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PLASTÝNASYON. BÝR BÝLÝM MÝ YOKSA GARÝP BÝR GÖSTERÝ MÝ?
Çaðatay ÜSTÜN1
ÖZET
Plastinasyon, anatomik örneklerin yaþamsal koþullardaki özelliklerini koruyarak çok uzun süre saklanmasýna
yönelik benzersiz bir metottur. Plastize edilmiþ örnekler yüksek ýsýlara dirençli, kokusuz, zehirsiz özelliklere
sahiptir. Bunlar, öðretmenler ve öðrenciler tarafýndan eldiven gibi koruyucu malzemelere gereksinim
duyulmadan elle kullanýlabilirler. Plastinasyon, anatomik örneklerin yað ve sudan arýndýrýlarak polimer bir
maddeyle kaplandýðý bir yöntemdir. Bu yöntem 1978 yýlýnda Heidelberg Üniversitesinden Prof. Dr. Gunther von
Hagens tarafýndan bulunmuþtur. Ölü insan bedenlerinin sergisi ilk kez 1996 yýlýnda gösterime girmiþ ve buna ait
sergi turlarý Mannheim, Viyana, Basel, Cologne ve Oberhausen ile devam etmiþtir. Bugüne kadar ki baþarýlý
sergileri 6 milyondan fazla kiþi ziyaret etmiþtir. Bu makalede, plastinasyon yönetimi tarif edilerek, Prof.Dr.
Gunther von Hagens'in biyografisi ve çalýþmalarý verilecek ve plastinasyon sergileri ile ilgili olumlu ya da
olumsuz eleþtirilere deðinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Prof. Dr. Gunther von Hagens, Plastinasyon, Ýnsan Bedeni Sergileri
Plastination. Is it a Science or a Freak Show?
SUMMARY
Plastination is a unique method of preserving durable anatomical specimens while retaining lifelike condition.
The plastinated specimens are odorless, non toxic and mechanically resistant to a high degree. They can be
manipulated by teachers and students without protective equipment like gloves. Plastination is a procedure
during which water and fat of gross specimen are replaced by a polymerisable resin. Invented in 1978 by Prof. Dr.
Gunther von Hagens from the University of Heidelberg. The exhibition of human corpes was first shown in 1996
and has not stopped touring since. So far it has visited Mannheim, Vienna, Basel, Cologne and Oberhausen.
Advertised as the most successful exhibition in the world, it has been by more six million people. In this article,
we describe the method of plastination, give Prof.Dr. Gunther von Hagens's biography along with his work and
discuss the positive and negative criticisms of these plastination exhibitions.
Key Words: Prof.Dr. Gunther von Hagens, Plastination, Human Body Exhibitions

Týpta son 25 yýldýr özellikle anatomi alanýnda
plastinasyon olarak bilinen yöntem bugünün sýklýkla
tartýþýlan konularýndan birisi haline gelmiþtir. Bu
tartýþmalardaki ana hedef; bilimsel olarak kanýtlamýþ
plastinasyonun kendisi deðil, yöntemin bulucusu
Prof.Dr. Gunther von Hagens'in bu yolla hazýrlanmýþ
kadavra modellerini halkýn görselliðine sunduðu
sergilerdir. Bu makalede Prof.Dr. Gunther von
Hagens'in hayatýna, plastinasyon yöntemine ve
tartýþma konusu haline gelen plastinasyon sergilerine
iliþkin Dr. Hagens'in ve kamuoyunun görüþlerine yer
verilecektir.
PROF.DR. GUNTHER VON HAGENS KÝMDÝR?
Dr. Hagens, 1945'de Doðu Almanya'da doðdu.
Týp eðitimine 1965 yýlýnda Jena Üniversitesinde
baþladý. 1968 yýlýnda Batý Almanya'ya kaçma
giriþiminden dolayý bir süre hapis yatmak zorunda
kaldý. 1970 yýlý Aðustosunda
Batý Almanya
hükümetinin fidye ödemesi sonucunda kurtularak
buraya göç etti ve týp eðitimini Lübeck
Üniversitesinde sürdürdü. 1975 yýlýnda Heidelberg
Üniversitesi Anatomi ve Patoloji Enstitüsünde
çalýþmaya baþladý. Buradaki çalýþmalarý sýrasýnda týp
alanýnda tek ve benzersiz bir yöntem olarak

tanýmlanan Plastinasyon yöntemini bularak týp
eðitiminin hizmetine sundu (1978). Bu amaçla ilk
geliþtirdiði yöntem Silikon Tekniði (S10) olarak
b i l i n m e k t e d i r. D r. v o n H a g e n s b u l u þ
unu ve çalýþmalarýný ayný yýl bir yayýn haline getirerek
týp dünyasýna duyurdu. [Kunststoffimpragnierung für
Totalpraparate und histologische Grosspraparate
(Demonstration) von Hagens G; Knebel R,VerhAnat-Ges. 1978; (72): 419-421]
1994 yilinda Heidelberg Üniversitesi
Plastinasyon Enstitüsünü olusturarak bu bölümün
bilimsel direktörü oldu. 1996 yilinda Dalian/Çin'de
Ti p F a k ü l t e s i P l a s t i n a s y o n E n s t i t ü s ü v e
B i s k e k / K i rg i z i s t a n ' d a U l u s a l A k a d e m i n i n
Plastinasyon Merkezlerinin kurulmasina yardimci
olmak için görev aldi. 1978'deki bulusun ardindan
arastirmacilar tarafindan Plastinasyon yöntemi biraz
daha gelistirilerek 1980 yilinda Epoxy Teknigi (E 12),
1981 yilinda Polyester Teknigi (P 35) gibi yeni
teknikler ortaya kondu. Dr. von Hagens, Plastinasyon
yöntemiyle hazýrladýðý kadavralarý “Body Worlds,
Anatomy Art, Körperwelten” isimleriyle tanýnan
sergilerle halkýn görselliðine sunmasý beðenilerin
yanýnda bazý tepkilerin de ortaya çýkmasýna sebebiyet
verdi. Prof. Dr. Gunther von Hagens, halen Almanya
Anatomi Cemiyeti üyesi, Uluslararasý Plastinasyon
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Derneðinin (ISP) ve Romanya Anatomi Cemiyetinin
onursal üyesidir.1-7 (Resim 1)

Resim 1: Dr. Gunther von Hagens plastize ettiði kadavranýn
yanýnda.

T I P TA U Y G U L A N I Þ
PLASTÝNASYON NEDÝR?

ÞEKLÝYLE

Plastinasyon, organik dokularýn sývý silikon
polimer ile kaplanarak özelliklerini korur hale
getirilmesi demektir. Çürüme, yaþamsal bir
fonksiyonu olan doku için ölümünden sonra
kaçýnýlmaz bir sonuçtur. Ancak bazý yöntemler
kullanýlarak bu çürümenin önüne geçilmesi mümkün
olabilmektedir. Günümüzde týp eðitiminde
demonstrasyonlarda kullanýlmak üzere kadavralarýn
ya da makroskobik vücut bölümlerinin bozulmayacak
þekilde öðrencilerin görselliðine ve eðitimine
sunulmasý týbbýn gelenekselleþmiþ bir tavrý olarak
kabul edilmektedir. Bunun için uygulana gelen ya da
bilinen tüm yöntemlerden daha farklý ve benzersiz
olan plastinasyon yönteminde amaç; dokunun
çürümesi ya da uygulanan iþlemin niteliði dolayýsýyla
bozulmanýn önüne geçilmesi, dokunun sanki bir
canlýya aitmiþ gibi algýlanmasýný saðlayacak þekilde
hazýrlanmasýdýr. Bu iþlem için optik açýdan transparan
ya da opak görünüme sahip, mekanik açýdan ise
bükülebilir ya da þeklini koruyan ve dayanýklý özel bir
tür polimer kullanýlmakta ve bununla kaplanan
dokunun bu sayede kalýcý görüntüsünü sürdürmesi
arzulanmaktadýr. Ýþlemin uygulandýðý doku ya da
organ sadece makroskobik olarak deðil ayný zamanda
hücresel düzeydeki kimliðini yitirmemektedir.
Plastinasyon yönteminin doku, organ ya da tüm
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kadavra üzerinde uygulanmasý iþlemleri 4 ana
aþamada gerçekleþtirilmektedir. Bunlar:
1. Fiksasyon
2. Dehidrasyon
3. Emdirme
4. Sertleþtirme olarak bilinmektedir. ,
Dr. Hagens'in kendi bulduðu yöntemin
uygulanýþý kýsaca þöyle özetlenebilir: Plastize edilecek
olan gönüllü kadavra donörünün tüm vücudu formalin
havuzuna alýnarak çürüme durdurulur. Daha sonra 250C'deki asetonun içine yatýrýlarak dokulardaki
suyun yok edilmesi (sudan arýndýrma) ve sýcak aseton
içine yatýrýlarak yaðýn gaza dönüþmesi (yaðdan
arýndýrma) saðlanýr. Daha sonra ceset, ýsý ve
ultraviyole ýþýðý altýnda sývý plastiðin (silikon) içine
daldýrýlarak tüm vücut boþluklarýnýn bununla
kaplanmasý saðlanýr. Bu iþlemlerden sonra kadavra
plastize edilmiþ olarak (plastinat) eðitim, öðretime
sunulacak çeþitli demonstrasyon biçimlerine uygun
hazýrlanýr. , Burada plastinasyonu oldukça basit bir
þekilde özetlememize raðmen, aslýnda bu iþlemin
oldukça karmaþýk ve uzun süreli aþamalarla, yüksek
maliyetle gerçekleþtirildiðini hatýrlatmakta fayda
vardýr. [Bütün bir insan vücudunu plastize etmek için
geçen süre yaklaþýk 1 yýldýr.]
Günümüzde dünyada insan anatomisi, klinik
patoloji, biyoloji, zooloji ile ilgilenen 38 ülkedeki
200'den fazla Enstitü ayný yöntemden
faydalanmaktadýr. Bu konudaki geliþmelerin
benimsenmesinin ardýndan 1986 yýlýnda Uluslararasý
düzeyde International Society for Plastination-ISP
derneðinin kurulmasý ve bu derneðin The Journal of
the International Society for Plastination isminde
periyodik bir yayýn organýna sahip olmasý, konu
hakkýndaki çalýþmalarýn daha rahat kavranmasý ve
benimsenmesine zemin hazýrlamýþtýr. Plastinasyon
yöntemiyle ilgili bilim çevrelerinin bir araya geldiði
ve ISP'nin düzenlediði uluslararasý katýlýmlý
konferanslarýn onuncusunun 2-7 Temmuz 2000'de
Fransa'da yapýldýðýný, onbirincisinin ise Porto Riko'da
14-19 Temmuz 2002'de gerçekleþtirileceðini yeri
gelmiþken hatýrlatýyoruz. , ,
BEDEN DÜNYASI SERGÝLERÝ
Prof.Dr. von Hagens, Plastinasyon ile ilgili
baþarýlý çalýþmalarýný 1978 yýlýndaki buluþunun
ardýndan yoðunlaþtýrarak devam ettirdi. Bu bilgi
birikiminin sonucunda bizzat hazýrladýðý insan vücudu
preparatlarýný Body Worlds, Körperwelten gibi
isimlerle sergileme ve halkýn görselliðine sunma
çalýþmalarý gündeme geldi. Ancak bu fikir ilk bakýþta
yöntemin bilimsel amacýný aþmasý þeklinde
yorumlandý. Çünkü ölü insan vücudundan sanatsal bir
kaygý beklemek kabul edilemezdi. Bu nedenle ilk
sergiler, gelebilecek yoðun tepkileri karþýlamak
açýsýndan Almanya'nýn dýþýndaki bir ülkede,
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Japonya'da gerçekleþtirildi. Prof. Dr. Gunther von
Hagens'in bugüne kadar düzenlediði sergilerinin
listesi þöyledir:
Tokyo-Japonya
Mannheim
Viyana
Basle
Cologne
Oberhausen
Berlin
Brüksel
Londra

1996-1997-1998
30.10.1997 - 01.08.1998
30.04.1999 - 31.08.1999
04.09.1999 - 05.01.2000
12.02.2000 - 31.07.2000
05.08.2000 - 28.01.2001
10.02.2001 - 02.09.2001
22.09.2001 - 03.03.2002
23.03.2002 29.09.2002

anlaþýlabilir bir hale geliyor.” “Ýnsanlar bu sergiye
gelirken kafalarý pek çok þüphe ile dolu oluyor. Ancak
burada hayranlýk ve þevkle karýþýk duygulara sahip
oluyorlar. Bu da gösteriyor ki, bu sergi onlarý
etkilemede önemli bir yol.” [Bir sergisine iliþkin
açýklamalarýndan...]

Listede verdiðimiz sergileri yaklaþýk 8 milyon
kiþinin ziyaret ettiði bildirilmektedir. (Resim 2, 3, 4)

Resim 3: Ýlginç karþýlanan bir baþka plastize kadavra:
Ölümden sonra satranç.

Resim 2: Serginin en ilginç kadavralarýndan birisi: Derisini
çýkarmýþ insan vücudu.

PLASTÝZE ÝNSAN VÜCUTLARININ
SERGÝLENMESÝNE AÝT Dr. von HAGENS'ÝN
GÖRÜÞLERÝ
Yaklaþýk 6 yýldýr plastize etmiþ olduðu 200
kadar kadavrayý deðiþik ülkelerde sergileyen Dr. von
Hagens'in bu faaliyetleri her zaman gündemdeki
yerini korudu. Ona sýklýkla yöneltilen sorular;
kadavralarý plastize etmesi ve sergilemesine iliþkin
fikirler üzerinde yoðunlaþmaktaydý. Bu nedenle Dr.
von Hagens'in görüþlerine yorumsuz olarak yer
veriyoruz.
“Ben burada kadavra ile dolu ya da ölüm içeren
bir salon görmüyorum. Buradaki modellere baktýðýnýz
zaman insan türünün bir üyesi olduðunuzun farkýna
varýyorsunuz. Böylece insanlýðýnýz daha da

“Plastize edilmiþ vücutlarýn görüntüsü
insanlarýn kendileri hakkýndaki gerçekleri
hissetmelerine yardýmcý olmaktadýr.” “Vücut ruhu
temsil etmektedir. Ýnsan vücudu bir yaþam sü
resi boyunca kendini oluþturmuþ eþsiz bir hazinedir.”
“Plastinasyon yöntemine iliþkin çalýþmalarýma 1977
yýlýnda baþladým. Ýlk 10 yýlýmý bu konuyla ilgili
polimerlerin keþfedilmesini bulmaya adadým. Bu
polimerler þu an ruhsatlý durumdadýr. Bunlarýn
kimyasal yapýlarý gizlidir ve istenildiðinde dünyadaki
merkezlere satýyorum. Bugün sergimde göreceðiniz
plastize edilmiþ bir kadavra 20 yýllýk bir birikimin
ürünüdür.” “Plastize edilmiþ kadavralarýn bir çeþit
korkuyu kýþkýrttýðýna inanmýyorum. En azýndan ben
böyle düþünmüyorum. Sergilerime gelen ziyaretç
ilerin plastize kadavralara ilk tepkisi bir korku filmi
seyrederken aniden gördükleri çürümüþ bir cesedi
görmüþ gibi olmaktadýr. Ancak ben Plastize edilmiþ
bir kadavrada tamamen ölüm ve çürümenin baþ
langýcýndaki o kýsa aný görüyorum. Bu mükemmel bir
güzelliðin resmidir.” “Anatomi sanatýnda ne
yaptýðýmý dikkate alýyorum. Ýnsanýn maddesel
yapýsýnýn eðitim için estetik bir yönle
deðerlendirilmesi gerekir. Ben basit anlamýyla insan
vücudunun narin güzelliðini estetik anlayýþla
birleþtirerek eðitim için ortaya koyuyorum.” “Alman
Kilisesi ve Hýristiyan Demokratik Partisinin bazý ü
yelerinin buradaki sergilerimi yasaklamayý
denemelerini, onlarýn buraya gelen insanlarý
anlamadýklarý þeklinde yorumluyorum. Bu tür
organizasyonlarýn liderleri sadece kendi varlýklarýný
korumakla ilgileniyorlar. Bu fikirlerinden vazgeçmeyi
de pek düþünmüyorlar.” “Ýþimi yaparken bir cerrah
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gibi çalýþýyorum. Ýþimin doðasý gereði duygularýn
bunu engellemesine izin vermiyorum. En iyi
arkadaþým öldükten sonra kendi bedenini plastize
etmemi istedi. Bir gün aniden öldüðünde onun bu
dileðini yerine getirip bedenini plastize ettim.”
Heidelberg'li anatomi profesörü Gunther von
Hagens sergilerine olan yoðun ilgiyi þöyle özetliyor:
“Bu kadar yüksek katýlýmlý bir ziyaretçi oraný,
insanlarýn kendi vücutlarýnýn yapýsýný ve
fonksiyonlarýný merak etme gereksiniminden
kaynaklanmaktadýr. Yaptýðým iþ asla bir þarlatanlýk
deðil.”

Resim 4: Üç boyutlu görünüm verecek kesitlerle
hazýrlanmýþ bir plastize kadavra.

Dr. Gunther von Hagens Londra'da 23.03-29.09
2002 tarihleri arasýnda açýlan son sergisi dolayýsýyla
kendisine internet ortamý üzerinden yöneltilen
sorulara verdiði cevaplarda plastinasyon yöntemi ve
plastize edilmiþ kadavralarýn sergilenmesi hakkýndaki
fikirlerini þöyle sýralamaktadýr: “Plastinasyon
oldukça yeni sayýlabilecek bir kavramdýr. Dolayýsýyla
Alman Kanunlarýnda bu konunun gündeme geliþi de
biraz geç oldu. Almanya'da kanunlar belli þeyleri
belirtilen esaslara uygun olarak yasaklamýþ
durumdadýr. Ben etik yaklaþýmlarý zedelemediðime ve
kanunlarýn belirttiði esaslarýn dýþýna çýkmadýðýma
inanýyorum. Sergilerimi bir anatomik gösteri þeklinde
algýlamaktan çok, ölüm sonrasý sergiler gibi kabul
etmek en doðrusudur. Sergilerdeki kadavralara
dinamik pozisyonlar verilmesinin nedeni, insan
vücudunun daha iyi algýlanmasýný ve iç yapýsýnýn daha
kolay anlaþýlmasýný saðlamaktýr. Ben anatominin
demokratikleþmesinden yanayým.”
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Dr. GUNTHER von HAGENS'ÝN SERGÝLERÝNE
YÖNELTÝLEN OLUMLU YA DA OLUMSUZ
YORUMLAR
Her ne kadar Dr. Hagens plastize ettiði
kadavralarýn insanýn canlýyken içinde bulunduðu
dinamizmini ölü bedene ustaca yansýttý
ðýný ve insanlarýn bunu hayranlýkla izlediklerini
belirte dursun, ölü bedenlerin sergilenmesine iliþkin
eleþtiri ve yorumlarýn ardý arkasý kesilmemektedir.
Aslýnda dikkatli incelendiðinde, deðiþik çevrelerden
gelen tepkiler Plastinasyon yöntemine karþý
yöneltilmiþ deðildir. Buradaki hedef, ölü insan
bedenlerinin toplumun görselliðine sunulup
sunulamayacaðý ve bunun ne þekilde yapýlmasý lazým
geldiðidir. Bu açýdan ortaya çýkan olumlu ve olumsuz
yorumlara burada yer veriyoruz.
Alman Anatomistler Birliði, Dr. Hagens'in
Plastize edilmiþ kadavralarý halkýn önünde
sergilemesini bir kukla þov olarak nitelendirerek
bundan duyduðu kaygýyý dile getirmekte, hatta Dr.
Hagens biraz da alaycý bir þekilde bu gösterinin
müdürü gibi tanýtýlmaktadýr. Konunun týbbi kadar dini
yönüyle ilgilenen çevrelerden Katolik ve Protestan
Kiliselerinin yetkilileri ise bu tür sergileri zevksiz ve
ahlaki anlamý olmayan diye yorumlamaktadýrlar. ,
International Plastination Society'nin baþkaný
Prof. Dr. Andreas H. Weiglein ile Dr. von Hagens'in
bu tür Plastize edilmiþ kadavralarýndan oluþan
Anatomi Sergilerine iliþkin görüþlerini öðrenmek için
yaptýðým elektronik posta yazýþmalarýnda Dr.
Weiglein kýsaca þu noktalara deðinmiþtir:
“Plastinasyon, artýk bugün dünyanýn pek çok
ülkesinde eðitim, araþtýrma ve çeþitli bilimsel
çalýþmalarda sýklýkla kullanýlmaya baþlamýþ bir
yöntemdir. Bu yöntemin amacýna uygun bir derneði ve
yayýn organý mevcuttur. Özel bir çalýþma disiplini
olarak kabul gören bu alanýn uygulayýcýlarý ve
temsilcileri belirli zamanlarda konferanslarda ve
seminerlerde bir araya gelmekte ve bu anlamdaki fikir
alýþ veriþinin geliþtirilmesine çalýþmaktadýrlar. Bu
derneðin Dr. von Hagens'in Anatomi Sergileriyle
ilgili bir baðlantýsý yoktur ve bu anlamdaki
faaliyetlere karýþmamayý istemektedir. Plastinasyon
yönteminin bulucusu Dr. von Hagens 1994 yýlýndan
beri derneðimizin hatýrý sayýlýr bir üyesidir. 1994
yýlýndan sonra bu türden sergiler düzenlemeye
baþlamasýnýn ardýndan derneðimiz, deðiþik
yorumlara yol açan bu sergilere raðmen yöntemin
bulucusu ve derneðin bir üyesi olan Dr. von Hagens'in
üyeliðinin devamýna karar vermiþtir.”
Ölü insan bedenlerine Plastinasyon uygulama
iþlemleri ile ilgilenen Corcoran Laboratuarlarýndan
Don Corcoran ve Michigan Üniversitesi Týp Fakültesi
Anatomi Bölümünden Prof.Dr. Roy Glover, plastize
edilmiþ kadavra sergileri için bu tür çalýþmalarýn
heyecan verici ve eðitici olduðunu belirtmektedirler.
Dr. Glover þöyle ekliyor: “Bizim istediðimiz,
ziyaretçilerin bu amaca yönelik hazýrlanmýþ
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kadavralara bakarken kendi vücutlarýný daha iyi
anlamalarýdýr.”
Dr. von Hagens'in sergileri ve sergilerde
kullandýðý kadavralar kimi sanat çevrelerince Le
Corbusier, Dürer ve Mikelangelo'nun sanatsal üslubu
ile ele alýnýp, sanat ve bilimin bir araya geliþi þ
eklinde yorumlanmaktadýr.
“Her kim insan kadavralarýna bir sanat
çalýþmasý tarzýyla yaklaþým gösterirse, onun ölümün
önemine olan saygýsý artýk kalmamýþ demektir. /
Johannes Reiter-Katolik din adamý ve etikçi
[Mannheim Anatomi Sergisi devam ettiði sýrada
söylediklerinden]
Christian Olsen isimli bir Belçikalý vatandaþ, Dr.
von Hagens'in Belçika'da açýlan sergisinin iptali için
yaptýðý baþvurularda sonuç alamamýþtýr. Olsen, buna
gerekçe olarak, sergide yer alan cesetlerin hiçbir
önlem alýnmadan ve yerlerde sürüklenerek sergi
alanýna taþýndýðýný, Avrupa Birliði yasalarýna göre söz
konusu cesetlerin kimliklerinin açýklanmadan bir
baþka yere taþýnmasýnýn mümkün olmadýðýný, Dr. von
Hagens'in cesetlerin kaynaðýnýn baðýþ olduðu
yönündeki açýklamalarýnýn inandýrýcý olmadýðýný,
bunlarýn 1000 dolar karþýlýðýnda Çin'den temin
edildiðini ileri sürmüþtür.
“Berlin'de açýlan ve ziyaretçi rekoru kýran sergi
sýrasýnda burada sergilenen cesetlerin yasadýþý
yollardan Rusya'dan elde edildiði iddia edildi.
Kimsesiz, yaþlý, hasta ve mahkumlara ait olduðu
söylenen bu cesetlere iliþkin açýklama MDR-Magazin
Fakt programýnda ortaya atýlmýþtýr. Ayrýca Dr. von
Hagens'in Rusya'daki Novosibirsk Üniversitesi ile
iþbirliði antlaþmasý yaptýðý ve buradan 56 ceset
getirttiði de söylentiler arasýndadýr. Dr. von Hagens
kendini savunarak Sibirya'dan 56 ceset getirildiðini
ancak bunlarýn baþka deneyler için olduðunu
belirtmiþtir.
“Sergiyi tertipleyen von Hagens, 1978 yýlýnda
Heidelberg Üniversite'sinde hücre biyolojisi dalýnda
asistan olarak göreve baþladý. Daha iþin baþýndayken,
biraz da rastlantý sonucu çeþitli organlarýn plastik
aracýlýðýyla sürekli korunmasýna yönelik tekniði
keþfetti. Bu buluþu hemen kabul etmek zorunda
kaldým. Çünkü anatomik parçalarýn uzun süre
korunmasýný saðlayacak teknik ve buluþlar bizim
alanýmýza giriyordu. Onu bu sevdadan vazgeçirmenin
ve farklý bir alana yönlendirmenin olanaksýzlýðýný
gördüm. Ona enstitüde 20 yýldýr eþlik ediyorum. Her
küçük buluþunu benimle paylaþmasý ve ayrýntýsýna
kadar tartýþmasý aramýzda bir bilimsel diyalog
oluþturdu. Bu süreç beni, onun hem destekç
ilerinin hem de eleþtirenlerinin bir parçasý haline
getirdi. Sergiye yönelik olumlu tavýrlarýn üç tane
nesnel nedeni vardý. Bunlardan birincisi plastinasyon
tekniðini bulan kiþi, alýþýk olmadýðýmýz bir yapýdadýr.
Ýkincisi ortaya çýkan ürünler bugüne kadar
görülmemiþ yeni bir özellik taþýmaktadýrlar.
Üçüncüsü ise bu ürünlerin sergilenmesiyle týbbi
bilgisi olmayan insanlarýn bir tabuyla hesaplaþmasý

saðlanmýþtýr.” [Prof. Dr. Wilhelm Kriz- Heidelberg
Üniversitesi]
“Sergi sahipleri sürekli, serginin aydýnlatma
amacýyla örgütlendiðini vurgulamaktadýr. Onlara
göre bu yolla bilim demokratikleþmekte, insanlar
bedenlerinin iç iþleyiþine göz atarak bedenleri ve
yaþamlarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiler edinmekte ve
böylece anatomi bilimi de yaygýnlaþmaktadýr. Ne var
ki, serginin bu amacý kilise taraftarý olmayan çok
sayýda insan tarafýndan da eleþtirildi. Bu eleþtiri
sahipleri saygýsýz aydýnlatma faaliyetinin, ölü
bedenlerin paçavraya çevrilmesiyle gerçekleþtiðini
belirttiler. Sergideki bazý bedenlerin sergileniþi ve
sanatsal gösteriye kaçan biçimleniþ tarzý, insan
onurunu çok derinden yaralamaktadýr. Bu sergi
özellikle sonlarýna doðru kitlelerin akýnýndan da
anlaþýlacaðý üzere, eðlenceli bir merak gezisine
dönüþtü. Ne yazýk ki her þeyi sýnýrsýz bilme meraký ve
röntgencilik eðilimi toplumumuzda son yýllarda
yaygýnlaþmýþ ve sýnýr tanýmaz bir saygýsýzlýða yö
nelmiþtir. Bu sergide vurgulanan kokusuz ve güzel ölü
bedenler kavramý toplumdaki güzellik çýlgýnlýðýyla
buluþmaktadýr. Kanýmca bu serginin olumsuzluðu,
olumlu tarafýndan daha baskýndýr. Ölümün gösteriye
dönüþtüðü bir durumda insan, onurlu insan olabilme
olanaklarýný da kaybetmiþtir.” [Dr. Ulrich FischerMannheim sergisi için yaptýðý yorumlardan]
“Sergiyi eleþtirenler, serginin tarzýyla ölenlerin
onuruna saygýsýzlýk yapýldýðýný iddia ediyor. Bir
ölümlüye ait olan ve çürümeye yüz tutan ceset, artýk
bir nesnedir ve dolayýsýyla bir eþya gibi muamele
görür. O, plastinatörün elinde bulunmaktan dolayý bir
nesne seviyesine düþürülmemiþtir. Bir nesne olmayý,
yaþayan bir insan için redede biliriz; yaþamayan ve
özne olma özelliðini yitirmiþ biri için ise deðil.
Gunther von Hagens cesetleri plastinasyon sürecinde
üç aþamadan geçiriyor. Birincisinde cesetlerin
kiþilikleri siliniyor, ikincisinde cesetleri eski halinde
tanýnabileceði þekilde býrakmýyor, üçüncüsünde de
onu doðal görünümünden çýkararak bir biçim veriyor.
Bu serginin baþarýsýnýn en önemli nedeni von
Hagens'in insan bedenine ait bilgileri, güzellikleri,
insan bedenine týpa týp benzeyen yapay modellerle
sunmamasý, bunu bizzat gerçek biçim verilmiþ insan
bedenleriyle gerçekleþtirmiþ olmasýdýr.” [Prof. Dr.
Franz Josef Wetz]
“Bunu bir sanat sergisi olarak kabul etmemek
gerekir. Burada açýkça ortaya konan þey, insan
vücudunun bilimsel ve eðitim amaçlý olarak ince bir
teknikle hazýrlanmýþ görünümleridir. Sergideki
kadavralar biraz farklý þekil ve pozisyonlarda disseke
edilmiþtir. Ancak katýlýmcýlar sadece týp öðrencileri
deðil, çoðunlukla halkýn kendisidir. Fakat anatomi
tarihini incelediðimizde bunun içerisinde yer alan
geniþ bir zaman kesitinde halka açýk anatomi
seanslarý olduðuna rastlýyoruz. Düþünceme göre
insanlarýn arkadaþlarý, aileleri ve çocuklarýyla bu
sergiye gelmeleri çok yararlý bir þey. Gunther von
Hagens Leonardo ve Vesalius ile baþlayan ve John
41

Plastinasyon

Hunter'a kadar uzanan büyük bir geleneðin içinde
ö n e m l i v e b ü y ü k b i r y e r e s a h i p t i r. ”
[Dr. Colin Stolkin- Guy's Hospital Anatomi Uzmaný]
“Bir hekim olarak disseke edilmiþ kadavralarý
eðlenceli bir gösteri olarak deðil, tamamen eðitim
amaçlý bir çalýþma olarak görmek isterim. Eðer
anatomi bir tür eðlenceli toplantý haline dönüþürse,
insani deðerlerden itibar ve hürmetin kaybý gündeme
gelmeye baþlar.” [Dr. Vivienne Nathanson Ýngiltere
Týp Birliðinin Etik Bölüm Baþkaný]
SONUÇ VE TARTIÞMA
Oldukça güç teknik koþullar ve yüksek
maliyetler altýnda uygulanabilen bir yöntem olan
Plastinasyon, gelecekte týp eðitiminde önemli bir yere
gelecek gibi görülmektedir. Yöntemin bulucusu Dr.
Gunther von Hagens halen çalýþmalarýna devam
etmekte olup, plastinasyon tekniðinin daha da
geliþtirilmesi için uðraþmaktadýr.
Makalemizde de vurguladýðýmýz gibi, bugüne kadar
plastinasyon yöntemine ve yöntemin bilimsel amaçlý
getirmiþ olduðu yeniliklere karþý bir tepki ve itiraz
yoktur. Buradaki tepkiler ve fikirsel anlamdaki
ikilemler daha çok plastize edilmiþ ölü insan
bedenlerinin halka açýk sergilerde birer görsel sanat
malzemesi gibi sergilenmesidir. Bu çerçevede gelen
eleþtirileri kýsaca þöyle sýralamak mümkündür:
1. Bu tür sergiler, özellikle dini çevrelerden insan
bedenine karþý saygýsýzlýk yapýldýðý yönünde gelen
tepkiler açýsýndan eleþtirilmektedir.
2. Bu tip sergilerde, ölü insan bedenlerinin
sergilenmesi insanlýðýn bazý deðerlerini
zedeleyebileceði endiþesinden hareketle etik
açýdan yanlýþ bulunmaktadýr.
3. Ölü bedenlerin plastize edilmeden önce ne tür
yollarla elde edildiklerine iliþkin açýklamalarýn
inandýrýcý ve doðru yapýlmasý gerektiði
vurgulanmaktadýr.
4. Bu tip sergileri, bazý toplumlarýn sosyokültürel
yapýsý açýsýndan sakýncalý bulan çevreler
tarafýndan eleþtirilmektedir.
5. Sergilerin halka belli bir ücret karþýlýðýnda açýk
olmasý ve sergilere iliþkin kitap, t-shirt, broþür,
hediyelik hatýra eþyalarýnýn hem sergilerde hem de
internet ortamý üzerinden satýþýnýn yapýlmasý
rahatsýz edici bulunmaktadýr.
Ne þekilde düþünülürse düþünülsün
Plastinasyon sergilerinin sonu gelmeyecek gibi
görünüyor. Ancak buradaki en önemli dilek, toplumun
hayranlýk ve ilgisinin yanýnda, eleþtiri ve tepkilerin de
gündemden uzak tutulmamasý ve fikirsel
deðerlendirmede göz önünde bulundurulmasý
olmalýdýr.
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