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ÖZET

SUMMARY

Bethlem Akýl Hastanesi, Batý Ortaçaðýndan günümüze
kadar varlýðýný kesintisiz sürdürmüþ bir kurumdur.
Dolayýsýyla Batý týp düþüncesinin evrimsel geliþimini
göstermesi bakýmýndan bilgi sunacaðý düþünülmüþtür.
Geçmiþi 1247 tarihine kadar uzanan bu kurum, bir manastýr olarak kurulmuþtur. Bu özelliði ile ortaçað ve erken
modern dönem týp kavrayýþý ile dinsel öðelerin iç içe
geçiþinin örneðini oluþturmaktadýr. Zaman içinde daha
seküler bir yöne evrilmiþ olsa da, yardým kuruluþu olma
ve kamusal hizmet verme fonksiyonunu sürdürmesi ile
yeni kurumlardan farklýlaþtýðýný söylemek mümkündür.
Zaman içinde mekan deðiþiklikleri ile eþ zamanlý olarak
fonkisyonel dönüþümler de yaþamýþtýr. Kesintisiz olarak
uzun süre varlýðýný sürdüren bu kurum, sanat ve edebiyat gibi alanlarda da ilgi çekmiþ, fakat hakkýnda sýklýkla
olumsuz mitler ortaya çýkmýþtýr. Özellikle XIX. yüzyýlýn
ortalarýndan itibaren týbbi otoritesi artmýþ, buna paralel
olarak saygýnlýðý da artmýþtýr. Makalede, kurumun tarihsel geliþimi, fonksiyonel dönüþümü, sanat ve edebiyat
gibi alanlarda gördüðü ilgi genel hatlarý ile aktarýlmaya
çalýþýlmýþtýr.

The Bethlem Mental Hospital is an institution that has
continued its existence from the Western Middle Ages to
today. Therefore, it is thought that it will provide information about the evolutionary development of the
Western medicine thought. This institution dates back to
1247 and was established as a monastery. It is an example of intertwining the Middle Age and early modern
medicine and religious items. Although it evolved in a
more secular direction over time, it is possible to say that
it differs from new organizations as it's a charitable organization and continues the function of public service.
The institution, which undergone locality changes over
time, was also functionally transformed at the same
time. This institution, which sustained its uninterrupted
and prolonged existence, attracted interest in areas such
as art and literature but negative myths often arose
about it. Especially since the middle of the 19th century,
it's medical authority increased, and accordingly, its prestige increased. In the article, historical development of
the institution, it's functional transformation, interests in
fields such as art and literature have been tried to be
expressed in general terms.
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GÝRÝÞ

olarak ele alýnmaya çalýþýlmýþtýr.

Bedlam akýl hastanesi bir manastýr formasyonu
halinde teþekkül eden bir yapýdan, zaman
içerisinde akýl hastalýklarý konusunda özelleþen bir
yapýya dönüþmüþ bir kurumdur. Tarihsel olarak
akýldan yoksunlar baþta olmak üzere meczuplarý da
içeren her kesime hizmet vermekteyken, zaman
içerisinde yapýsý ve fonksiyonu dönüþüme
uðramýþtýr. Kurulduðu dönemden itibaren kesintisiz olarak hizmet sunmaya devam etmesi nedeniyle,
batý týp düþüncesinin evrimsel sürecini erken modern dönemden modern döneme uzanan dönemde
bir kurum özelinde deðerlendirebilmek bakýmýndan önemli bir örnek sayýlabilir. Kurum sanat ve
edebiyat gibi alanlarda da ilgi çekmesiyle de dikkat
çekicidir. Bu çalýþmada Ýngiltere baþta olmak üzere
gerek Ýngiliz hakimiyetinin olduðu ülkeleri gerekse
de diðer ülkeleri etkilemiþ olan Bethlem ya da
Bedlam akýl hastanesi tarihsel perspektiften konu
edinilmiþtir. Makalenin oluþturulmasýnda yerli ve
yabancý literatürden faydalanýlmaya çalýþýlmýþtýr.

I. Bethlem Hastanesi'nin Tarihsel Geliþimine
Genel Bakýþ

Bedlam Akýl Hastanesi'nin tarihsel kökeni XIII.
yüzyýla dayanmaktadýr. Hastanenin temeli 1247
tarihinde Londra'da kurulmuþ olan Bethlehem'li
Aziz Mary Manastýrý'na dayanmaktadýr ve ilk
dönemde birincil görevi sadece hastalara hizmet
vermek olmamýþtýr (1). Kurum, dönemin diðer dini
kurumlarý gibi hastalarý da içeren akýl yoksunu ve
düþkün kimselere hizmet sunmaya baþlamýþtýr (2).
Manastýr olarak kurulmuþ olan bu kurum sonraki
yüzyýllar içerisinde daha spesifik bir kurum haline
gelmiþtir (3). Kral VIII. Henry döneminde (15091547) gerçekleþtirilen ve manastýrlarýn da etkilendiði reformasyon döneminde dini içerikli iþlevi
azalmaya baþlamýþtýr (4). 1676 yýlýnda ilk kurulduðu
yer olan Bishopsgate'den Moonsfield'a görece
ihtiþamlý yeni binasýna taþýnmýþtýr (3). Bu önemli
yer deðiþikliðinden sonra da zaman zaman yer
deðiþiklikleri yaþamaya devam etmiþtir. 1856 yýlýnda yönetici pozisyonuna ilk defa bir hekimin atanmasý ile ciddi bir fonksiyonel dönüþüm yaþamýþtýr
(4). Kurum son büyük deðiþikliði 1948 yýlýnda
Ýngiltere'de saðlýk alanýnda önemli bir kurum olan
National Health Service'in kurulmasýyla yaþamýþtýr.
Bu tarihten sonra Maudsley Hastanesi ile birlikte
ruh saðlýðý alanýnda hizmet vermeye devam etmektedir (5). Giriþ niteliðinde sunulan bu genel
çerçeveden sonra kurumun tarihi daha ayrýntýlý
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Hastanelerin,
Avrupa'ya
Müslümanlardan
aktarýlan yenilik ya da geliþmelerden birisi olduðu
düþünülür. Bu geliþme muhtemelen askeri karþýlaþmalarýn bir sonucudur. Böylece zaman içinde benzer kurumlar Avrupa'da doðmaya baþlamýþtýr.
Ancak bu tür kurumlar manastýrlar bünyesinde yer
alýp dini içerikli vazifelere ev sahipliði yapmýþlardýr.
Tarihsel süreç içerisinde týbbi kimlikleri aðýrlýk
kazanmaya baþlamýþtýr (1). Bethlem ya da zaman
içinde Bedlam olarak adlandýrýlan Hastane de bu
özelliklere sahiptir.
Bethlem Hastanesi'nin en azýndan XIV. yüzyýldan
beri akýl hastalarýna hizmet verdiði bilinmektedir.
Akýl hastalarýna gerek hizmet sunmak gerekse
barýnma saðlamak konusunda kesintisiz bir tarihi
olmasýyla özgün bir yere sahiptir (6,7). Aslýnda
Avrupa'da bilinen en eski akýl hastanesinin Ýslam
dönemi Ýspanya'sýnda kurulduðu bilinmektedir (8).
Ancak bu hastanenin çok uzun ömürlü olmadýðý
ifade edilmiþ ve XIV. yüzyýlda Ýspanya'da benzer
hastane örneklerinin varlýðýndan bahsedilmiþtir (6).
Diðer Avrupa bölgelerinde ise ancak XV. yüzyýl
sonrasýnda Bethlem Hastanesi'ne benzer kurumlarýn kurulduðundan bahsedilmektedir. Elbette
Ortaçað boyunca zaman zaman akýl hastalarýna
hizmet vermiþ kurumlara rastlamak mümkündür
ancak, özelleþme ve süreklilik konusunda
Bethlem/Bedlam ayrý bir yere sahiptir (7). Bethlem
genel olarak delilik tarihiyle yakýndan irtibatlandýrýlmýþtýr. Bunun nedeni benzer özelliklere
sahip çok sayýda kurumun olmayýþýdýr. Aslýnda tüm
ününe raðmen, uzunca bir süre çok büyük sayýlmayacak bir kurum olarak kalmýþ ve çok da iyi
koþullara sahip olmamýþtýr. Örneðin; XVI. yüzyýlda
yaklaþýk 20 hastaya barýnma ve hizmet verebilme
kapasitesine sahip olduðu belirtilmiþtir (6).
Bethlem ve benzeri hastane örneklerinin aslýnda ilk
anda týbbi hizmetten çok, yardým amaçlý ve dini
içerikli bir yapýya sahip olduklarý bilinmelidir. Bu
baðlamda hastane kelimesinin de Ýngilizce "hospitality"den evrilmiþ olmasý ilginçtir (6). Hospital
kelimesi, etimolojik olarak; konuk evi, ihtiyaç
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sahipleri için barýnak, anlamlarýyla latince orijinlidir. Ýngilizce'de ise XVI. yüzyýl baþlarýnda "yardým
amaçlý barýnma hizmeti" anlamlarýyla ortaya çýkýp,
XVI. yüzyýl ortalarýndaki kaynaklarda "hasta ve
yaralý bakýmý kuruluþu" anlamlarýný kazandýðý
görülmektedir (9). Bu anlamsal dönüþümün, týp
tarihi ve saðlýk hizmeti sunumunun deðiþiminin
kavranýlmasý
açýsýndan
önemli
olduðu
düþünüldüðünden metne eklenmiþtir.
Bethlem Hastanesi oldukça deðiþken bir tarihe
sahiptir. Ýlk kurulduðunda, zaman içerisinde bir
akýl hastanesi olacaðý düþünülmemiþtir. Kurum
1247 tarihinde, belediye meclis üyesi Simon
FitzMary'nin maddi katkýlarýyla kurulmuþtur.
FitzMary'in katkýlarýnýn ardýnda dini gerekçeler ve
piskoposluðun teþvikinin olduðu belirtilmiþtir.
Bethlem/Bethlehem isminin kaynaðý da Bethlehem
Katolik Kilisesi'nin Ýngiltere'deki teþviklerine
dayanmaktadýr ki (7), Bethlehem Hz. Ýsa'nýn
doðum yeri kabul edilen Beytüllahim kasabasýnýn
Ýngilizce adýdýr (10). Bethlem Hastanesi'nin kurulduðu ilk yerde, günümüzde Liverpool Ýstasyonu
yer almaktadýr. Daha önce vurgulandýðý gibi manastýr içinde yer alan bu hastanenin ilk fonksiyonu
dini içerikli yardým faaliyetleri olmuþtur. Daha çok
yolcular ve düþkünlere hizmet sunan dini içerikli
fonksiyonlarýna zaman içinde ikincisi eklenmiþtir.
Bu da akýldan yoksunlarýn barýndýrýlmasýdýr.
Kayýtlarda 1404 tarihinde mente capri olarak
adlandýrýlan, yani akýl ve mantýklarýný kaybetmiþ 6
kiþinin bu kurumda yer aldýðý belirtilmiþtir (4). Bu
tarihten itibaren Bethlem Hastanesi kesintisiz bir
þekilde akýl hastalarýna hizmet vermiþ görünmektedir.
Daha önce bahsedilen ve özellikle Kral VIII. Henry
döneminde gerçekleþtirilen dini reform hareketleri
dini kurumlarý etkilemiþ ve bundan Bethlem de
payýný almýþtýr. Bu süreçte Bethlem Hastanesi'nin
daha seküler bir biçime evrilmeye baþladýðý ifade
edilmektedir (2). Bu süreç 1553 yýlýnda kent yönetiminin hastaneyi devralmasýyla sonuçlanmýþtýr.
Bethlem, 1556 yýlýndan itibaren þehir yönetiminin
emriyle kentte bulunan diðer hastanelerin yöneticileri tarafýndan yönetilmiþtir. Bu hastaneler Christ's
Hospital ve Bridewell'dir. Bu yönetim anlayýþý
1948'de National Health Service kurulana kadar
devam etmiþtir (4,5).
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Bethlem Hastanesi tarihindeki önemli deðiþimlerden birisi de XVII. yüzyýlýn son çeyreðinde yaþanmýþtýr. Bishopsgate'deki eski binanýn yetersiz ve
yýpranmýþ olduðu, ayný zamanda kapasitesinin de
sýnýrlý olduðu ifade edilerek yeni bir bina yapýlmasý
düþünülmüþtür. Bu dönemde 60-70 hastadan
fazlasý barýndýrýlamamaktaydý. Moorfields'te inþa
edilen yeni hastane binasý 1676 yýlýnda tamamlanmýþtýr. Ýlk aþamada 120 hasta kapasiteli olarak inþa
edilen bu yapýnýn kapasitesi zaman içinde eklemelerle 250'yi aþmýþtýr (4). Bethlem'in yeni binasýnýn
yapýlmasýnda Robert Hooke etkin rol oynamýþtýr.
Hooke'un tasarýmýnýn ana hatlarýný, hastalar ya da
kapatýlanlar için havadar ve aydýnlýk bir ortam
saðlamak oluþturmuþtur (3).
Bu dönem, hastanelerin deli ve kötü ahlaklýlar için
bir kapatýlma alaný olarak görüldüðü bir zaman
aralýðýdýr (1). Hastanenin isminin Bethlem'den
Bedlam'a bu dönemde dönüþtüðü düþünülmektedir
(4). Bu dönemde hastanenin kapýlarý turistlere ve
gezmek isteyenlere açýlmýþ ve uzunca bir süre
devam etmiþtir (3).
Betlem ya da artýk Bedlam'ýn ikinci yerleþim yeri
olan Moonsfield'de inþa edildiði alanýn uygunsuzluðu ve kullanýlan malzemelerin kalitesiz oluþu
binanýn yýpranmasýna neden olmuþ ve Bedlam
yeniden taþýnmak zorunda kalmýþtýr (4). Yeni bina
1815 yýlýnda hizmete girmiþtir. Yeni binanýn farklý
bir özelliði "suçlu akýl hastalarý" için ayrýlmýþ
bölümler içeriyor olmasýdýr. Burada yatan hastalar
cezalarýný çekmekteydiler ve diðer hastalarla temas
kurmalarý yasaktý (11). Suçlu akýl hastalarýnýn hastaneye kabulü ve ayrý bir yer ayrýlmasý kararýnda,
Kral III. George'un saldýrýya uðramasý olayý önemli bir katalizör olmuþ gibi görünmektedir. Bu kýsmýn giderleri devletçe karþýlanmýþ ayrýca yönetimde
asýl söz sahibi konumunda da Ýçiþleri Bakanlýðý yer
almýþtýr. XIX. yüzyýlýn sonlarýnda Broadmar'ýn açýlmasýný takiben suçlu hastalar oraya taþýnmýþtýr (4).
Bethlem ya da nam-ý diðer Bedlam'ýn tarihinde en
önemli reform 1852 yýlýnda yaþanmýþtýr. Bu tarihte
bir hekim olan Charles Hood yönetici olarak atanmýþtýr. Bu dönemde hastane daha iyi dizayn edilmeye çalýþýlmýþ, hastalar önemsenmiþ, geziler ve
eðlenceler düzenlenmiþ, hastalarýn örselenmelerinden çok anlaþýlmalarýna çalýþýlmýþtýr. Yine
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Charles Hood, Bedlam hastanesinin bir öðretim
merkezi olarak çalýþmasýna da ön ayak olmuþtur.
Bu tutum Bedlam'ýn saygýnlýðýnýn artmasýný da
beraberinde getirmiþtir. Bu geliþmeler hastaneye
kabul edilen hasta profilinde de bir deðiþime neden
olmuþtur. Geçmiþte hastaneye daha çok yoksullar
baþvuruyorken artýk olumsuz koþullardan etkilenen
orta sýnýftan bireyler de hastaneye baþvurmaya
baþlamýþtýr (4).
Zamanla mekan gereksinimi artmýþ ve hastane
Beckenham'a taþýnmýþtýr. Süreç içinde yeni birimler
de hastaneye eklenmiþtir. Örneðin, 1919 yýlýnda
ayaktan hastalar için de hizmet sunumu
baþlamýþtýr. Hastane 1924 yýlýnda Londra Üniversitesi Týp Fakültesi olarak hizmet vermeye baþlamýþ
ve bu konumunu 1946 yýlýna kadar sürdürmüþtür
(4).
1948 yýlýnda National Health Service'nin kurulmasýyla Bedlam için son büyük dönüþüm yaþanmýþtýr. Maudsley Hastanesiyle bir baðlantý kurulmuþtur. Bu tarihten itibaren iki hastane tek bir
yönetici kurul tarafýndan idare edilmeye baþlanmýþtýr (4).
Bethlem Hastanesi günümüzde Maudsley
Hastanesi ile birlikte National Health Service'in
Güney Londra ve Maudsley kurumlarý bünyesinde
varlýðýný sürdürmektedir (12). Bu kurumlar
bünyesinde Bethlem Müzesi ve Galerisini bulundurmakta ayrýca Bethlem Hastanesinin tarihsel
geliþim ve dönüþümü "Bedlam: the asylum and
beyond" adlý sergide sunulmaktadýr (13).
II. Bethlem Hastanesi'nin Yapýsal ve Fonksiyonel
Deðiþim Tarihi
Bethlem'in kurucu unsuru olan kilisenin desteði
XIV. yüzyýl ortalarýnda azalmaya baþlamýþtýr. XVI.
yüzyýlda Bethlem, dini reform hareketlerinden etkilenmiþ ve Evanjelistler ile Muhafazakarlar arasýnda önemli bir tartýþma sahasý olmuþtur. XVI.
yüzyýlýn ortalarýndan itibaren þehir adýna hastane
yönetimini belediye meclisi heyeti üstlenmiþtir.
Yönetici heyeti zaman içinde kiþileri yönetici
olarak tayin etmiþ ya da seçim yapýlmýþtýr (7).
1852'de Dr. Charles Hood'un atanmasýyla
Bethlem'de yönetici poziyonlara týp mensuplarý
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gelmeye baþlamýþtýr (4). Böylece Bethlem'in XIX.
yüzyýlýn ortalarýndan itibaren gerçek anlamýyla
psikiyatri dünyasýna eklemlendiði söylenebilir.
Dönem, týp otoritelerinin dünyada genel olarak güç
kazanýp kurumlarda ana belirleyici pozisyonlara
geldikleri bir zaman dilimidir. XIX. yüzyýlýn
baþlarýndan itibaren kentleþme, göçler ve
endüstrileþmenin getirdiði sorunlarla birlikte
psikiyatrik tedavi kurumlarýnýn sayýca artmýþ
olduðu düþünülmektedir (7). Ancak Bethlem'in
hem oldukça uzun sayýlabilecek bir geçmiþe sahip
olmasý, hem de XVIII. ve XIX. yüzyýl boyunca
diðer kurumlardan ayýrt edici ve baðýmsýz özellikler
taþýmasý nedeniyle XIX. yüzyýlda sayýca artan
kurumlardan farklýlaþtýðý düþünülmektedir (7).
Öncelikle Bethlem Hastanesi, Ýngiltere'de XVIII.
yüzyýla kadar akýl hastanesi hizmeti veren yegane
kuruluþ olmuþtur. Ayrýca sayýlarý artan ve "Mad
House" olarak adlandýrýlan deli evlerinin
Bedlam'dan daha iyi hizmet vermedikleri ve ücrete
tabi olduklarý bilinmektedir. Bedlam ise hayýr kurumu özelliðini de devam ettirebildiði için yakýný ya
da imkaný olmayan hastalarý geri çevirmeyip kabul
etmiþtir. Hastane için, zaman zaman olumsuzluklar, þiddet ve kötüye kullanma vakalarýndan
bahsedilmiþ olsa da genel olarak yöneticilerin iyi
bir yönetim sergilemeye çabaladýklarý düþünülmektedir (4).
Bethlem'de hizmet sunumu ilk dönemler din ile iç
içe geçmiþtir; yolculara ve ihtiyaç sahiplerine barýnma gibi hizmetler verilmiþtir. Bethlem'in zaman
içinde akýl hastalýklarý konusunda uzmanlaþmýþ
olmasýnýn özel bir nedeni olmadýðý ve tesadüfi bir
geliþimin ürünü olduðu belirtilmektedir (6). Ýlk
dönem için, akýl hastanesinin fonksiyonu daha çok
bir sýnýrlandýrma ve alýkoymadan oluþmuþtur. Bu
dönem için bugünkü anlamýyla týbbi yardým saðlandýðýna dair yeterince kanýt yoktur (6).
Dolayýsýyla akýl hastanelerinin yaptýðý, hastalara
yönelik bir özel deðerlendirme gözetmeksizin,
barýnma koþullarýnýn iyileþtirilmesi olmuþtur.
XVIII. yüzyýlda akýl hastalarýna özel ve onlarý yola
getirip hastalýktan kurtarabileceði düþünülen hastaneler kurulmasý fikri gündeme gelmiþtir. Böylece
tedavi ve deliliðe iliþkin ciddi bir deðiþikliðin
baþladýðý söylenebilir (1). Psikanalizin geliþimi,
psikofarmakoloji ve biyolojik yaklaþýmlardaki
geliþmeler özellikle XX. yüzyýlýn ortalarýndan
itibaren ciddi deðiþiklikler yaratmýþtýr ve Victoria
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döneminden beri sürdürülen yaklaþýmlar (kiþileri
izole etmek, toplumdan ayýrmak vs) güç kaybetmiþtir (6). Ancak bu iyileþtirme çabalarýnýn
Ýngiltere'de akýl hastanelerine yönelik reform
hareketleriyle baþladýðýný söylemek mümkündür.
Bu alanda atýlan önemli adýmlardan birisi mekanik
kýsýtlamalarýn daha insani koþullara evrilmesine
çaba gösterilmesidir (14). Dolayýsýyla iyileþtirme
çabalarý daha uzak geçmiþe dayanmaktadýr
denebilir.
III. Bethlem Hastanesi'nin Denetlenmesi
Disiplin uygulamalarýnýn bir tedavi yöntemi olarak
düþünülmesiyle birlikte hastanelerde hastalara
yönelik eziyet ve þiddetin arttýðý ifade edilmektedir.
Bu sebeple zaman içinde akýl hastanelerine yönelik
eleþtiri ve soruþturmalar da olmuþtur. Raporlarda
Bedlam ile ilgili görgü tanýklarý oldukça olumsuz
ifadeler vermiþ ve zincirlenmiþ çýplak kadýn ve
erkeklerden bahsetmiþlerdir (1). Avam Kamarasý
tarafýndan akýl hastaneleriyle ilgili iyileþtirme
amaçlý yasal düzenleme için yürütülen soruþturmalarda Bethlem ile ilgili þahit ifadelerinin yer
aldýðý da görülmektedir (15). Genellikle Bethlem
hakkýnda efsaneler, olumsuz bir izlenim ve algý
oluþtursa da, hastaneyle ilgili þikayetlerin yönetim
heyetleri tarafýndan deðerlendirildiði ifade
edilmiþtir (7). Ancak genel olarak Bethlem/Bedlam
Hastanesinin uzun tarihi geçmiþi düþünüldüðünde
efsanelerin varlýðýný sürdürmesi kaçýnýlmaz görünmektedir. Nitekim bu hastane sanat, edebiyat ve
sinema gibi alanlarý derinden etkilemiþtir.

V. Bethlem Hastanesinin Etkileri (Toplum, Kültür
ve Sanat)
Bethlem Hastanesi Moonsfield'a taþýnýnca oldukça
ihtiþamlý bir yapýya kavuþmuþ hatta güzelliðin evi
olarak tanýmlanmýþtýr (Resim-1) (16). Bu yapýsý ile
barýndýrdýðý hastalarýn durumu arasýndaki ironi
dönemin yazarlarýnca sýkça ele alýnmýþtýr. Örneðin;
Thomas Browne bu hastaneden "Güzelliðini anlamak ve kullanmaktan yoksun kiþiler için bir kumaþ"
olarak bahsetmiþtir . Tam da bu dönem meþhur
"Bedlam" adlandýrmasýnýn baþladýðý dönemdir.
Bethlem sözcüðünün zaman içinde "Bedlam"a dönmesinin, içinde barýndýrdýðý kaotik anlamý ifade
ettiðine deðinilmektedir (3). Bu dönüþümde önemli bir etken olarak yöneticilerin hastaneyi ziyarete
açmalarý gösterilmiþtir (7). Bu dönemden itibaren
Bedlam isimlendirmesi sýkça kullanýlmaya baþlanmýþ, edebiyat da bunda pay sahibi olmuþtur.
Bedlam, dünya edebiyatýnýn önde gelen isimlerinden Shakespeare'in Kral Lear adlý eserinde de
kendisine yer bulmuþtur (17).
Hastanenin delileri görmek için dýþardan
ziyaretçilere açýlmasý, adeta bir eðlence unsuruna
dönüþmesine sebep olmuþtur. Bu durumun XVIII.
yüzyýlýn son çeyreðine kadar sürdüðü ifade
edilmiþtir. Bu durum Londra'da ihtiþam ve saygýnlýk ile insan aþaðýlamanýn ayný anda nasýl var olabileceðiyle ilgili çarpýcý bir örnek sunmuþtur (3).
Bethlem'den sonra açýlan hastanelerde temkinli
davranýlmýþ, turistik amaçlý geziler yasaklandýðý gibi
daha mütevazi yapýlar tercih edilmeye baþlanmýþtýr
(3).

IV. Diðer Kurumlara Kýsa Bir Bakýþ
Bethlem Hastanesi XVIII. yüzyýla kadar neredeyse
deliler için mevcut olan tek kurum olarak varlýðýný
sürdürmeye devam etmiþtir (3). XVIII. yüzyýldan
itibaren çok sayýda yeni akýl hastanesi kurulmaya
baþlanmýþtýr. Bu dönemin bir diðer önemli özelliði
de özel ve kâr amaçlý kurumlarýn da açýlmasýnýn hýz
kazanmasýdýr. Bunlar sýklýkla deli evleri " Mad
House" olarak adlandýrýlan küçük ölçekli aile
teþebbüsleri konumundaydýlar (3). Bu yapýlar özellikle üst gelir gruplarýndan ailelere hizmet vermekteydi. Ancak buna raðmen iyi bir hizmet sunup sunmadýklarý konusu net deðildir (4).
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Bethlem/Bedlam ismi ayný zamanda kültürel yaþam
içinde de gündelik dilin bir parçasý haline gelmiþtir
ve daha çok karmaþa, karýþýklýk gibi anlamlar taþýmaya baþlamýþtýr. Bethlem/Bedlam, sadece normal
turistlerin akýnýna uðramamýþtýr. Genel olarak
Bethlem/Bedlam ile ilgili efsaneler gerçek tarihinin
önüne geçmiþtir. Bedlam'ýn hastalarý dikkate
almayan bir cehennem olduðu ya da dikkate alsa
bile zulüm ettiði þeklinde bir inanç geliþmiþtir.
Bedlam'ýn kötülüðünü vurgulayan tüm bu mitlere
raðmen, oldukça çok sayýda kiþi Bedlam'ý ziyaret
etmiþ, yönetim de bunu gelire çevirmiþtir (7).
XVIII. yüzyýlda Bedlam delilikle iliþkili birçok
durumun simgesi haline gelmiþ olduðundan, birçok
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alanda kendisinden söz edilmiþtir. Bu sebeple
Bedlam'a ait olan gerçeklerle ile gerçek olmayanýn
sýnýrý net deðildir denebilir.
Bedlam kendisinden söz ettirdiði alanlarýn baþýnda
sanat gelmektedir. Örneðin; "Bedlam" Willam
Hogarth'ýn (1697-1764) A Rake's Progress adýnda 8
resimden oluþan çalýþma serisinde final sahnesi
olarak yer almýþtýr (Resim-2). XIX. yüzyýl
öncesinde Bedlam'ýn içerisine dair fikir verdiði için
özgün bir eser olarak kabul edilmiþtir (18).
Bedlam Hastanesi oldukça çok sayýda sanatçý ve
sanat eserine ilham vermiþtir. Ayrýca XVIII. yüzyýlda suç iþlemiþ delilerin de hastaneye kabul edilmeye baþlandýðý ve zaman zaman ünlü þahýslarýn da
hastaneye yatýrýldýðý bilinmektedir. Bu türden olaylar da çeþitli alanlardan Bedlam'a olan ilgiyi artýrmaya devam etmiþtir (6). Önemli sanat dallarýndan
biri olan sinemada da Bedlam sýkça konu edilmeye
devam etmektedir (19).
XVIII. ve XIX. yüzyýlllarda diðer ülkelerden
psikiyatristlerin de dikkatini çekmiþ, buralarý
ziyaret edenler kendi ülkelerinde de benzer kurumlarýn açýlmasýný önermiþlerdir (7).
VI. Tarihsel Arka Plana Ýliþkin
Buraya kadar anlatýlan tüm süreç ve iliþkili deðiþiklikler, þüphesiz bu kuruma özel ve izole bir varlýk
alaný içinde cereyan etmemiþtir. Kurumun oldukça
uzun bir sürece yayýlan tarihsel geliþiminin toplumsal yapýdan, tarihsel kýrýlma anlarýndan ve buna
baðlý düþünsel dönüþümlerden etkilenmesi kaçýnýlmazdýr. Ancak uzun tarihsel geçmiþi göz önünde
bulundurulduðunda kurumun, tüm bu durumlardan etkileniþinin ayrýntýlý deðerlendirmesini yapmak bu yazýnýn sýnýrlarýný aþacaktýr. Bu sebeple
özet niteliðinde bir çerçevenin sunulmasýnýn uygun
olacaðý düþünülmüþtür. XIII. yüzyýlýndan XXI.
yüzyýla uzanan bir yapýnýn dünya tarihine ve yerel
tarihe tanýklýk etmemesi ve bundan etkilenmemesi
düþünülemez. Bu tarihsel geçmiþ içerisinde, daha
önce bahsedildiði gibi Reform hareketleri,
Rönesans, Aydýnlanma, Sanayi Devrimi gibi önemli tarihsel olaylar yer alýr. Ayrýca bunlara paralel
olarak kýrsal ile kentler arasýnda nüfus dengesi
deðiþiklikleri, iþçi sýnýfýnýn ortaya çýkýþý, alýþýlmýþ
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çalýþma koþullarýndaki deðiþiklikler de ilk bakýþta
göze çarpan önemli sosyolojik geliþmelerdir. Bilim
ve düþünce dünyasýnda da bu süreç önemli deðiþiklikleri beraberinde getirmiþtir. Rönesans ve
Aydýnlanma ile birlikte akýllý insanýn etkin bir özne
haline geldiði söylenebilir. Descartes'ýn düþünerek
varlýðýný kanýtlayan insaný özne konumuna yükseltmesiyle akýl ve akýl eden insanýn doðaya karþý
önemli ölçüde güç kazandýðýný söylemek
mümkündür. Bu durumun ayný zamanda "akýl" ile
"akýlsýzlýk" arasýndaki makasý açtýðý da
düþünülebilir. Bu durumda akýl, özne olmaya ve
toplumsallýða eþdeðer ise, akýl ile iliþkili sorunlar ve
delilik toplum dýþý ve dolayýsýyla normal dýþý bir
kavram olarak deðerlendirilmesi dönemin paradigmasý ile uyumlu görülebilir (20). Ancak bu tek
uygun deðerlendirme deðildir ve deliliðin daha
önce var olmadýðý anlamýna gelmez, þüphesiz daha
önce de delilik vardý ancak deliler daha çok
ailelerin ya da manastýr gibi kurumlarýn bakýmýna
ihtiyaç duyarlardý, tehlikeli görüldükleri taktirde de
yine kilit altýna alýnýyorlardý (2). Yine de daha önce
bahsedildiði üzere kayýtlarda 6 hastaya ev sahipliði
yaparak hizmet veren bir kurumun zaman
içerisinde yer sorunu yaþayacak hale gelmesinde
olasý nedenlerden biri olduðu düþünülebilir. Ancak
bu deðiþimlere raðen akýl hastalarýnýn toplumdan
tecrit ediliþlerinin daha yakýn tarihli olduðu da
ifade edilmiþtir. Bu baðlamda önemli bir deðerlendirme de akýl hastanelerinin ortaçað ye da erken
modern dönemde yaygýn olmadýklarýdýr. XVIII.
yüzyýldan itibaren delilerin modern anlamda tedavi
edilebilir olduklarý fikrinin gündeme gelmesiyle
birlikte hastanelerin sayýsýnda bir artýþýn baþladýðý
ve özel hastanelerin sayýlarýnda da artýþ görüldüðü
ifade edilmektedir. Kiþisel amaçlý hayýr kurumlarý
þeklinde kurulan hastane sayýlarý da artmýþtýr. Bu
türden hastaneler açmak bir toplumsal statü
göstergesi olarak da deðerlendirilmiþtir (2) Sonuç
olarak XVIII. yüzyýlýn sonuna gelindiðinde ruhsal
tedavi fikri ve hastaneler iyice yaygýnlaþmýþtýr.
Kuþkusuz bu süreçte sanayi devriminin etkisi de
yadsýnamaz. Sanayi devrimi ve iþçi sýnýfýnýn ortaya
çýkýþý ile birlikte ortaya çýkacak bir diðer sorun
þüphesiz akýl sorunu yaþayanlarýn ne olacaklarýdýr.
Bu baðlamda bazý düþünsel yaklaþýmlar, hastanelerin sanayileþmiþ toplumda yer alan orta sýnýfý,
toplumsal yarara katký saðlama ve týbbi bilgi üretimi amacýyla yatýrýp tedavi etmeye çalýþtýklarý iddiasýdýr (21). Bu türden deðerlendirmelerin haklý
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yönleri olduðunu akýlda tutmakla birlikte, bir týp
pratiði olarak psikiyatrinin hastalara yardým saðlamak ve koþullarýný iyileþtirmek konusunda ana iþlevi üstlendiði ve önemli baþarýlar saðladýðý ifade
edilmelidir.
Bedlam dýþýnda; týbbi tedaviler yanýnda ikna, iyi
muamele ve hastalarla konuþmanýn birleþtirilmeye
çalýþýldýðý Floransa Banifacio Hastanesi, "delilerin
zincirlerinden kurtarýldýðý" Salpêtriere Hastanesi
ve Cenevre Akýl Hastanesi dönemin önemli tedavi
merkezleridir (2). Bedlam gibi tarihi öneme sahip
bir kurum da Fransa'daki Hôtel Dieu olmuþtur.
Özellikle Fransýz ihtilalinden önce din merkezli bir
yönetim anlayýþýna sahip olan bu kurum, akýl hastalarý dýþýnda dilenciler, hýrsýzlar ve serserileri
barýndýrabilecek bir yer olmasý amacýyla tesis
edilmiþ, týbbi bakým da bu barýnmaya eþlik eden bir
hizmet olmuþtur. Özellikle XVIII. yüzyýldan
itibaren bu yapýnýn deðiþtiðini ve günümüz hastanelerine benzemeye baþladýðýný söylemek
mümkündür (22). XVIII. yüzyýlda elde edilen bilimsel baþarýlar akýl hastalýklarý alanýnda da bir
umut yaratarak kurumlaþmayý hýzlandýrmýþtýr.
Ancak ortaya çýkan hastanelerin zaman içinde
büyüdüðü, insanlar için bir alýkonulma merkezine
dönüþtüðü düþünülmüþ ve XX. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren yeni bir hareket olarak kurumsuzlaþtýrma gündeme gelmiþtir (22).

Hastane ve hastanelerin yatak sayýlarý XX. yüzyýlýn
ortalarýna gelindiðinde oldukça yüksek sayýlara
ulaþmýþtýr. Zamanla hastanelerdeki kötü koþullar
kamu gündeminde yer almaya baþlamýþ,
Klorpromazin gibi ilaçlarýn kullanýma girmesiyle
ilaçla tedavi imkanlarý doðmuþ, akýl hastalarýnýn
konumu insan haklarý hareketlerinin de gündeminde yer alamaya baþlamýþtýr. Tüm bu deðiþimler
psikiyatrik tedavi kurumlarýnýn da deðiþmesini
beraberinde getirmiþtir. 1960-1970'lerden itibaren
amaçlanan; geçmiþi Týmarhane ya da topluma yük
olanlarýn yerleþtiði akýl hastanelerine dayanan
kurumlarý dönüþtürmek, küçültmek ve hastalarý
toplumda yer alan bireylere dönüþtürmek olmuþtur. Bunun ise tam olarak baþarýldýðýný söylemek
güçtür (22,23). Bu dönüþüm sürecinde Michel
Foucault, Erwing Goffman gibi kiþilerin çalýþmalarýnýn da etkili olduðunu ifade etmek gerekir.
Sonuç olarak Bedlam'ýn geçirdiði deðiþikliklerin,
kýsaca özetlenmeye çalýþýlan bu arka plan iþlerken
gerçekleþtiði akýlda tutulmalýdýr. Hastanede ilk
dönemde meydana gelen deðiþimin dinin belirleyiciliðinden insan ve toplumun belirleyiciliðine
geçiþin yaþandýðý bir evrilmeye örnek sunduðu, son
150 yýllýk sürecin ise toplumu merkeze alan ve kýsýtlamalarý önplanda tutan bir yaklaþýmdan bireyin
hak ve özgürlüklerinin önemsendiði bir yapýya
dönüþümü örneklediðini söylemek mümkündür.

Resim 1. 1676 yýlýnda yeni kurulan Bethlem Hastanesi, Edward Geoffrey O’Donughue’un “The Story of
Bethlehem Hospital: From Its Foundation in 1247”adlý kitabýndan
Klinik Psikiyatri 2018;21:89-97
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Deðerlendirme ve Sonuç
Bethlem ya da meþhur adýyla Bedlam Hastanesi,
uzun ve kesintisiz kurumsal geçmiþiyle gerek týp
tarihi gerekse de kültür tarihi açýsýndan önemli bir
örnek oluþturmaktadýr. Bir kurumun kuruluþ
gayeleriyle zaman içinde kazandýðý iþlevlerin evrimini göstermek bakýmýndan oldukça deðerli veriler
sunmaktadýr. Ortaçað ve Erken Modern Dönem
Avrupa'sýnda aslýnda tedavi ve yardým, týp ile din
gibi kavramlarýn ne ölçüde iç içe geçtiklerinin bir
örneði olarak karþýmýzda durmaktadýr. Modern
döneme yaklaþtýkça kurumsal ve kavramsal
dönüþümün izleri de bu örnek aracýlýðýyla
sürülebilmektedir. Yine bir hastane isminin zaman
içinde gündelik hayatta farklý anlam dünyalarýna
gönderme yapacak þekilde kullanýmýnýn örneðini

"Bedlam" bizlere sunmaktadýr. Benzer bir kullanýmý kültürümüzde "Bakýrköy" için görmek de
mümkündür. Zira "Bakýrköy" kelimesi de gündelik
hayatýmýzda Bakýrköy Prof. Dr. Mazhar Osman
Ruh ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nden farklý bir anlam dünyasýna gönderme yapmaktadýr. Bethlem ya da Bedlam
Hastanesi, bir kurum özelinde týp tarihi ve sanat
iliþkisinin, zaman zaman ne ölçüde geniþ bir alana
yayýlabildiðini göstermesi açýsýndan da önemli bir
kurum olarak tarihteki yerini almýþtýr.

Yazýþma adresi: Arþ. Gör. Abdullah Yýldýz, Ankara Üniversitesi
Týp Fakültesi, Týp Tarihi ve Etik A.D., Ankara dr.abdullahyildiz@hotmail.com

Resim-2. William Hogarth'ýn Bedlam Hastanesi'nin içerisini gösteren, A Rake's Progress resim serisinin
son sahnesi, Andrew Scull'un Uygarlýk ve Dellilik adlý kitabýndan
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