ce sen yoksun diyen her fley bebek için benzer duygular›n kayna¤›d›r. Bölünme,

eksiklik, yoksunluk, çaresizlik, yas. Annenin sevgilisi ya da baban var, bak an-
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nenin ifli var, öbür kardefllerin var. Annenin aynas› sadece seni yans›tm›yor. Bu-

nu ö¤renmek büyük bir hayal k›r›kl›¤›d›r. ‹lk aflk›n sona ermesidir.  

Egonun k›r›lgan, yalanc› bütünlü¤ünün her tehdit edilifli, içindeki o bütünleflme-

ye yönelik enerjiyle karfl›lafl›r, bu karfl›laflma sald›rganl›¤›n, fliddetin psikodina-

mik kökenidir. Bütünlük, eksiksizlik arzusunun fliddeti ortaya ç›kard›¤›n› söyle-

yebiliriz.  Araya yoksunlu¤umuza yol açan üçüncüler girmifltir. Üçüncü düzeni

bozand›r, can s›k›c› kurallar, yasaklar koyand›r, tehdit edendir, elimizdekini

aland›r, bizden güçlü oland›r, bizde olmayana sahip oland›r. Öznenin en temel

u¤rafl› bu yenilginin rövanfl›n› almakt›r. ‹¤difl edilmifl, Üçüncü taraf›ndan haddi

bildirilmifl eksik öznenin, bu dönemden sonraki temel u¤rafl›, o yalanc› bütünlü-

¤e ulaflmas›n› sa¤layacak güç aray›fl›d›r. Nitchze’nin deyifliyle “Güç istenci” güç

isteyenlerin, güç peflinde koflan di¤erleriyle karfl›laflmalar› da mutlakt›r.  Özetle

psikanalitik aç›dan ” narsizm bireyin en büyük incinme kayna¤›d›r. Sald›rganl›k

daima onun taraf›ndan davet edilir.” Yani egonun narsisistik k›r›lganl›¤›, sald›r-

ganl›¤›n ortaya ç›k›fl›n›n temel nedenidir 

Toplum da aynen özne gibi bölünmüfl,  eksik ve çeliflkilidir. S›n›fsal, etnik, dini,

ideolojik, cinsiyet farkl›l›klar›yla toplum parçal› bir yap›d›r. Toplum homojen de-

¤ildir. Homojen, çat›flmas›z bir toplum aray›fl› son derece tehlikelidir. Ama say-

damda görüldü¤ü gibi, toplumun yap›sal heterojenitesi, da¤›lm›fll›k, parçalan-

m›fll›k, Yans›daki H. Bosch’un tablosundaki o kaos, o korkulan durum, toplu-

mun kaçt›¤› fleydir. Toplum düzen arar. Yani ortadan kald›r›lamayacak bir çe-

liflkili, çat›flmal› yap›n›n çeliflkisizlik, çat›flmas›zl›k özlemidir bu. Aynen o bebe¤in

kendi parçalanm›fll›¤›n› bir idealde, bir ayna imgesinde, bir yalanc› bütün imge-

de örtmesi gibi, toplumsal parçalanm›fll›¤›m›z›, ideolojiler, inançlar, ütopyalar ile

aflmaya çal›fl›r›z. “Bir yumruk gibi bir ve bütün olmak” ideal olarak önümüze ko-

nur. Buna engel oldu¤una inand›klar›m›z›n düflman haline gelmesi art›k çok ko-

layd›r.Toplumsal yap›lar, s›n›flar, aray›fl içindedirler, yoksunluklar›n›, eksiklikle-

rini tamamlama, bütün, tam olma aray›fl›d›r bu. Toplumlar, kaostan kaçarak,

düzeni ararlar ve ideolojiler, önlerine çeflitli özdeflim nesneleri imgeleri koyar.

Bunlarla özdeflleflerek parçal›, yoksun, eksik olmaktan kurtulaca¤›m›z› umar›z.

‹deolojiler, dinler, siyaset vaad eder. Kaybetti¤imiz cenneti vaad ederler. Adil

düzenler, ak günler, ayd›nl›k yar›nlar, herkesin yetene¤i kadar, herkesin ihtiya-

c› kadar bir dünya. Sanki bebe¤in ayna döneminde buldu¤u, annesiyle bütünlük
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içinde oldu¤u o”okyanussal yaflant›y›” narsisistik bütünlü¤ü vaad ederler. Bu an-

lamda E.Laclau’nun siyaset tan›m› çok çarp›c›: “siyaset toplumun eksikli¤ini ida-

re etmektir” diyor. Eksiklik, yoksunluk, çeliflki varsa bir toplumda siyaset müm-

kündür. Çeliflki, bölünmüfllük, yoksunluk ve eksiklik siyaseti mümkün k›lar. Top-

lumun taml›¤› ise öznenin, insan›n taml›¤› gibi ulafl›lmas› olanaks›z oland›r, bir

ütopyad›r. Yani fleffaf, bütün çeliflkilerin afl›ld›¤› bir toplumsal yap› olanaks›zd›r.

Çeliflkileri inkar eden, örten, gizleyen düzenler olabilir, diktatörlüklerde, faflist

rejimlerde oldu¤u gibi. 

Toplumsal yap›daki eksiklik bir düzensizlik olarak yaflan›r ve bu düzensizlik fark-

l› özdeflimlerle afl›lmaya çal›fl›l›r. ‹flte kimlikler dedi¤imiz fley burada ortaya ç›k›-

yor. Farkl› özdeflimlerle kendi bireysel ve toplumsal, s›n›fsal vb eksikli¤imizi ve

yoksunlu¤umuzu aflmaya çal›fl›r›z. Müslüman, devrimci, komünist, ulusalc›, mil-

liyetçi, feminist v.s bu kimlikler bireysel ya da siyasal anlamda bizim o eksikli¤i

hem bireysel hem de toplumsal anlamdaki eksikli¤i aflma yolunda kurdu¤umuz

özdeflimlerdir. Kimli¤im, özdeflimlerim, eksikli¤imi tamamlamay›, yoksunlu¤u-

mu giderme umuduyla sar›ld›¤›m kurgulard›r. Esas›nda olmayan bir fleyi vaad

ederler. O nedenle de her zaman biraz eksiktirler. O nedenle her biri yeni öz-

deflimlere göz k›rpar. Vaad edilen  Cennet, siyasetin mümkün olmad›¤› yerdir.

Yoksunluk yoktur, yoksullu¤un de¤il ama yoksunlu¤un olmad›¤› yerde siyaset

mümkün de¤ildir. Yoksunlu¤umuzu sembolize ederek siyaset yapabiliriz. Yok-

sunluk eksiklik ve özdeflim siyasetin temel kategorileridir. Siyaset, eksiklik ve öz-

deflim üzerinden kurar tüm kurgular›n›. Yani bir fleylerin daha iyi olaca¤›na da-

ir vaadler ve bunun nas›l yap›laca¤› ile ilgili özdeflimler. Ayn› insan yavrusunun

erken dönemde yapt›¤› gibi. Özdeflleflme ve bu özdeflleflmenin baflar›s›zl›¤›.

Toplumsal, siyasal özdeflimlerimiz,  ideallerimiz gerçekleflebileceklerin ötesinde-

dir ve hayal k›r›kl›¤›na u¤rar›z. Tekrar özdefllefliriz. Öyle bir diyalekti¤i vard›r si-

yasal kimliklerin. Siyaset, tarihi bitirecek, çeliflkiyi sonland›racak özdeflim imge-

leri sunar toplumlara. Oysa tüm toplum benimsedi¤inde, toplumun eksikli¤ini

giderebilecek, onu ideal k›lacak, evrensel özdeflimler, kimlikler yoktur. O neden-

le toplumsal düzensizli¤in, kargaflan›n artt›¤› durumlarda belirli kimliklerimiz öne

ç›kar, onlara daha bir s›k› sar›l›r›z. Herkes bizim sar›ld›¤›m›za sar›ls›n isteriz, bi-

zim gibi olsun isteriz. Ayn› zamanda, yani kimliklerimiz, esnekli¤ini kaybedip ka-

t›laflt›kça, bütünlü¤e ulaflmam›z› engellediklerine inand›¤›m›z, bizden olmayanla-
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ra, ötekiler, bütünlü¤ü, birli¤i bozanlara öfkemiz, düflmanl›¤›m›z artar. Toplum-

sal eksikli¤in, yoksullu¤un failleri bir flekilde hainler olarak iflte Ermeniler olarak,

Komünistler olarak, Yahudiler olarak vs. bir flekilde karfl›m›za ç›kar. Bu eksikli-

¤in faili, nedeni bunlard›r. Ancak ortadan kald›r›ld›klar›nda ya da bize benzetil-

diklerinde toplumsal huzura kavufluruz, tam oluruz.  Buna inand›r›l›r toplumlar.

Toplumsal kargafla bu narsisistik k›r›lganl›¤›, kuflkuyu ve sald›rganl›¤› art›r›r.

Toplumsal kargafla ortam›nda düzen ihtiyac›, düzenin somut içeri¤inden daha

önemli hale gelir. Toplumu hizaya getirmek isteyenlerce, 12 Eylül öncesi hep

bundan an›l›yor, hat›rlat›l›yor. O günlerde yine büyük ölçüde toplum mühendis-

lerince yarat›lm›fl toplumsal bir kaos vard› ve buna ba¤l› olarak , nas›l olursa ol-

sun bir düzen olsun isteyenlerin say›s› artm›flt›. Kitlelerin temel talebi kaostan

kurtulmak, düzen ihtiyac› idi. Bu gün büyük bir kargaflan›n yafland›¤› Irak’ta

Saddam Hüseyin dönemini büyük bir özlemle ananlar art›yor. Daha iyiydi en

az›ndan bir düzen vard› diyorlar. Toplumsal kaos, Saddam Hüseyin’i bile ara-

nan kifli haline getiriyor. Diktatörler bu tür kaotik ortamlarda ortaya ç›karlar.

Düzen aray›fl›n›n fliddetlendi¤i ve düzenin içeri¤inin anlam›n› yitirdi¤i durumlar-

da diktatörlükler, cuntalar, faflizm kitlelerin gözünde daha kolay kabul görür. Bu

dönemlerde toplumda, büyüklenme, kadiri mutlakl›k inanc› gibi manik savun-

malar ortaya ç›kar. Yani, bütün her fley benim/bizim kontrolümüzdedir ben/biz

her fleyi yapabiliriz. Neden çizgi filmleri coflkuyla seyrediyor çocuklar. O dünya-

da hiç bitmeyen mermiler, ölmeyen kahramanlar var de¤il mi? Güç bende di-

yor. Tükenmez bir enerji var. Hatta Mask filminden biz de haz duyuyoruz. ‹m-

kans›z› aflmam›z› sa¤l›yor. Temel Reis’in ›spana¤› çocuklar›n çok hofluna gidi-

yor. Onlar›n çocuksu acizli¤ine karfl› panzehir gibi, güç veren ›spanak. Toplum-

sal kaos dönemlerinde Süpermenler artar. Onlarla gurur duyar›z. Kahramanlar

bizi kaostan kurtarmay› vaad ederler. Ancak bunun ödememiz gereken bir be-

deli vard›r. Biz toplumsal olarak bu bedeli on y›llard›r ödüyoruz. “Bir Türk Dün-

yaya Bedeldir”e toplumsal olarak inanmam›z istendi. Son dönemlerde ise pek

çok kentin duvarlar›nda yaz›l› sloganlar var “Dünya Türk olsun”. Bu ruh hali flid-

detin yükseliflinin ana nedenidir. Dünyaya bak›p, her fleyi herkesi kendisine düfl-

man görenlerin derin çaresizlik, korku ve güvensizliklerinin ürünüdür bu slogan-

lar. Dünyada dayan›flacak, tutunacak, onu anlayacak sevecek hiçbir fley hiçbir

kimse yoktur. Ulusal kimli¤i d›fl›nda bütün “iyilerini” yitirmifl bir toplumun hazin

ç›¤l›¤›d›r bu “Dünya Türk Olsun”. Yani bütün ötekiler benim gibi olsun. Ne ka-
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dar da sözünü etti¤imiz narsisistik ayna görüntüsü aray›fl›na, imkans›z arzuya

denk düflen bir fley. Dünyaya bak›nca kendimi göreyim arzusu, yabanc› hiçbir

fley görüntümü bozmas›n saf ve ar› olay›m arzusu.  Ötekiler, herkes bana ben-

zesin. Benzemeyenleri ben benzetirim büyüklenmesi. Dünyan›n bize benzemek

istemeyece¤ini tahmin etmek zor de¤il, benzemek ve benzetilmek istemeyenle-

rin varl›¤› yani ötekini ayn› k›lmaya karfl› direnç, iflte fliddetin bafllad›¤› yer. ken-

dilerinden benzemeleri, özdeflim kurmalar› istenen kimliklere, yaflam biçimleri-

ne, iliflkilere direnenler, her fleye ra¤men dünyay› güzellefltirenlerdir.    

Teflekkür ederim.

Doç. Dr. Burhanettin Kaya:

Cem a¤abeye bu çok güzel sunuflu için çok teflekkürler. Ben zaman› ekonomik

kullanmak aç›s›ndan sorular› sona b›rakaca¤›m. fiimdi Rag›p Beyi kürsüye da-

vet ediyorum.

RAGIP DURAN: 

Teflekkürler.  

fiimdi, bir sonbahar akflam üstü Akdeniz veya Ege sahil kasabas›nda, bir adam

evine dönüyor. ‹flte beyaz, mavi badanal› evlerden oluflan bir sokak. ‹klim nede-

niyle insanlar ço¤unlukla sokakta yafl›yor. Kad›nlar sohbet ediyor, adamlar evin

›v›r z›v›r›n› tamir ediyor, evin önüne bir masa atm›fl ya sohbet ediyor ya da tav-

la belki de iskambil oynuyor. Çocuklar top oynuyor. Ve bu adam her gün iflin-

den evine bu yoldan dönüyor. Evine giderken, her zaman al›flagelmifl bu man-

zaray› seyrediyor, a¤›r ad›mlarla yürüyor. Etraf normal, bir baflka deyiflle asayifl

berkemal. Taa ki bir gün o sokaktan evine do¤ru giderken, evlerin birinden aca-

yip yüksek sesle ba¤r›flmalar, ça¤r›flmalar, küfürler ve vurma sesleri. Bu adam

befl y›ld›r, on y›ld›r o soka¤› durmadan geçerken, ilk kez duydu¤ubu ba¤r›fl ça¤-

r›fl seslerini duyunca irkilir, kaç›n›lmaz olarak, otomatik olarak, düflünmeden du-

rur ve refleks olarak bakar. Hepimiz bakar›z. Yani sa¤›r de¤ilsek, o sesler bizi
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rahats›z eder ve dururuz.Çünkü fliddetin sesi ve tabi ki kendisi, hayatta normal

bir fley de¤ildir. fiiddet anormaldir. Normal olan sükunet ve bar›flt›r.  ‹flte med-

ya, fliddetin reyting sa¤layan yan›n›, bu flekilde kullan›yor. Bizim ilgimizi, dikka-

timizi çekiyor.. Birden bire duruyoruz ve merak ediyoruz ne oluyor diye orada. 

Bir baflka örnek : Amerikal› yönetmen Tarantino’nun, filmlerinde ola¤anüstü

fliddet sahneleri vard›r, yüzlerce insan kesiliyor, biçiliyor, kan deryas›... Taranti-

no, New York’ta CBS televizyon kanal›na röportaja geliyor. Birinci soru; Film-

lerinizde niye bu kadar fliddet var? Tarantino diyor ki, ”Ben Harlem’in kuzeyin-

de oturuyorum. Yar›m saate geldim sizin stüdyoya. Gelene kadar befl b›çakla-

ma, üç de  tane.kavgaya tan›k oldum.Bunlar sadece benim bizzat gördüklerim.

Bir günde New York’da kaç cinayet iflleniyor biliyor musunuz?   Ben, hayatta-

ki normal, yani günlük  fliddeti biraz eleyerek filmlere aktarmaya çal›fl›yo-

rum.”diyor. 

Bu medya ve fliddet meselesi çok genifl. Dün biraz literatür kar›flt›rd›m gerçek-

ten çok  genifl bir konu. Onun için belki biraz da¤›n›k olacak ama, birkaç alt bafl-

l›k halinde, ald›¤›m notlar› aktarmaya çal›flaca¤›m. 

Önce önemli bir kad›n (Bütün kad›nlar önemli tabi) bir bilim kad›n› Marie-José

Mondzain, Frans›z, CNRS’de (Ulusal Bilimsel Araflt›rmalar Merkezinde) Paris’te

çal›fl›yor. Mondzain’in uzmanl›¤› “imaj felsefesi”. Felsefenin bir alt kolu olarak

son 10-15 y›lda çok geliflen bir dal. Mondzain,  esas olarak bizim ‹znik’teki H›-

ristiyanl›¤›n bafllang›c›ndaki meflhur ikonalar tart›flmas›n› incelemifl; görüntü ile

isim aras›ndaki, ikonalarla din aras›ndaki, görüntü ile iktidar aras›ndaki iliflkiler

dikkatini çekmifl . Sadece son iki kitab›n›n bafll›¤›n› söyleyece¤im. Her fleyi an-

lat›yor. 2003’te ç›kan kitab›n›n kapa¤›nda New York’ta :y›k›lan ikiz kulelerin fo-

tograf› var. Kitab›n bafll›¤›:”Terörizmin görüntüsü,/Görüntünün terörizmleri”.

2006’da ç›kan kitab›n›n bafll›¤› : “Bak›fllar›n Ticareti”. Sonuç olarak bak›fl, gö-

rüntü, görme ile siyaset, ideoloji, kültür özel olarak da iktidar perspektifinden

çok ufuk aç›c› bilgiler ve fikirler veriyor Mondzain.

fiimdi de Antik Yunan dönemi filozoflar›ndan bir al›nt›: “‹nsan ayn› suda iki ke-

re y›kanamaz”. Biliyorsunuz, ›rmakta y›kan›rken, bir kere y›kan›r›z ç›kar kurula-

n›r›z, sonra bir daha suya girdi¤imizde, o su ayn› su de¤ildir, çünkü ilk y›kand›-

¤›m›z su ak›p gitmifltir. Gerçek hayatta da hiçbir fleyin birebir, t›pat›p tekrar›

yok. Hele tekrar›n tekrar› hiç yok...
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fiimdi buradaki toplant› mesela... Etten, kemikten, beyinden ve yürekten olu-

flan, befl duyu sahibi  insanlar olarak topland›k. fiiddet meselesini tart›fl›yoruz.

Bu benim söyledi¤im hakiki gerçek. Gerçek sözcü¤ünün bafl›na hakiki s›fat›n›

güçlendirmek için koydum. 

Diyelim ki; muhabir arkadafllar geldi, bütün gün boyunca sempozyum devam

ediyor, akflam da bir TV kanal›nda 5 dakika bizim bu sempozyum ile ilgili bir

haber yay›nland›. Bu sempozyum bir tek ve  bir kere burada oldu. Bizim akflam

TV’de seyretti¤imiz sempozyum de¤ildir.  Sempozyumun televizyon için yeni-

den üretilmifl versiyonudur. Yani hakiki gerçek de¤ildir. Bir kere biz burada 5

saat duruyoruz. Onlar 5 dakikaya indiriyorlar. Dolay›s›yla TV’de bizim hakiki

sempozyumun 4 saat 55 dakikas› gitti.   ‹ki, orada yani akflam televizyonda  bir

tek cama de¤ebilirsiniz, burada ise 5 duyu var. O, yani TV’deki  medyatik ger-

çektir. Hakiki gerçek ise flimdi ve sadece burada! Üstelik de sadece bir kez ce-

reyan ediyor. Medyatik gerçe¤in akflamki  5 dakikas› hakiki gerçe¤in 5 saatine

benzemez tabi. Akflam mesela, cahil ya da  kötü niyetli TV’ciler varsa, iflte bun-

lar, bir tak›m insanlar  toplan›p fliddet, middet deyip saçma sapan bir fleyler söy-

lediler deseler. Biz burada oldu¤umuz için inanmayaca¤›z o habere. Ama bura-

da 100 kifli var. Bu 100 kiflinin d›fl›nda bir sürü TV izleyicisi var. O izleyiciler,

bizim için  ‘Bunlar toplanm›fl, saçma sapan bir fleyler tart›flm›fllar ’ diye bir fikir

edinecekler. 

Medya, özellikle medya mülkiyeti nedeniyle, hakiki gerçe¤i yeniden üreten ve

yeniden üretirken kendi siyasi, ideolojik, kültürel ekonomik ç›karlar›na göre ye-

niden flekillendiren bir mekanizma haline geldi. Onun için fliddet konusunda

flöyle bir sorun var: Yaklafl›k 30 y›ld›r literatürde tart›fl›lan bir mesele: Medyatik

gerçekteki fliddet, hakiki gerçekteki fliddeti art›r›r m›, azalt›r m›? Çok çeflitli ül-

kelerde araflt›rmalar yap›l›yor. ‹statistiki bilgiler daha fazla TV seyreden, daha

fazla TV ile muhatap olan çocuklar›n, çeflitli yafl gruplar›nda, evet fliddete daha

e¤ilimli oldu¤unu gösteriyor. Bu konuda iki teori var. Birisi diyor ki; çocuk  med-

yatik gerçekte, fliddetin ne oldu¤unu görürse, fliddetin ne oldu¤unu ö¤renir.

Böylece hakiki hayatta fliddete çok fazla bulaflmaz. Bir baflka görüfl ise; medya-

n›n, yani medyatik gerçe¤in,  hakiki hayatta fliddeti artt›rd›¤›n› savunuyor.  

Bir kelimenin kökeni, o kavram hakk›nda düflünmek için bana önemli geliyor.

fiiddet sözcü¤ü Arapça olsa gerek, Arapça etimolojik anlam›n› bilmiyorum, bak-
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mad›m. Ama   Frans›zcas› ‘violence’. Violence’›n kökeninde iki anlaml› bir kök

var: Bir tanesi tecavüz, ›rza geçme anlam›ndaki viol, öteki hukuki bir deyim ola-

rak ihlal etmek. Yani her hangi bir kural› ihlal etmek. Bütün bunlar violence/ flid-

det sözcü¤ünün içinde var. Bu da kapsam›n ne kadar genifl oldu¤unu gösteriyor.

Bir önceki oturumda  Tan›l Bora  bahsetti: Resmi fliddet çok önemli bir olgu ol-

sa gerek diye düflünüyorum. Özellikle TV üzerinden gidersek, bir gecekondu

mahallesinin y›k›m›, veya Türk, ‹ngiliz, Frans›z silahl› kuvvetlerinin düflmanlar›-

na  yönelik  bir harekat›n›, ya da fliddet içeren yüz bir sahneyi  sabah akflam

TV’de izliyoruz. ABD, dünyada  günde en uzun süre TV izleyen toplum. O ba-

k›mdan bu kadar h›zl› düflünen zeki, ve yarat›c› çok say›da  insan ABD’den ç›-

k›yor. Türkiye, TV izleme süresi klasman›nda bir süredir ilk üçe giriyor. . Ne de-

rece sa¤lam istatistikler bunlar bilinmez ama  çok yüksek ortalamalar söz konu-

su. Günde 7 saat ya da günde 5 saat gibi süreler. Bu ortalamaya varmak için

baz›lar›n›n günde 10 saat filan TV izlemesi laz›m. Türkiye’deki yüksek ortalama-

y›  Müslümanl›¤›n resmi-görüntüyü yasaklam›fl olmas›, TV’nin geç gelifli gibi bir

sürü nedenle aç›klayabiliriz. Sosyalleflme eksikli¤i, TV d›fl›nda e¤lencelerin her-

kesçe kolay ulafl›lamaz olmas› vs...Ama hiçbir neden, bu kadar uzun süre med-

yatik gerçekle muhatap olmak için geçerli bir sebep de¤il. 

Her fleyin oldu¤u gibi fliddetin de s›n›fsal bir yan› var. Filmlerde olsun, haberler-

de olsun fliddet meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›rken, hep “good guy” dedikleri, iyi

adamlar fliddet uyguluyor ve uygulad›klar› fliddet sayesinde, insanl›k, dünya ya

da  Amerika kurtuluyor. rehineler kurtar›l›yor. fiiddetin meflrulaflt›r›lmas›, med-

yatik gerçek üzerinden çok tehlikeli bir flekilde gerçeklefltiriliyor. Bir ankette me-

sela Terminatör bütün çocuklar›n idolü olarak seçilmifl. Süpermen uçar muçar

ama  Terminatör, ad› üzerinde yok edici, korkunç bir yarat›k. Gücün, iktidar›n

ve meflrulaflt›r›lan fliddetin sembolü.  Çocuklar›n, rol model olarak benimsedik-

leri,  televizyonda en s›k gördükleri kahramanlar  aras›nda en çok be¤endikleri

iflte bu Terminatör. Be¤enince özeniyor tabi ve taklit etmeye filan bafll›yor.  

Sembolik fliddet de çok önemli, üzerinde durulmas› gereken bir kavram ve uy-

gulama. Çok say›da  örnek vermek mümkün. Bizim televizyonlar› b›rak›n, gün-

lük hayatta da, ‘Ölümü gör’ filan gibi çok fliddetli deyimler, atasözleri var. Da-

yak cennetten ç›kmaym›fl...
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Bir gün bir sahil kasabas›nda çok komik bir fleye tan›k oldum: Türkçenin bozul-

mas›na ilginç bir örnek. Kumsalda yan›m›zda oturan kad›n, çocu¤u denize gir-

mifl, ‘Aç›lma bo¤ulursun, bo¤ulursan seni öldürürüm’ dedi. Sürekli ölüm, bo¤ul-

mak, gebertmek filan... Müthifl bir ölü sevici yaklafl›m var. Dilimize de maalesef

yans›yor. Asl›nda bu örneklerde de sembolik bir fliddet söz konusu.  

Garip gelebilir ama bizim medyada sembolik fliddet olarak, do¤rudan ölüm,

katletme, kesme biçmenin d›fl›nda, baflka tür, dolayl› bir sembolik fliddet de var.

Hürriyet Gazetesinde bir pazar günü yar›m sayfa Los Angeles’deki  bir lokan-

tan›n uzun uzun tan›t›m› yay›nland›. Mönü ve yemekler hatta servis kalitesi bi-

le anlat›ld›. T-Bone steak filan... Yaz›n›n sonunda da ‘Çok da pahal› de¤il, 27

dolar flarab› ile’ diye bir ibare vard›. Asl›nda pazar sayfalar›nda genellikle ya-

banc› memleketlerdeki lüks lokantalar hakk›nda bu tür yaz›lar ç›k›yor. fiimdi

bunu Gastronomi Dergisi’nde yay›nlars›n›z, kimse pek bir fley diyemez. Ama

Hürriyet gibi popüler bir gazetede yay›nlarsan›z, olmaz! Çünkü o gazeteyi ge-

cekonduda yaflayan yoksul insanlar da okuyor, Los Angeles’in ad›n› duymam›fl

insanlar da yafl›yor, haftal›k kazanc› 27 dolar olan insanlar da okuyor. Türki-

ye’nin en çok satan gazetesinin okurlar›, zaten genellikle hafta sonlar›n› ya Pa-

ris’te ‘Canard à l’Orange’ ya da  Los Angeles’de T-Bone steak yiyerek geçirir-

ler de¤il mi? . Burada sembolik fliddet var. Burada ola¤anüstü bir fliddet var.

Yani gecekonduda oturan, iki ö¤ünü zor yiyen bir insana, kalk›p Los Ange-

les’deki et lokantas›n› üstelik de a¤›z suland›r›c› bir flekilde  tarif etmek sembo-

lik fliddettir.  De¤ilse okurla alay etmektir. Çünkü  Ümraniye’den bir durak son-

ra Los Angeles... Belediye otobüsü de geçiyor, 27 dolar hesap, e 3 dolar› da

bahflifl diye b›rak›rs›n art›k! Burada  ola¤anüstü sembolik fliddet var. Afla¤›lama

var,  gösterifl var, sonradan görenin hiç görmeyene vücut gösterisi, parasal gü-

cün teflhircili¤i var.

Fiske atmaktan, bomba atmaya kadar bir yelpaze var hakiki fliddette. Fikri ya

da sembolik alana da, bir tek incitici kelimeden do¤rudan afla¤›lamaya kadar

bence her fley girebilir. Sembolik fliddet konusunda Pierre Bourdieu’nün önem-

li tahlilleri var. Son kitaplar›ndan birisi “Domination Masculine” yani ‘Erkek

Egemenli¤i’. Bu kitab›nda Bourdieu, Cezayir’de iken yapt›¤› çal›flmalarda, Arap

dünyas›nda  kad›n-erkek aras›ndaki dominasyon iliflkisini anlat›yor. Modern ve

Bat›l› toplumlarla k›yasl›yor. Burada da ola¤anüstü bir fliddet var. 
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fiiddeti daha iyi kavramak için fliddetin hedeflerine bakmak laz›m. Kad›na, ço-

cu¤a, kitlelere, az›nl›klara, muhaliflere yönelik fliddet. Bir de fliddettin  kimin ta-

raf›ndan yöneltildi¤i önemli. Siyasi parti, ordu, polis, güvenlik kuvveti ya da ba-

ba, koca, a¤abey, usta, patron... Her birine bakt›¤›m›z zaman ortaya ç›kan flid-

detin farkl› amaçlar›, farkl› uygulan›fl flekilleri oldu¤u ortaya ç›k›yor. 

Medya itibariyle sembolik fliddete bir örnek daha. Ignacio Ramonet, Le Monde

Diplomatique’in Genel Yay›n Yönetmeni mealen diyor ki: “Gerçek ile yalan

aras›nda bu dev medya holdingleri flöyle bir fley yap›yor: Bizim gibi s›radan in-

sanlara, televizyon ekranlar›nda, bilhassa savafl dönemlerinde televizyon ekran›

dörde bölünüyor. Bir köflede Ba¤dat’taki muhabirimiz, öteki köflede Birleflmifl

Milletler’deki muhabirimiz, bir köflede  Kuveyt’deki bir  gazeteci, dördüncü kö-

flede de CNN’in Atlanta’daki merkezi. Dünya, ayn› anda dört bir yandan evimi-

ze ba¤lanm›fl. Burada kas›tl› bir teknoloji terörü var. Ramonet’ye göre, bu tek-

nolojik güç gösterisinin alt›nda yatan mesaj flu: “Ben o kadar güçlüyüm ki, sa-

na dünyan›n dört bir yan›ndaki gerçe¤i getiririm ve ben bu kadar güçlüysem,

zenginsem, teknolojiye bu kadar egemensem, ben yalan söylemem. Ben yalan

söylemek için mi bu kadar tantana yap›yorum?’’. Dolay›s›yla teknolojik üstün-

lükle, içerikte yalan› gizlemek, tahrifat yapmak, gerçe¤i örtmek, teknolojik terö-

rizm ile mümkün. Ya kardeflim, ben Irak’ta ne oldu bitti onu ö¤renmek istiyo-

rum. B›rak Kuveyt’deki ya da BM’deki muhabiri. Çok da önemli de¤il dört mu-

habiri ayn› anda görmem. ‹çerik, aktar›lan bilgi do¤ru bir bilgi ise, bunu bir tek

muhabir Ba¤dat’tan da bize göstererek bildirebilir. Dördünü kas›tl› olarak ver-

dim, dört karede de Amerikal› muhabir var. Sadece bu ekran iflgali bile, kuflku-

lanmak için yeterli bir neden. Ama bu sadece medyada de¤il, her alanda, tek-

nolojinin üstünlü¤ü ile bir dominasyon, bir sembolik fliddet uygulanabiliyor. Tek-

nolojiyi devreye sokmak, teknolojiyi yüceltmek ayn› zamanda ‘Siz  s›radan in-

sanlar bu teknolojiden anlamazs›n›z, biz anlar›z, biz biliriz, susun, oturun ve söy-

lediklerimizi dinleyin, gösterdiklerimize bak›n, gerisine kar›flmay›n!’ mesaj›n› da

içeriyor. Teknolojinin elit gücü...

Türkiye’de izleyebildi¤im kadar›yla fliddet konusunda çok fazla ciddi inceleme-

araflt›rma pek yap›lm›yor. Oysa Türkiye akademisyenler, araflt›rmac›lar için flid-

det aç›s›ndan iyi ve zengin bir labaratuar.  80’li y›llarda Türker Alkan’›n sonra

da Do¤u Ergil’in, Mahmut Tali Öngören’in fliddet üzerine çal›flmalar›n› okudu-
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¤umu hat›rl›yorum. Onun d›fl›nda birkaç tane master doktora tezi gördüm. Da-

ha çok tercümeye dayal› derleme metinler. Türkiye’ye özgü fliddetten sözedene

rastlamad›m. Oysa bizde çok fazla fliddet gelene¤i var. Osmanl› gelene¤inden,

aile içi fliddetten, medyan›n yayd›¤›, yayg›nlaflt›rd›¤› fliddetten pek söz edilmiyor

nedense. 

fiöyle de bir paradoks var: Medya dedi¤imiz araç, mekanizma ya da sistem,

yaz›-çizi, ses ve görüntüden olufluyor. Yani habercilik, gazetecilik esas olarak

söz ve sözcük ifli.  Oysa fliddet, sözün bitti¤i yerde bafllar. Herhangi bir anlafl-

mazl›¤›, ihtilaf›  düflünün, iki insan  bir araya gelir, anlaflam›yorlarsa, önce tar-

t›flma bafllar, sonra küfürleflme, ve yumruklar ç›kar sahneye. fiiddetten önce

söz var. Söz bitince fliddet bafll›yor, insanlar aras›nda da devletler aras›nda da

durum böyle. 

Söz, medyan›n ana maddesi, ham maddesi. Bir medya, fliddeti bu kadar ön pla-

na ç›kar›yorsa, bu kadar övüyorsa – ki bütün dünyada, global medya için de  ge-

çerli bu durum-  kendi aya¤›na kurflun s›k›yor, yani kendi kuyusunu kaz›yor, de-

mektir. 

‹ktidar taraf›ndan bak›ld›¤›nda, bu medya sadece siyasi görüfl bildiren bir iktidar

müfltemilat› de¤il, ayn› zamanda bir fliddet yeniden üreticisi konumunda medya.

Dökümlere bak›ld›¤›nda, dünyada fliddet içeren haber, belgesel film veya kurgu

filmlerin  %70’i Amerikan kaynakl›, %17-18’i Güney Do¤u Asya’dan geliyor,

geri kalan k›sm› da Avrupa ve di¤er ülkelerden geliyor. Bu da çok anlaml› bir

döküm. Dünya siyasetine bakt›¤›m›zda güce tapan, güç sayesinde kendi ege-

menli¤ini kurmak isteyen, ayn› flekilde Hollywood’da da bunu yayg›nlaflt›rmaya

çal›fl›yor. 

Bu durum sadece bugünün meselesi de¤il. M.Ö.2000’lerde M›s›rl›lar Tanr›lar›

Osiris’in cinayetini tiyatro oyunu olarak temsil etmifller, halka da sürekli olarak

göstermifller. Daha yak›nda MS 400’lerde de gladyatörlerin  arenalardaki vah-

fli, fliddetli gösterileri var. T›pk› bugün gibi o zamanlarda da arenada insanlar

ölürken, öldürülürken tribünlerdeki bilhassa fieref Tribünlerindeki flahsiyetler,

içki içip e¤leniyor. Amused to Death (Öldüren E¤lence ya da Ölümüne E¤len-

ce)  hem iletiflim uzman› Neil Postman’›n bir  kitab›n›n ad›d›r, hem de Roger

Waters’in bir albümünün.  

fi‹DDET SEMPOZYUMU44



‹nsanl›¤›n do¤uflu ile birlikte fliddet var.  O fliddet, hakiki hayatta var, bir de ifl-

te tiyatroda, arenada,  komedide, trajedi ile tiyatroda sonra da sinemada var

oluyor, ya da var ediliyor. Buna karfl› ne yapmak laz›m?  

Üç tane önerim var. fiimdiye kadar söylendi. Onun için birer cümle içinde ge-

çece¤im. 

Hukuki olarak ben de Kuçuradi hocan›n görüflüne kat›l›yorum. Demokrasi ya da

özgürlük öyle kurals›z bir flekilde her fleyin  serbest oldu¤u bir düzen de¤il. Bafl-

ta fliddet, ›rkç›l›k ve pornografi içeren hiçbir yay›na verilmemesi gerekir. Bu tür

yay›nlar› üretene de yay›nlayana da yapt›r›m uygulamak gerekir. Bizim RTÜK

kanununda ve daha baflka bir sürü metinde bu tür k›s›tlamalar var olmas›na ra¤-

men uygulanm›yor. Hukuki olarak mutlaka yapt›r›m laz›m. Yapt›r›m, hem pro-

düksiyon hem de yay›nc› kurulufla yönelik olmal›.

‹kinci olarak  e¤itim bana da önemli geliyor. Gerçi hocam ‘0-6 yafltan bafllamak

gerekir’ dedi. Benim okudu¤um kaynaklara göre, ilkokuldan itibaren medya

okur-yazarl›¤› dersleri, Amerika’da, ‹skandinav ülkelerinde yavafl yavafl müfre-

data giriyor. Bizde de bu y›l baz› pilot uygulamalar yap›ld›. Medya okur-yazarl›-

¤›, en kestirme tan›m›yla,  medyan›n nas›l çal›flt›¤›n›n, nas›l haber üretti¤inin

yurttafllar taraf›ndan bilinmesi. Ö¤renciler, bir filmin, bir haberin, bir e¤lence,

bir yar›flma program›n›n nas›l yap›ld›¤›n› bilirse, onu, yani içeri¤ini ve biçimini

daha iyi anlayabilir ve elefltirebilir. Biz e¤er bir fleyin nas›l üretildi¤ini bilirsek,

hakikat ile medyatik aras›ndaki fark› tefrik edebiliriz. Dolay›s›yla biz de, yurttafl

olarak, medya dünyas›n›n aktif bir gözlemcisi olmakla yetinmeyip, aktif bir med-

ya okur-yazar› oldu¤umuzda, önce egemen medyay› düzgün bir flekilde elefltire-

bilece¤iz, ikinci aflamada da yurttafl medyas›n›n yarat›lmas›na, kurulmas›na, ge-

liflip serpilmesine bizzat katk›da bulunaca¤›z. 

Üçüncü önerim bir örnek. Uygar ve yurttafl çok hofl bir örne¤e rastlad›m : Sa-

r› Kart. Fransa’da bir STK bu. Hukukçulardan, aktif ve emekli televizyoncular-

dan ve ebeveynlerden olufluyor. 0-18 yafl aras› çocuklar›n anne babalar›ndan.

Her yerde oldu¤u gibi Frans›z televizyonlar›nda da fliddet, pornografi, ›rkç›l›k

var. Bütün kanunlar›n, tüzüklerin, etik kurallar›n engellemesine ra¤men bu tür

yay›nlar var. Bu üçlü grup, Sar› Kart diye bir dernek kurmufl. Sar› kart biliyor-

sunuz futbol maçlar›nda hakemin vahim, a¤›r kimi zaman da kas›tl› hata yapan

oyuncuya gösterdi¤i ilk kart›n rengi ve  ad›. Bir uyar›...

fi‹DDET SEMPOZYUMU 45



Bu üçlü, yani hukukçular, aktif ve emekli TV’ciler ve ebeveynlerden oluflan

grup, sistematik, düzenli bir monitoring, yani  gözlem ve tarama  yap›yorlar ve

belirli say›da TV kanal›n›n yay›nlar›n›  kaydediyor. Daha sonra bunlar› inceliyor-

lar, baflta ›rkç›l›k, pornografi, fliddet olan sahneleri sapt›yorlar ve oturuyorlar

tazminat davas› aç›yorlar. fiu saatte gösterdi¤in bu film yüzünden benim çocu-

¤um küfür etmeye bafllad›. fiiddet belirtileri göstermeye bafllad›. Do¤rudan ma¤-

dur olarak tazminat davas› aç›yor, hem prodüksiyon hem de yay›nc› flirketten

tazminat talep ediyor. ‹statistiklere bakt›m, ortalama yüz davadan seksenini  ka-

zanm›fllar ve yüklü bir gelir elde etmifller.  fiimdi bir çok insan, buraya kadar ki

aflamay›, sorumlu bir  yurttafl olarak yapar, yapabilir. Ya RTÜK’e gider flikayet

eder, ya da mahkemeye gider. Bundan sonraki aflama önemli. Sar› Kart tazmi-

nat gelirlerini  o emekli ve aktif televizyonculara veriyor, onlar da ›rkç›l›k yerine

dayan›flma, pornografi yerine sevgi, fliddet yerine bar›fl gibi de¤erleri ön plana

ç›kartan filmler çekiyor. Karfl› olduklar› de¤erleri savunan filmleri yasaklamaya,

bu filmlerin yap›mc› ve yay›nc›lar›n›  para cezas› ödemeye mahkum etmenin ya-

n› s›ra, çocuklara yönelik olumlu de¤erli içeren TV de¤il video filmleri  yap›p da-

¤›t›yor. Televizyon ile video çok farkl›. Televizyona mahkumsunuz, videoyu ise

istedi¤iniz zaman, istedi¤iniz yerde seyredebilirsiniz. Üstelik istedi¤iniz türde vi-

deo filmi al›p seyredebilirsiniz, TV’lerin program›na ba¤›ml› olmak zorunda de-

¤ilsiniz. Bu uygar yurttafl giriflimi, 6-7 y›l çal›flt›ktan sonra maalesef devam ede-

memifl. Ama bir olumsuzu y›k›p yerine bir olumluyu koymas› aç›s›ndan önemli. 

Son verece¤im örnek de flu. Medya, ulak o¤lan› de¤ildir. Yani ayna de¤ildir.

Düz ayna de¤ildir. Olup biten her fleyi aktarmak medyan›n görevi de¤ildir. Ay-

r›ca da aktarmamal›d›r. Semboli¤in ötesinde,  hat›rlayacaks›n›z Hrant’›n azmet-

tiricisi olarak Trabzon’dan ‹stanbul’a getirilen Yasin Hayal. Eski DGM, flimdiki

A¤›r Ceza Mahkemesinin binas›na girerken  orada kameralar falan var, “Orhan

Pamuk ak›ll› ol” diye ba¤›rm›fl, kameralar da kaydetmifl bunu o akflam defalar-

ca yay›nlad›lar bu sahneleri. Bu ça¤r› do¤rudan bir tehdittir, bu, do¤rudan  bir

fliddet ça¤r›s›d›r. Bunu hiçbir televizyon kanal›n›n yay›nlamamas› gerekirdi.

Medyan›n bu tür fleyleri yay›nlamas› fliddeti yayg›nlaflt›r›yor, fliddetin gücünü ar-

t›r›yor,  üstelik günde 3-4 kez yay›nlanmas› son derece sak›ncal›. Sak›ncas› da

flu:  Yar›n öbür gün böyle bir cinayet olursa, flimdiden meflrulaflt›r›lm›fl olacak.

Ne yaz›k ki medyan›n da dikkatli olmad›¤›n› görüyoruz. 
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Bu nedenle medyan›n belki de kendisinden çok, medyan›n bu taraf›ndaki yurt-

tafllar›n tepkileri önemli. 

Teflekkür ediyorum.

Doç. Dr. Burhanettin Kaya:

Teflekkür ediyoruz. Gerçe¤i gerçeklikten ar›nd›rarak, medyatik bir gerçeklik de-

nilen biçimlemenin fliddetle olan iliflkisini bize, sembolik fliddet olarak anlatt›.

Çok az vaktimiz var. On dakika bile olmayabilir. Sorular için o yüzden k›sa öz

sorular sorman›z› rica edece¤im. 

Soru: ?

Prof. Dr. Cem Kaptano¤lu:

Çocuklar›n fliddeti bir çözüm olarak görmelerinde birincil etkiye sahip nedir di-

ye soruldu¤unda, yap›lan araflt›rmalar var. Çocuklara uzun süre çeflitli farkl› flid-

det düzeylerinde filmler videolar gösteriliyor. Bu çal›flmalarda bulunan sonuçlar

flu: Çocuklar gerçek hayatta, ebeveynleri ile olan iliflkilerinde daha fazla fliddet

ile karfl›lafl›yorlarsa, bu çocuklar›n bu tür filmlerden etkilenmeleri anlaml› düzey-

de çok daha fazla. Yani çocuklar›n fliddete baflvurmalar›nda mutlaka medyan›n

bir rol modeli olarak ya da neyi nas›l yapacaklar› ile ilgili olarak bir yol gösteri-

cili¤i örnek oluflu söz konusu ama bu ikincil bir etkiye sahip. Genellikle bu alan-

daki sosyal psikoloji alan›nda kabul edilen bir gerçek. Yani ortada fliddet e¤ilimi

yoksa herhangi bir medyatik etki ile bunu ortaya ç›karmak ve bu ifli fliddete tefl-

vik etmek pek mümkün de¤il. Hatta baz› yap›lan çal›flmalarda baz› çocuklar›n

sanal düzeyde, ya da izleyerek fliddeti bir flekilde bir boflan›m, ya da fliddet ile

etkileme güç sahibi gibi olma duygular›n› daha az fliddete baflvurabilecekleri yö-

nünde tart›flma var. Yani bu konuda flu do¤rudur demiyorum ama çok farkl› ba-

k›fl aç›lar›n›n da oldu¤unu vurgulamak gerekir. Yani medyan›n fliddetle ilgili bi-

rincil rol oynad›¤› tart›flmal›d›r. Gerçek hayat iliflkilerine dönmemiz gerekir. Za-

ten Rag›p Beyin de baflta giriflte o Tarantino’nun filmlerinde oldu¤u gibi gerçek

hayattaki fliddet belirleyici oluyor. Onun d›fl›nda bu tür süper kahramanlar yani
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zorunlulu¤u aflanlar o yetersizli¤i  aflanlar her zaman için özdeflim modeli olmufl-

tur. Temel Reis’in ›spana¤›, onda da fliddet vard›r. Yapabilme ve bilme ile ilgili

bir farkl›l›¤a sahip olma, zorunlulu¤u aflmak. Bu son derece temel bir insani mo-

tivasyon. Tabiî ki olumsuz etkilerini görüyoruz. Manipule edildi¤i zaman. 

Soru: Bir katk›da bulunmak istiyorum asl›nda. Cem hocan›n söyledi¤i gerçek-

ten medyan›n fliddete yol aç›p açmad›¤› tart›fl›l›r bence.Ama medyan›n fliddeti

kabul eder hale geldi¤i çok kesin. Harry Poter  kitab›n›n orjinali sadece bir bas-

k› yapm›fl . Ama ne zaman Irak Savafl› bafll›yor, Harry Potter kitab› efl zaman-

da bir çok ülkede çevrilir, defalarca bask›s› yap›l›r. Gerçekten medyatik planl› bir

faaliyet. 50 y›l önce ortaya ç›kan özdeflleflme ya da baflka bir yarar sa¤layacak

bir unsurun sa¤lad›¤› bu günkü ç›karlar›. Bunu medyan›n pek çok örne¤inde

görmek mümkün.

Soru: Ben Cem Beye bir soru sormak istiyorum. Parçalanm›fl kiflilik ile ilgili.

Tabi hepimiz kabul ediyoruz, toplumumuzda sistematik olarak oluflturulan bir

fliddet kültürünü yaymak. Bunu popüler kültür ile bütünlefltirmek insanlar›n

üzerine medya ile birlikte ulaflt›rma gibi bir gerçeklik var, bunu biz de kabul edi-

yoruz. Ama özellikle son y›llarda çok art›fl göstermesi, hemen her yerde karfl›-

m›za ç›kmas›n› bu 0-6 yafl aras›ndaki parçalanm›fl kiflilik, ya da parçalanm›fl be-

denle ilgili ordaki  eksikli¤i, ortaya ç›kmas›yla bir ilgisi var m›? Yoksa sonradan

görüntülerin birden bire ortaya ç›kmas› ile mi ilgili? Ayr›ca parçalanm›fl kiflilik

ebeveynlerin e¤itimi ile her çocukta farkl› atlat›labilir mi? 

Prof.Dr.Cem Kaptano¤lu: Sorunuzun son k›sm›ndan bafllarsak bu tabi insan

yavrusunun, herkesin yaflad›¤› bir süreç. Biliyoruz ki çocuklar üzerinde yap›lan

biyolojik, sosyolojik, psikanalitik çal›flmalar  ilk 3 y›l›n yani  36 ay›n son derece

önemli oldu¤unu gösteriyor. Yani buna kritik periyod diyoruz yani insan›n ger-

çeklikle, hayatla ve di¤er insanlarla iliflkisindeki temel kabuklar›n›n yerleflti¤i, on-

larla ilgili zihninde bilinçd›fl›nda yer ald›¤› bir dönem. O nedenle psikanaliz hep

erken döneme dönüyor. Bu dönemde bu da¤›lm›fll›¤›, bu parçalanm›fll›¤› ta-

mamlamam›zda ötekinin çok önemli bir rolü var. Yani çocuk yeterince bir an-
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nelik ebeveynlik görebilirse o da¤›lm›fll›¤› bir bütün kendilik içinde tamamlaya-

biliyor. Bu nedir? Bak›m, flefkat, ilgi, yans›lama, çaresizlikle geçen dönemlerini

o ötekinin olmad›¤› o kaotik dönemleri yeterince az tutabilmek. Ruhsal geliflimi-

mizde bu son derece önemli. Bunun devam› da bizim için son derece önemli.

Yani bu erken dönemin ard›ndan insan›n ruhsal geliflimi bitmiyor. Ayn› zemin

üzerinde biz bunu yafl›yoruz ama bizim manipulasyona aç›k bir yan›m›z yok.

Ötekinin gözünde var olma arzumuz. Öteki kim oluyor? Öteki iflte devlet, iflte

ö¤retmen, evet diyen onaylayan, destek veren. Bütün bunlar. Ülkede etkili olan

siyasal faktörler, etkenler. Bütün bunlar ne olmam›z, nas›l olmam›zla ilgili özde-

flimlerimizi belirliyor daha sonra. Kabul edilebilir özdeflimlerle ilgili bir seçim

yapmam›za neden oluyor. O anlamda ülkede sa¤ duyunun sesi olmas› gereken

kurumlar›n neyi yans›lad›klar› çok önemli. ‹flte bir film var fliddeti övüyor. Bütün

devlet görevlileri, üst düzeydeki bürokratlar aferin bizim çocu¤a diyor. O di¤er

çocuklar›n da onun gibi olma arzular›n› art›r›yor. Ama bu yans›lama olmasa çok

daha kolay afl›labilecek. Ya da bakan için kurflun atan da yiyen de flereflidir de-

nildi¤i noktada gönderme yap›lanlar›n çok ciddi devlet destekli bir terör örgütü

oldu¤unu görüyoruz. Bunu gören genç, ya da bayrakla foto¤raf çektirdi¤ini gö-

ren genç iflte budur yans›lama. Devletin gerçekte bir caniyi nas›l bakt›¤›na bak-

t›¤›m›z zaman bununla iliflkisi, medyada övülenlerle de¤il, bu sinyaller sonucun-

da önemli. Bu noktada iliflkiyi pekifltiriyor. Bu güç aray›fl› ile ilgili söyledi¤iniz.

Örne¤in bir çocuk de¤il sadece o gücü ve yetkinli¤i arayan. Süpermenle, Temel

Reis ile özdeflleflen. Erke dönergeci nedir? Parçalanm›fll›k korkusunda olanlar›n

tamamen heyezan›d›r. Fizik kurallar›na ayk›r›d›r. Koskoca kelli felli insanlar

inand›lar bu ülkede. Onlar bu çocuklar› manipüle ediyor.

Prof. Dr. Gençay Gürsoy: Soru de¤il ama ben teflekkür ediyorum konuflma-

c›lara. Bir çocuk fliiri bir televizyon program›nda izlemifltim. Bir k›z çocu¤u 10

yafl›nda. Akl›mda kalan iki m›sras›n› söyleyece¤im. “Sana bafl e¤meyenlerin

mezar›n› kazaca¤›m, sana selam durmadan geçen kuflun yuvas›n› bozaca¤›m.”

Böyle bir fliir okunuyor ve bu s›rada devlet erkan› ‹stanbul’da ve gözyafllar› için-

de. fiiir bu, kültür egemenken neresinden tutacaks›n›z, ne yapacaks›n›z? fiidde-

tin alas›n›n kutsand›¤› bir ulusal anlay›fltan bahsediyoruz. Bunu zannediyorum
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belgesel yapt› bir genç. Masum, güler yüzlü, çok güzel fliir okuyan bir k›z çocu-

¤u ve a¤layan devlet erkan›. Çok teflekkürler.

Soru: Gençay hocam›n ayn›s›n› farkl› cümlelerle Türkiye’de gösteremeyece¤i-

niz bir siyasi grup var m›, bir etnik grup var m›? Bir topluluk var m›? ‹flin bu ya-

n›n› sorgulamazsak e¤er çok eksik bir sorgulama olur, böyle bir tehlike var diye

düflünüyorum.

Doç. Dr. Burhanettin Kaya:

Programa göre 1’de yenisine bafllamam›z laz›m. Her halde biraz geç mi baflla-

yacak. 1.15’te bafllayaca¤›z. Teflekkürler. 
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‹K‹NC‹ BÖLÜM

Dr.Muharrem Baytemür:

Sempozyumun ikinci bölümü; tabi ben Mustafa Vatansever de¤ilim. Orda yaz›-

yor. Biliyorsunuz TTB  di¤er sa¤l›k meslek örgütleri ile birlikte 14 Mart sürecin-

de  Mart ay›nda bir dizi etkinlik ve eylemde. Sa¤l›k alan›na ait kaotik bir ortam

var. Bu nedenle bir çok arkadafl›m›z Türkiye’nin bir çok yerinde bir dizi faaliye-

ti yürütüyorlar. Yo¤un bir haftam›z var. Ayn› anda TTB’de baflka bir bilimsel

faaliyet Geriatri Kursu devam ediyor. Yo¤un bir dönem. fiiddetin bizim sa¤l›k

alan›na yans›mas› nas›l? Gerçekten burada nas›l bir tutum var? Ö¤leden sonra-

ki bölümü de ikiye ay›ral›m. ‹lk bölümde “Sa¤l›k Çal›flanlar›na Yönelik fiiddet”

var. Burada iki konuflmac›m›z var. Birinci konuflmac›m›z; Dr. Selim Matkap Ha-

tay Tabip Odas› Genel Sekreteri, özellikle Hatay bölgesinde bir çal›flmas› var.

Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddet konusunda buna iliflkin bir sunumu olacak.

‹kinci konuflmac›m›z. Dr. Remzi Azizo¤lu. Remzi Ajizo¤lu çok uzun zamand›r

TTB içinde. Özellikle Diyarbak›r Tabip Odas› Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapm›fl.

1999-2004  Diyarbak›r Yeniflehir Belediye Baflkan›. Diyarbak›r Tabip Odam›-

z›n ‹nsan Haklar› Komisyonu çal›flan›. Remzi Bey daha çok o bölgeye iliflkin ya-

flananlar› bize iletecek. Buyurun.

Dr. Selim Matkap:

Herkese merhaba. Ben Hatay Tabip Odas›’n›n Genel Sekreteriyim. Sa¤l›k

sektöründe sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddet ile ilgili duyarl›l›¤›m›z Antakya’da

yaflad›¤›m›z gerçek bir olaydan sonra bafllad›. Hakikatten insan›n do¤as› m›

yoksa sonradan ö¤rendi¤i bir fley mi? Biz bu görüntüden sonra fliddetle ilgili

duyarlaflt›k. Bu doktor 63 yafl›nda beyin cerrah› olarak ve Antakya’da Devlet

Hastanesi’nde çal›fl›r. Bu hastanede günde yaklafl›k 4 bin poliklinik yap›l›r.

Bölge hastanesi gibi çal›fl›r nerdeyse. Bu hastanede tek beyin cerrah› olarak

çal›fl›rken bir gün baflka bir vaka için acil serviste bir hastaya müdahale etmek-

tedir. Bu s›rada trafik kazas› geçiren baflka bir hasta gelir devlet hastanesi aci-

line. Elindeki hastay› b›rakarak daha acil olmas› nedeniyle gelen yeni hastaya

müdahale eder. O ara hasta yak›n› çevresinde yoktur. Sadece hastay› getirir-
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ler. Hasta yak›n› olmad›¤› için gördü¤ünüz bu hekim arkadafl›m›z, a¤abeyimiz,

kendi eliyle hastan›n tomografisini çektirir. Kendisi hastay› sedyede tafl›y›p to-

mografiye götürüyor. Ondan sonra k›r›klar›ndan dolay› ortopedist ihtiyac› do-

¤uyor, kendisi ça¤›rt›yor. Genel cerrah ihtiyac› do¤uyor, kendisi ça¤›rt›yor. Bi-

rebir hastan›n her fleyi ile kendisi ilgileniyor.Bu arada hastan›n yak›nlar› da gel-

mifl oluyorlar. Bütün kontroller yap›ld›ktan sonra ve hastan›n durumu stabilize

edildikten sonra servise ç›kar›lmas›na karar veriliyor. Hastaya yapt›¤› müdaha-

leler ile ilgili notlar›n› almaya bafll›yor.  Bu s›rada hasta birden fenalafl›yor ye-

niden müdahale ediliyor ve hasta ölüyor. Öldü¤ü s›rada hasta yak›nlar› heki-

me tepki gösteriyorlar. Sen neden oldun buna, gerekli müdahaleleri yapmad›n

diyorlar. Hekim arkadafl›m›z a¤abeyimiz, güvenlik görevlilerini ça¤›rtarak has-

ta yak›nlar›n› ç›kart›yor. Bir saat sonra yaklafl›k 30 kifli hastaneye giriyorlar.

Önlerine ç›kan bütün sa¤l›k çal›flanlar›na hiç ayr›m gözetmeksizin sen doktor

musun diye soruyorlar evet cevab›n› ald›klar›nda dövmeye bafll›yorlar. Bu he-

kim arkadafl›m›zda o gün tek icapç› tek beyin cerrah›. Baflka hasta olursa mü-

dahale edecek baflka doktor yok. Yerde ayaklar› ile bafl›na vurarak bu hale ge-

tiriyorlar. Ne ilginçtir ondan sonra bir trafik kazas› oluyor. Kimse müdahale

edemiyor o hastay› baflka hastaneye transfer ediyorlar. O dönem bizler -yerel

gazetelere de yans›d›- bir tak›m itirazlar, eylemler falan yapt›k. Fakat tabi ifller

idare taraf›ndan sadece bir güvenlik önlemi fleklinde alg›lan›yor. Yeni bir acil

servisin dizayn›n› gerçeklefltireceklerini bize taahhüt ederek, o günün atefli

söndürülmeye çal›fl›l›yor. ‹flte tam o dönemlerde sa¤l›k sektöründe fliddetin

yayg›nl›¤› nedir diye kendi kendimize sormaya bafllad›k. Bundan yaklafl›k 1,5

-2 ay önce Sa¤l›k Bakan› Hatay’a geldi. “Sa¤l›kta Dönüflüm De¤erlendirme

Toplant›s› “ yap›yordu. O toplant›da bir hekim arkadafl›m›z ‹skenderun’daki bir

fliddet vakas›n› örnek göstererek,  sa¤l›k sektöründe çal›flanlara yönelik flidde-

tin artt›¤›n› söyledi ve bu konudaki düflüncelerini sordu Sa¤l›k Bakan›’na. Sa¤-

l›k Bakan› dedi ki “evet bu yaygaralar hep TTB taraf›ndan ifade edilir ortaya

at›l›r ama ben  adli kay›tlara bakt›m, hiç de öyle bir art›fl söz konusu de¤il” de-

di. Biz de o dönemde bu fliddet nedir? Sadece fiziksel fliddet midir? fiiddetin

baflka türleri var m›d›r diye düflünerek bir araflt›rma yapt›k. O dönemde bir an-

ket. ILO’nun, Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün, Hemflireler Örgütü’nün, Halk Sa¤l›-

¤› Örgütü’nün ortaklafla bir anketi vard›. Biz bu anketi Türkçe’ye uyarlayarak

bir çal›flma yapmaya karar verdik. Ama anket biraz uzun. Ben size flimdi an-
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ketin bir miktar ara sonuçlar›n› aktarmaya çal›flaca¤›m. Ankete kat›lan arka-

dafllar›n gördü¤ünüz gibi birço¤u ebe. % 45,9 -46 ya yak›n. Doktorlar %23’e

yak›n.  Anket fliddet türlerini üç ana bafll›¤a ay›rm›fl. Fiziksel fliddet, psikolojik

fliddet ve cinsel taciz diye. Psikolojik fliddeti kendi içerisinde sözlü fliddet, teh-

dit ve zorbal›¤a maruz kalmak biçiminde ikiye ay›rm›fl. Sa¤l›k çal›flanlar› gör-

dü¤ünüz tabloda en çok sözel fliddete maruz kald›klar›n› söylemifl- % 38.8-

oran›nda. Fiziksel fliddet flu flekilde tan›mlan›yor. Bir baflka kifli ya da gruba

karfl› güç kullan›lmas› olup bu durum kiflide fiziksel, cinsel ya da psikolojik ya-

ralanmaya yol açar. Dövmek, yaralamak, tokat atmak, b›çaklamak, ›s›rmak ve-

ya  s›k›flt›rmak gibi davran›fllar fiziksel fliddet içerisinde yer al›r. Fiziksel flidde-

te maruz kalmak sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda en çok yine hemflirelerin maruz

kald›¤›na flahit oluyoruz. % 3,9. Sonra sa¤l›k memurlar› ve en son doktorlar.

Gerçekten hastanelerde hekim arkadafllarla da sohbet ederken fliddet konu-

sunda hekim d›fl› sa¤l›k personelinin fliddete daha çok maruz kald›klar›na ilifl-

kin sohbetlerde de sonuçlar elde edebiliyoruz. Psikolojik fliddet ise baflka bir in-

sana ya da gruba fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ya da sosyal geliflimine tehdit

oluflturabilecek biçimde istemli olarak güç uygulamak, ya da fiziksel güç kullan-

maya tehdit etmek olarak tan›mlanmaktad›r. ‹çeri¤inde sözlü taciz, üzerine yü-

rümek, tehdit etmek bulunur demifliz. Yine sözel fliddet meslek grubuna ay›r-

d›¤›m›zda hemflirelerde daha çok görülüyor. fiimdi hastanelerde poliklinikler-

de özellikle sa¤l›k çal›flan› d›fl›nda, hastaneler otomasyona geçtikleri için bilgi-

sayar operatörleri çal›flmaya bafllad›. Tehdit ve zorbal›¤a maruz kalma yine

hemflirelerde daha fazla. Dikkatinizi çekmifltir ebelerde daha az görülüyor.

Muhtemelen bunun yorumunu flimdilik kayd›yla, ebeler kad›nlarla daha çok

iliflki içine giriyor bu nedenle ebelerde bu fliddet türü daha az görülüyor diye

yapabiliriz.  Fiziksel fliddet sa¤l›k hizmeti sunulan yerlerin nerelerinde daha çok

görülüyor? Acilleri ayr› tuttuk bu konuda. Acilde çal›flan insanlarla sohbet eder-

seniz hakikaten hepsi fliddetin her türüne u¤ram›fllar gibi bir sonuç ortaya ç›-

k›yor. % 32.3 Daha sonra hastanede acil d›fl›ndaki grubu alm›fl›z. Sa¤l›k ocak-

lar›nda fiziksel fliddet son derece az görülmekte. Sözel fliddet acillerde % 77.4

acil çal›flanlar› içersinde. Hastanede % 28.6. Sa¤l›k ocaklar› yine di¤erlerine

göre daha az görülmekte. Tehdit ve zorbal›¤a maruz kalmakta benzerlik için-

de. Acil servislerde %51.6, acil d›fl›ndaki di¤er çal›flanlarda % 17.5. Anketin

sonunda bir de sa¤l›k çal›flanlar›n›n fliddete maruz kalmayla ilgili bir önlem al›-
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n›p al›nmad›¤›na iliflkin de¤erlendirmelerini sormufluz. Evet, hay›r ve bilmiyo-

rum diye seçeneklendirdik sorular›m›z›. Bilmiyorum ve hay›r’› beraber toplaya-

cak olursak gördü¤ünüz gibi nerdeyse sa¤l›k çal›flanlar› fliddetin önlenmesi ko-

nusunda hiçbir politika üretilmedi¤ini düflünmekteler. Fiziksel fliddeti önleme

konusunda politika var m› sorusuna yine % 60’a yak›n hay›r, %25.8 bilmiyo-

rum diye ç›km›fl. ‹flyerinde cinsel tacizi önlemek konusunda politika var m› di-

ye sormufluz. Yine %3.3 evet diye cevap vermifl, gerisi %97 fleklinde hay›r ce-

vab› vermifl. Cinsel tacize iliflkin yine benzer sonuçlar ortaya ç›k›yor. fiimdilik

ben yapt›¤›m›z çal›flma ile ilgili bu kadar ara sonuçtur bu, ama çok daha ayr›n-

t›l›s› ilerleyen günlerde ç›kacak. Teflekkür ederim.

Dr.Remzi Azizo¤lu: 

Merhaba hepinize,

Buraya gelmeden evvel ne sunabilirim diye araflt›rd›¤›mda do¤rusu çokta sunu-

ma haz›r ihtiyac›m›za cevap verecek bir çal›flmaya rastlamad›m. Ne vard› elimiz-

de, Selim arkadafl›n daha evvel sunumunu yapt›¤›, henüz tam olarak sonuçlan-

d›r›lamam›fl olan Hatay Tabip Odas›n›n yapm›fl oldu¤u bir çal›flma Antalya’da-

ki Pratisyen Hekimlik Kongresinde, Samsun Pratisyen Hekimlik Derne¤i’nin

düzenlemifl oldu¤u anket formlar› ile yapmaya bafllad›¤› ancak henüz verilerin

de¤erlendirilmemifl oldu¤u bir çal›flma. 

F›rat Üniversitesi Halk Sa¤l›¤› ABDden Say›n Prof.Dr. Yasemin YALÇIN’›n 7

ayr› bölgede 7 üniversitenin asistan hekimleri üzerinde yapm›fl oldu¤u bir çal›fl-

mas› var. Sadece üniversitedeki asistanlar› kapsad›¤› için ihtiyac›m›za cevap ver-

memekte ancak %68 oran›nda her hekimin fliddete u¤ram›fl oldu¤u sonucu, ne

kadar fliddet toplumu oldu¤umuzu göstermesi aç›s›ndan çok çarp›c›d›r.

Baflka ne vard› elimizde, TTB’ nin biriktirmifl oldu¤u birkaç vaka 2002’den son-

ra dokümantasyon yapmaya bafllam›fllard›r. Sultan’a neden böyle elimizde ye-

terli dokümantasyon yok diye sordu¤umda; daha önce kayda de¤er bir fley ol-

muyordu ki abi, yeni yeni  dikkat çekmeye bafllad› dedi. 

Hakl› idi  Sultan hekimlik ve sa¤l›k mesle¤i kutsald›, kolay kolay el ve dil uzat›l-

m›yordu. Ama ne olduysa 2002’den sonra bu kutsall›k bozulmaya bafllad›.
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Bu amaçla 2002 ve sonras›n› irdelemekte fayda var diye düflünüyorum.

2002 de sa¤l›kta dönüflüm ad› alt›nda sa¤l›¤›n özellefltirilmesi süreci bafllat›l›yor.

‹lerde halk›n cebinden ç›kacak paralarla yürütülecek olan ve ne kadar para o ka-

dar sa¤l›k olarak iflleyecek zor bir mekanizmay› halka kabul ettirmek zor olaca-

¤›ndan, sinsice yerlefltirme plan› uygulan›yor. 

Öncelikle yeninin istemini oluflturmak için “eski kötüdür”ü ifllemeye bafllad›lar.

Medyada hekim hatalar› öne ç›kar›ld› ve s›k s›k ifllenmeye baflland›. Sorumlu ki-

fliler söylediklerinin nereye varaca¤›n› düflünmeden sözler sarf etmeye bafllad›-

lar. Sa¤l›k çal›flanlar›na karfl› fliddet giderek artmaya bafllad› diye düflünüyorum.

Daha da artmamas› için bizimde bu konuda halk› uyarmam›z gerekir. 

Sa¤l›k çal›flanlar› ve fliddet konusunda yeni baflka bir çal›flmaya rastlamad›¤›m

için biraz eskiden yaflad›¤›m›z yo¤un fliddet ortam›nda sa¤l›k çal›flanlar› da pay-

lar›n› ald›lar. Onu haf›zalar›m›zda tazelemek istiyorum. 1992- 1995 y›llar› top-

lumsal olarak çok yo¤un bir fliddet dönemi yaflad›k.  O dönemde sa¤l›k çal›flan-

lar› da bu fliddetten nasiplerini ald›lar. 6 hekim arkadafl›m›z öldürüldü (1 difl he-

kimi, 2 si uzman , 3 pratisyen) 6 sa¤l›k çal›flan› öldürüldü ve onlarda faili meç-

hul olarak kald›. Ben bu vakalardan 2 tanesini örnek olarak, olufl biçimleri ile

sunaca¤›m. Belki bize faillerinin kim oldu¤u hakk›nda biraz ipucu verebilir. ne

olup bitti¤ini anlayabiliriz. 

Dr. Zeki TANRIKULU Silvan’da 1993’te  öldürüldü. Silahl› çat›flmalar›n doruk-

ta oldu¤u, kamu kurum ve kurulufllar›na sald›r›lar›n oldu¤u bu nedenle kamu ku-

rumlar›n›n çok s›k› korundu¤u, çevrelerinin s›k› denetlendi¤i y›llar. Sabah mesa-

isi biten doktor arkadafl hastaneden ç›k›p ilçeye do¤ru yaya ilerlerken ‹lçe Em-

niyet  Müdürlü¤ünün 20 metre ötesinde silahl› sald›r›ya u¤ruyor ve yaflam›n› yi-

tiriyor.

Di¤er örnek vakam›z Necati AYDIN arkadafl›m›zd›r. Sa¤l›k çal›flan›d›r, birkaç

kez gözalt›na al›n›yor, DGM’ye ç›kar›l›yor, mahkeme tahliye karar› veriyor. An-

cak mahkemeden ç›kt›¤›n› kimse görmüyor. Birkaç gün sonra Silvan Karayolu-

nun kenar›nda cesedi gömülü olarak bulunuyor. 

Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik sürgünler yafland› o devirde. Say›s›n› bilemedi¤im

bir çok sa¤l›k çal›flan› Bölge Valisinin talimat› ile bazen de Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n

yaz›l› emri ile bölge d›fl›na sürüldü.
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Yine sa¤l›k çal›flanlar›n›n gözalt›na al›n›fllar› söz konusu oldu. 42 sa¤l›k çal›flan›

gözalt›na al›nd› ve ço¤u iflkenceye maruz kald›. Bunlardan 13’ü hekim. Gözal-

t›na al›n›fl nedenleri çok hofl, hasta muayene ve tedavi etmifller.. ! Bafllang›çta

neden bu idi, sonra komikli¤in fark›na var›ld›. Suçluya sa¤l›k hizmeti, yard›m ve

yatakl›k olarak de¤iflti.

Bu olgulardan da bir örnek vermek istiyorum. Diyarbak›r Tabip Odas› eski bafl-

kan› Dr. Seyfettin KIZILKAN hemoroid ameliyat› yapt›¤› için göz alt›na al›nd›.

O süreçte adli raporlar üzerinden hekime fliddet uyguland›. San›r›m daha az da

olsa halen devam etmekte.

Adli rapor düzenlerken her seferinde güvenlik kuvvetleri mutlaka hastan›n ya-

n›nda bulundu. Anamnez olman›n önü t›kand›, hekimin verdi¤i adli raporlar he-

kimin gözü önünde y›rt›ld›. Buradan da bir vaka sunmak istiyorum. Bir hekim

arkadafl adli rapor veriyor. Rapor be¤enilmiyor , zaman›n Sa¤l›k Müdürü arac›-

l›¤› ile hekime raporu de¤ifltirmesi yönünde bask› yap›l›yor. Hekim sürgünle teh-

dit ediliyor, olay mahkemeye aksediyor ve Sa¤l›k Müdürü ceza al›yor. 

Örnekleri bu kadarla s›n›rlamak istiyorum. E¤er zaman›m varsa ve baflkan mü-

saade ederse, o süreçteki fliddettin nedenlerini irdelemek isterim.

O süreçte yaflad›¤›m›z yo¤un fliddetin nedeninin Kürt Sorunu oldu¤unu hepimiz

biliyoruz.  Ben biraz bir hekim olarak Kürt Sorunu nedir ? de¤inmek istiyorum.

Bir hekim olarak dedim, zira bana göre Kürt Sorunu ayn› zamanda bir sa¤l›k

sorunudur da, siyasi boyutu siyasileri ilgilendirir.

‹lk oturumda Tan›l Hoca cemaatten bahsetti, yani gruplaflmalardan bahsetti.

Gruplaflmak bireyin temel psikolojik bir gereksinimidir. Her birey güvenli bir or-

tamda yaflamak ister. Bunun içinde kendine benzeyenlerle gruplafl›r. Kendini

güvende hissetmeyen birey huzursuzdur, s›k›nt›dad›r, psikolojik olarak rahats›z-

d›r. Bu rahats›zl›k basit davran›fl bozuklu¤undan suça kadar ilerleyebilir. Kendi-

sine ait grubu olmayan Kürtler huzursuzdurlar. Suça meyillidirler. Türkiye’de

Kürtler ulus tan›m› içinde yokturlar. Türkiye Cumhuriyetine vatandafll›k ba¤› ile

ba¤l› olan herkes Türk’tür sözü buna çare de¤ildir.  Bu söylem en hafifinden

Türklü¤e  hakarettir. Kendini Türk hisseden herkes Türk ise Türkiye diye bir fley

yoktur.
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Ayr› yeten her bireyin kendi de¤erleri ile kabul görülmesi gibi ikinci bir temel

psikolojik gereksinimi daha vard›r. Türkiye’deki Kürtlerde bu kabulde yoktur. Zi-

ra Kürt diye bir fley yoktur.

Dolay›s› ile Kürtler psikolojik olarak afl›r› derecede rahats›zd›rlar. Bu rahats›zl›k-

lar›n› zaman zaman bireysel, zaman zaman da gurupsal tepkilerle gösterirler, ifl-

te 29 adet silahl› kalk›fl›m› bunun sonucuydu. Yine Türkiye’de en fazla Kürtle-

rin suç ifllemside bunun sonucudur. 

Bunlar› flunun için anlatt›m bitti zannediyoruz. Ancak tekrar fliddet ortam›na dö-

nebiliriz. Bu günlerde bunun haz›rl›¤›n› yapan, Bayrak, silah, kuran üzerine ye-

min edenler var. O ortamlara yeniden dönersek biliniz ki ba¤lar›m›z kopacak,

birbirimizi duymaz olaca¤›z. Bu nedenle f›rsat bu f›rsat diye anlatt›m. Beni din-

ledi¤iniz için teflekkür ederim.

Dr. Muharrem Baytemür:

Seyfettin a¤abey hemoroid ameliyat› yapt›¤› için de¤il, hemoroidinden kifliyi ta-

n›yamad›¤› için cezaland›r›lm›flt›. Öyle bir tan›ma yapmas› gerekiyordu. Bu ala-

na iliflkin çok az çal›flman›n oldu¤u söylendi. Çok belirgin bir çal›flma olmayabi-

lir. TTB’de zaten bu dönem, özellikle sa¤l›kta dönüflümün getirdi¤i, gerçekten

kaotik ortam›n sorunlar›n›n sa¤l›k çal›flanlar› üzerinden giderilmeye çal›fl›ld›¤›,

hedef seçildi¤i bir tablonun artt›¤› gözlemlendi¤i için bu alandaki çal›flmalar›m›-

za bu dönem Hatay’dan bafllad›. Ona iliflkin bir form haz›rlad› TTB. Adli ma-

kamlara yans›s›n ya da yans›mas›n, bütün sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddeti ka-

y›t alt›na alma giriflimi var önümüzdeki dönem. Bunu bütün tabip odalar›n›n ara-

c›l›¤› ile bütün illerimizde uygulamaya koyaca¤›z. Bu bölüme iliflkin soru ya da

katk› varsa onlar› alay›m ben.

Soru: Merhabalar. Ben bir soru sormak istiyorum. Kay›tlar flimdi çok yeni tu-

tulmaya baflland›. Yeni kay›tlar›n tutulmas› fliddetin daha önce olmad›¤› anlam›-

na gelmiyor. fiiddet her zaman vard›. Ben biraz insan merkezli düflünmek isti-

yorum. ‹nsan merkezli düflündü¤ümüz zaman insan›n do¤as›nda fliddetin oldu-

¤unu ve bunu ortaya ç›karan farkl› nedenlerin oldu¤unu düflünüyorum. Mesela

bir Kürt sorunu nas›l hep olabilir. Ya da baflka bir fley nas›l hep olabilir. Teme-
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linde de e¤itim oldu¤unu düflünüyorum. Yani e¤itim bilgi ve insan›n anlafl›lma-

s› gerekti¤ini düflünüyorum o yüzden bu alanda ne yap›labilir. TTB yani bu ça-

l›flmalar› yaparken bunlar›n sonucunda ç›kan fleylerde ne gibi ad›mlar atmal›. Bir

fleyleri saptamak çok güzel. Döküman ortaya koymak çok güzel. Ama bunu sa-

dece sa¤l›kta dönüflüm politikas› ile aç›klamak mümkün mü? Bunu sormak isti-

yorum ve bunun sonucunda ne yap›lmas› planlanabilir. 

Soru: Ben Dr.Seval Alkoy ‹stanbul T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Ana Bilim Da-

l›’nda t›pta uzmanl›k ve mesleki iliflkiler olarak bakm›flt›m. Bir tek soru ile, tam

rakamlar›n› hat›rlam›yorum ama hemen hemen herkes bir flekilde fliddete ma-

ruz kalm›flt›. Fakat tam ben gündemimizde olan sa¤l›kta reform ile iliflkilendir-

mek istiyorum ve personel istihdam› ile. Sa¤l›kta bütün yetersizliklerin sorumlu-

su olarak hasta karfl›s›nda hekim gördü¤ü için bu fliddet yaflan›yor. Bütün siste-

mi, ben acilde de çal›flt›m 24 saat tek bafl›na çal›flan bir hekimim. Bütün siste-

mi kifli sizde sorguluyor. Bunlar çözümlenmedi¤i sürece sa¤l›k çal›flanlar›na yö-

nelik fliddetin azalaca¤›n› düflünmüyorum. Bunlara bütüncül bakmak gerekti¤ini

düflünüyorum. Sa¤l›ktaki bütün problemler hekimlere  ve hemflirelere fliddet ola-

rak geri dönüyor. Bir baflka nokta flöyle bir yere tafl›mak gerekiyor. ‹flyerlerin-

de sa¤l›k çal›flanlar› içinde iflyeri çal›flanlar›n›n sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili birim-

lerin olmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Böyle bir ç›kar›m olmas› gerekiyor. Eline

i¤ne batan hemflire nereye gidece¤ini bilmiyor. Hekim de bilmiyor.  O yüzden

ve fliddet ve yaflanan olumsuzluklar› bütüncül de¤erlendirmek hem de çözüm

olarak öyle bir yere gitmek gerekti¤ini düflünüyorum. Tabi hiçbir fley toplumsal

fliddetten ba¤›ms›z de¤il ama sa¤l›kta dönüflüm en ciddi yans›malar›ndan biri di-

ye düflünüyorum. Teflekkür ediyorum.

Soru: Yapt›klar› çal›flma ile ilgili benim bir sorum olacak yapt›klar› çal›flma ile

ilgili. Kulland›¤›n›z anket formunu çok yak›ndan tan›yorum. 4 ayl›k bir anket ça-

l›flmalar› var. Her hangi bir izin ald›n›z m› bu form ile ilgili?

Cevap: San›yorum bizim bu anketi yaparken Mustafa Kemal Üniversitesi’nden

Halk Sa¤l›¤›’ndan bir hoca arac›l›¤› ile yapt›k. Muhtemelen al›nm›flt›r diye düflü-

nüyorum. 
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Soru: Hastalardan sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddet sözel oluyor… Bunun d›-

fl›nda fliddeti bütün olarak alg›lad›¤›m›z zaman toplumsal genelden bireysellefl-

meye do¤ru bir yönelim var. fiunu söylemek istiyorum. Sadece hastalardan de-

¤il. Sa¤l›k personelinin kendi aras›nda yönetici olsun, kendi içlerinde dahi daha

çok psikolojik bask›lama yönünde bir zorlama, çal›flma koflullar›n›n ortadan kal-

d›rmaya yönelik bask› var. Bu da çok önemli bence. Çünkü hastan›n sa¤l›k ça-

l›flan›na olan bask›s›ndan çok daha fazla  onu olumsuz flekilde etkiliyor. Bu ko-

nuda bir çal›flman›z var m›?

Görüfl: Ben biraz daha sistematize etmek istiyorum. Sunumlara teflekkür edi-

yorum, çok da önemli bir konunun ortaya konulmas› ama, sadece bunun orta-

ya konmas› bence eksik olur. Arkadafl›m›z›n bir dahaki toplant›larda benzer fley-

ler sormufltum. Yenilemede yarar var. Bir kere sa¤l›k çal›flanlar›na çal›flt›klar›

kurumlarda kendi ve onlar›n üstlerinden kaynaklanan bir fliddet var. Sa¤l›k çal›-

flanlar›n›n uymakla yükümlü olduklar› yasalar yönetmelikler var. ‹kinci grup, ar-

kadafl›m›z›n söyledi¤i sa¤l›k çal›flanlar› iki kiflilik hiyerarflik yap› flöyle ya da böy-

le fliddet uyguluyorlar. Mevcut olumsuzluklardan kaynaklanan medyan›n çok

ciddi bir sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddeti var. Gündelik pratiklerine etkileye-

cek boyutta. Buna paralel sa¤l›k çal›flanlar›n toplumun gelir seviyesine göre

farkl› olmas›ndan kaynaklanan  her gün karfl› karfl›ya kald›¤›m›z toplumun sa¤-

l›k çal›flanlar›na yönelik bir fliddeti var. Arkadafl›n söyledi¤i sa¤l›k çal›flanlar› hak-

s›zl›klara itiraz ediyorlar, bir tak›m yerlerde örgütleniyorlar. Her türden siyasi ya-

p›n›n dahil olan ya da olmayanlara yönelik uygulad›¤›  fliddeti var. Bütün bu flid-

deti gördü¤ümüz zaman sa¤l›k çal›flanlar› hasta ve hekimleri ile olan iliflkisinden

kaynakl› gerçekten hastanenin görünen taraf›yla u¤raflmak anlam›na gelecek.

Bunun bir baflka olumsuzlu¤u daha var. Bu koflullar›n iki taraf› oldu¤u ve iki ta-

raf›n birbiriyle çat›flma noktas›nda oldu¤unu gösteren bir fley var. Sa¤l›k çünkü

bir iflbirli¤i ile sa¤lanabilen bir fley. Dolay›s›yla TTB’ye, Tabip Odalar›na ama

esas olarak hekimlere, örgütlü olan sa¤l›k çal›flanlar›na kendisiyle ilgili fliddetle-

ri ortaya koyacak çabalar› göstermeleri gerekli. Bunlar›n kayda girmesi gerekli.

Bunlar›n görünür hale gelmesi gerekli. Ama çözüm sabah ki bölümde de konufl-

tuk. Bunlar› bir vaka olarak sunmak ancak çat›flan taraflar› birbirleri karfl›s›nda

daha sorunlu hale getirir. Bu noktada bir tak›m çabalar harcamak laz›m. Sabah
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bir iki defa konufltum, söz ald›m. Eksikliklerini gördü¤üm zaman da vurgulama-

y› da gerekli görüyorum.

Soru: Dr..... Yetkin. T›p doktoru de¤ilim. Bir psikolo¤um. Dr. Selim Matkap’›n

çal›flmas› ile ilgili konuflaca¤›m. Mesle¤im ve e¤itimim dolay›s›yla daha çok psi-

kolojik ve bireysel süreçlere odaklanaca¤›m. Bir tak›m önerilerde bulunaca¤›m.

Öncelikle vurgulardan biri fluydu: “Ebeler fiziksel fliddete daha az maruz kald›k-

lar›n› söylüyorlard›.” Bunu da kad›nlarla iliflkide olmalar›na ba¤lad›. fiöyle bir fley

olabilir mi? Do¤um s›ras›nda ölüm oranlar› yüksek mi, düflük mü? Bunlar etkili

olabilir. Buradan baflka bir noktaya gelece¤im birazdan. fiimdi fliddeti uygula-

yanlar›n bir tak›m sebepleri var. Birilerini sorumlu görüyorlar, bir ölüm olmufl.

O yüzden sorumluluk yükleme var. Bu tamamen biliflsel bir süreçtir. Dolay›s›y-

la flu sorular› sorabiliriz. Çal›flman›zda tart›flma bölümünde belki flunlara odakla-

nabilirsiniz. fiiddet yaln›zca ölümden sonra m› oluyor? Neden doktorlar› sorum-

lu tutuyorlar? Bu düflünceyi nas›l engelleyebiliriz. Bu bir düflünce sorunu. Bilifl-

sel öncelleri mi var? Yoksa Tan›l Bora’n›n söyledi¤i rekfeks olarak fliddet gibi

bir fley mi? Belki ona bakmam›z gerekiyor. E¤er düflünsel bir öncülü varsa, o

zaman medya okur yazarl›¤› gibi, t›psal süreçlerle ilgili bir e¤itim vermeleri ge-

rekir. Yani acile gelen hastaya neler yap›l›yor? Ne tür bir yo¤unluk, ne tür bir

s›k›fl›kl›k oluyor? Acilen doktorlar ve genel olarak sa¤l›k çal›flanlar› ile ilgili em-

patiyi artt›r›c›, halka yönelik bir e¤itim verilebilir bu nedenle. Dolay›s›yla temel

nokta bilifl ve davran›fl iliflkisi. Hangi biliflsel süreçler, hangi davran›fllar› do¤uru-

yor? Sonradan da nas›l yorumlan›yor? Bir geri besleme süreci de var çünkü flid-

deti uygulayan için. Ayr›ca toplumda genel fliddet oranlar›n›n yükselmesinden

mi kaynaklan›yor? Bu yükselme oldu ve bu hastanelere de mi yans›yor? Yoksa

sa¤l›k çal›flanlar›na özel bir fliddet mi var? Onu da sormak gerekiyor. Onun için

belki baflka istatistiklere demografik istatistiklere baflvurmak gerekiyor. Tabi bi-

raz önce çeflitli dinleyiciler taraf›ndan gündeme getirilen, benim de biraz ekle-

yerek söylemek istedi¤im, sa¤l›k çal›flanlar›na fliddet bir sistem sorunu mu? Yok-

sa baflka sistemlerde de görülebilecek bir sorun mu? Yani mikro düzeyde mi

aç›kl›yoruz? Makro düzeyde mi aç›kl›yoruz? Grup davran›fl› ile mi aç›kl›yoruz,

kurumlarla m› aç›kl›yoruz? Bu çok önemli. Son olarak da Prof.Cem Kaptano¤-

lu önemli yorumlar ve çözümlemelerde bulundu sabah. Onlara bakarak belki sis-
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tematik olarak flunu sormam›z gerekiyor. Sa¤l›k çal›flanlar›na uygulanan -siz ör-

nek olarak verdiniz- fliddet, ölüme bir tepki mi? Psikanalitik aç›dan bakarsak bir

yas biçimi bu. E¤er bir yas biçimi ise farkl› bir etkinlik gerekir diye düflünüyo-

rum. Teflekkür ederim. 

Dr.Selim Matkap: Katk›n›z için teflekkür ederim. Bu tart›flma tabi ki araflt›r-

man›n yeni safhalar›nda yap›lacak. Tabiî ki toplumda görülen fliddetten ba¤›m-

s›z de¤il, sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddet ama buradaki yap›lan araflt›rma a¤›r-

l›kl› olarak sa¤l›k çal›flanlar›n›n fliddete maruz kalmas›n› nas›l yorumlad›klar› üze-

rine. Elbetteki bir karfl›laflt›rma mesela; vergi dairesi ile çal›flanlar›n fliddete ma-

ruz kalmalar›n› karfl›laflt›rarak, ya da di¤er sektörlerdeki çal›flanlarla karfl›laflt›ra-

rak daha net bir sonuç elde edilebilir kuflkusuz. Bu çal›flma buna hizmet edecek

bir çal›flma. 

‹kincisi ebeler ile ilgili. Ebeler a¤›rl›kl› olarak evet do¤um evinde do¤um da yap-

t›r›yorlar ama sa¤l›k ocaklar›nda do¤um yart›rmadan da orda da oldukça yo-

¤unlar. Ben zaten olabilir demifltim. Sonuç de¤ildi tabi benimki de. Teflekkür

ederim.

Dr.Muharrem Baytemür:

Bu sempozyumun bir s›n›rl›l›¤› var gerçekten. Yoksa burada ele alamad›¤›m›z

asl›nda tarihsel bir süreçte önümüzde olacak yan› bafl›m›zda bir savafl var bili-

yorsunuz. Daha çok fazla olan kad›na yönelik fliddet var, aile içi fliddet. Bunlar

önümüzdeki serecin konular› olacak. TTB, özellikle bu sempozyumun bafl›nda

ifade etti¤im gibi, Türkiye’de yükselen bir fliddet dalgas›na dikkat çekmek, bu-

rada sa¤l›k çal›flanlar›n›n bu alana yönelik hassasiyetinin, duyarl›l›¤›n› artt›rmak

için. Yoksa buradan bütün sistem elbetteki sorumludur. Bir neo liberal dalga el-

betteki bunun temel nedenidir. Bizim burada dikkat çekti¤imiz konu, Türki-

ye’deki bu fliddet ortam›n›n ben b›çak s›rt› gibi de¤erlendiriyorum, bu tarafa da

gidebilir, öbür tarafada gidebilir. Bunun engellenmesi gerekiyor. Biz kendi üstü-

müze ne düflecek, onun sa¤l›k alan›na yans›mas› da var. Biraz önce Remzi Bey

söyledi, en çok yaflad›¤›m›z bölgeye iliflkin, sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik. Ama bi-

ze ulaflan bilgiler daha fazla artt› burada. Belki daha önce bize ulaflm›yordu. Her
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hangi bir adli makama ulaflm›yordu, TTB’ye ulaflm›yordu. Biz bu art›fl üzerine

de bu alan›n bizim önceliklerimiz aras›nda olmas› gerekir diye düflündük. Yok-

sa bunun ötesinde, mesela biz de her gün hastalar›m›za fliddet uyguluyoruz as-

l›nda. Oturufl biçimimizle, onlar› sorgulay›fl biçimimizle vb. gerçekten çok genifl

bir yelpaze ama biz toplumsal duyarl›l›¤a dikkat çekmek ve çal›flt›¤›m›z alanlar-

daki meslektafllar›m›z›n bu hassasiyetini artt›rmak kayg›s› ile yapt›k. O yüzden

kendi içinde s›n›rl›l›¤›  vard›r. Bu bir ç›k›fl gerekçesidir. fiimdi ikinci bölüme or-

tak karar verelim. O yüzden salonun dinamizmi  uygun ise devam edebiliriz.

Yoksa 10 dakika sonra ikinci bölüme sa¤l›k çal›flanlar›n›n fliddet karfl›s›nda tu-

tumuna geçmek istiyorum. Nas›l arzu ederseniz. Devam edelim diyorsunuz.

Ö⁄LEDEN SONRA

Dr.Necdet ‹pekyüz : Evet ikinci bölüme geçelim. Ondan sonra biraz daha ala-

biliriz. fiiddet karfl›s›nda sa¤l›k çal›flanlar›n›n tutumu. Bu bölümde de iki konufl-

mac›m›z var. Dr.Ümit Biçer Kocaeli Üniversitesi Adli T›p Anabilim Dal› Ö¤re-

tim Üyesi. Bu alana iliflkin gerçekten hem özel olarak  bir t›p biliminin gerekle-

ri hem de yo¤un bir birikimi ve deneyimi var. Di¤er konuflmac›m›z ise Dr.Me-

tin Bakkalc›. fiu an Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› Genel Sekreterli¤i görevini yü-

rütüyor. Metin bey uzun süre TTB’nin Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve 2.Baflkanl›¤›-

n› yürüttü.  

Dr.Ümit Biçer

Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal› Baflkan›:  

Hepinize teflekkür ediyor ve merhaba demek istiyorum. Asl›nda az önceki ko-

nu ile flimdi söz edece¤imiz konunun paralellikler tafl›d›¤›n› ve Adli T›p uzman›

olmam nedeniyle de konunun bizi biraz daha fazla ilgilendirdi¤ini düflünüyorum.

Çünkü uygulamada karfl›m›za, s›kl›kla iflkence, cinsel istismar, tecavüz, cinayet

gibi fliddet ve fliddete ba¤l› konular ç›k›yor. Sabah oturumunda tüm konuflmac›-

lar fliddeti tan›mlad› ve farkl› boyutlar›ndan söz ettiler. Tüm bu tan›mlara bakt›-

¤›m›z zaman, asl›nda toplumlara göre de¤iflen bir fliddet tan›m› ile karfl› karfl›ya

kald›¤›m›z da düflünülebilir. Gündelik hayatta yaflanan de¤iflimler, fliddetle ilgili
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baz› de¤erleri ve tan›mlar› da de¤ifltirdi¤imizi gösteriyor. Bu gün iletiflim olanak-

lar›n›n geliflmesi, televizyonlarda dayat›lan görüntüler, belki yeni bir fliddet tan›-

m› yapmam›z› veya görüntülerin gösterilme fleklini bir fliddet olarak alg›lamam›-

z› gerekli k›l›yor. Farkl› toplumsal gruplarda, cemaatlerde de¤erlendirmenin de-

¤iflik olabilece¤ine iliflkin de öngörüler var. Ama tüm bu tan›mlarda belki de en

kritik, en önemli noktalardan biri, fliddetin “ma¤dura” veya “ma¤dur yak›nlar›-

na” ait bir sözcük olarak karfl›m›za ç›k›yor olmas›. Bu çerçeveden de¤erlendir-

di¤imiz zaman, e¤er terminoloji konusunda çok hassas davranmazsak, neden

söz etti¤imiz konusunda derdimizi, murad›m›z› çok iyi anlatamazsak, fliddet ko-

nusunda farkl› farkl› yerlere savrulabilece¤imiz anlafl›labilir. 

Okumalar›m s›ras›nda dikkatimi çeken di¤er bir nokta da, fliddetin uygulanabi-

lirlili¤inin, yani meflruiyet sorununun asl›nda fliddet karfl›s›nda yürütülen müca-

dele ile ilgili oldu¤u idi. Bu noktan›n da belki fliddetle ilgili de¤erlendirme yapt›-

¤›m›z her yerde akl›m›z›n bir köflesinde durmas› gerekti¤ini düflünüyorum. fiid-

deti farkl› çerçevelerde ele alabilir, de¤iflik de¤erlendirmeler yapabiliriz. fiiddet

hukukun bir konusu, bir suç olarak da tan›mlanabilir. Ceza yasas›nda bir suçun

fliddet saikiyle, canavarca bir his ile ifllenmesi a¤›rlaflt›r›c› bir unsur olarak ele

al›nmaktad›r. Ama sa¤l›k çal›flanlar› olarak fliddetin insan haklar› ihlali boyutun-

da ele al›nabilece¤ini görüyoruz. Daha da önemlisi, fliddet, yol açt›¤› tüm sonuç-

lar›yla önemli bir sa¤l›k sorunu. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün 2002’de fliddet ile il-

gili yapm›fl oldu¤u tan›m da asl›nda di¤er konuflmac›lar›n hat›rlatt›¤› tan›mlarla

benzefliyor. Dünya Sa¤l›k Örgütü, 2003 y›l›nda fliddeti “gücün ya da fiziksel

kuvvetin; tehdit yoluyla ya da gerçekte; fiziksel zarar, ölüm, psikolojik zarar, ge-

liflme engeli ya da yoksunlu¤a neden olacak flekilde; kendine, bir baflkas›na ya

da bir grup veya bir topluma karfl› niyetli biçimde kullan›lmas›” olarak tan›mla-

m›flt›r.

Bu tan›mdan yola ç›karak, dünyan›n çeflitli ülkelerinde çal›flma ortamlar›nda

karfl›lafl›lan fliddet ve bunlar›n sonuçlar›na iliflkin yap›lan çal›flmalar ele al›nd›¤›n-

da; farkl› araflt›rma yöntemlerinin kullan›lmas›na ra¤men say›sal verilerin ve

oranlar›n kabaca birbirine benzedi¤ini gözlenmektedir. 2000 Y›l› Avrupa Çal›fl-

ma ve ‹nceleme Raporu; çal›flma ortamlar›nda fiziksel fliddetin %4 oran›nda gö-

rüldü¤ünü ve yaklafl›k 5.7 milyon çal›flan›n bundan etkiledi¤ini ifade ediyor.

Amerika’da ve Avrupa’da yap›lan çal›flmalarda, sa¤l›k alan›nda görev yapanla-
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r›n fliddetle karfl›laflma olas›l›¤›n›n di¤er çal›flanlara oranla biraz daha fazla oldu-

¤u belirtilmektedir. Vittorio di Martino, sa¤l›k alan›ndaki fliddetin tüm çal›fl-

ma alan›n› kapsad›¤›n› söylemekte. Amerika Birleflik Devletleri’nde Washing-

tons State taraf›ndan, departman›n ad›n› flimdi tam olarak hat›rlayamayaca-

¤›m... üç y›l önce ald›¤›m bir istatistikte, çal›flma ortamlar›nda %19 oran›nda ka-

za ve fliddetin yer ald›¤› belirtiliyordu. Oranlar, fliddetin gerçekten önemli boyut-

ta oldu¤unu söylüyor. Amerika’daki baflka bir çal›flmada y›ll›k fliddet sald›r› ora-

n›n›n 10 bin sa¤l›k çal›flan›nda 8.3 oldu¤u di¤er çal›flma alanlar›nda ise bu ora-

n›n 2 oldu¤u ifade edilmifl. Evet, belki bu flekilde bak›ld›¤›nda sa¤l›k alan›nda ça-

l›flanlar›n, insanlarla direkt iliflkide olmas›, belki ço¤u zaman yak›n temas halin-

de bulunmas›, kesintisiz ve çok zor koflullarda hizmet vermesi, di¤er taraftan il-

gilendi¤i alanda ortaya ç›kan sonuçlar›n çok ciddi boyutlarda olmas›, bu sonuç-

lar› do¤urmufl olabilir. Araflt›rmac›lar genellikle bu tür yorumlar› yap›yorlar.

Ama özellikle ifade edilen bir nokta var ki, kayda geçirilmeyen fliddet olgular›-

n›n say›s›n›n da ciddi oranlarda bulundu¤u. 

Kimler fliddet ma¤duru dendi¤inde, ilk s›rada hemflireler ve ebeler say›l›yor. Acil
servis çal›flanlar› ise ikinci s›rada geliyor. Psikiyatri çal›flanlar› ve yaln›z çal›flan
sa¤l›kç›lar›n da fliddet ma¤duru oldu¤u söyleniyor. 

Türkiye’de ise evet az önce konufluldu¤u gibi, belki birbirleriyle karfl›laflt›r›lacak
ve ayn› çerçevede ele al›nabilecek yeterli çal›flma yok. Çal›flmalar›n baz›lar› an-
ket tarz›nda yap›lm›fl, ama sorulan sorular birbirlerinden farkl›. Sa¤l›k çal›flanla-
r›n›n çal›flma ortamlar›nda karfl›laflt›¤› fliddet yönünden Eskiflehir’de Sn. Kapta-
no¤lu’nun da içinde yer ald›¤›, önemli bir çal›flma var. Ankara’da yap›lm›fl 4 ça-
l›flmaya rastlad›m. Samsun’da halen bir çal›flma yürütüldü¤ünü biliyorum. Çeflit-
li sendikalar›n ve baz› enstitülerde tez süreçlerinde yap›lan çal›flmalar var. Bu ça-
l›flmalar›n ortak sonucu olarak sa¤l›k ortamlar›nda ilk s›rada psikolojik fliddetin
ve tehtidin yer ald›¤› söylenebilir. Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Çal›flanlar› Sendika-
s›’n›n 39 ilden 1771 kifli ile yapm›fl oldu¤u anketin sonuçlar›na göz at›ld›¤›nda
da ilk s›rada hemflirelerin fliddete maruz kald›¤› dikkat çekiyor. Ama bu ankette
dikkat çeken en önemli husus; fliddete maruz kalan sa¤l›k çal›flanlar›n›n, teca-
vüzde ya da farkl› cinsel fliddet türlerinde oldu¤u gibi bundan bir sonuç ç›kara-
mayacaklar› düflüncesi ile baflvuru yapmamalar›. Dolay›s›yla bu tür fliddet olgu-
lar› kayda geçmiyor. Kad›na uygulanan fliddet türleri aras›nda en çok “hakaret
ve daya¤›n” göze çarpt›¤› ifade edilmifl. 
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Peki sald›r›ya u¤rayan sa¤l›k çal›flanlar› bu durumda ne hissediyorlar, neler ya-

p›yorlar diye bakt›¤›m›z zaman hemflirelerle yap›lm›fl bir anket var. fiiddet son-

ras›nda hemflireler %89.1 oran›nda ayn› hasta ile ilgilendiklerini ifade etmifller.

Hastay› baflka bir hemflireye devredenlerin oran› % 4.1, hastayla ilgilenmeyen-

lerin oran› ise % 2.7 olarak belirtilmifl. Ailenin bu fliddetten sonra % 4.1 ora-

n›nda tedaviyi kabul etmedi¤i bildirilmifl. Kim taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›n›z so-

rusuna ise, daha çok hasta ve hasta yak›nlar› cevab› verilmifl. Neler hissetmifl-

ler? Hemflireler, sald›r› sonras›nda moral bozuklu¤u ve yo¤un stres yaflad›klar›-

n›, verimliliklerinin azald›¤›n›, yaflanan olay›n hasta bak›m›n› etkiledi¤ini ve ha-

ta yapma say›lar›n›n artt›¤›n› belirtmifller. Boz ve arkadafllar›n›n 2002 y›l›nda

yay›nlad›klar› çal›flmada ise, fliddete maruz kalan personelin %25.4’ünün psiko-

lojik bir s›k›nt› duydu¤unu, ancak yar›s›n›n bunu yarg›ya aksettirdi¤i ö¤renilmifl. 

Dört SSK, befl e¤itim ve araflt›rma ve bir üniversite hastanesi olmak üzere ‹stan-

bul’daki 10 büyük kurumun acil servislerinde çal›flan 213 kifli ile yüz yüze yap›-

lan görüflmede; % 98’i sözel fliddete, %36’s› fiziksel fliddete,  %11’i ise cinsel

tacize maruz kald›¤›n› ifade etmifller. Bunlar de¤iflik anketlerden elde edilen so-

nuçlar. 

‹stanbul’da cinsel taciz oran› di¤er çal›flmalara oranla daha yüksek saptanm›fl.

Yap›lan çal›flmalar›n ve yöntemlerin farkl›l›¤› bu sonuçlar› do¤urmufl olabilir. Bu

konuda her hangi bir yorum yap›lmam›flt›, ben de bu farkl›l›¤› yorumlayabilecek

veriye sahip de¤ilim. Dikkat çekici bir nokta daha var... Sa¤l›k çal›flanlar› her

hangi bir flekilde fliddetten korunmaya yönelik e¤itim almad›klar›n› ifade ediyor-

lar. Bu oran gerçekten önemli: % 97.

Asl›nda bu say›lar› uzat›p anketleri karfl› karfl›ya getirdi¤imizde çok farkl› fleyler-

den de söz edilebilir. Ancak burada Brecht’in bir fliiri, bir iflçinin bir hekime çek-

ti¤i söylevdeki dizeleri akl›ma tak›l›yor. ‹flçi, hastal›¤›n›n nedenini hekimine sor-

du¤unda, hekim hastal›¤›n nedenini rutubet olarak ifade eder. ‹flçi bunun üzeri-

ne söyler: “Duvar›m›zdaki leke de ondan, Söyle öyleyse bize rutubet neden”...

Kritik nokta bu... Belki bizim bu çerçevede fliddetin ne oldu¤unu ve fliddet ile il-

gili de¤erlendirmeyi adli istatistikler veya anket verileri üzerinden de¤il, bir ön-

ceki oturumda da tart›fl›lan bafll›klar üzerinden konuflmam›z gerekiyor. Çok net!

fiiddetin ortaya ç›kmas› veya kolaylaflt›r›lmas› ile ilgili söylenenler aç›k. E¤er eflit-

sizlikler art›yorsa, ayr›mc›l›k ortaya ç›k›yorsa, etiketleme ad› alt›nda flu ya da bu
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flekilde ayr›mc›l›¤a e¤er bizler de bir flekilde, bir flekilde vurgu yap›yor ya da mü-

samaha gösteriyorsak, bunlar beraberinde çat›flmalar›n da artmas›n› ve dolay›-

s›yla fliddetin sa¤l›k ortamlar›nda da bire bir yaflanmas›na yol aç›yor. 

Belki bizim de bu çerçevede fliddetin azalt›lmas› ile ilgili bir plana ihtiyac›m›z var.

Bu plan› de¤erlendirirken çal›flma ortamlar›m›zdaki risk unsurlar›n› analiz edebi-

liriz. Anketler, bu konulardaki yaz›lar, uçucu maddeler ile çal›flan, alkollü mad-

de etkisinde olan, iflsizlerle karfl› karfl›ya kalan, ambulanslar hasta tafl›y›c› servis-

lerin risk alt›nda oldu¤unu de¤erlendiriyor. Nedenler say›l›yor. Bu nedenlere ilifl-

kin önlemler al›nabilir. Bu önlemler, fiziksel ortama iliflkin düzeltmeler, güven-

lik de dahil olmak üzere çal›flan deste¤i, personel politikas›, e¤itim ve uygulama

gibi k›sa vadede hedefler oldu¤u gibi çok uzun vadede hedefler de olabilir. Ya

da kimi yay›nlarda oldu¤u gibi güvenlik personelinden hastan›n üzerini arama-

s›n› ve silah varsa uzaklaflt›rmas›n› isteyin, hastan›n steteskopu, kay›fl›, ask›y› bir

sald›r› malzemesi gibi kullanmas›na engel olacak tarzda önlemler al›n diyen k›-

lavuzlar da haz›rlanm›fl. Belki böylesi de uygun olabilir. 

fiiddetin önlenmesinde bunlar› belki bir kenara b›rak›p yeniden ayn› tart›flmaya

dönmeliyiz. Evet, fliddetle karfl› karfl›ya kal›yorsak, yapmam›z gereken çok ba-

sit. Burada hemen acil yan›t verece¤iz. Tedavi gerekiyorsa tedavi edece¤iz, o

sald›r› ortam›ndan uzaklaflmak gerekiyorsa onu yapaca¤›z ama bunlar ikincil

yollar. Belki, uzun soluklu bir mücadeleden de söz edilebilir. Tedavi ve rehabili-

tasyon. Hem sald›r›ya maruz kalan kifli, hem de sald›r›ya yol açan, hasta yak›n›

veya idari amir olarak nitelendirilen kifli için tedavi ve rehabilitasyondan söz ede-

biliriz. Ama koruyucu önlem, kal›c› çözüm, fliddetin daha ilk basamakta, gerçek-

leflmeden engellenmesi.

fiiddetin sonuçlar›ndan korunmak amac›yla yaln›zca tedavi veya k›lavuzlarla ye-

tinmeye çal›flmak, bir süre sonra hekimlerin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n hastalarla

aralar›nda tamamen ulafl›lmaz, büyük yüksek güvenlikli duvarlar kurmas›na yol

aç›yor. Zaten bizlere, topluma önerilenler de yüksek güvenlikli yap›lar. F Tipi

Cezaevleri ile bafllat›lan süreç, ak›l hastalar›n› yerlefltirmek istedikleri yüksek gü-

venlikli ak›l hastaneleriyle devam ederken, bizleri de toplumu, ak›l hastalar›n›

sokmak istedikleri cezaevinin bekçisi konumuna indirgeme noktas›nda. 

1854 y›l›nda ‹ngiltere’de John Snow’un koleray› nas›l tedavi etti¤ini,  Snow’un

halk sa¤l›¤› yaklafl›m›n› hat›rlay›n. Hastalanan insanlar nedeniyle, Londra hari-
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tas›n› önüne koyan Snow hastalar›n yo¤unlaflt›¤› bölgeyi de¤erlendirdi¤inde, bir

çeflmeyi rehabilite ederek kolera olgular›n› ortadan kald›rmay› baflarabilmiflti.

Sa¤l›k çal›flanlar› olarak bizler fliddeti ceza hukukunun bir alan› olarak de¤erlen-

diremeyiz. Bir çocuk cerrah› olan Kop’un söyledi¤i gibi “hekimlik, hemflirelik ve

sosyal hizmetle ilgili alanda görev yapanlar, fliddeti mutlaka ve mutlaka kendi

u¤rafl› alanlar› olarak tan›mlamal›”, çünkü fliddet toplumsal boyutta ciddi sonuç-

lara yol aç›yor. Kiflide çeflitli al›flkanl›klar›n de¤iflmesine yol aç›yor. Psikiyatrik

boyutta sözü edilen çok de¤iflik semptom ve sendromlara yol açabiliyor. Bun-

larla karfl› karfl›ya kalmamak için, belki de sorumluluklar›m›z üzerinden hareket

etmek ve tekrar tekrar sorgulamak durumunday›z. 

Bir adli t›p uzman› olarak fliddet ile karfl› karfl›ya kald›¤›mda fliddetin belgelenme-

si sorumlulu¤unu tafl›yorum. Çünkü fliddetin fiziksel ve psikolojik kan›tlar›n›n sap-

tanmas›, kan›tlar›n yarg›ya iletilmesi gerçekten de, belki de, bireysel anlamda o

fliddete yol açan kiflinin sorumlulu¤unu ortaya ç›karacak ve cezaland›r›lmas›na yol

açacak. Cezaland›rman›n bir çözüm olup olmad›¤› tart›flmas›n› bir kenara b›raka-

rak düflünelim. fiiddetle mücadelede ulafl›lacak di¤er hedeflere  bakal›m: fliddetin

sonuçlar›n›n ortadan kald›r›lmas›, fliddetten korunmak ve fliddetsiz bir toplum...

fiiddetin sonuçlar›n›n tümüyle ortadan kald›r›lmas› ve fliddetsiz bir toplum belki de

ütopik... Bu hayalin gerçekleflmeyece¤ini bilsek bile, fliddetsiz bir toplum olma yö-

nünde atmam›z gereken ad›mlar›n bafl›nda, fliddetin belgelenmesine ve kan›tlan-

mas›na yard›mc› olmak geliyor. Bu konudaki uluslararas› belgelere ve metinlerden

yararlanmak, insani ve de mesleki sorumlulu¤umuzun bir gere¤i... Çünkü fliddet

yaln›zca muhatab› oldu¤umuz bir sorun de¤il, mesleki uygulamam›zda tan›¤› oldu-

¤umuz bir olay da. Travmada hekimin sorumlulu¤u, travman›n olaydaki rolünü

ayd›nlatman›n yan› s›ra travmaya yol açan koflullar›n ortadan kalkmas› için müca-

dele etmek. Özellikle mahkum ve tutuklular›n iflkence ve kötü muameleden ko-

runmas›nda sa¤l›k çal›flanlar›n›n rolü önemli. ‹flkence ve kötü muamele hükümlü-

lerin d›fl›nda, gözalt›nda ve sokakta da öncelikli konumuz. Elimizde fliddetin sap-

tanmas› ile ilgili çok önemli iki k›lavuz var. Minnesota Otopsi Protokolü ve ‹stan-

bul Protokolü. Birleflmifl Milletler güvencesi alt›nda olan bu k›lavuzlar asl›nda bize

meslek uygulamalar›na iliflkin ayr›nt›lardan çok inceleme ve de¤erlendirmelerin

adil olabilmesi, bilimsel zeminde gerçekleflebilmesi ve fliddetle gerçek anlamda

mücadele için yol gösterici nitelikte belgeler.
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Bu k›lavuzlar inceleme ve de¤erlendirmelerde yeterlilik, gerçekçilik, tarafs›zl›k ve

çabukluk ilkelerini esas al›yor. ‹stanbul Protokolü’nün amac›na bakt›¤›n›zda da

burda ayn› hedeflerin vurguland›¤›n› görüyoruz. “Elde edilen bilgilerin aç›kl›¤a

kavuflturulmas›, ma¤durlar ve aileleri için, bireylerin ve devletin sorumlulu¤unun

ortaya konmas› ve sorumlulu¤un kabul edilmesi, bu tür olaylar›n tekrar›n›n ön-

lenmesi için al›nmas› gereken önlemlerin tan›mlanmas›, soruflturma sonucunda

sorumlu oldu¤u belirlenenler için; ceza ve disiplin cezas› ifllemlerinin bafllat›lma-

s›, maddi tazminat, t›bbi tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin temini”. Bu so-

rumluluklar›n, kimler eliyle ve hangi kurallara göre yürütülmesi gerekti¤i söyle-

niyor. Hekimlerin nitelik, görev ve sorumluluklar› “etik standartlara uygun dav-

ran›fl modeli gösterilmesi, muayene öncesi bilgilendirilmifl onam›n al›nmas›, ka-

bul edilmifl t›bbi standartlara uygun muayene modeli uygulanmas›, muayenenin

t›p uzmanlar›n›n denetimi alt›nda olmas›, muayene esnas›nda güvenlik güçleri-

nin bulunmamas›, kiflinin mahremiyetine sayg› gösterilmesi, haz›rlad›¤› t›bbi ra-

porun belli standartlara uygun olmas›” olarak tan›mlan›yor. Çünkü hekimlerin

bilimsel tutum almamas›, k›lavuzlar›n asgari standartlar›n› yerine getirmemesi

varolan eksikliklerin devam etmesine veya bulgular›n kaybolmas›na yol açabilir.

Bu protokollerde tüm çal›flanlara iliflkin sorumluluklar tan›mlanm›flt›r. Ama bu

sorumluluklar›n bafl›nda davran›fllar›n etik standartlara uygun olmas› söylenmek-

tedir. K›lavuzlar yaln›zca sa¤l›k çal›flanlar› için de¤il, asl›nda zarar gören herke-

sin, bu konu ile ilgili araflt›rma yapacak bilim insanlar›n›n, gazetecilerin, hükü-

met yetkililerinin ve sivil toplum örgütlerinin bafl vurabilece¤i protokollerdir. 

Biz mesleki prati¤imizde zaman zaman öyle olaylarla karfl› karfl›ya kal›yoruz ki,

yaln›zca t›bbi bir neden yazmakla sorunlardan kolayca s›yr›ld›¤›m›z›, her fleyi

aç›klad›¤›m›z› düflünebiliriz. Bu ülkede yaflanan ölüm oruçlar›n› hat›rlayal›m, ya-

p›lan tart›flmalar› ve tav›rlar› hat›rlayal›m. Türkiye’de karfl› karfl›ya b›rak›ld›¤›m›z

böylesi bir sonuç ve görüntü için “Açl›ktan ölmüfltür”  demem gerçekten neyi

çözer, neyi aç›klar. Bireysel ve toplumsal sorumlulu¤umuz yönünden düflüne-

lim. Bu görüntüdeki insan›n ister bir açl›k grevi sonras›nda ölmesi, isterse yok-

sulluk ve açl›k nedeniyle ölmesi yönünden düflünelim.  Bu her iki boyutuyla da

ciddi anlamda bir fliddettir. 

O günden bu güne haf›zalar›m›za kaz›nan görüntüler de ayr› birer fliddet unsu-

ru, bir ruhsal travma konusu. Ruhsal travma boyutundan Sn. Kaptano¤lu olduk-
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ça ayr›nt›l› söz etti. Ruhsal travma boyutunda da her zaman flunu söylüyoruz,

“yap›lan her fleyin, karfl› karfl›ya kald›¤›n›z her olay›n, hukuki boyutta sonuçla-

nabilmesi için mutlaka ve mutlaka kayda girmesi gerekiyor. Önerilen protokol-

ler ve ilkeler sa¤l›k çal›flanlar›na her fleyin kayda dökülmesini vurgulamakta, bir

kez daha hat›rlatmaktad›r. 

Baflka bir tart›flma ve baflka bir fliddet konusu ise: Türk Ceza Kanunu’nun

280.maddesidir. Bu aç›kça yaflam hakk›na yönelik, hastalara ve hekimlere uy-

gulanan bir fliddettir. Hekimlerin mesleklerini ba¤›ms›z yürütmelerine, hasta he-

kim iliflkisinin gizlili¤ine, özeline yönelik bir fliddettir. Bu maddeyle sa¤l›k ve te-

davi hakk› engellenmektedir. Tabi bu çerçevede fliddet konusunda ceza yasas›n-

da sa¤l›k çal›flanlar›n›n dikkat etmesi, bilmesi gereken baflka maddeler de var.

Bunlar›n tart›flmas›na girmek istemiyorum. 

fiiddetle mücadele insan olmaktan kaynaklanan sorumlulu¤umuz oldu¤u gibi ay-

n› zamanda mesleki sorumlulu¤umuz da. fiiddetin ma¤duru, tan›¤› veya uygula-

y›c›s› olabiliriz. Ama nesi olursak olal›m her çerçevede fliddetle mücadele etme-

liyiz. Yoksullara, toplum içinde yetersiz koflullarda, eflitsiz koflullarda bulunan in-

sanlara ve gruplar›n yaflam koflullar›na göz att›¤›n›zda ciddi anlamda fliddetin

varl›¤›n› düflünüyorsunuz. Bir sa¤l›k çal›flan› olarak buna sessiz kalam›yorsunuz.

Adli t›pta çocuklardaki ölüm nedenleri ile ilgili anlatt›¤›m derste fliddetin ölüm

ve sakatl›k oluflturma yönünden ilk s›rada geldi¤ini söylüyorum. Bu verilere ba-

k›ld›¤›nda çocuk doktorlar›n›n da fliddet boyutunda önemli sorumluluklar› bulun-

du¤unu düflünüyorum. Çünkü, açl›k, sa¤l›k hizmeti, tedavi alamama, enfeksi-

yon, savafl, çocuk istismar› gibi kavramlar, çocuk hastal›klar› ile ilgili çok ayr›k-

s› konular de¤il, çok temel, insani konular. 

Ya da kad›na yönelik fliddeti ele ald›¤›m›zda, namus, töre cinayetleri yönünden

bambaflka bir boyutta fliddetle karfl› karfl›ya kal›yoruz. Araflt›rma ve bilimsel ça-

l›flmalar! Baz› çal›flmalara dikkat etti¤imizde ilginç, yabanc› bir dil ile karfl› karfl›-

ya kal›yoruz. Bu çal›flmalarda, namus ve töre cinayetleri nedense bu ülkenin en

geri co¤rafyas›na ait bir problemmifl gibi aç›klan›yor. Sanki yaln›zca Güneydo-

¤u ve Do¤u Anadolu’da töre ve namus cinayetleri iflleniyor. Türkiye’nin baflka

hiçbir yerinde böyle bir suç ifllenmiyor gibi alg›lan›yor, alg›lat›l›yor. Bir fliddete

dikkat çekmeye çal›fl›l›rken fliddet baflka bir düzey ve boyutta bilim insanlar›n›n

dilleri ve eserleriyle yarat›labiliyor. Bilim insanlar›n›n da araflt›rma yaparken göz-
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lerini diktikleri, ortaya ç›karmak istedikleri gerçekler bazen baflka bir boyutta flid-

detin öznesi olabiliyor. 

Savafl ve çat›flmalarda yaflanan fliddetten çok söz etmeyece¤im, bu ülkede TTB

ve sa¤l›k çal›flanlar› her zaman savafllara ve fliddete karfl› oldular. Bu sorumlu-

luklar› do¤rultusunda hareket etme gayreti gösterdiler. 1980 sonras›nda belki

de ülkede yapra¤›n k›p›rdamad›¤› bir dönemde TTB Merkez Konseyi ve o za-

manki baflkan›m›z Nusret Fiflek idam cezas›n›n kald›r›lmas› için mücadele etti.

19 Aral›k operasyonu sürecinde... asl›nda ben bu konulara girmeyece¤im, bu

konuda zaten TTB’nin, örgütsel miras›m›z›n önemli tan›klar›ndan biri var, sözü

ona b›rakaca¤›m... 

Türkiye’de fliddetin hem ma¤duru hem sorumlusu oldu¤umuzu düflünüyorum.

Buna kendim de dahilim. Ama biraz rahatlayabiliyorsam, belki de bu mücade-

leyi yürüttü¤üm, birlikte hareket etti¤im, ortak duygular içindeki bu heyetle bir-

likte oldu¤um içindir. TTB ile birlikte oldu¤um için gerçekten mutluluk duyuyo-

rum. Teflekkür ediyorum.

MET‹N BAKKALCI:

Bir kez daha merhabalar. ‹zninizle TTB’nin fliddetin önlenmesine yönelik bugü-

ne kadar yapmaya çal›flt›klar›n› çok hofl özetleyen Ümit’in son slayt› burada dur-

mal› asl›nda. Ümit’e çok teflekkür ediyorum. TTB, tabiî ki TTB’nin bu güne de-

¤in hep beraber çal›flt›¤› sa¤l›k çal›flanlar›n›n di¤er örgütsellikleri, bu arada has-

ta yak›nlar› ile birlikte fliddetin önlenmesine yönelik etkinlikler anlam›nda bir di-

zi faaliyet yürütmüfltür. 

Do¤rudur. 2007 Mart’›nda bu toplant›y› yap›yoruz. 2007 Mart’›nda bu toplan-

t›y› organize ettikleri için ben de kendi ad›ma katk›da bulunanlara teflekkür edi-

yorum. Çünkü özel bir dönemde yap›yoruz. Mart 2007 özel bir dönem. fiu ya-

flad›¤›m›z k›sa süre ve hemen önümüzde 2007’nin gelecek günlerine bak›ld›¤›n-

da bu de¤erli faaliyetlerimizi asl›nda nas›l daha yo¤unlaflt›rabiliriz konusunda çok

daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. San›yorum, bu günkü sempozyum bu

konuda biraz sonraki forumda sizlerin de katk›lar› ile bize yol gösterecek. Bun-

dan sonras› aç›s›ndan çok de¤erli olacak. Türkiye’de sa¤l›k çal›flanlar›na yöne-

lik fliddet konusunda çok fazla çal›flma yok ama yap›lan bir tak›m çal›flmalar
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ipuçlar›n› gösteriyor. Bir hocam›z bundan yaklafl›k olarak 1 küsur sene önce

hastanesinin bahçesinde öldürülüyor. Onun yan› s›ra, az önce de an›ld› Hrant

Dink’in öldürülmesi. Lütfen düflünün, Hrant, yak›nlar›, dostlar›, bas›n, ilgili tüm

birimler, bir bak›ma tüm ülke bu cinayetin gerçeklefltirilmek istendi¤ini biliyor-

du. Bu planl› bir ölüm, hepimizin tan›kl›¤›nda. Kimilerinin tabiî ki do¤rudan için-

de yer almas›yla gerçekleflti. Bu ülkede hükümetin sözcüsü olan ve adalet da¤›-

t›m›n›n bafl›nda olan kifli Hrant ve arkadafllar›n›n bir Ermeni Konferans› düzen-

leme giriflimleri karfl›s›nda ilk konuflan kifli idi. Hükümetin sözcüsü, ülkemizin

Adalet Bakan› Sn. Cemil Çiçek’in Ermeni Konferans›’n›n May›s 2005’te düzen-

leme girifliminde bulunan Hrant ve arkadafllar› için kulland›¤› cümle “bunlar bi-

zi arkadan hançerleyenlerdir” idi. Ondan sonraki sürece bak›n, May›s 2005 ve

19 Ocak 2007 aras›na bak›n. Ad›m ad›m her mekanizma devreye girmifl. Her-

kes birbirine söylemifl. Sadece bir hafta önce 12 Ocak 2007’de Hrant yazm›fl.

“Ben gidiyorum” demifl zaten. Herkes biliyor. Herkesin tan›kl›¤›nda, 70 milyon

ülkenin böyle bir olay›n yafland›¤› bir ortamday›z arkadafllar. Onun d›fl›nda he-

men dibimizde söz ediliyor. Irak. Herkesin gözü önünde, herkese ra¤men ABD

yönetimi ve destekçileri Irak’a girdi. fiimdi bir ‹ran meselesi konufluluyor. Tür-

kiye’de Sn.Baflbakan’da dahil olmak üzere, Kerkük’e de girerim, oraya girerim

tarz› söylem ve tutumlarla durmadan kamuoyuna sesleniyorlar. Böyle haller

içerisinde yafl›yoruz. 2007’de de umuyoruz ki kötü fleyler olmayacak ama, bu

seçimin getirdi¤i ortamda da gündelik hayat›n her hücresinde hissedilen bir ba-

s›nç var. ‹flte böyle bir dönemde biz bu çal›flmay› gerçeklefltiriyoruz.

Erken ölümlerin nedenlerine bak›ld›¤›nda, tarih boyunca ilk iki nedenden bir ta-

nesi “fiiddet”. fiiddet sa¤l›k çal›flanlar› için bu kadar yak›nda bir fley. Bu sebep-

ledir ki, gecikmeli de olsa, Dünya Sa¤l›k Örgütü 1996 y›l›nda bunun bir halk

sa¤l›¤› sorunu oldu¤unu söyledi. 2002’de bunun raporunu yay›nlad›. Ama neti-

ce olarak Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün 1996’da bunu demifl hali önemli de¤il, çün-

kü tarih boyunca zaten fliddet denen fley, erken ölümlerin ilk iki nedeninden bir

tanesi idi. Biz hekim ve sa¤l›k çal›flanlar› aç›s›ndan en baflta gelen önceli¤imiz-

dir bu fliddet meselesi. 

Ben konuflmam› daha ziyade fliddetle bafl etme konusunda sa¤l›k çal›flanlar›n

yapmas› gerekenler bafll›¤›na katk› sa¤lamak amac› ile, Ümit Biçer arkadafl›m›-

z›n b›rakt›¤› yerden devam etmeye çal›flaca¤›m. 

fi‹DDET SEMPOZYUMU 71



Kategorik olarak sa¤l›k çal›flanlar› aç›s›ndan her türlü fliddeti red ediyoruz. Ne-

den? bizim mesleki faaliyetimizin anlam›, zaten do¤rudan “insan yaflam›n›n ko-

runup, gelifltirilmesi” de¤il mi? Ona yönelik bir eylemliliktir fliddet. Biz yaflam›

gelifltirmek istiyoruz, korumak istiyoruz. fiiddet bizim do¤rudan fiziksel, ruhsal,

sosyal bütünlü¤ümüze yönelik bir eylem oldu¤u için bizim aç›m›zdan hiçbir tar-

t›flma yok zaten. fiunu hissedelim. Ne ile bafl etmek istiyoruz. Çok genifl bir

spektrum. Yaklafl›k olarak y›lda 1 milyon 600 bin küsur insan do¤rudan fliddet

nedeniyle ölüyor, 1 milyon 600 bin küsur insan›n, 815 bini intihar sonucu ya-

flam›n› yitiriyor. Bireyin kendine yönelik yapt›¤›; kifliler aras›; kolektif fliddet

olarak da türlere ayr›labilecek fliddetin nedenine bakt›¤›m›zda; intihar dünyada

fliddet sonucu olan ölümlerin yar›s›n› oluflturuyor. Gençlerin içindeki fliddet so-

nucu ise y›lda 315 bin kifli yaflam›n› yitiriyor. Kad›na yönelik fliddet, çocu¤a yö-

nelik fliddet gibi bir baflka düzeydeki alt bafll›klar alt›nda da bu tart›flma geliflti-

rilebilir. 

Kolektif fliddet dedi¤imiz de sadece savafllar anlafl›lm›yor. Bunun alt›nda pek

çok bafll›k var. Bir önceki konuflmac›lardan bir arkadafl›m›z›n de¤indi¤i gibi,

Türkiye’de yak›n zamana kadar kimilerine göre “düflük yo¤unluklu savafl”, kimi-

lerine göre “çat›flma”, kimilerinin de baflka adlarla tan›mlad›¤› bu süreç yaflan-

d›, belli ölçüde de yaflanmakta. Önemli ölçüde Kürt sorunundan kaynaklanan bu

ortama yönelik bundan sonra mutlak anlamda daha fazla müdahil olmam›z ge-

reken bir durumun varl›¤›n› göz önünde bulundurmam›z gerekiyor. Pek çok ne-

deni oldu¤u için, sa¤l›k çal›flanlar› olarak bafl etmemiz konusunda da ifl o kadar

kolay de¤il, hiç kuflkusuz. 

Burada izninizle, en örgütlü fliddetlerden bir tanesi savafl konusunda k›sa hat›r-

latmalarda bulunmak isterim. Binlerce y›ll›k insanl›k tarihi savafllar tarihi. Karfl›-

laflt›¤›n›z mesele gerçekten çok zor bir mesele. Yaklafl›k olarak nerdeyse 3.5-5

milyar insan bu güne kadar olan savafllarda kaybedilmifl. Dolay›s›yla bu gün bafl-

ka bir yerden sevgili Cem’in ifade etti¤i gibi, hemen flimdi, mutlak bir çözüm

meselesi çok olanakl› de¤il. Ama ayn› zamanda çok acil olarak durumda müda-

hil olma katsay›m›z› artt›rma durumunday›z. Asl›nda insanl›k tarihinin deneyim-

lerinin de ›fl›¤›nda II.Dünya Savafl›’ndan sonra “B‹R DAHA ASLA” slogan› ile

Birleflmifl Milletler oluflturuldu. Birleflmifl Milletler’in temel slogan› “B‹R DAHA

ASLA”, bir baflka deyiflle, bu tür savafllar yaflanmas›n. Ama bak›n sadece
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II.Dünya Savafl›’ndan sonra, II.Dünya Savafl›’nda ölenler kadar, ne yaz›k ki ça-

t›flma ortamlar›nda yaflamlar›n› kaybetti. Dolay›s›yla Birleflmifl Milletler bir önce-

ki Genel Sekreteri Kofi Annan’›n da ifade etti¤i gibi “Birleflmifl Milletler diye bir

hadise ortada kalmad›.” Dolay›s›yla çok genifl bir mesele ile karfl› karfl›yay›z ta-

biî ki. Bunun arkas›nda büyük güçler var. 

Dünyada silahlanmaya 2005 y›l› itibariyle harcanan para 1.118 milyar Ameri-

kan dolar› ve onun afla¤› yukar› %40’›n› (478 milyar dolar) harcayan bir ABD.

Dünyan›n y›ll›k gayri safi has›las› 33-34 trilyon dolard›r. Dolay›s› ile bunun ner-

deyse önemli bir miktar› sadece silah üretimi ile oluyor. 

Dünya Sa¤l›k Örgütü hekimler ve sa¤l›kç›lar›n bar›fl›n korunmas› konusunda, ya

da bar›fla giden köprü konusundaki ifllevlerini hep iflaret edegelmifltir. Dünyada-

ki bar›fl hareketlerine bak›ld›¤›nda genellikle bu bar›fl hareketlerinin bafl›nda sa¤-

l›kç›lar›n ve hekimlerin olmas› çok rastlant› de¤il. Bizzat mesleki zeminimizin as-

l›nda önemli ölçüde de öne ç›kartt›¤› bir husus bu husus. Onun için Türkiye’de

ve dünyada pek çok faaliyetin içinde bizler oluyoruz. Zaman zaman farkl› farkl›

tart›flmalara yol açsa da. 

Biraz önce de and›¤›m›z gibi, sa¤l›k alan›n›n en önemli meselelerinin bafl›nda

fliddetin önlenmesi geliyor. fiiddetin önlenmesi konusunu da birincil, ikincil,

üçüncül koruma mekanizmalar› olarak ele alabiliriz. Bu çerçevede, hiç kuflkusuz

birikimimizi daha da kuvvetlendirerek bu ikincil koruma dedi¤imiz hemen o an-

da yapmam›z gerekenleri, uzun vadeli rehabilitasyon programlar› dedi¤imiz

programlar› da gelifltirmek zorunday›z. Kuflkusuz tüm bu u¤rafllar›m›zda Ümit’in

de vurgulad›¤› gibi bu çabalar›m›z› ‘salt’ t›bbilefltirmemeliyiz. Bunlarla birlikte,

fliddetin önlenmesi meselesi nedenleri ve sonuçlar› itibariyle de çok boyutlu ele

al›nmak zorundad›r. 

Tek bir hekim olarak yapacaklar›m›z çok fazla. Ola¤anüstü düzeyde, her düzey-

de. Hekim ve sa¤l›k çal›flanlar› günde yaklafl›k 1 milyon insanla karfl› karfl›ya

olan bir meslek grubu. 70 günde bir neredeyse Türkiye’nin nüfusuyla bir araya

geliyoruz. Bir an için düflünün lütfen. Forumda tart›fl›labilir belki, özel olarak bir

kampanya bafllatsak bütün hastalarla iliflkilerimizin 3 dk.s›n› fliddet ile bafl etme

konusuna ay›rsak, Türkiye sath›nda buna iliflkin bir program gelifltirsek. Günde

1 milyon insanla beraberiz. Ola¤anüstü bir zemine sahibiz. ‹nsanlarla yüz yüze
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birlikte olma konusunda pek çok mesle¤e göre böyle bir avantaj›m›z var. O hal-

de böyle bir avantaj› fliddetle bafl etme konusunda nas›l seferber ederiz dahil ol-

mak üzere, tek tek yapacaklar›m›z› gözden geçirebiliriz. 

Meslek örgütü olarak, sendikalar, hasta haklar› örgütü dahil olmak üzere örgüt-
ler olarak yapacaklar›m›z var. Bütün ülkede asl›nda birlikte oldu¤umuz için ör-
gütsüz kesimlerle de yapabileceklerimiz var. 

Gerek tek tek gerek örgütler olarak uluslar aras› düzeyde yapabileceklerimiz
var, fliddetle bafl etme konusunda. Gerek Dünya Tabipler Birli¤i, Dünya Sa¤l›k
Örgütü, gerek di¤er ulusal örgütler. Hep birlikte yapabilece¤imiz çok ifl var.
TTB 2006 Eylül-Ekim ay›nda Suriye- Lübnan ziyareti gerçeklefltirdi. Biz
Ümit’le beraber 2003 y›l›nda Filistin-‹srail programlar› yapt›k. Ya da baflka bir
dizi faaliyetler yap›yoruz. 7-9 Aral›k 2007 tarihinde ‹stanbul’da yapaca¤›m›z
Uluslararas› Ruhsal Travma Sempozyumu ana temas› fliddet olmak üzere, ka-
d›na yönelik fliddet vs. olmak üzere insan eliyle gerçeklefltirilen travmalar ola-
rak belirlendi. Uluslararas› düzeyde flu da gözüküyor ki; Türkiye’deki biz heyet-
ler olarak çok de¤erli katk›lar sunabilecek durumday›z. Bu katk›lar›m›z› daha da
art›rmam›z gerekiyor.

Az önce and›m, her bir konuya gereken mutlak anlamda özeni göstererek, her
hangi birisini tek bafl›na önceliklemeden, fliddetle iliflkin genifl faaliyet a¤›nda bir
faaliyet yürütmemiz gerekiyor. Ümit’de onu and›. Ben de flöyle h›zla gözden ge-
çirmek istiyorum. fiiddete yönelik uygun standartlarda verilerin toplanmas› son
derece önemli bir konu. Verilerin toplanmas› konusunda bizlerin bulundu¤u he-
yetler bunu yapacaklar. Verilerin toplanmas›nda gündelik mesleki faaliyetlerimi-
zin kay›t alt›na al›nmas›n› kastediyorum. Onlar›n etkin biçimde soruflturulmas›
konusunda çok daha özenli olmak durumunday›z. Bilimsel çal›flmalar›m›z› çok
daha kuvvetlendirmek zorunday›z. E¤itim meselemizi gerek mezuniyet öncesi
müfredatlara girmesi konusunda, bu konuda müfredatlar ne yaz›k ki yeterli de-
¤il, mezuniyet sonras› sürekli mesleki geliflim programlar› içerisinde ve çocukla-
ra da yönelik olmak üzere topluma yönelik e¤itim faaliyetlerimizi daha da kuv-
vetlendirmek durumunday›z. fiiddete maruz kalanlara iliflkin, sabahki oturumda
bir arkadafl›m›z›n sordu¤u sorulara at›fta olmas› aç›s›ndan da söylüyorum, çeflit-
li rehabilitasyon programlar›, ve bunlar› yapanlar aras›ndaki koordinasyonu ko-
nusunda bizlerin de önemli rolü olacak. Genel kamuoyu duyarl›l›¤›, özel olarak
bir iradenin ortaya ç›kmas› konusunda yapaca¤›m›z çok fleyler var.
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Bunlar› yaparken tabi ki yol gösterici ilkelerimiz söz konusu. Hekimlik meslek

eti¤i kurallar›na hürmet edilmek durumunda. Yine bak›m verenlerin korunma-

s› önemli bir di¤er bafll›k. Bu sadece fliddetten korunma de¤il, sekonder trav-

matizasyon ile bafl edebilmek için bak›m programlar›n› kendimizin gelifltirmesi

gerekiyor. 

‹zninizle, 2007 Türkiye’sine bir daha bakal›m ve ben konuflmam› bu 2007 Tür-

kiye’si içerisinden bitirerek foruma geçilmesine yard›mc› olmaya çal›flaca¤›m.

Çok rastlant› de¤il. Tabi ki istatistikler geçmifl dönemlerde bu kadar kay›t alt›na

al›nm›yordu o yüzden görünmüyordu gibi yorumlar yap›labilir. Bu e¤ilimler ne

kadar artm›flt›r, artmam›flt›r konusunda bilimsel düzeyde belki çok iddial› laflar

edebilecek durumda de¤iliz. Ama bir an için kiflisel gözlemlerimizin bile yeterli

olabilece¤i bir durumla karfl› karfl›yay›z. Bu fliddet meselesinin gündelik hayatta

bütün hücrelere sirayet ediyor. Her fley çok kolay olabiliyor. Ülkemizde, ne ya-

z›k ki fliddeti yeniden yeniden üreten bir atmosfer kuvvetleniyor. Onlar kürt de-

niyor, onlar terörist deniyor, onlar flu deniyor, onlar bu deniyor. Zaten fliddetin

kendisine ak›lc›laflt›rabilmesinde önemli birkaç basamak var. Bunlardan bir ta-

nesi ‘ay›rma’. ‘Ben’ ve ‘öteki’ dedi¤iniz zaman fliddete önemli bir katk› sunul-

mufl oluyor. Bu konuda, sabah ki oturumda Cem arkadafl›m›z çok güzel paylafl-

t› görüfllerini. Öteki demeniz gerekiyor, ötekini de¤ersiz göstermeniz gerekiyor.

Öteki ve de¤ersiz oldu¤u ölçüde onun yok edilmesinin önü aç›l›yor. Ahlaki d›fl-

lama dedi¤imiz fleyi gerçeklefltirmeniz gerekiyor ki o cinayeti iflleyen 18 yafl›n-

daki çocuk da olmak üzere bu insanl›k d›fl› cinayetler ifllenebilsin. Rakel Dink’in

o ola¤anüstü güzel deyifliyle. “Bunlar katil do¤mad›” dedi. Bir arkadafl›m›z az

önce sordu, insano¤lu böyle bütünüyle fliddete yatk›n ve e¤ilimli do¤muyor ta-

biî ki. Ama onu 18 yafl›nda bu hale getirecek bu karanl›¤›, bu atmosferi asl›nda

da¤›tacak neler yap›lmas› gerekeni bir kez daha kendimize sormam›z gerekiyor.

‹flte bu 2007’sinde bu ›rkç›l›¤›n bu ayr›mc›l›¤›n, bu fliddete yatk›nl›k meselesini

s›radan ele almamam›z her halde gerekiyor. Düne göre daha fazla çaba göster-

memiz gerekiyor. So¤ukkanl›l›¤›m›z› yitirmeyelim. Bu insanl›k tarihinin bir soru-

nudur sabr›n› tafl›yal›m. Ama bu sab›r içeresinde flu geldi¤imiz noktada belki da-

ha dün birbirlerine bakan, dost olan insanlar›n bile birbirlerine karfl› o fliddet e¤i-

limlerini aç›¤a ç›karabilecekleri ortam› hissedelim. Geçen Nisan ay›nda Diyarba-

k›r’da bir cenaze töreni sonras›nda hiç bir flekilde kabul edilmeyecek bir tak›m
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olaylar oldu. Ama flu önemli; 2006 Mart’›ndan önce güvenlik görevlileri ve Di-

yarbak›r’da do¤up büyümüfl insanlar ayn› apartmanda oturmaya bafllam›fllard›.

Olaylar bafllar bafllamaz güvenlik görevlileri o apartman› derhal boflalt›p, emni-

yetin güvenlikli yerlerine gitmeye bafllad›lar. Birden komflular› taraf›ndan öldü-

rülebilecekleri duygusuna kap›ld›lar. Ayn› zamanlarda biliyorum ki Konya’da ki-

mi Kürt ö¤renciler özel olarak do¤rudan yönelmifl bir tehdit yok iken, kay›tlar›-

n› alarak baflka illeler gitmeye bafllad›lar. 2007 Türkiye’sinde biz böyle bir or-

tamda giriyoruz. Geçmiflten farkl› bir süreç yafl›yoruz.  Kimi yazarlar bunu sos-

yolojik k›r›lma riski oldu¤u vb. fleklinde tan›ml›yor. Ama sonuç olarak bu flidde-

tin geldi¤i noktada bunu hissetmek önemli. Bunun tabi pek çok nedeni var. Or-

tak vicdan, ortak ak›l, ortak adalet duygusundaki afl›nmalar bu zeminin geliflme-

sinde son derece önemli unsurlar. Özellikle mevcut hükümet taraf›ndan ›srarla

uygulanmak istenen sa¤l›kta dönüflüm program›n›n da tüm bu olumsuz geliflme-

lerdeki do¤rudan ilgisini vurgulamak gerekir. AKP Hükümetinin ›srarla uygula-

maya çal›flt›¤›, ama sizler sayesinde sonuç olarak bunu uygulatmayaca¤›m›z› ke-

sinlikle inand›¤›m program›nda mutlak anlamda çok etkisi var. Neden? Sa¤l›¤›

hak olmaktan ç›kartmak diye nitelendirdi¤imiz, sa¤l›¤› gücü olan›ndakilerin ula-

flabilece¤i diye nitelendirdi¤imiz mesele toplum olma vasf›n›n en temel özellik-

lerini tahrip ediyor. Gücü olan›n ayakta kalabilece¤i bir felsefenin, yaklafl›m›n

sa¤l›kta tezahürüdür, sa¤l›kta dönüflüm program› denen fley. Gücü olan ayakta

kal›r. O zaman gücü olan bir fleye basacak. fiiddetin ortaya ç›kmas›nda engel-

lenme duygusunun önemine de¤indi Cem arkadafl›m›z. Engellendi¤ini hisseden,

bu engellenmeyi aflmak için öfkesini bir yere seferber edecek. Dolay›s›yla e¤i-

timde de böyle. Ben çocuklu¤umu hat›rl›yorum arkadafllar, bu denli vahflilik yok-

tu e¤itimde. Bu sadece s›nav sisteminde de¤il. Toplum olman›n en temel özel-

liklerinden biri ortak adalet duygusu, ortak hukuk bunlarla beraber geliyor. Bu

konudaki zay›flama fliddetin dolafl›m katsay›s›n› son derece art›r›yor. Bu bak›m-

dan biraz önce soru sorup, katk›da bulunan arkadafl›n da ifade etti¤i gibi, bizim

sa¤l›k alan›ndaki bu dönüflüm program›na karfl› yapt›klar›m›zla, ayn› zamanda

fliddetin önlenmesine yönelik de katk› sunuyoruz. 

Sonuç olarak herkesin heryerde söyledi¤i gibi, bu fliddetin ve ayr›mc›l›¤›n son

buldu¤u, bu kimlik hiyerarflisinin olmad›¤› ve toplumsal bar›fl›n tesis edildi¤i ve

hiç kuflkusuz her düzeyde sa¤l›k baflta olmak üzere eflitsizliklerin ortadan kald›-
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r›ld›¤›, sosyal adaletin esas al›nd›¤› bir ortam u¤rafl› da, fliddetin önlenmesinde

bizim gündelik mesleki faaliyetlerimizde buna yönelik yapt›¤›m›z konular kadar

son derece önemlidir. Tabiî ki bu herkesin çeflitli cümlelerle ifade etti¤i ütopya

olarak addedilebilir. Sonuç olarak ütopya ile bu ütopyalar›n bu arkas›ndan kofl-

ma, bu do¤rultuda telafl gösterme fliddetle bafl etme konusunda mesafe ald›ra-

bilecek bir fley.

Forum bölümde bütün bunlar› gerek mesleki faaliyetlerimiz düzeyinde, gerekse

bu ülkede yaflayan insanlar olarak “insanca yaflanabilecek bir ülke”ye yönelik

yapabileceklerimizi, programlar›m›z› biraz daha tart›flma imkan›m›z olacak. Be-

nim de dile¤im hiç kuflkusuz o forumun sonunda önümüzdeki döneme iliflkin bu

çal›flmalar› kuvvetlendirecek bir program elde edebiliriz. 

Teflekkür ederim. 

Dr.Necdet ‹pekyüz:

Konuflmac›lara teflekkür ediyoruz. Soru ya da katk› varsa onlar› alal›m.

Soru: Merhabalar. Benimki bir soru de¤il ama az evvel sigara içmek için d›fla-

r› ç›kt›¤›mda bir fleyi sizinle paylaflmak istiyorum. Bu gün burada sa¤l›k çal›flan-

lar› ve fliddet konusu tart›fl›l›yor. Hemen d›flar›da hasta yak›nlar› ile güvenlik gö-

revlileri birbirine girmifl, ba¤r›flmalar, ça¤r›flmalar buna tan›k oldum. Ciddi bir

sorun olarak kendini gösterdi¤i için burada da  ne yap›lmas› gerekir gibi bir so-

ru önemli olabilir .

Soru: Öncelikle iki sunum da çok bilgilendirici ve kapsaml›yd›, çok teflekkür

ederim. Benim birkaç sorum Sn.Biçer’e olacak.  Birincisi; fliddetli bir toplum-

dan söz etti. Bir tak›m sorunlar do¤urdu¤unu düflünüyorum kuramsal olarak,

bunlar› da forumda zaten bahsedece¤iz. fiiddetsiz toplum, devletsiz toplum ol-

may› gerektiriyor her halde. Neden? fiiddeti cezaland›rmadan bahsediyoruz. O

da bir fliddet biçimi. E¤er devletten böyle bir yap›dan vazgeçmek  ya da vazgeç-

memek gibi hedefimiz varsa fliddete bak›fl›m›zda buna göre de¤iflecektir. Ben

vazgeçmeyenlerdenim, baflka bir devlet mümkün diye düflünenlerdenim. Onun
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için flöyle devam edece¤im. Hammurabi yasalar›ndan beri, hatta daha geriye

do¤ru gidersek Sümerlerden beri devlet dedi¤imiz hukuk denilen kavram› tan›m-

layan fley flu: fiiddet tekeli. Dolay›s›yla burada iki kifli kavga ediyorsa bu sorun

iki kifli taraf›ndan çözülmez. Devlete at›l›r. Geçmiflten günümüze hepsinde ayn›

fliddeti görüyoruz siz bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz Adli T›pç› olarak, fliddet-

siz toplum, adli t›ps›z bir toplumumu getirir?

CEVAP: Dr. ÜM‹T B‹ÇER:

fiiddetsiz bir toplum mümkün mü? Bu sorudan bafllad›¤›mda, bu soruyu cevap-

lamak için kafa yorarken, öncelikle çok kapsaml› felsefe ve ekonomi politika

okumad›¤›m› söylemeliyim. Ama o zamandan bu yana hep bir hayalim var, in-

sanl›¤›n ortak devletsiz bir toplumu. ‹nsanlar aras›nda fliddetin, Sümerlerin ön-

cesinde, belki de insanl›¤›n ilk evrelerinden itibaren bafllad›¤›n› düflünmekle bir-

likte, fliddetsiz bir toplumun gelecekte mümkün olabilece¤ini düflündü¤üm için,

bunu belki kendi mesle¤imin, kendi varl›k nedenimin ortadan kalkmas›na ra¤-

men istiyor, hayal ediyorum. Belki, sabahki sunumlarla birlikte de de¤erlendir-

di¤imiz zaman, bu hayat›n sürdürülmesi, farkl› bir motivasyon yolu diye de de-

¤erlendirebilir, nitelendirebilirsiniz. Ben bu yolda yürümeyi önemsiyorum.

Hz.Süleyman’a o a¤z›nda tek damla suyu tafl›yan kar›ncan›n gayretini önemsi-

yorum. Benim için önemli olan, fliddetin kalkmas› için bir  nebze katk› vermek. 

Di¤er konuya gelince hani bu bir metafor vs.mi noktas›na, evet ben böyle bir

metaforla kendimi rahat hissediyorum… 

Polisiye diziler? Bunlar hakk›nda ne düflünüyorum… Ahmet Ümit’in baz› kitap-

lar›ndan çok keyif ald›¤›m› söyleyebilirim. Özellikle de bir Adli T›pç› olarak da

polisiye yaz›lar›n› seviyorum. Bunlar olmayacak m› noktas›nda, evet belki bun-

lara ihtiyaç duyulmad›¤›, belki bunlar›n yaln›zca edebi bir renk olarak kald›¤› bir

dünya hayalinin daha uygun oldu¤u malumdur…

Soru: fiöyle bir ciddi s›k›nt› yaflan›yor asl›nda. fiiddetle iliflkili, fliddeti bence ön-

celikle do¤ru kategorize etmek ve do¤ru tart›flmak zorunday›z. fiiddetin bu an-

lamda en önemli somutlar›ndan bir tanesi siyasal fliddet. Siyasal fliddet k›sm›na

da Metin Bakkalc› bence güzel bir flekilde de¤indi. Bunun d›fl›nda bir toplumsal
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fliddet var. Töre cinayetleri ya da iflsizlik, yoksulluk. Tabi bunlar ayn› zamanda

birbirleriyle de iç içe. Birbirleriyle etkileflen, birlikte flekillenen fleyler. Gündelik

yaflam içerisinde üretilen fliddet var. Genel olarak da gündelik yaflam içerisinde-

ki fliddete bak›ld›¤›nda flöyle bir s›k›nt› ile karfl›lafl›yoruz. Yaflan›lan her fleyin flid-

det olarak tan›mlanmas› da fliddetin meflrulaflt›r›lmas›na bizzat katk› sa¤layan en

önemli ve en tehlikeli boyutu bence. Yani, kap› önünde, hastanenin kap›s›

önünde, hasta ile bekçi aras›nda yaflanan tart›flma fliddet midir? Yoksa bir çat›fl-

ma m›d›r? Onlar› bence iyi ay›rt edebilmek gerekiyor. fiiddetsiz bir toplum so-

rusuna yan›t verirken de bunu aramak gerekiyor. Yaflam içerisinde her zaman

tart›flma ve çat›flmalar olacakt›r. Ama çat›flmalar›n fliddet ile bitmesi farkl› bir

fleydir. Çat›flma ve fliddet birbirinden ay›rt edilmek zorundad›r. Gündelik yaflam

içerisinde herkes iliflkilerinde bir çat›flma yaflar. Ama fliddet çat›flmay› yöntem

olarak kullan›lan yöntemlerden biridir ve en yayg›n en k›sa yol olarak ö¤rendi-

¤imiz ve bildi¤imiz bu yüzden de en k›sa kolay yol olarak bildi¤imiz için sürekli

uygulad›¤›m›z bir fley haline geldi¤i için çat›flma ve fliddet bu kadar özdeflleflmifl

birbirinden ayr›flamaz iki fley haline gelmifl bir fley. O yüzden bu kavramlar› da

do¤ru tan›mlamak gerekiyor. Yani fliddetsiz bir toplum olabilirminin yan›t› da

buradan geçiyor diye düflünüyorum asl›nda. Teflekkür ederim.

Dr. Necdet ‹pekyüz:

fiimdi bak›yorum, bütün arkadafllar›m›z çok birikimli. Herkes bir analist olacak

kadar birikime sahip. O nedenle dilerseniz. 15 dakika her tür ihtiyaç için mola

verelim. Daha sonra forumumuzla gelece¤e ›fl›k tutacak bir perspektifi hep be-

raber olufltural›m. 

FORUM

Dr. Necdet ‹pekyüz:

Merhabalar. Öncelikle bu saate kadar bekledi¤iniz için ve kat›l›m›n›z devam et-

ti¤i için teflekkür etmek istiyorum. Bizler bu günkü tart›flmalar çerçevesinde ne

tür katk›lar sunabiliriz ve en önemlisi de bundan sonra nas›l bir süreç, nas›l bir

yöntem izlemeliyiz. Bir yol haritas› ç›karmam›zda yarar var. Hem Türkiye’deki

geliflen fliddet ile ilgili, hem de sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik yap›lan fliddet olay›
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için. ‹onna hoca baflta olmak üzere tüm konuflmac›lara teflekkür ediyoruz. fiid-

detin felsefesini, medya, sa¤l›k ve ruhsal aç›dan bize yans›mas›n› inceledik. Ta-

bi fliddeti ele al›rken Türkiye gibi sorunlu bir ülkede ve 2007 y›l› içerisinde art›k

fliddetin kan›ksand›¤›na da tan›k olmaktay›z. Dü¤ünlerden, okuldan, aileden,

cinsiyete, farkl›l›klara, ötekine yap›lan her fley fliddeti art›k kan›ksam›fl duruma

getirdi. Günlük dilimizde veya gazete manfletlerinde bile fliddet do¤al bir flekilde

kabul görmeye bafllad›. Bu da ürkütücü. TTB olarak bu konuya Genel Kurulu-

muzda da çok dikkat çekilmiflti. Özellikle Güney Do¤udan gelen delegeler, Tür-

kiye’de yaflanan linç giriflimleri ve yükselen milliyetçili¤in fliddet kültürünü tetik-

ledi¤i  konusunda bize bir görev vermiflti. Peflinden yaflad›¤›m›z GYK’larda da

bu konu özellikle öne ç›kt›. Asl›nda TTB’nin öteden beri fliddet konusunda bir

k›s›m çal›flmalar› var. Ama ülkemizin geldi¤i sürece bakt›¤›m›zda bu ifle art›k bel-

li bir bafll›k ç›kar›lmas› ve özel bir çaba harcamak gerekiyor. Sa¤l›k çal›flanlar›

olarak bakt›¤›m›zda da, sa¤l›¤›n tan›m›ndan yola ç›karsak fliddete karfl› durmak

asli görevimizdir; ayr›ca görevimizi yerine getirirken karfl›laflt›¤›m›z hakaretler,

fiziksel sald›r›lar da bize fliddetle mücadeleyi bir görev  olarak vermektedir. Ama

en önemli görevlerimizden birisi de fludur ki; bizler insanlar›n daha uzun yafla-

mas› için, daha az ac› çekmesi için çal›flan bir meslek gurubuyuz. En çok öldü-

ren, en çok sakat b›rakan, en çok ma¤duriyete neden olan ve yayg›nlaflan  so-

runlar› halk sa¤l›¤› sorunu olarak görüyoruz. Ülkemizde fliddet art›k bir halk sa¤-

l›¤› sorunu olarak ele al›nmal›d›r. fiiddet, televizyonlar› izledi¤imizde, medyay›

takip etti¤imizde günlük yaflam›m›zda, bindi¤imiz minibüsten, otobüsten, okul

döneminden, spor ve sokakta yaflananlara kadar günlük yaflamda herkesin kar-

fl›laflabilece¤i bir sürece dönüfltü. En önemlisi de bu ifl sanki do¤al ve kan›ksan›r

bir tarz›n geliflmesi fleklinde oldu ki, bu daha da tehlikelidir. Sabah da dile geti-

rildi, iktidarlar›n daha çok seçim dönemlerinde veya iktidar olma gerekçelerin-

den bir tanesi de “huzur, güveni sa¤lama” d›r. Ama ülkemizde huzur ve güven

kan›mca flöyle yans›yor: fiiddetin varl›¤› bir k›s›m insan›n iktidar›n› daha da güç-

lendirmesine, iktidara haz›rl›k olarak bir ad›m fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. fiid-

detin, dünyadaki co¤rafik da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, kuzeyi, güneyi, do¤u, bat›

aras›nda bir eflitsizli¤i söz konusudur. Orta Do¤u’da yaflanan fliddet ile Kuzey’de

yaflanan fliddet aras›nda çok büyük fark vard›r. Ülke içindeki co¤rafi da¤›l›m›na

bakt›¤›m›zda yine bir farkl›l›k dikkati çekiyor. “Türkiye’deki fliddetin yo¤unlu¤u

denilince nereler akla geliyor?” diye sordu¤umuzda, bu farkl›l›¤› yine hissedebi-
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liriz. Ülke içinde hatta ayn› kent içinde; ‹stanbul’daki Kad›köy ile ‹kitelli aras›n-

daki bir fark da gözümüzde canlanabilir. fiiddetin böyle bir da¤›l›m› da söz ko-

nusudur. Ama bunun nedenlerini düflünmek laz›m. Çünkü sonuçta insanlar›n

yaflam› sürecinde bir olgu olarak ortaya ç›k›yor. Bunun ortaya ç›kmas›ndan kim

yarar görüyor? ‹ktidarlar kendilerini nas›l daha fazla sürdürebiliyor? Ne yapabi-

liriz, sorusuna gelmemiz laz›m. Geliflmifl ça¤dafl insan›n, fliddetin önlenebilir ol-

du¤unu, do¤al olmad›¤›n› ve kendisinin sorumluluk hissetmesi gerekti¤i, sabah

da dile getirildi. Anne karn›nda bafllay›p okul öncesi, aile ve e¤itim sürecinde so-

rumluluklar› söz konusu. Bizim sa¤l›k çal›flanlar›n›n, kendimizin de yaflad›¤› sü-

reçte fliddet nedeniyle ma¤duriyetlerimiz var. Türkiye’deki birçok meslek gru-

bunda da var. Daha ziyade sistemden kaynaklanan eksikliklerden dolay› hedef

konumuna gelmekteyiz. ‹nsanlar daha çok Türkiye’deki bürokrasi a¤›r oldu¤u

için yetkililere ulaflmakta zorluk çekiyor. Ama sa¤l›k çal›flanlar›na ulaflmakta da-

ha rahat bir süreç var. O do¤al süreçte tepkisini do¤al olarak dile getirebiliyor.

Baflbakan ve iktidardaki yetkililer, özellikle sa¤l›ktaki olumsuzluklarla ilgili konufl-

malar›nda hekim ve sa¤l›k çal›flanlar›n› hedef göstermektedir. fiiddeti önleme

konusunda en önemli ad›m politik tercihtir. Yani iktidarlar›n, partilerin anlay›fl-

lar›, fliddete iliflkin politik tercihleri çok önemlidir. Ülkelerde hükümetlere, yerel

yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, fliddeti önlemek konusunda bir çok görev

düflmektedir. Ama bizim izlenimlerimiz kendini sivil toplum örgütleri olarak ta-

n›tan baz› oluflumlar da silahla yemin eden bir anlay›fl›n hakim olmas› fliddetin

boyutunu, yayg›nl›¤›n› göstermektedir. Oysa daha çok insana de¤er veren bir

anlay›fl tercih edilmelidir. Dikkatimi çeken bir husus da; gündelik yaflam›m›zda

da fliddeti art›k farkl›laflt›r›yoruz. Okuldaki fliddet, aile içi fliddet, kad›na yönelik

fliddet gibi. Fark›nda olmadan kendi aram›zda bile fliddette çeflitli bafll›klarla bir

s›n›flamaya girifliyoruz. Bir fley s›n›flanmaya baflland›¤›nda bunun kan›ksand›¤›

ve dolay›s›yla bunun yayg›nl›¤› da ortaya ç›kmaktad›r. Ve hepimize bir görev

düflmektedir. Giderek Türkiye’de ve benzer ülkelerde fliddet bir araç olabiliyor.

fiiddetin yayg›nl›¤›n›n ortaya ç›kt›¤› dönemde de bizim Türkiye’de yaflad›¤›m›z

süreçte; fliddetin egemen oldu¤u toplumsal boyutta özgürlükler k›s›tlan›yor ve

milliyetçilik yükseliyor. fiiddet art› milliyetçilik ya da milliyetçilik art› fliddet dedi-

¤imizde gerçekten halk sa¤l›¤› sorunu olarak karfl›m›za ç›kmakta. Hukuk tümüy-

le k›s›tlanmakta, keyfiyet ortaya ç›kmakta, giderek fliddete karfl› bir fliddet süre-

ci gelifltirilmektedir. Güçlü olan öbürünü ezer geçer.  Dünyadaki en büyük flid-
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det olaylar›n›n nedenlerine bakt›¤›m›zda; farkl›l›klar›, ötekileri görmemek, yok

saymak gelene¤inin yerleflti¤ini görmekteyiz. Asl›nda farkl›l›klar› zenginlik ola-

rak görmek gerekirken onlar› görmemek, inkar etmek fliddeti art›rmaktad›r. Bu

da bizim ülkemizde çok rastlad›¤›m›z bir süreç. Biz Diyarbak›r’da daha önce de

benzer bir toplant› yapm›flt›k. ‹stanbul’da da yapm›flt›k. Türkiye’de fliddete top-

lumsal bak›fl aç›s› de¤iflti. Bu toplum fliddet denince en çok ateflli silahlar› konu-

fluyor. Mesela hiç kimse may›nlardan söz etmiyor. May›nlarda bir fliddet arac›

ve her gün birkaç çocuk, birkaç yetiflkin yaflam›n› yitirmekte yada sakat kalmak-

ta. Di¤eri fliddeti sadece kaba dayak veya ma¤dur etmek arac› olarak konuflulu-

yor. Oysa fliddetin ruhsal boyutu, psikolojik fliddet, dolayl› olarak uygulanan flid-

det süreçleri de var. Biz sa¤l›k çal›flanlar› aç›s›ndan önemli olan konu: fiiddetin

egemen ve yayg›n oldu¤u yerlerde, ekonomi zay›flar, dezavantajl› gruplar›n

aleyhine olur. Eflitsizlikler daha da artar. Öteki ve farkl› olan› inkar etme, yok

etme daha da artar. Sa¤l›k aç›s›ndan kötü beslenme koflullar› ortaya ç›kar. Eko-

nomi daha çok silaha ve güvenli¤e ayr›ld›¤› için, sa¤l›¤a, sosyal refaha ayr›lmaz.

Böyle bir süreç yaflan›r ve giderek di¤er hastal›klar da artar. Güneydo¤u’da bü-

tün bunlar yafland›. fiiddetin egemen oldu¤u dönemde Tifo, dizanteri ve s›tma

tüm Türkiye’de görülen vakalar›n %70-80’i güneydo¤uda görüldü. Bir de kötü

çevre. Yani bu dünyadaki küresel ›s›nmada bununla iliflkili olarak ele al›na bili-

nir. Bizleri bile etkileyen bir süreç söz konusu. O da flu: Ruhsal durumumuz. He-

pimizin bir gerginli¤i, bir öfkesi olabiliyor, kimi zaman fark›nda olmadan flidde-

te baflvurmay› ihtiyaç hisseden bir tarza dönüflen bir yap›m›z oluflabiliyor. Bu-

nun toplumda yayg›n olarak uyguland›¤›n› düflündü¤ümüzde, daha kötü bir tab-

loyla karfl›lafl›yoruz. Bunun d›fl›nda fliddetin yayg›n oldu¤u toplumlarda fliddete

tan›k olanlar›n durumu da kötü. Örne¤in; köyü yanm›fl, insanlar dayak yiyor ve

küçük bir çocuk da buna tan›k oluyor. O çocu¤un büyüdü¤ü evreyi düflünmeli-

yiz. Ya da bir dü¤ünde yan›nda s›k›lan silahla bir yak›n›n› kaybetmesi. Ya da bir

futbol maç›nda pald›r küldür dayak yemesi. Bu kiflinin gelecek yaflam›n› etkile-

mekte. Bir de fark›nda olmadan flöyle bir süreç var. Onu da paylaflmakta yarar

var. Özellikle Güneydo¤u’da fliddetin yayg›n oldu¤u dönemde kamu görevi ne-

deniyle orada çal›flanlar, o dönemin meydana getirdi¤i ruhsal etki ile normal bir

göreve geldi¤inde fliddetin etkisiyle daha farkl› davranabiliyor. Öyle bir olay var.

Türkiye gibi ülkelerde fliddete ma¤dur olanlar, fliddete tan›k olanlara yönelik  ka-

muda bir sa¤l›k merkezi yok veya da bir merkez yok. Hem hukuksal hem sa¤-
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l›k aç›s›ndan bir merkeze ihtiyaç var. Türkiye’de olmayan bir fley var. Dolayl›

fliddet konusunda bu gün çocuk oyuncak sektöründe en fazla sat›lan oyuncak-

lar fliddetle ilgili. ‹nsanlar çocuklara oyuncak olarak; silah, tank vb. oyuncak al›-

yor. Fark›nda olmadan o çocuk zaten o fliddet araçlar›yla büyüyor. Günlük ya-

flam›m›zda kulland›¤›m›z dil çok önemli. Hem sa¤l›k çal›flanlar› olarak hem de

insani iliflkilerde. fark›nda olmadan dilimiz de fliddete davetiye ç›kartabilir, flidde-

tin uygulamas›na kolayl›k sa¤layabilir. Bu gün ö¤rendi¤imiz bir fley vard›, fliddet

önlenebilir, fliddet azalt›labilir ve mücadelede hepimize görev düflüyor. Bizim ül-

kemizdeki en büyük korkumuz fliddet art›fl›, milliyetçili¤in art›fl›, fliddetin yayg›n-

l›¤›, biz bu konuda ne yapabiliriz, bugünkü bilgiler ›fl›¤›nda nas›l bir yöntem izle-

yebiliriz. Sözler sizin. Bir panel düzeyinde çok uzun fleyler olarak de¤il, somut

olarak ne yapabiliriz. Bu gün konuflulmayan konularada de¤inip nas›l bir yol ha-

ritas› ç›kabiliriz. Hem TTB hem de fliddetin önlenmesi için Sn. Metin Bakkal-

c›’n›n söyledi¤i gibi, bir ö¤retmenin de bir görevi var, bir imam›n da görevi var,

bir anne baban›n da görevi var. Hepimizin ihtiyac› var. Nas›l bir yöntem izleye-

biliriz. Kendimize görev ç›kartal›m. Baflka kurumlara da davetiye ç›kartal›m:

“Nas›l bir yol izleyelim?” diye.

GÖRÜfi:

Sivil toplum örgütlenmeleri üzerine çeflitli çal›flmalar›m var ve yine büyük bir ör-

gütlenme gerçeklefltirmek üzereyiz. ‹stanbul’da sizin de deste¤inizi isteyece¤iz

zaten. Onun için siz nas›l bak›yorsunuz? Daha kalabal›k bekliyordum aç›kças›

buray›. Belki bu aralar fliddet sözcü¤ü çok kullan›ld›. Baz› insanlar yine mi flid-

det konufluluyor diyor. Bu tür fleyler duyuyorum etraf›mda. Öyle de¤il, öyle dü-

flünülmemesi de gerekiyor. Bunlar› konuflmamam›z için bir fleyler yapmam›z ge-

rekiyor. Bunlar›  ne zaman ki konuflmayacak hale geliriz, demek ki sorunlar çö-

zülmeye bafllam›fl demektir. Burada tüm konuflmac›lar ‹onna’da dahil hepsi ger-

çekten çok güzel sorunlara de¤indiler. En son tabiî ki somut bir hareket nere-

den ç›kacak gibi bekliyorum ben ve Metin Bey ‘de güzel bir örneklem bulmufl.

Günde 1 milyon kifliyle hekimler yüz yüze geliyor. Bu çok önemli bir rakam.

fiiddetle bafl etme konusunda küçücük bir broflür veya çok fazla hasta var, baya

bir s›k›nt› yafl›yorsunuz herkes bunun fark›nda. Ama bir iki ya da üç dakika bu

konuya ay›r›p önceden bunun e¤itimini alarak tabiî ki yani organize bir flekilde
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bu konuda hastay› bilinçlendirebilirsiniz belki. Bu gerçekten müthifl bir avantaj

çok fazla kifliye ulaflmak mümkün. Tabi siz Tabipler Birli¤i olarak daha çok he-

kime yönelik, hastane ortam›nda olan fliddete ço¤unlukla de¤indiniz. Her za-

man bahsetti¤i gibi fliddete maruz kalanlara yönelik programlarda yap›ld›¤› söy-

leniyor, yani sizin taraf›n›zdan böyle bir fley haz›rlan›yor mu? fiiddet gören kifli

ilk önce kolluk görevlileri taraf›ndan daha sonra da hekim taraf›ndan karfl›lan›r

ve orda hekime, tabiî ki polise çok fazla görev düflüyor. Birleflmifl Milletler Po-

lis Fonu polisle asker üzerinde bir e¤itim fonu bafllatt›. Gayet güzel gidiyor. Bu-

rada hekimlerin de bu konuda, siz tabiî ki psikiyatristler çok çok iyi biliyorsunuz

nas›l davranmam›z gerekti¤ini ama gelece¤e yönelik hatta anne karn›nda bafl-

layarak, flu anda ki duruma karfl› acil çözüm olarak, ileriye dönük böyle bir e¤i-

tim program› hedefiniz var m›? Ama Metin beyin verdi¤i örnek çok güzel. Böy-

le bafllatt›¤›m›z  gibi büyük bir harekette Tabipler Birli¤i de yer alabilirse, çok

genifl bir flekilde bunu, tek damla bile olsa bir kifli bile etkili. fiiddetin ortadan ta-

mamen kalkmas› ütopik bir fley, bunu hepimiz biliyoruz. ‹nsan egosunun, insa-

n›n hayvandan negatif yönde bir farkl›l›¤›n› gösteriyor.O imkans›z gibi gözükü-

yor. Onu azaltmak bilinçli insan haline getirmek, hekime burada çok fazla ifl dü-

flüyor. Neler planl›yorsunuz? Ben sivil toplum örgütlenmeleri yap›yorum, ku-

rumsal de¤ilim, tamamen sanal›m ve Türkiye’de ilk defa yap›lan bir fley. Hatta

yurt d›fl›nda da araflt›rma konusu olmaya bafllad›. Çünkü çok h›zl› örgütleniyo-

ruz. ‹nternet ortam›nda örgütleniyoruz. Ama ciddi kurum ve kurulufllarla ortak

hareketler yap›yoruz. Eylemler bitti¤inde bir sonuç bildirgesi veya yasalara yö-

nelik, parlamenterlere yönelik bir fleyler elde edebiliyorsak, çok güzel oluyor.

Geri dönüfllerini de yafl›yoruz aç›kças›. Burada çok büyük kurulufllarla çal›fl›yo-

ruz. Birleflmifl Milletler de bunun içinde.

Dr.Necdet ‹pekyüz:

Teflekkür ediyoruz, bizim zaten bu çal›flmay› yapmam›z ile TTB’nin buna verdi-

¤i önem anlafl›lmal›d›r. TTB bu çal›flmay› yapt›¤›nda sadece hekimlere yönelik

olarak de¤il, özellikle sa¤l›k çal›flanlar› a¤›rl›kl› olmak üzere, bütün sivil toplum

örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine ça¤r›da bulundu. TTB’nin ne yapt›¤›

konusunda aradan sonra sizinle görüflelim, uzun uzun anlat›r›z. Say›n Bakkalc›

dedi¤iniz uzun y›llar TTB yönetimindeydi. O mirastan devam ediyoruz, bir fark-
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l›l›k yok. Zaten bizim amac›m›z bundan sonra ne yapabiliriz. Sizin bu çal›flma-

n›z bizler için anlaml›. Arada bunu detayland›r›rsan›z, mutlaka biz katk› sunar›z.

CEVAP: Necdet’in söyledi¤i gibi fliddetten ar›nd›rarak bafllayabiliriz. ‹kincisi;

engel olabiliriz. Arada Süreyya ile konufltuk. Ben emekli oldum ama, sa¤l›k tefl-

kilat›n›n de¤iflik bölümlerinde çal›flt›m. Hasta, hasta yak›nlar›n›n yapt›¤› fliddetin

çok daha fazlas›n› kurum içinde birbirimize uyguluyoruz. Hepimiz her hangi bir

flekilde çok tan›k oldu¤umuzu biliyorum. Reçeteye ya da tabelaya bir fley yazar-

ken bile bu fliddetin unsurlar›n› görebiliriz. Yasalar var, yönetmelikler var. Gü-

cümüzü onlardan al›yoruz bulundu¤umuz noktalardan. ‹nan›lmaz fliddet unsur-

lar› içeriyor yasalar, yönetmelikler. Ama gerçekten, sa¤l›kta dönüflüm reformu-

nun yasalar› bu noktadaki s›k›nt› yaflad›¤›m›z önünde, gündemimizin de önün-

de. Ama o noktaya varman›n ötesinde gerisinde önce bunlar var. Dördüncü

aflamas› haklar› savunmak. Hakk› savunma bilinci gerçekten çok önemli. fiiddet

ile ilgili maruz kald›¤›m›z fleylerin hakikatten hakk›n› savunmak laz›m. Yani sar›

kart. Dava açmayal›m, baflka bir fley yapmayal›m ama fliddetin bir unsurunu

gördü¤ümüz zaman yan›m›zda sar› kart› tafl›yal›m. ….. Burada gerçekten hak

arama sürecinde bir zorluk var. ‹nsan o süreçte de bir tak›m zorluklara, fliddet-

lere hatta hak ihlallerine maruz kal›yor. Orada da bir dayan›flma göstermek çok

önemli. Bunu biraz kendime do¤ru dönüyorum. Sa¤l›k hizmeti aç›s›ndan bak›-

yorum. Hizmet al›p verirken yaflad›¤›m›z, neden oldu¤umuz, ya da tan›k oldu-

¤umuz hak ihlalleri konusunda baflvuru mekanizmalar›n› özendirmek, kulland›r-

ma yolunda yapabiliriz. Son bafll›k ya da soruya cevab›m. Gerçekten maruz ka-

lanlar çok fazla say›da bu ülkede. O insanlar›n bir flekilde o ma¤duriyetlerinin

sonuçlar›ndan kurtulmas› bu fliddetin yo¤unlaflmas›n›n önünde önemli ad›mlar-

dan bir tanesi olacak. Yani onu engellemenin yönünde. Öyle yerleri açmak la-

z›m. Hastanelerde sa¤l›k kurumlar›nda, multi disipliner fliddete maruz kalan in-

sanlara yönelik hizmet veren birimler olmal›. Estetik deste¤i olmal›, dermatolo-

jik deste¤i olmal›, psiflik deste¤i olmal› vs. vs. Bu çok önemli. Bir ilde iki tane

büyük hastane varsa bir tanesinde bunu oluflturmak mümkün. Yap›lmas› da ge-

rekli. Bunlar›n tabi toplumsal ba¤lamlar›ndaki karfl›l›klar›n› s›ralamak mümkün.

Söyleyeceklerim bu kadar. Teflekkür ederim.
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Soru: Bir fley dikkatimi çekiyor da. Onu belirtmek istiyorum. Diyelim ki bir et-

nik grup. Bunlar› hiçbir flekilde ayr›mc› gözle bakmadan bakmam›z gerekiyor.

Türk daha fazla görüyor, Kürt daha az görüyor diye asla böyle bir fley yoktur.

Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün istatistiki rakamlar›nda en büyük fliddetin Türki-

ye’deki flehirlerden Ankara’da yafland›¤›n› görüyoruz. Biz hep Güneydo¤u’yu

görüyoruz. Ve ben çok yak›n zamanda çal›flmalar yapt›m ve geldim. Ama ista-

tistiklerde Ankara görünüyor baflka sebeplerden. Burada yans›yordur da orda

yans›m›yordur. O ayr› mesele. Buradaki nüfus ile oradaki nüfus aras›nda çok bü-

yük fark var. Bunu etnik gruplara dil fark›na, din fark›na, renk fark›na hiçbir za-

man indirgememek laz›m, hatta evrensel düflünmek laz›m bence.

Dr. Necdet ‹pekyüz: Hay›r, bu yaln›zca sizin düflünceniz,  tüm insanlar›n ay-

n› flekilde düflündü¤ünü , yaflad›¤›n› düflünemeyiz. Kimi insanlar cinsiyetinden,

dilinden, renginden, dini inanc›ndan, etnik kökeninden dolay› fliddetle karfl› kar-

fl›ya geldi¤ini düflünüyor. fiiddetle mücadele evrensel olmal›. Ama bu yasalarla

da düzenlenmeli, böyle etkinliklerle sivil toplum örgütleri ile odalarla birlikte ha-

reket ederek, parlamentoyu zorlayarak bir tak›m fleyler yapabiliriz. Ama düflün-

ce olarak fliddeti kim daha çok görüyor diye bir fley yok. Tamamen bireyden

bafllayan bir fley. Bu Türk’ü de bulur, siyah› da bulur. Herkesi bulur, sonuçta flid-

det birilerine olur birilerine olmaz diye ele al›namaz. 

fiimdi flöyle yapal›m. Karfl›l›kl› olmas›n. Sizin katk›lar›n›z çok önemli. Burada

bizim as›l fleyimiz insan. Burada bir fleyi ben aç›kça söyleyeyim halk sa¤l›¤› an-

lam›nda. Bir yerde bir fley çok yayg›nsa bizim aç›m›zdan önemlidir. fiiddet il-

la Ankara’da bir tokat atma, bir kapkaç de¤ildir.fiiddet ruhsal durumdur. Siz

Güneydo¤uda sürekli yaflayabilir misiniz? Sürekli 28-29 Mart’ta. Orda yafla-

mak bile fliddettir. 28-29 Mart’ta benim o¤lum o zaman 6 yafl›nda üç gün bo-

yunca evden ç›kmad›. ‹lk tepkisi ne zaman ç›kaca¤›z. ‹nsan dedi¤iniz bu  fley

de¤il. Biz hekimler, bilimsel olarak bakt›¤›m›zda illa sokak de¤il, ruhsal durum-

dan bakt›¤›m›zda sonuçta insand›r.. Ama insanlar Harlem’de okuma yazma

bilmiyorsa, hala ‹ngiltere’de ki spor tak›m›nda ayr›mc›l›k söz konusu ise bura-

da da yaflananlar› bizim söylememiz laz›m. Farkl›l›klar› ötekileri bizim koruma-

m›z laz›m. Toplumun korumas› laz›m ki, fliddetin tümüyle yok olmas› için.
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fiimdi Kurtlar Vadisi söylendi. Ben eve gitti¤imde çocuklar›n söyledi¤i, biz bu

diziyi izledi¤imizde sanki bütün Türkiye’deki bütün suçlar› biz yap›yormufluz gi-

bi geliyor. Bu dayak falan de¤il, sabah hocam da söyledi¤i gibi dolayl› bir fley.

Zaten bu yayg›nl›ktan. Birileri silaha bas›p yemin ediyor. Uyguluyor mu flidde-

ti? Ama o görüntü bile ürkütücü. Hocam›n sabah söyledi¤i fliddet . Asl›nda

belki bizlere en büyük düflün görev budur. fiiddeti fliddetle önleyemezsiniz.

fiiddeti bir yasa ile kanun ile önleyemezsiniz. Zaten bir kanun koyucu ve ida-

reciler daha çok egemenlik çerçevesinde düflünürler. Sizin söyledi¤iniz tarzda

insani olarak bakt›¤›m›zda fliddet uzun soluklu, dilden, beyinden, kültürden

uzak bir flekilde tutmam›z laz›m. ‹nsanlar evinde eflini,çocuklar›n› dövüyor.

Ama bir çocuk yuvas›nda çocuk dövüldü¤ünde k›yamet kopuyor. ‹nsanlar ken-

di ruhsal problemi olan çocuklar›n› zincirle ba¤l›yor. Bir hasta bak›c› bunu

yapt›¤›nda  bakanl›¤a ç›k›yor. Gündelik yaflam›m›zda baz› fleyler oturmufl. Bu

konuda biz dezavantajl› gruplar›n yan›nda olmam›z laz›m. Bir de fliddet kime

olmuflsa onu da söylememiz laz›m.

GÖRÜfi:

Özürlülerimize karfl› yap›lan fliddeti gündeme getirmek istiyorum. Maalesef on-

larla ilgili pek sorun gündeme gelmedi. fiimdi, ülkemizde özürlülere karfl› özür

borcumuz var. Gerek yaflant›lar›n› kolaylaflt›rmad›¤›m›z için, gerekse özel yaflan-

t›lar› ile ilgili sorunlar›nda yaln›z kald›klar› için. Onun için özürlülerimizin sorun-

lar›n› yerinde çözmek ad›na, özellikle mühendislikte.

GÖRÜfi: 

Öncelikle teflekkür ederim. ‹yimser bir konuflma oldu. Asl›nda toplu fleyler söy-

lendi¤i için bize söyleyecek bir fley kalmad› gibi. fiöyle bir fleyi söylemek istiyo-

rum, ben özellikle flunu hat›rlatmak istiyorum.  Bu günkü durdu¤umuz yeri ben-

ce tan›mlamam›z gerekiyor. Kad›na yönelik fliddet , çocu¤a yönelik fliddet dün

de vard›. Sa¤l›k çal›flanlar›na da vard›. Belki biraz artm›fl olabilir ama as›l sabah

ki oturumun ad› olan toplumsal fliddet yani flu anda ülkede fliddete e¤ilim çok

farkl›. fiiddetin ne zaman ç›kacak diye bekliyoruz. Ben Ege Bölgesi’ndeyim. De-

nizli’deyim. Denizli’de insanlar›n birbiriyle kaynaflmas›nda bir sorun var. Bence
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buralara biraz daha a¤›rl›kl› bakmak gerekiyor, orada ben  ruh hali olarak rahat

hissetmiyorum . Her an bir fliddetle karfl› karfl›ya kalabilirim diye düflünüyorum.

Hangi olay olursa olsun bir ba¤lant› buradan kurulmaya çal›fl›l›yor. ‹nsanlar›n

farkl› düflünceleri olmas› farkl› düflünce fludur. Mevcut egemenin istedi¤inden

ayk›r› her düflünce. Buna Kürt demeye de gerek yok. Sol demeye de gerek yok.

Her farkl›l›k istenmiyor. Bir belirlenen var, o belirlenenin d›fl›na ç›kt›¤›n›zda bü-

yük bir bask› görüyorsunuz. Bunu  TTB yapacaksa ilk buradan bafllamas› gerek.

Sa¤l›kç›lar›n kendi kafas›nda; demokrasi, insan haklar› gibi ötekilefltirmeyi te-

mizlemesi gerekiyor. Sabah  Cem beyin sunumundan çok etkilendim. Öteki ol-

madan ben olam›yorsam, öteki de olamam. Ötekini destekleyecek bir kampan-

ya. Bize bu düflüyor. Hekim baflta olmak üzere tüm sa¤l›k çal›flanlar› flunu net-

lefltirmesi gerekiyor. Sesinin k›s›lmamas› gerekiyor. Ben sesimi k›s›lm›fl hissedi-

yorum. Ben burada daha rahat konufluyorum. Ama her hangi bir toplant›da çok

rahat konuflamaz hallere düflece¤iz gibi geliyor. Konuflamamaya bafllayacak da-

ha sonra fiziksel fliddete dönecek diye bir alg›m var. Bir ikincisi , bundan ayr›

bir fliddet de var. Ekonomik fliddet, s›n›fsal fliddet bu da çok derinleflti. Yaflam-

dan bir fley elde edemeyen insan say›s› çok artt›. Yaflam çok renkli gösteriliyor

televizyonlarda. Ancak yaflant›lar çok renksiz. fiiddet de artacak. ‹zmir’den ge-

liyorum. ‹zmir’de Alsancak’› çok yeni insanlar doldurdu. Mahallelerden Alsan-

cak’a inmeye orada en az›ndan bir bira içemeyen insan oldu¤unu biliyorum. Bu

s›n›fsal elde edememezlikleri de önümüze koymam›z gerekiyor. Bu anlamda

Ionna hocam›z›n sabah söyledi¤i etik ile insan haklar›n› birlefltirdi¤imizde bence

tekrar bir toplumcu düflünceyle bir iktidar istemek zorunday›z. Daha güçlü isten-

mesi gerekiyor ve ötekilere sahip ç›kmam›z gerekiyor. Teflekkür ederim.

Prof.Dr.Ionna Kuçuradi:

Evet ötekilerden söz ediyoruz. Ötekilerden söz etmek ne zaman mümkün oldu.

Biz bir kimli¤imizi ön plana ç›kar›p öteki  demek bana çok uygun gelmiyor. Hep

ötekilefltiriyoruz ve hep öyle bak›yoruz. Ama ben insan›m, o da insan. fiimdi bir-

kaç y›ld›r moda. Bu Fransa’da bafllayan bir modad›r. Öteki olmaktan ç›karma-

m›z gerekiyor. Becerebilir miyiz bunu? Karfl›m›zdakine her fleyden önce bütün

özelikleriyle bir insan olarak bakt›¤›m›zda bir çok fley kendili¤inden hallolur. Be-

cerebiliyor muyuz? Bunu becerebilirsek çok fley kendili¤inden ortadan kalkar.
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O bir insan. Bazen bir fley söylendi. Suçlu da bir insand›r. Dolay›s›yla ceza ver-

mek baflka ama insan haklar›, bunu da ancak baflkas›na her fleyden önce bir in-

san olarak bakmak. Önce kendimize önce kad›n, önce bilmem ne diyoruz ya.

Önce insan. Ya da flu etnik kimlik diyoruz. Kendimizi ve baflkas›n› insan olarak

görmeyi becerebilmek diye düflünüyorum. Çok da san›ld›¤› kadar da zor de¤il-

dir. San›ld›¤› kadar zor de¤il ama çok erken bafllamak gerekir. Ya da daha son-

ra aç›k olan insanlarla bunu baflarmaya çal›fl›yoruz. Teflekkür ederim.

GÖRÜfi:

Ötekilere destekten bahsedildi az önce. Ötekine destek olmakla zaten sizde öte-

kilefliyorsunuz. Bunun bir çözümü yine psikanalizden bakacaksak ya kimliksiz-

leflmedir ya da haf›zal› bir kimli¤e sahip olmakt›r.Ötekisi kimliksizleflmedir. (Io-

anna Kuçuradi: Kimliksizleflmeyi vermedim. ) Dolay›s›yla öyle bir durum var.

Onun d›fl›nda daha analitik gidece¤im ve somuta gidecek. Dolay›s›yla madde

madde konuflaca¤›z. Neler yapabilirizi konuflurken birinci nokta. Acil durumda

yap›lacaklar. Zaten bu ayr›m› çeflitli sunumlarda gördük. Ama daha derinlefltire-

ce¤im. Acil durumlarda yap›lacaklar derken, acil durumlarda neye karfl› yapaca-

¤›z. Biz burada sert bir yorum olabilir ama benim buradan ç›kard›¤›m fley bir

“aflure”dir. fiiddetle ilgili bir aflure yapt›k biz. Böyle parçalar var elimizde, hep-

si fliddet denilen kavrama iflaret ediyor. Aflure bir fliddet, ama biz neye karfl› ne

yap›yoruz. Dolay›s›yla önce kapsam sorulmal›. Bu gün burada kapsam sorumuz

çözülmedi. Çeflitli sadece çeflitli fliddet türlerini envantercilikle alt alta dizdik. As-

l›nda bunu da tam olarak yapmad›k. Bunu nas›l yapaca¤›z? fiimdi Evrensel’den

muhabir arkadafl›m›z kap›daki örne¤i verdi. Ekleyelim; sa¤l›k çal›flanlar›na yöne-

lik fliddet, hastaya yönelik fliddet, baflka fliddetler. Temel sorun hastanede mi bu

fliddet? Hastane d›fl›nda da m› de¤erlendirece¤iz. Birinci soru bu. Bunun için ne

yapabiliriz. Birincisi kapsaml› bir anket çal›flmas› ve gazete taramas› yapabiliriz.

Hastanede fliddet ne? Hastanede fliddet olarak hastane çal›flanlar›, hastalar, di-

¤erleri, güvenlik görevlileri her türlü kesim hastanede bulunan, hastane ile ilifl-

kisi olan insanlar fliddetten ne anl›yor. Bunun kapsaml› bir flekilde envanterlen-

mesi. Ayn› zamanda gazetelere ve medyaya yans›yan fliddet haberleri. Bundan

sonra hastanede ne tür fliddet türleri var? Bak›n biraz de¤inilir gibi oldu, arada

baflka konulara atlad›k. ‹fl ortam› içinde yaflan›lan fliddetten bahsedildi. Türkiye

fi‹DDET SEMPOZYUMU 89



için çok yeni bir kavram. Yani mesela bir dava oldu, Eczac›l›k Fakültesinde ol-

mal›. ‹lk dava say›l›r. ‹flyeri içinde taciz. Bunlar› da kapsayan her tür hastane,

bunlar› kapsayan bir liste. O zaman acil durumda yap›lacaklar› da beraber ko-

nuflal›m. Acil durumda dedi¤im flu: Yani gerçekten olay oldu¤u zaman ne yapa-

ca¤›z. ‹ki çal›flan böyle bir fliddet iliflkisi varsa ya da hasta yak›nlar› ile güvenlik

aras›nda bir fliddet iliflkisi varsa kim ne yapacak burada. Bu net de¤il. Acil du-

rumda kolluk kuvvetleri ne yap›yor? Hastanenin çeflitli bileflenleri ne yap›yor?

‹kinci noktaya geçiyorum. Önleyici önlemler. Bunlar› üçe ay›r›yorum. 

2.a.) Tam genel önlemler:

Tam genel önlemler dedi¤imiz zaman tamamen makro düzey, toplumsal ba¤-

lamlar, toplumda fliddetin kaynaklar› flunlar flunlard›r. Mesela bu gün Kurtlar Va-

disi’ni örnek verdik, terör dedik. Baflka konulardan söz ettik. Bunlarla ilgili ge-

nel bir fleyler yapmak gerekiyor. Bunun ürünü olarak de¤erlendirmek gerekiyor

hastanedeki fliddeti. Ona göre uzun erimli çözüm olabilir. Onlar için tabi bu sa-

dece TTB ile olacak fley de¤ildir. Çok kapsaml› bir çok sivil toplum örgütü bafl-

ka gruplar› da kapsayacak bir fley olacakt›r.

2.b) Meslekte Genel Önlemler:

Bu yaflanan sorunlar fliddet olarak tan›mlanan kurumlar sadece sa¤l›k çal›flanla-

r›na yönelik de¤il de devletin çeflitli kurumlar›nda ya da baflka kurumlar›nda da

benzer fleyler varsa ki var. Mesela geçen gazetelere yans›d›. Küçükçekmece ta-

raf›nda bir kad›n hakim duruflma s›ras›nda yumrukland›. Yani böyle bir fley var

mesela. Bu baflka kurumlarda da görülen bir fley. Onlarla birlikte ne yapabiliriz.

Zaten hakimi yumruklayan kifli doktoru hayli hayli öldürür. Yani böyle genel

mesleklere özgü, profesyonel mesleklere özgü belki afl›r› bir sosyolojik yorum

olur ama, beyaz Türklü¤ün bir ifadesi olarak da görülüyor olabilir bu s›n›fsal tep-

ki de olabilir.  Çal›flanlar: Daha do¤rusu bunlar› bir arada yapabiliriz zaten. Hep-

si genel topluma yönelik bir fleyler yap›labilir, genel mesleklerle ilgili bir fleyler

yap›labilir. Sa¤l›k çal›flanlar› ile ilgili bir fleyler yap›labilir. 
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2.c) Nerede? Önemli nokta bu nerede olacak?

Acil önlemden bahsediyoruz, ne tür önlem. Hastanede olursa ne tür bir fley ya-
paca¤›z. Mesela bir video, benim akl›ma ilk bu geldi. Mant›kl› olup olmad›¤›n›
sonra de¤erlendiririz. Mesela bir video yap›labilir. Burada amac›m›z ne? Sa¤l›k
çal›flanlar› ile bir empati sa¤lanmas› de¤il mi? E¤er böyle tan›ml›yorsak kayna-
¤›. Ama mesela bu tan›m hastan›n  ya da hasta yak›n›n›n sa¤l›k çal›flan›na flid-
det uygulad›¤› varsay›l›yor. Bir kere tan›mda netleflemedi¤imiz için bir sürü so-
run yafl›yoruz. Hastanenin d›fl›nda neler yapabiliriz. Hocam›z ilkö¤retim kurum-
lar›ndan bahsetti. Ama bizim insanlar›m›z çok fazla uzun erimli bir öneri bu.
Oraya gelene kadar yumruklayan insan çocuklu¤unu çoktan geçmifl. Ona yöne-
lik ne yapaca¤›m ben. O yüzden sa¤l›k e¤itim merkezi. Ama o potansiyeli tafl›-
yan insanlar halk e¤itim merkezine gitmez ki. Ama o zaman yine mi medya.
Belki medyaya baflvurmak laz›m. Niye baflvurmak laz›m? Sonuçta rutin olarak
gelen hastalar var. Rutin olarak gelen hastalara bekleme salonun da bu insan-
lara empati sa¤lay›c›, e¤itimleri verici, onlara daha bar›flç› çözümler önerici bir
tak›m videolar gösterilirken onun d›fl›nda belki böyle k›sa filmler oluflturulabilir.
Bir sa¤l›k çal›flan› hastanede neler yafl›yor, ne tür s›k›nt›lar yafl›yor. Onun d›fl›n-
da neler oluyor? Genel olarak devlet kurumlar›nda ya da devlet kurumlar›nda ne
tür s›k›nt›lar yaflan›yor. Acil eylem plan›na yine geri dönersek, hasta yak›n›n
sa¤l›k çal›flanlar› ile fliddetini de¤erlendirdik. Oysa mesela hastane içinde fliddet
gören bir insan ne yapacak? Var m› bir eylem plan›? Yok. Bunun oluflmas› ge-
rek. Son olarak söyleyeyim. Biz burada medyay› fazlas›yla homojen görmüyor
muyuz? Medya deyince akl›m›za Kurtlar Vadisi, terör geliyor, baflka filmler ge-
liyor. Baflka filmler yok mu? Mesela doktorlar diye bir dizi var. Sonra baflka bir
tak›m acil servis ile ilgili bir tak›m diziler var. Bunlar›n sizce empati art›r›c› etki-
si olamaz m›? Medyay› toptan silmemek laz›m bence. Bir kampanya yap›lacak-
sa medya ile birlikte yap›lacak. Sadece kanal seçiminde farkl›l›klar olabilir.

Dr.REMZ‹ AZ‹ZO⁄LU:

Teflekkür ediyoruz. Tabi bilmiyorum siz bunu okudunuz mu, okumad›n›z m›?
Buradaki amaç az öncede ben söyledim gerek bizim Genel Kurulumuzda gerek
GYK’da Türkiye’de yayg›n olan fliddete yönelik bir sorumluluk, hem kendi
meslektafllar›m›z hem di¤er mesleklerle beraber kimse fark etmiyor bu giderek
artan kan›ksamay›. Yoksa önümüzdeki süreçte bizim kad›na yönelik fliddet ko-
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nusunda arkadafllar›m›z›n çal›flmalar› var. Çocuk konusunda çal›flmalar›m›z var.
Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik bir form haz›rlam›fl›z,  ona yönelik bir çal›flma var.
Türkiye’de daha çok kan›ksanan bir süreç var. O yüzden iflin felsefesi, o yüz-
den iflin medyas›, o iflin psikanaliz boyutu.  Bu aflure dediniz ihtiyaçtan yola ç›k-
t›. Güzel bir yemek aflure onu söyleyeyim. Biz buradan yola ç›kt›k yoksa sizin
dedi¤iniz gibi sadece hasta olay› de¤il. Biz onu çok iyi biliyoruz.  Türkiye’de
sa¤l›k sisteminde nedene inmedi¤iniz sürece, sadece görünen taraf›yla u¤raflt›-
¤›n›z sürece kendinizi u¤raflt›r›rs›n›z, bir fley yapmaya çal›fl›rs›n›z. Nedene in-
medi¤iniz, sistemin kendi yaratt›¤› sürece müdahale etmedi¤iniz sürece baflar›
flans›n›z da azal›r. fiiddet gibi olaylarda bir sihirli de¤nekle ifli çözmek çok zor.
‹nsanlar gönüllü olarak savafla gitmek istiyor, gönüllü olarak karfl›dakini ezmek
istiyor. Siz spor sayfalar›na bile bakt›¤›n›zda eze eze yenece¤iz, mezara göme-
ce¤iz, diye manflet at›yor. Burada bir dil gelifltirmek, insan olmas›na yol açmak
ve empatiyi yapmak. Ben hastanede çal›fl›yorum Diyarbak›r’da, hasta geliyor
acilde ilaç yok. Yat›rmak istiyorum yatak yok. Yatak yok, ilaç yok. Oda diyor
ki param yok. Bir de desen ki Türkçe konufl derdini anlat. Orada sebep ben mi
oluyorum. Burada sisteme yönelmek laz›m.  Bir de her fleyin sistematik yap-
mak da Türkiye’de her sa¤l›k oca¤›n› her kurumda fley var: Yang›nda yap›la-
cak plan. Önemli olan insan›n kendi için de hissetmesi. Burada hepimize gö-
rev düflüyor. Her bulundu¤umuz yerde konuflmam›z gerekiyor. Sadece bir ö¤-
retmenin ö¤rencisi ile konuflmas›, bir annenin konuflmas›, çocu¤un konuflma-
s› bir süreç, uzun soluklu bir fley. Karfl›s›ndakini anlayabilmek insan oldu¤unu
kavramak.  ‹nsani de¤erler üzerinden yola ç›kmak iddias›. Bunu bir korelasyon
ile yayg›nlaflt›rmam›z laz›m. Türkiye’de flu an bizim burada yazd›¤›m›z fley, gi-
derek yayg›nlaflan, giderek birbiriyle konuflmak istemeyen, her fleyi fliddetle
çözmek isteyen ve fliddete karfl› fliddete davetiye ç›karan bir tarz. Bu bizler için
çok tehlikeli. fiimdiden bafllamak laz›m. Dedi¤iniz gibi sizin söylediklerinizi not
ald›m. Hepsi ihtiyaç, görsel olarak bir fley yapmak laz›m. Aflama, aflama. Son
yapal›m ve bitirelim.

GÖRÜfi:

Bizim ö¤rencilerimizden 5.s›n›fta olan ö¤rencilerimizden biri ablas›na kendi

evinde günlerce iflkence yap›larak ve ö¤rencimizin sessiz kald›¤› bunu meflru

gördü¤ünü düflününce asl›nda biz insani de¤erleri t›p e¤itiminde de veremedi¤i-
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mizi gördük. O yüzden söz almak istedim. Metin a¤abeyin slaytlar›nda çok gü-

zel fleyler vard›. Belki bu sempozyumdan ç›karken de onlar kalmal› diye tekrar

vurgulamak istedim. Bir kere fliddetin müfredata girmesi gerekti¤i bence çok gü-

zel bir öneri. Bunu da bast›rmam›z gerekiyor. Kendi ö¤rencilerimize de fliddetin

ne oldu¤unu nas›l mücadele edilmesi gerekti¤ini, sessiz kalman›n da bir fliddet

oldu¤unu ö¤retmemiz gerekiyor. Belki bunlar yap›labilir. Bir de Metin a¤abeyin

slaytlar›nda 2005 y›l›nda 1118 milyar dolar silaha yat›r›lan bir paradan bahset-

ti. Biz yazan çizenler olarak ya da bir çok sempozyuma kat›l›p söz alanlar ola-

rak belki sürekli bunlar› dile getirmeliyiz. Biz bu kadar parayla bütün dünyada

kaç çocu¤un ölmesine engel olabiliriz. Yani hiç y›lmadan belki tükenmeden tek-

rar tekrar, bu güne kadar yapt›k yine yapmaya devam etmeliyiz. Ya da bu silah-

larla günde kaç çocuk ölüyor, kaç kad›n ölüyor. Kaç yafll› zarar görüyor, ya da

kaç kifli evsiz kal›yor. Bunlar› y›lmadan usanmadan anlatmal›y›z. Belki toplum-

sal bilinci bu flekilde oluflturabiliriz. Yine Ümit Beyin slaytlar›nda eflitsizli¤in art-

mas›, gelir da¤›l›m›n bozulmas› ve etiketlenme, ayr›mc›l›¤›n çat›flmaya neden ol-

du¤unu gördük. Biz eflit toplumlarda ayn› haklara sahip olan toplumlarda yafla-

mak istiyoruz.Bilim adamlar› olarak bütün yay›nlar›m›za bunlar› da eklemek is-

tiyoruz. S›n›fsal farkl›l›klar› göstermeliyiz. Onlara sa¤l›klar›n›n giderek bozuldu-

¤unu vurgulamal›y›z. Yaflam koflullar›n› anlatmal›y›z diye düflünüyorum. Bir de

yoksullukla mücadele de çok önemli. Yoksullukla da mücadele etmemiz gereki-

yor önce kendi ülkemizde onlara yard›m ederek de¤il, yoksullu¤un alt›nda ya-

tan temel nedenleri öne sürerek bunlar› çal›flarak bence fliddetin büyük bir k›s-

m›n› çözebiliriz. Çünkü sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik baz› fliddetleri fliddet olarak

alg›lamamak gerekiyor. Ac› içerisinde yaflayan insanlar›n belki tepkisini alabili-

riz. O fliddeti görenler onu fliddet olarak alg›lam›yorlar. Biz bunu kendimiz de

yaflad›k gördük. O yüzden hedef gösterilme anlam›ndaki fliddeti belki engelleye-

biliriz. Son bir fley daha söyleyece¤im. Biz her gün 1 milyon insanla yüzyüze ge-

liyoruz, onlara anlatabiliriz. Bu gerçekçi de¤il. Çünkü hekim bafl›na düflen nüfus

say›s› Türkiye’de çok fazla. Yeni bir sistem de¤iflikli¤i sa¤l›kta de¤iflim ad› alt›n-

da yeni geliyor. O zaman hekimlerin yükü daha da artacak. Biz birinci basamak-

ta sa¤l›k oca¤›na hasta yükü ve kendi görev yüklerimiz nedeniyle gerekli izlem-

leri bile yapam›yoruz. O nedenle bu çok gerçekçi bir yaklafl›m de¤il. Ama ken-

dimiz toplumda normal olarak bar›fl›n koruyucular› olarak kalabiliriz, belki de

ö¤reniyor olabiliriz. Teflekkür ederim.
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Dr:Necdet ‹pekyüz:

Evet arkadafllar teflekkür ediyoruz kat›ld›¤›n›z için. Gerçekten insani de¤erlerden

yola ç›kmak laz›m. Türkiye’de bu fliddetin yayg›nl›¤› için hepimize görev düflü-

yor. Bu toplant›lar, sunular, öneriler TTB için bir rehber olacakt›r zaten. Yay›n-

layaca¤›z da. fiiddet sadece bir veri toplama de¤il. Bir istatistik de¤il. Önemli

olan bir sorumluluk hissidir. Ne yapabiliriz sorgusunu yapmakt›r. Belki de bir dü-

flüncemizde flöyle kapatsak iyi olur. fiiddeti yaflayan kiflinin fliddete tepkisi.

Hrant Dink’in cenaze töreninde, Hrant Dink’in eflinin konuflmas› ve Hrant’›n

çocuklu¤undan ve kendi eflinin çocuklu¤unun yaflay›p geldikleri aflama, o

cenaze töreninde o kitleye karfl›; “bir çocuktan katil yaratanlar kendini sor-

gulas›n” laf› hepimizi düflündürmesi laz›m. Bizim böyle bir görevle yola ç›k›p

uzun soluklu çal›flmam›z laz›m. Teflekkür ediyorum ben.
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