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GİRİŞ
DTK Sağlık Meclisi, 3-4-5 Aralık 2010'da yapılan sağlık 

kurultayı ile kuruluşunu ilan etti. Sağlık Meclisi, o günden 
bu güne 2. Kongresini gerçekleştirerek; mücadelede var-
lığını, kararlılığını ve sürekliliğini kanıtlamıştır. İki yıl arayla 
düzenli kongre yapabilmek, kurumsallaşma ve dinamikli-
ğin bir ifadesidir. DTK, Sağlık Meclisi ayrıca 2013 yılında 
Kürdistan Sağlık Kongresinin organize edilmesinde etkili 
olmuştur. 2010’dan günümüze kongreler arası çok sayıda 
çalıştay gerçekleştirmiş, Kürdistan’ın diğer parçalarında-
ki kongrelere ve sağlık meclisi çalışmalarına da destek 
amaçlı ziyaretler gerçekleştirmiştir.

2010'da yapılan Sağlık Kurultayında, dünyada ve ya-
şadığımız coğrafyada, sağlığının ne durumda olduğu ve 
sağlık hizmetinin nasıl ele alınması gerektiği tanımlamıştır. 
Kurultay kararı ile DTK Sağlık Meclisi kurularak, meclisin 
bu mücadelenin aktif yürütücüsü olacağı ilan edilmiştir.

DTK Sağlık Meclisi, birinci iki yıllık çalışma döneminde, 
sağlık ile ilgili pratik çalışmalar yürüttü ve iki yılın sonunda 
1. Kongresini gerçekleştirdi.  1. Kongresine giderken;  ye-
niden inşada;  nasıl bir sağlık anlayışı ile yola çıkacağını 
belirlemek için kongreye hazırlık amaçlı 4 çalıştay yapıldı. 
Çalıştaylarda, sağlık tartışmaları yürütürken oluşan soru-
lara farklı açılardan cevaplar arandı. 
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Meclis üyelerinin birçoğu tutuklu olmasına rağmen; 
meclis, 27-28 Şubat 2013 tarihinde 1.Sağlık Kongresini 
gerçekleştirdi.  1. Kongrede, “Kim için sağlık?”, “Nasıl bir 
sağlık?”, “Kim ile sağlık ?” ve “Hangi sağlık modeli?” so-
ruları ortaya atıldı ve bu sorulara cevap arandı; DOĞAL 
SAĞLIK anlayışı tanımlandı. Aynı zamanda DTK Sağlık 
Meclisi, 1. Kongresinden sonra, sağlık meclislerini yaygın-
laştırma çalışmalarına hız verdi. 

Kurultayda ve Kongre süreçlerinde, DTK Sağlık Meclisi 
ve Ata Soyer Sağlık Politika Okulu koordine çalışmıştır. 
Kurultaydan 1 yıl önce, Ata Soyer yoldaş öncülüğü ile ku-
rulan Sağlık Politika gurubu; süreç içerisinde kendini Ata 
Soyer Sağlık Politika Okulu'na dönüştürmüş; sağlık aka-
demisi olma yolunda ilerlemektedir.  DTK Sağlık Meclisi 
ve Ata Soyer Sağlık Politika Okulu, sağlık alanında yeni 
başlıkları tartışmaya açmış ve bu başlıklar altında yeni 
pratikler geliştirmiştir. Bu başlıklardan biri "Kadın Sağlık 
Hareketi", diğeri ise sağlığın toplumsallaşma sürecinin ru-
hu olan "Amatör Sağlık"tır. 

7-8	Şubat	2015	de	2.Kongresini	Amed’	de	gerçekleştirdi.

Kongre, Kürdistan coğrafyasında yoğun savaşların ya-
şandığı günlerde gerçekleşti.  Yaşam açısından savaş, 
ciddi sorunlar doğururken, çözümler bulmak için yapılan 
müdahaleler,  yeni süreçleri içinde barındırmıştır. Önce 
Şengal saldırısından sonra gelen göçün, birçok ile yerleş-
tirilmesinde, sağlık meclisi, halk sağlığı çalışmaları yürüt-
müştür.  Sonra Kobani savaşı döneminde, 2014 Ekiminde 
Suruç’a yerleştirilen Kobani halkına yönelik de halk sağlığı 
çalışmaları yapmış, ayrıca tüm sağlık hizmeti sürecinde 
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DTK Sağlık Meclisi, SES ve TTB birlikte yer almıştır. Suruç 
Geçici yerleşim alanında ( Suruç çadır kentler)  DTK’nin 
öncülüğünde oluşturulan sağlık organizasyonu,  halkımı-
za yönelik poliklinik hizmetleri yanı sıra amatör sağlık ça-
lışması ile sağlığın toplumsallaşması kapsamın da pilot 
çalışma yürütmüştür. Çalışmaya ilişkin metinler, bu kitapta 
yer almıştır. 

Kongre de yapılan sunumlar/metinler, önümüzdeki dö-
nemde yapılacak çalıştaylarla sonuçlandırılacak çalışma-
lar için bir giriş niteliğindedir. Kongre kararları ile önümüz-
deki dönem programı çıkarılmıştır. Oluşturulan meclis ile 
dönem programının yürütülmesi hedeflenmektedir. Aynı 
zamanda meclis örgütlenmesi yaygınlaştırılacaktır.
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AÇILIŞ	KONUŞMASI
Selma Irmak -DTK Eş Başkanı

Saygı değer katılımcılar ve kongre delegeleri

İnsanlık varoluş tarihinden günümüze kadar doğa ile 
olan ilişkilerinin rengi ile her zaman doğayı birincil portre 
olarak görmüş ve hep bu gözle doğaya bakmıştır. İnsanlık 
hep doğayı ilham almıştır. Doğanın gösterdiği yanları ken-
disi için bir veri ve nimet olarak görmüş ve her kutsallığı 
yüklemiştir.

Doğanın dengesi; eskiden modern çağa kadar insanın 
ve toplumun iş birliğini sorunsuz devam ettirmiştir. Yeni 
insanlık çağı: insanlığın endüstriyel evrimi ile doğa ile in-
sanlık arasındaki denge bozulmuştur. Doğayı hükmedilen 
nesne olarak görmeye başlamıştır. Bu kapitalist moder-
nite dediğimiz çağ; toplumsal yapıyı ekonomik temelde 
kısır döngünün içinde bırakıp toplumun ve doğanın sö-
mürüsüne başlayan burjuvanın pozitif değer alanı oldu. 
Zira devlet sistemi ve iktidar burjuva kesiminin elindedir 
ve bu anlamda hem emekçiler üzerinde büyük bir sömürü 
oluşturmuşlardır hem de doğayı kendi menfaatleri için bir 
nesne olarak kullanmış ve tahrip etmişlerdir. Günümüzde 
doğa olup olmamak arasında gidip gelmektedir.
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Kapitalist modernite hem toplum ve doğa arasındaki 
dengeyi bozdu. Hem de tahribatlarıyla toplumsal yapının 
geleceğini devam ettirmesini ve inşasını engelledi. Ünlü 
düşünür Michel FOUCAULT "bioiktidar’’analizi ile kapita-
list modernitenin toplum ve doğa üzerindeki gücünü önü-
müze sermektedir. Michel FOUCAULT kısaca bioiktidarı 
şöyle özetlemektedir: Bioiktidar toplumun yaşamına ba-
kıyor, asimile ediyor ve tekrar kendi içinde oluşturuyor. 
Şöyle devam ediyor: Bioiktidar kendisini kurumsallaştır-
dığı zaman fazlaca önemli nüfus politikalarıyla da sağlık 
ve kadın sağlığı üzerinde durmaktadır. Ona göre iktidar 
herkesi kendine göre kabul edip büyük önemle bütün nü-
fus üzerinde önemli bir erk olup başarılı olur.

AKP hükümetinin icraatlarını eleştirdiğimizde görüyo-
ruz ki bioiktidar çabası içerisindedir. AKP hükümeti Tür-
kiye’deki bütün halk üzerinde müdürlük etkisi gerçekleş-
tirmek istiyor, bu etkinin dışında kalanları ise eleştiriyor. 
Bugün kapitalist modernite insan yaşamı üzerinde ne var-
sa kendi sistemi için yürütebilir. Kapitalizm insan sağlığını 
neoliberal ve tekelci politikaları için devam ettiriyor.

Günümüz	kapitalist	sistemde	iki	temel	kural	vardır:

Birinci kural; bütçe sınırlaması ve maliyet yüklenmesi 
kişilerin üzerinde korkusuz bir kural gibi gündeme gelmiş-
se de ikinci kural ile hizmet alan ile hizmet vereni ayrıştırır 
rekabet ile danışmanlık müdürlükleri ile hastane şirketleri 
ile operatörlerin iş birliği ile özel sağlık sigortaları ve ka-
mu ortaklığı aboneleri ile özelleştirmeyi kurmak istemiştir. 
Sağlık hizmetlerini metalaştırmak isteyen bu süreç, sağlık 
hizmet alanını özel sermaye için biriktirme alanı yapmak 
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istemektedir. Artık genel sağlık hizmetleri fakirlik, barın-
dırma, endüstriyel çevre kirliliğinin tekrarın maliyeti, idam, 
verimlilik, tercih, bürokrasi, iyi hal, kendi kavramlarına gü-
venmek gibi kavramlarla başlamıştır.

Türkiye’de AKP hükümeti küresel neoliberal sistemin 
yaptıklarını takip ediyor. AKP döneminde birçok alanda 
esas değişiklikler gerçekleşti. Bu değişimlerin özelliği; 
Türkiye toplumunun özel ihtiyaçlarının tekrarı, küresel ka-
pitalizmin amacı ile küresel sermayenin ihtiyaçları üzerine 
oluşmuştur. Birçok ülke gibi Türkiye’de de sağlık hizmet-
leri,’’reform ve dönüşüm "adı altında özelleştiriliyor. Rant 
açısından sağlık alanı çok ilerlemiştir. Bu alanın dönüşü-
münün temeli özellikle neoliberal ideolojinin yolunu küre-
sel finans piyasasının daha iyi yürümesi için sorun olan 
alanları reformlaştırıyor.

Toplum ve sağlık alanı üzerindeki reform ve dönüşüm, 
ilk başta çalışma yaşamını kuralsızlaştırıp sağlık hizmetle-
rini özelleştirmektedir. Hastaları müşteri gibi yapmaktadır. 
Genel sağlık hizmetlerinin finasman tekrarı rakip güçler 
piyasasını oluşturur. En büyük yıkımı ise sağlık hakkının 
artık kaybedilmesidir. Sağlıklı bir yaşam herkesin hakkıdır. 
Uluslararası anlaşmalar ve ilişkili kurallar gereği herkes 
doğal hak olan sağlık hizmetini kullanabilmelidir. Sağlık 
hakkını anlamlandıran sağlık hakkının kaliteli ve parasız 
olmasıdır. 

Hükümetin bu uygulamalarının yanında geçmişten şim-
diye kadar endüstriyel büyüme gibi ilaç endüstrisi, tıpta 
kullanılan malzemelerin endüstrisi, medikal alan üstünde 
özel hastaneler de hemen yüz verir ve sağlık sisteminde 
kâr amacı birincil öncelik olur. Özel hastanelerin tamamı-
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na yakını kâr amacı ile hizmeti satıp bu şekilde SGK’den 
hizmet gideri olarak büyük bir pay alıp tedaviyi büyük bir 
fiyatla satmak istemektedir.

Sağlık girişimcileri, kapitalistleri bundan sonra ne kadar 
güçlü olurlarsa sağlık politikalarının görünmesi için çaba-
layacaklar ve sağlık giderleri için büyük bir pay alacak-
lardır. Genel bütçede sağlığa ayrılan pay hâlâ çok azdır. 
Kâr edilen bu piyasa; kapitalizmin ilkel politikaları, iş bir-
liği payları, sağlıkta özelleştirme stratejileri ve sosyo eko-
nomiye bağlılık yaşam şartlarını daha da düşürmektedir. 
Tüm bunların yanında sağlık giderlerinin en çoğu AKP ikti-
darı döneminde olup (2002 de gider 12.4 milyar dolar iken 
2008 de 44.4 milyar oldu. TUİK 18 şubat 2011) sağlıktaki 
eşitsizlikte bir çok yönden daha da fazlalaşmıştır.

DTK’nin	bakış	açısı	ve	alternatifleri

DTK Sağlık Meclisi 2.Olagan Kongresinde; demokratik 
özerklik perspektifi ile amacımız doğa ve toplum bakışının 
tesisidir. Bunun yolu da Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah 
Öcalan’ın söylemlerinden geçer. "toplumun sağlığı has-
sas bir konudur. Kendi sağlığını kendi imkanları ile sa-
vunamayan toplumun sağlığı ya tehdit altındadır ya da 
tamamen kaybolmuştur. Sağlıktaki bağımlılık genel ba-
ğımlılığın göstergesidir. Özgürlük imkanı, ruhsal ve fiziksel 
sağlık sorunlarını çözen toplumun elindedir. Sömürülen 
toplumun hastalığı yaşadığı sömürge sistemine bağlıdır. 
Sağlık kurumlarının ve uzmanlarının yetiştirilmesi toplu-
mun görevi ve doğal hakkı olarak görülmelidir. Eğer iktidar 
ve devlet bu görevi toplumun elinden alıp metalaştırılır-
sa bu toplumun sağlığına indirilen bir darbe olur. Sağlık 
hakkının mücadelesi özgürlüğün hassasiyeti ve kendine 
saygıdır. 
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Evet Sayın Öcalan böyle izah etmektedir.

Demokratik özerkliğin inşasıyla toplum-ekoloji ve insa-
nın bakışını sağlamak gerçek politikalarla mümkündür. 
Biz bu inançtayız ki; insan ve doğa yerel yönetim politika-
larının tohumlarında tutulmalıdır. Bu amaçla aşağıda sıra-
layacağım başlıklar demokratik özerklikte sağlık alanında 
alternatif bir model olacaktır. 

Kanun seviyesindeki politikalar ya da anayasal düzelt-
meler demokratik eşitliğin tesisi için olmalıdır, bu hem 
toplumsal-ekonomik eşitsizliğin tezahüründe olmalı hem 
de cinsiyet, inanç, din, engelli, yaşlı, ulus ve cinsi meyil 
açısından bütün farklılıkları ortadan kaldırmalıdır. Hedef 
budur. Zira eşitsizlik adaletsizlikten gelmektedir. 

Demokratik özerklik hem ilke gibi hem de bir süreç gibi 
anlaşılmalıdır. Bu temelde yürütülen politikalar ve kanun-
lar kronik eşitsizlik durumunu göz önünde bulundurmalı-
dır. Eğitim sağlık ve gelir dağılımı arasında büyük bir ilişki 
vardır. Toplumsal-ekonomik olarak aynı olmayan bir alan 
doğrudan diğer alanı etkileyip adaletsizliği arttırır.

Örneğin;
Herhangi bir yerde eğitimin kalitesi gelir dağılıma bağlı 

ise fakir kimseler eğitimden mahrum kalırlar. Bu da top-
lumsal eşitsizliği barındırır. Yani fakir bir ailede dünyaya 
gelen bir çocuk iyi bir eğitim alamayacağı için bu gelecek-
te yapacağı işi de etkilemektedir. Toplumsal- ekonomik 
eşitsizliğe karşı mücadelede iki kural birbirini tamamlar:

1. Sağlık ve eğitim esas hizmetler olduğu için parasız 
olmalı ve halk tarafından verilmelidir.

2. Bu hizmet bir daha eşitsizliğin ortaya çıkmasına izin 
vermemelidir.
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Yani toplumsal eşitliliğin tesisi için sadece parasız eğitim 
politikalarını sağlamak yetersizdir, eşitliği bir ilke gibi ele 
alıp kesinlikle verilen eğitim gelir dağılımına veya kişilerin 
parasına göre yapılmamalıdır. Bütün eşitsizliklere karşı 
mücadelede hukuk garanti olmalıdır. Ulusal muhalefet ve 
özerkliğin yanında kanun mekânizmaları inşa edilmelidir. 
Bununla birlikte bütün politika alanlarında farklı ihtiyaçlara 
göre toplumun renkliliği esas alınmalıdır. 

Örneğin toplumsal cinsiyetin yakınlığı politikanın bütün 
alanlarında birincil olmalıdır. Bu oluşturulduğunda toplum-
sal cinsiyete göre bütün iş alanları düzenlenmelidir. Bakım 
hizmetleri erkek ve kadın arasında eşit bir şekilde dağıtıl-
malıdır. Yine engelliler politikanın bütün alanlarında birin-
cil olmalıdır. Bu yapılırken de engelliler evde haps edilip 
toplumdan izole edilmemelidir. Öyle politikalar yapılmalı ki 
engelliler aile dahil hiç kimseye muhtaç olmamalıdır.

Azınlık milletler toplumsal-ekonomik açısında homo-
jen değildirler. Azınlıklar içinde azınlıklar, mağdurlar için-
de daha da mağdurlar vardır. Eşitsizliğe karşı mücade-
le, toplumsal hak, kültürel, siyasal, medeni ve özgürlük 
politikalarını garanti eder, haklarını genel ele alıp icrasını 
mümkün kılıp geçer. Uluslararası beyannamelerde kabul 
edilen haklar kişi seviyesinde esas alınır. Bu da azınlıklar 
içinde azınlık, mağdurlar içinde daha da mağdur sorunla-
rını ele alabilir. Aynı şekilde bu haklar kollektif bir şekilde 
icra edilirse bütün guruba faydalı olup adalet aramanın 
sesi olur. Siyasal ve örgütsel özgürlük hakları ancak kol-
lektif haklar ile icra edilir.
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KONGRE	PERSPEKTİFİ

DTK	2.SAĞLIK	KONGRE	BİLEŞENİNE	

Halkların kapitalist moderinteye alternatif yeni yaşamı 
inşa sürecine barbarca saldırıların yaşandığı ve buna kar-
şın başta Kobani ve Şengal olmak üzere direnişin yüksel-
tildiği, umudun büyüdüğü, iddianın daha da güçlendiği bir 
süreçten geçmekteyiz. DTK 2. Sağlık Kongresinde de bu 
iddia ve umuda denk çalışmalarının yürüyeceğine olan 
inancımızla misafirlerimizi ve kongre delegasyonumuzu 
selamlıyoruz.

Değerli	arkadaşlar,	sevgili	misafirlerimiz;

2014 yılı tarihi gelişmelerin yaşandığı ve gelişmelerin 
devam edeceği dönemi ifade etmektedir. Bu tarihi durumu 
değerlendirmede, tarihsel ve güncel durumu doğru oku-
mak kadar, mücadele duruşumuzun belirleyiciyi olacağı 
aşikârdır. Birinci Dünya Savaşı ardından İngiliz politikası 
olarak Ortadoğu’ya taşırılan ulus–devlet yapılanmaları 
Kürt halkının inkâr ve imhası temelinde vücut bulmuştur. 
Yaşanan fiziksel soykırımlar sonrasında dayatılan kültürel 
soykırım politikaları, tarihin en kadim halkı olan Kürtleri 
yok olmanın eşiğine getirmiştir. Hegemonya savaşlarının 
bir aracı olarak uygulanan böl-parçala-çatıştır ve yönet 
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politikalarının, Kürt isyan ve direnişlerinde olduğu kadar, 
birçok halkın kırım ve katliamlara uğramasına yol açtığı 
da tarihi gerçeklerdendir. Hegemon güçlerin bu politikala-
rı her ne kadar basit bir denklem olarak görülse de, halen 
güncel olarak hükmünü icra ettirmekte, varlığını sürdür-
mektedir.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında uygulanan ve çeşitli 
halkların tasfiyesine yol açan bu soykırımcı politikalara 
en çok maruz kalan halkların başında Kürtler gelmekte-
dir. Kürtlerin önderlikten yoksun olmaları, önder olarak 
öne çıkanların da halkı kucaklayabilecek bir kapasiteden, 
sorunu kavrayacak ve döneme yanıt olabilecek bir algı 
ve anlayıştan uzak olmaları, bölgesel ve yerel kalmaları, 
aşiretçi yapıyı aşacak bir örgütlülüğe ulaşmamaları neti-
cesinde, Kürdistan’ın özgürleştirilmesi, Kürt halkının ör-
gütlendirilmesi amacına ulaşılamamıştır. Dolayısıyla bu 
dönemin politikalarının çözümden yoksun kalması, Kürt 
halkını hegemonik güçlerle ulus-devletlerin güç savaşla-
rının yemi haline getirmiştir. Çelişki ve çatışma üzerine 
kurulu Ortadoğu ulus devletlerinde Kürtlere biçilen rol, ça-
tıştırma unsuru olmuş ama aynı zamanda uluslararası yok 
sayma ve inkâr politikaları da devreye konulmuştur. Öz-
gürlük hareketinin ve halkımızın direnişi bu inkâr, imha ve 
soykırımcı politikaları boşa çıkarırken, Rojava Devrimiyle 
birlikte bu yıl yaşadığımız gelişmeler ve direniş küresel 
düzeyde yeni bir duruma yol açmıştır.

Kapitalist modernitenin yaşadığı yapısal kriz, ulus dev-
letin sürdürülemezliği ve halkların direnişi ile demokratik 
modernitenin alternatif olma gerçeği görünür olmuştur. 
Kuşkusuz kapitalist modernitenin hegemonik güçleri mev-
cut gelişmeler karşısında havlu atmış değiller ve mevcu-
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du değişikliğe uğratsalar da sürdürme gayreti ve çabası 
içerisindeler. Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin arka pla-
nında hegemonik güçlerin bu hesaplarının, politikalarının 
olduğu söylense yanlış olmayacaktır. DAİŞ denen çete-
ler aracığıyla yapılmak istenen de özünde bu politikaların 
uygulanmasıdır. Bu araçla amaçlanan kargaşası henüz 
bitmemiş olan coğrafyada kaosu daha da derinleştirmek, 
statükocu güçlerle halkları çatıştırarak herkesi güçten dü-
şürerek kendine bağımlı kılma savaşıdır. Bu yönüyle DAİŞ 
Hegemon güçlerin yarattığı çeteci faşist bir güçtür. Halk-
ların inançlarının kullanılmış olması DAİŞ’in bu özelliğini 
ortadan kaldırmamakta, paravan bir örgüt olma gerçeğini 
değiştirmemektedir. 

2013 Newrozunda milyonların şahitliğinde yayınlanan 
özgürlük manifestosu; Türkiye ve Ortadoğu halkları açı-
sından yeni bir döneme başlangıç olmuştur. Bu aşama-
ya gelişte 2012 yılındaki tarihi direniş ve açlık grevlerini 
unutmamak lazım. Türkiye’de başlayan diyalog sürecinin 
gereği olarak özgürlük hareketi üzerine düşen sorumlu-
lukları yerine getirirken, AKP hükümetinin bir çözüm pers-
pektifi olmadığı için diyalog süreci bir türlü müzakereye 
evirilememiş, oyalama taktiği olarak değerlendirilmiş ve 
toplumda güvensizlik yaratmıştır. Ancak Kürt halkı ve öz-
gürlük hareketi demokratik ulusun inşasında ısrarını sür-
dürmüştür. Bu ısrar demokratik mücadele hattını geliştir-
miş aynı zamanda Rojava devrimiyle de yeni bir seçenek 
açığa çıkarmıştır. Kapitalist modernite blokları Suriye’de 
yerel işbirlikçiler eliyle 3. Dünya savaşını başlatmışlardır. 
Suriye ve Ortadoğu halklarına 2 seçenek arasında tercih 
dayatılırken Rojava devrimi 3. Seçenek olarak özgürlüğü 
ortaya koymuştur. Bu özgürlük seçeneğini boğmak iste-
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yen güçler DAİŞ gibi karanlık bir örgütü Rojava ve Irak’ta 
halkların üzerine salmıştır. Bu karanlık güçler tarafından 
başta kadın olmak üzere Aleviler, Kürtler, Şiiler, Türkmen-
ler, Süryaniler, Ermeniler, Ezidiler barbarca katledilerek 
toplum kırımı gerçekleştirdiler. DAİŞ’in bu saldırılarından 
medet uman AKP iktidarı ise müzakere sürecine girmeyi 
ağırdan almıştır. Ancak özgürlük hareketinin Şengal ve 
Kobani başta olmak üzere Başur ve Rojava coğrafyasın-
da yükselttiği direniş ile Bakur ve Türkiye’de 6-8 Ekimde 
halkın bu politikalara karşı serhıldanı AKP’yi müzakere 
aşamasına getirmiştir. Önümüzdeki dönem açısından bir 
yol ayırımı görünmektedir. Ya ilkeli bir müzakere ile de-
mokratik çözüme gidiş yaşanacaktır. Ya da Kürdistan hal-
kı kendi özgür seçeneğini her şeye rağmen geliştirmeye 
devam edecektir. Bu da demokratik ulus inşasıdır. Önü-
müzdeki dönem tüm alanlar toplumsal inşadaki rolüne uy-
gun hareket etmek zorundadır. Sağlık alanı da demokratik 
ulus inşasının önemli bir bileşenidir.

Değerli	delegasyon;

Sağlık alanını açmadan önce bu süreçte yaşananları da 
ifade etmeden geçmemek gerekir. DAİŞ saldırıları sonu-
cunda çok büyük acılar yaşandı. Yüz binlerce Şengal hal-
kı göç yollarında aç ve susuz yaşam mücadelesi verdiler. 
Yüzlerce insan bu yolculukta yaşamını yitirdi. On binler sı-
nırları aşarak Kuzey Kürdistan’a ulaştı. Hazırlıklı olmayan 
kurumlarımız bu göçü karşılamada sıkıntılar yaşadı. Çok 
büyük sorunlar yaşanmamışsa bu Kürdistan halkının gös-
terdiği fedakârlığın ve Türkiye halklarının desteği sayesin-
de olmuştur. AKP iktidarı ise bu dönem başta sağlık ol-
mak üzere kılını dahi kıpırdatmadı. Tam tersine halkımızın 
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sunduğu yardımları engelleme yaklaşımı gelişti. Her gün 
“biz kucak açtık” sözlerini sarf edenler Şengal halkının 
sağlık hizmetlerin faydalanmasını tamamen engellerken, 
Kobani ’den/tüm Suriye’den gelen insanlarımıza ise bin bir 
prosedür uygulamaktadır. Uygulanan bu prosedürleri aş-
tıktan sonra da kendi denetimini kabul etmeyenleri ayrım-
cılığa tabi tutmaktadır. Yine sağlık hizmetleri bağımlılığın 
aracısı olarak kullanmaktadır.

Kobani'den ise yüz binin üzerinde bir göç yaşandı. Ni-
ce acılar ve ölümler yaşandı. AKP iktidarı Kobani halkı-
na karşıda aynı kayıtsız yüzünü gösterdi. Bir taraftan da 
yaralıların tedavi olmasını engelledi, tutukladı, keyfi uy-
gulamalarıyla gecikmelerden kaynaklı onlarca Kobanili 
hayatını kaybetti. Şengal saldırısı sonrası gelişen göçü 
karşılamada yaşanan yetersizliklerin aynısı bu süreçte de 
yaşanmıştır. Zaman içinde sorunlar belli oranda aşılmış 
ise de halen ciddi eksiklikler yaşanmaya devam ediyor. 
Kobane’de yaşanan direniş tüm dünyada özgürlük umu-
duna dönüşmüş ve büyük bir dayanışma gelişmiştir. Ko-
bani sürecinde yaşanan bu dayanışma ve halkın adeta 
DAİŞ’e karşı etten sınır örmesini kutlamak gerekir. Tüm 
bu dayanışmaya rağmen plansızlık, yaşanan olumsuzluk-
ların devam etmesine neden olmuştur. Bu çalışma tarzı ve 
yaklaşımla demokratik ulus inşasının kadrosu ve kurumu 
olunamaz. Bu yaşananlar; birçok acıyla birlikte öğretici 
özelliği ile dersler çıkarılması gereken bir süreç olarak ele 
alınmalı kadrolar ve kurumlar kendini yeniden gözden ge-
çirmelidir.

Bu süreçte sağlık çalışmaların bir görünürlüğü vardı. 
Özellikle Kobani sürecinde daha belirgindi. Ancak daha ko-
ordineli ve daha güçlü bir çalışma olabilirdi. Sağlık alanın-
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daki olumlu gelişme Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu ile 
DTK Sağlık Meclisinin uzun süredir yürüttüğü çalışmaların 
bir yansımasıydı. 4-5 yıldır yürütülen çalışmalarla ciddi bir 
birikim ortaya çıkmıştı. Şengal ve Kobani sürecine yönelik 
yapılan çalışmaların, açığa çıkan birikime ve mevcut ola-
naklara denk bir tarzda yürütüldüğü söylenemez. Ancak 
diğer alanların dağınıklığı, yetersizde olsa sürekliliği olan 
bir çalışma ile sağlık alanı görünür oldu. Özellikle yaralılar 
konusunda kısmi olumsuzluklar dışında değerli çalışmalar 
yürütülmüştür. Diğer taraftan Doğal Sağlık perspektifi ile 
tanımlanan sağlık modelimizin bir türlü pratikleşememe 
sorunu bir güvensizlik yaratıyordu. Suruç’ta bulunan çadır 
kentlerde uygulamaya çalışılan amatör sağlıkçı çalışması 
küçükte olsa olumlu bir deneyim olarak açığa çıkmıştır. Bu 
deneyim sağlığın toplumsallaşması hedefimiz açısından 
yol göstericidir.

Bu dönemin diğer önemli bir başlığı da işçi cinayetle-
riydi. Avrupa uygarlığın temel yürütücü gücü ulus dev-
let, azami kâr ve endüstriyalizmdir. Bu üçlünün kurduğu 
hegemonya, sömürüyü kölelik düzeyini aşan boyutta bir 
ekonomi sistem haline getirmiştir. Esasta ekonomiyi yok 
sayan bir sistemdir. Bu sistem tarım-köy ekonomisini tüke-
terek, endüstriyalizm ile toplumu kuşatan yaşam alışkanlı-
ğı ile insanlara sadece ücretli kölelik dayatılmaktadır. So-
ma-Ermenek-Yalvaç-Şırnak ta yaşanan ölümler bu yaşam 
biçiminin ve çalışma ilişkilerinin sonucudur. Bu çalışmaya 
mecbur bırakılarak insanlar bile bile ölüm kuyularına sü-
rükleniyor. Bu uygarlık ve çalışma biçimi sürdürülemez 
durumdadır. Bu çalışma biçimi sağlıksızlık yaratıyor ve her 
gün yeni ölümleri doğuruyor. Yaşam biçimi bir bütün ola-
rak hastalıkların oluşmasını yaygınlaştırmaktadır. Bunun 
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içinde mevcut sistem içi çözüm başarı getirmez. Bunun 
alternatifi işsizliği, ücretli köleliği, ekonomi dışılığı ortadan 
kaldıracak olan tarım-köy devrimi ile mümkündür. Bunun 
zemin alınarak sağlık tartışmalarını yürütmek ve inşa et-
mek gerekir. Bu aynı zamanda yeni bir yaşamın inşasıdır. 
Sağlıklılık doğru bir yaşamı kurmakla sağlanır. Kapitalist 
modernitenin sunduğu yaşam sağlıksızlığı üretmektedir.

Değerli	Arkadaşlar,

Kongremizi yukarıda ifade ettiğimiz süreçlerin yaşandı-
ğı ve önemli süreçlerin yaşanması muhtemel bir dönem-
de gerçekleştirmemiz bizlere büyük sorumluluklar yükle-
mektedir. Devletçi uygarlığın yarattığı zihniyet kavranıp 
çözümlenmeden günümüz sorunlarına cevap olunamaz. 
Demokratik uygarlık zihniyeti anlaşılmak durumundadır. 
Kapitalist modernitenin karşı kutbu ya da alternatifi olan 
demokratik modernitenin zihniyeti ve toplum biçimi an-
laşılmadan günümüz sorunlarına çözüm olunamaz. De-
mokratik modernitenin somut biçimi olan demokratik ulus 
ve demokratik özerkliğin kavranması gelişmeden toplum-
sal sağlık politikamızın oluşması mümkün değildir. Kısa-
ca genel doğrultu oluşmadan somut uygulamaların ortaya 
çıkması olamaz. Yani hastalık teşhis edilmeden tedavinin 
olması yaşanmayacaktır. Hastalıklı hale gelen toplumsal 
sorunların temeli zihniyet alanın da yaratılmıştır. Kürt halk 
önderinin sağlığa ilişkin yaptığı değerlendirmede:  Sağlık 
bağımlılığı genel bağımlılığın bir göstergesidir. Fiziki ve 
ruhi sağlık sorunlarını çözmüş bir toplumun özgürleşme 
imkânı elinde demektir. Yani sağlıklı toplumda sağlıklı 
bireyler olabilir. Toplumdan kopuk birey olmayacağı gibi 
toplumdan kopuk sağlıklı bireyde olamaz.
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Yaşananlar sağlık tanımımızda olduğu gibi zihniyetimizi, 
doğamızı, beden ve ruh bütünlüğümüzü, özgürlüğümüzü, 
sosyal yaşamımızı olumsuz etkilemektedir. Aynı zaman-
da özgürlük seçeneğini de her geçen gün büyütmekte-
dir. Bunun için geldiğimiz tartışma düzeyini toplumun tüm 
kesimleri ile paylaşmak, pratikleştirmek, yaşanan pratik-
lerden dersler çıkararak olumlu örnekleri artırarak kendi 
modelimizi adım adım inşa etmek gerekir. En önemlisi 
ise bu sürecin kadrosu olmak konusunda karar vermek 
gerekir. Kendini daraltmak yerine giderek toplumun tüm 
kesimlerine yayılmak gerekir. Bunu söylerken biçimsiz bir 
yayılımdan bahsetmiyoruz. Felsefi ve politik zemini kay-
betmeden yürümek gerekir. Demokratik modernitenin in-
şasının temel örgütlenmeler olan Komün-Meclis-Akade-
minin geliştirilmesi gerekir. Bu alanda bir türlü komünler 
geliştirilemedi. Bir meclis oluştu. Programını oluşturma, 
kararlaşma ve pratikleşme sorunları devam etmektedir. 
Yerel meclisler bir türlü oluşturulamadı. Ata Soyer Sağlık 
ve Politika Okulunun düzenli bir çalışması yürüse de yerel 
çalışmalar başarılamadı. Ayrıca Akademi kararı alınması-
na rağmen geçen bu süre içinde bu yönlü çalışmalar net-
leştirilmedi. Artık Sağlık ve Politika Okulu kendini akademi 
düzeyine ulaştırarak yerelde de okullar oluşturmalıdır.

Ancak bu pratik çalışmalarda yol alınırsa tartışma düze-
yinde vardığımız doğal sağlık anlayışımız toplum tarafın-
dan ve diğer yapılarımızca görünecek ve kabul görecek-
tir. Kobani sürecinde çıkan sonuçta bunu göstermektedir. 
Toplumsallaşma da böyle sağlanabilir. Bunun dışında 
yapılacak şey ancak kitabi olarak kalır. Sağlık iktidarın 
toplum üzerindeki hegemonyasını sürdürmesinin bir ara-
cı ise tüm demokratik yapılar sağlığı gündemine alma-
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lıdır. İktidar bu gün “sağlıkta iyi şeyler oluyor” anlayışını 
ön plana çıkararak, bu alanda kendini yaşatmaya devam 
etmektedir. Yaydığı sağlık hizmetleri ile bağımlılık ilişkileri 
geliştirmekte ve toplumu denetim altına almaktadır. Sağlık 
hizmetleri aracılığı ile toplum yeniden inşa edilmeye çalı-
şılmaktadır. Sağlık etrafında oluşturulan “olumlu gündem” 
ile toplumsal sorunlar görünmez kılınmaktadır. Siyasal 
iyilik hali olarak tanımladığımız sağlık üzerinde özgürlük 
alanları daraltılmaktadır. Hastaneler yaygınlaşmakta, 
bunlar aracılığıyla toplumsallık buraya hapsedilmekte ve 
hastanelerin inşa edildiği yerler üzerinde kentlerin oluşu-
munu belirlemektedir. Ve oluşturulan kent rantı ile toplum-
sal ayrışmayı büyütmektedir. Öte taraftan sağlık hizmet-
lerinde ayrımcılık yaygınlaşmakta ve sağlık hizmetlerinin 
niteliği düşmektedir.

Sağlık emekçilerinin bu süreçlere aktif müdahale ederek 
olumsuzlukları gidermesi gerekmektedir. Toplum yararına 
bir politikanın gelişmesinde aktif tutum alınmalıdır. Bu ko-
nudaaşırı siyaset merkezli düşünme alışkanlığı nedeniyle 
istenilen eylem ve mücadele hattına ulaşılamadı, sağlık 
alanındaki alternatif/demokratikleşmeyi esas alan politika-
ların gelişmesi sağlanamadı. Özgürlük hareketinin geniş-
lettiği özgürlük alanı toplumsallık lehine kullanılabilecek-
ken böyle yaklaşılmadı. Bu durum birçok sağlık emekçisin 
de daha az çalışmanın zemini olarak kullanıldı. Örneğin 
Aile hekimliği uygulaması başlayınca özgürlük hareketin 
yörüngesinde olan sağlık emekçilerince/aile hekimlerince 
mahalle sağlık örgütlemesi geliştirilerek toplumsal örgüt-
lülüğe katkı sunulabilirdi. Geçen bu süre zarfında daha 
çok poliklinik merkezli yaklaşılmış, toplumsal örgütlülüğü 
geliştirme yerine burada oluşan devlet denetiminin zayıf-
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lığı daha az işe gitme olarak yansımış,  birçok olumsuz 
sürecin oluşmasına sebep olmuştur. Önümüzdeki dönem 
başta Aile hekimliğinde olmak üzere sağlık alanındaki po-
litik durumumuzu daha net bir şekilde belirleyerek, oluş-
turulabilecek her boşlukta toplumu güçlendirici faaliyetler 
yürütmeliyiz.

Diğer önemli konuda Kadın Sağlık Hareketidir. Suruç 
deneyiminde de görülen bir gerçek var ki erkek egemen 
modern tıp sisteminin alternatifi kadın özgürlüğü ile geli-
şecektir. Ancak kadının önderlik yaptığı bir sağlık modeli 
başarılı olabilir. Doğal Sağlığın öncüsü de kadın sağlık ha-
reketi olacaktır. Önümüzdeki dönem temel çalışma alanı 
kadın sağlık hareketi olmalıdır. Bu çalışmalarda tarihsel 
süreç önemlidir. Kadının birikimi modern tıbbın geliştirdiği 
hegemonya sonucu yok edilmeye çalışılıyor. Bunu dur-
durmak gerekir. Bir taraftan bu birikime sahip çıkılırken, 
diğer taraftan kadın bedeni üzerinde yürütülen saldırı ve 
yaşanan kırımı engellemek gerekir.

Birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da gençliğin 
rolü önemlidir. Gençlik dinamikliği, yeniye açık olması ve 
öncülük rolü ile sağlık alanın inşasında büyük rol oynaya-
bilir. Gençlik Kobani sürecinde önemli görevler üstlendi. 
Ancak Doğal Sağlık modelinde daha aktif rol alabilir. Ken-
dini buna göre hazırlamalı ve programlamalıdır. En yaygın 
olarak kendini bu zihniyetle örgütlemelidir. Çalışmalarda 
kendini ayrıştıran değil bütünleştiren ve bütüne öncülük 
yapabilme ile kendini sorumlu his etmelidir.
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Değerli	arkadaşlar,
Bilinmelidir ki tüm çalışmalar örgüt ile yürür. Sağlık alanı 

da zihniyetini oluşturmuş bir yapı ve buna uygun örgütü 
yaratarak çalışmalarını yürütmelidir. Bunun için işleyen 
bir meclis vazgeçilmezdir.  Sağlık meclisi daha işler ve 
işlevsel bir hale getirilmelidir. Sorumluluk duygusu olma-
yan, aktivist olmayan, özgürlük felsefesi ile yürümeyen en 
önemlisi de kendini örgüte dönüştüremeyen bu sorumlu-
luğu yerine getiremez. Örgüt canlı bir organizmadır. Bu 
nedenle kendini sürekli olarak yenilemeli ve geliştirmeli-
dir. Doğal olarak onu oluşturan kadroda canlılığı korumak 
için kendini sürekli olarak yenilemeli ve geliştirmelidir. De-
mokratik toplum inşasının olmazsa olmazı sürece uygun 
sürekli kendini yenilemek, geliştirmek ve toplumsallaştır-
maktır. Sadece kendimiz kuzey ile sınırlayamayız. Aynı 
zaman da inşası devam eden başta Kobani olmak üzere 
Rojava ve tüm Kürdistan’ da rol almalıyız. 

Sonuç	olarak;

Mevcut sermaye ve teknik temel ihtiyaçlar, çevre, sağ-
lık,eğitim, iş temini gibi alanlarda doğru yatırıma dönüştü-
rülürse,hem sınıf farkı en aza iner, hem de ortaya çıkabile-
cek tüm çelişkilerin şiddetsiz çözümü rahatlıkla mümkün 
olur. Demokratik uygarlığın sistemsel mücadelesi olma-
dan toplumun hiçbir sorunu kalıcı çözüme kavuşamaz. 
Demokratik ulus özgür birey/yurttaşın ve toplumun ger-
çekleştiği alternatif demokratik modernitedir. Demokratik 
ulus toplumsal hiçleştirmeye karşı alternatif demokratik 
toplumdur. İktidar ve devlet toplumuna veya toplumsuz-
luğuna karşı demokratik toplumdur. Eşitsizliğin ve köleli-
ğin her biçimiyle uygulandığı ve içselleştirildiği toplumsal 
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tüketilişe karşı özgürce ve eşitçe Varoluşa kavuşan top-
lumdur. Toplumsal yaşam açısından demokratik ulusu de-
ğerlendirdiğimizde rahatlıkla bu tanımlamalara varabiliriz. 
Demokratik ulus toplumu olmak sağlıklı toplum halinde 
yaşamanın başta gelen koşuludur. Ulus –devletin tükettiği 
toplumu yeniden aslına iade eder. Sağlıklı toplum sağlıklı 
birey yetıştırır. Zihinsel ve ruhsal sağlığına kavuşan bireyin 
fiziki hastalıklara karşı direnci dahada artar ve hastalıklar 
azalır. Demokratik ulusun eğitim anlayışı toplumsallığı ve 
özgür birey–yurttaşı hedef aldığında bireyin toplumla ve 
toplumun bireyle gelişme diyalektiği yeniden kurulur. Bi-
limlerin toplumsallaştırıcı, özgürleştirici ve eşitleşleştirici 
rolü yeniden ortaya çıkar. Demokratik ulus varoluşu hak-
kında doğru bilinç kazanmış toplumun ulusallığıdır.

Sosyal alanda eğitim ve sağlık başta olmak üzere kendi 
öz gücüyle örgütlenmiş bir topluluk, bulunduğu yerin belir-
leyici güçlerinden oluşur. Yine kendi öz kültür kurumlarını, 
tiyatro, sinema, edebiyat, müzik, resim, film belgesel türü 
faaliyetleri örgütlemiş bir sivil toplum son derece etkili ve 
çekicidir.

Tüm ekonomik krizler ve hastalıklar, toplumun temeli 
olan komün ekonomisinin çözdürülmesi ve yıkılmasıy-
la başladığı için çok amaçlı kooperatif, ulaşım, sağlık ve 
eğitim komünlerini önde gelen komün tipleri olarak örgüt-
lemek hayatidir. Mühim olan önceden komünleri belirle-
mek değil, ihtiyaca ve işlevine göre komünal birimlerin her 
çeşidini uygun sayıda ve nitelikte inşa etmek, komünsüz 
hiçbir birey bırakmamaktır. Demokratik ulus tüm üyelerini 
komünlerde örgütleyen ve görevlendiren ulustur. Bu sis-
temde komünsüz birey mümkün olmadığı gibi, olduğunda 
da hastalanmış ve yozlaşmaya yatmış demektir. Demok-
ratik ulus bireylerinin özellikle onun inşacı kadrolarının te-
mel görevi, tüm bireyleri mutlaka bir veya birkaç komünün 
aktif çalışanı yapmaktır.
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Sivil toplum örgütleri çok yaygın olarak merkezi ve ma-
halli olarak geliştirile bilinir. Ekonomik içerikli olanından 
sosyal, kültürel, ekolojik sanatsal, bilimsel, sportif, eğitsel, 
sağlık tarih vb. hangi alanda ihtiyaç varsa oraya bir sivil 
toplum örgütü esprisiyle yaklaşılmalıdır. Bu amaca uygun 
kişilikler ve işlerlikleri asla ihmal edilemez, halk için sağlık 
tesisleri, tüketim kooperatifleri, örnek bir kaç üretim çiftliği, 
spor eğitim salonları da olumlu rol oynaya bilecek kurum-
lardır.

Sağlık kamusal bir görev olarak toplum tarafından ve si-
vil toplumca karşılanabilmelidir. Sağlık ve eğitim halkın en 
çok çözümlemesi gereken kamusal kurumlarıdır. Toplu-
mun sağlıklı beslenmesini esas alan, doğal gıdaya dayalı 
bir ekonomiye öncelik vermek gerekir. Karı esas alan bir 
ekonomiden sağlıklı beslenme ve çağdaş bir yaşama el 
veren, metalaşmanın giderek azaldığı kulanım değerli bir 
ekonomiye geçiş esas alınmalıdır. Ur gibi büyüyenkent, 
bir kanser hastalığıdır. Zaten bireysel kanserler de diğer 
birçok hastalık gibi bu kentsel yaşamın ürünüdür.

Dolayısıyla toprağa, orman faaliyetine, ekolojik tarıma, 
gıdaya dönüş sadece işsizliğe temel çare değildir. Tüm 
modernite ve kent hastalıklarının da panzehirdir. Yaşamın 
doğruya getirilmesi ve sağlıklı kılınması için devrim dâhil 
çeşitli toplumsal söylem ve eylemlerle mücadele edilir. 
Bunun için de etik estetik, felsefi ve bilimsel zihniyet ve 
irade oluşturulur.

Kongremiz tüm bunları görerek güçlü bir tartışma ve 
kararlaşmayı yaşayacağına olan inancımızla hepinizi say-
gıyla selamlıyoruz.

DTK Sağlık Meclisi



24

DTK	2.OLAĞAN	KONGRESİNE	GİDERKEN	

1-	FAALİYET	RAPORU
Sağlık alanında yaşanılan sağlığı bozan ve sağlıksızlığa 

yol açan sorunların çözümü için, halkın sağlık algısının 
değiştirilmesi ve halkın katılımı ile eşit, ücretsiz, evren-
sel nitelikte, ulaşılabilir ve anadilinde sağlık hizmetinin 
verilmesini savunmaktayız. Sağlığın yalnızca bedenen ve 
zihnen iyilik haliyle değil, toplumsal ve siyasal iyilik hali 
dediğimiz birey ve toplumun özgür olma anlayışı ile DTK 
Sağlık Meclisi çalışmalarını sürdürmektedir. Bu rapor bu 
anlayışla yürüttüğümüz 2 yıllık faaliyet raporumuzdur.

26-27 OCAK 2013 yılında yapılan DTK 1. Sağlık Kong-
resinde alınan karar gereği kurulan 35 Kişilik Genel Sağ-
lık Meclisini oluşturdu. Ayrıca meclisle birlikte 1- Cezaevi, 
2- Dil, 3- Kadın, 4-Öğrenci 5-Kent, 6- Uluslararası ilişkiler 
komisyonlarını kurdu. Sağlık Meclisimiz,  Sağlık Politika-
ları Grubu ile İllerde kurulan İl Sağlık Meclisleri dönem 
toplantılarında almış olduğu çalışma programlarını eksik-
likleri ile birlikte pratiğe geçirmeye çalıştılar.

Meclisimiz 14 Temmuz 2013'te Sayın Abdullah ÖCA-
LAN ın sağlık durumuna ilişkin Mehmet ÖCALAN’ la gö-
rüşmüş ve alınan bilgiler doğrultusunda adaya Sağlık He-
yeti göndermeye yönelik ilgili Bakanlığa gerekli başvurular 
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yapılmış ve buna yönelik kamuoyu oluşturma çalışmaları 
yürütmüştür. 

12-16 Mart 2013'te Süleymaniye de yapılan Mezopo-
tamya Tıp Kongresine katılım sağlandı. Bu tarihler ara-
sında Maxmur da amatör sağlıkçılara yönelik iki günlük 
Ana Çocuk Sağlığı ve Toplumsal Travma konu başlıklı 
eğitimler verildi. 

Rojava’ ya ilişkin ise savaştan kaynaklı yaşanan sağ-
lık sorunlarının yerinde tespiti ve çözümü için DTK Sağlık 
Meclisi, SES, Eczacılar Odası, TDH Odası ve TTB den 
oluşan bir sağlık heyeti 26-29.Mayıs 2013 tarihlerinde 
Rojava ziyaretinin ardından 12-16 Ağustos 2013  tarihleri 
arasında Rojava ya ikinci heyette yerinde gözlem yapmış 
olup tespit edilen ilişkin planlama yapılmış ve çalışmalar 
devam etmektedir. Rojava’ya gönderilmek üzere ilaç ve 
tıbbi gereksinimlerini karşılamak amacıyla Eczacılar Oda-
sı ve Tabipler odasını yardım kampanyası devam etmek-
tedir.

Ulusal	Kongreye	ilişkin

Sağlık meclisimiz 2010 yılında gerçekleştirmiş olduğu 
Ulusal Kurultayında alınan karar gereği, 05-06 Ekim 2013 
tarihinde Batman da 111 delegenin katılımıyla Kürdistan 
Sağlık Kongresi gerçekleştirildi. Kongre Başur, Rojava, 
Bakur, Rojhılat Kürdistanından ve diasporanın delege-
leriyle gerçekleştirildi. Kongre, 51 kişilik Kürdistan sağlık 
meclisi kurma kararı aldı. 

Kürdistan sağlık meclisi ilk toplantısını 11-12 Ocak 2014 
tarihinde maxmur’da gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda 11 
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kişilik koordinasyon belirlendi.(3 Bakur,3 Rojava,2 Başur, 
1 Maxmur,1Rojhılat ve 1 diaspora)

Kürdistan sağlık kongresinde alınan karar gereği Genç 
Sağlıkçılar konferansının Ekim 2014 te yapılması kararlaş-
tırılmış ancak konferans için tüm hazırlık aşamaları bitmiş 
olmasına rağmen yaşanan Kobani sürecinden kaynaklı 
konferansın 28Şubat-1mart 2015 te yapılmak üzere erte-
lenmiştir.

Halk	sağlığı	çalışmaları;

Kasım 2013'te Amed Fiskaya mahallesinde 2 günlük, 
Kasım- Aralık 2013'te Wan  merkez Akköprü, Özalp ve 
konteynır kentte 4 günlük, Şubat 2014'te Silvan'da 3 gün-
lük genel sağlık çalışmaları yürütülmüştür, pratik saha 
programında şunlar yapıldı;

Ağız diş sağlığı, hijyen, doğum öncesi ve sonrası çocuk 
ve anne bakımı, diyabet, hipertansiyon, bulaşıcı hastalık-
lar ve ilaç tüketimi üzerinde genel bilgi paylaşımı yapıldı. 
Ayrıca belirlediğimiz doğal sağlık algısı üzerine tartışma-
larla beraber nasıl bir sağlık sistemi ve sağlıkçı profili iste-
nildiğine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Amed'de Kürtçe eğitim veren  Ferzad Kemanger oku-
luna yönelik koruyucu sağlık, ağız diş sağlığı, hijyen ve 
sağlık taraması yapılmıştır.

Öğrenci komisyonumuza yönelik Kasım 2013'ten Mart 
2014'e kadar 2 hafta da bir olmak üzere genel sağlık pers-
pektifi üzerine eğitim yapıldı.
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Hevsel direnişi çerçevesinde sağlık meclisimizin öğren-
ci komisyonu buradaki değerleri sahiplenme noktasında 
aktif bir tutum almış ve sağlık çadırı ile katkı sunmuştur.

Öğrenci komisyonumuz genel sağlık algısı üzerine 15-
24 Temmuz 2013 arası 10 günlük eğitimlerini yapmıştır. 
Sağlık Meclisimiz ise genel eğitim çalışmalarına dâhil olup 
devam etmektedir. Ayrıca kendi iç eğitimlerini planlamış 
ve gerçekleştirmektedir.

Öğrenci komisyonu ve İl Sağlık meclislerimiz Temmuz 
2013 Urfa Suruç ilçesi, 15-18 Ağustos’ta Diyarbakır mer-
kez ilçeleri ve Bismil de, 21-26 2013 Ağustos’ta Wan Ed-
remit ve köylerinde sağlık eğitimi ve sağlık taraması çalış-
malarını gerçekleştirmişlerdir.

Sağlık meclisimiz 21 Mart 2014 Newroz alanında be-
lirlenen iki yerde sağlık çadırı kurmuş ve gerekli çalışma 
yapmıştır.

Sağlık Meclisimiz ve Sağlık Politikalar komisyonumuz 
tarafından 11-16 Ağustos.2013 tarihleri arasında Dersim 
merkezde sağlık eğitimi ve STK ların da yer aldığı forum-
lar düzenlendi. Ayrıca civar köylerde sağlık eğitimi ve sa-
ha çalışması yürütüldü.

Tüm bu pratik saha çalışmaları TTB, SES, Yerel Yöne-
timler, Odalar  ve MEGAM-DER ile birlikte yürütüldü.

Dil komisyonumuz ana dilde sağlık hizmeti önemi açı-
sından gerekli çalışmaları yürütmekte ve Kürtçe Tıp lite-
ratürü için bir sözlük çalışması yürütmektedir. Yürütülen 
sözlük çalışması tamamlanmış basım için hazır hale ge-
tirilmiştir. 
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2-	ŞENGAL	SAĞLIK	RAPORU
Kürdistan’ın güneyinde bulunan Şengal’e İşid çeteleri-

nin saldırısı ile beraber 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren 
Ezidi Kürt halkı Kuzey Kürdistan’a gelmeye başladı. Ku-
zey Kürdistan a gelen Şengalli halkımız geldiği günden 
itibaren Şırnak, Amed, Batman, Mardin, Siirt ve Urfa(Vi-
ranşehir) illerine geçişler oldu. Sağlık meclisimiz ilk gün-
den itibaren bulundukları illerde sağlık kriz masaları ve 
oluşturulan il kriz masalarında ve Şengal genel koordinas-
yonunda yer alarak kendi üzerimize düşen çalışmaları bu 
güne kadar yürütmeye çalıştık. Şengalli halkımızın gittiği 
illerde yapılan çalışmalar genel olarak şöyledir:

İllerde ve ilçelerde oluşturulan kamplarda DTK sağlık 
meclisi ve bileşenleri TTB, SES, THD, Eczacılar Odası 
ve gönüllü sağlık emekçileri olarak kamplarda temizlik, 
beslenme, çevre kontrolü, çocuk aşılamaları, poliklinik 
hizmetleri, suların klorlanması, ilaçların temini ve psiko-
sosyal yardım hizmetleri yapılmıştır. Ayrıca bu konulara 
ilişkin eğitim çalışmaları ve Şengal halkından oluşan gö-
nüllü(amatör) sağlıkçılar eğitilmiştir ve sürece kattırılmıştır.

Kronik hastalıkları olanlar veya 2. ve 3. basamak tedavi 
ihtiyacı olanlara yönelik hastanelerde bulunan gönüllüler 
üzerinden hizmet verilmiştir. Ayrıca sünnet ettirilmek iste-
nen çocuklar da sünnet ettirilmiştir.
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3-	SURUÇ	ÇADIR	KENTLER	SAĞLIK	
RAPORU

15 Eylül 2014 tarihinden itibaren Kobanê’deki savaşın 
derinleşmesiyle beraber Suruç merkez ve civarına binler-
ce Kobanêli göç etmek zorunda kaldı. Gelen halk önceleri 
taziye evlerinde, camilerde, inşaat alanlarında, ambarlar-
da ve boş dükkânlarda kalmaları sağlanıyordu. İlk baş-
larda hastane önünde oluşturulan sağlık çadırı ve Amara 
Kültür Merkezinde oluşturulan polikliniklerde hizmet veril-
meye başlandı.

• Arin Mirxan Çadır Kenti 

• Kobanê Çadır Kenti

• Rojava Çadır Kenti      

• Suphi Nejat Ağırnaslı Çadır Kenti 

• Şehid Gelhat Çadır Kenti

• Kader Ortakkaya çadır kentleri genel koordinasyon 
üzerinden oluşturuldu.

Her kampta sağlık organizasyondan sorumlu biri kadın 
olmak üzere 2 ya da 3 arkadaş görevlendirilmiştir.
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Çadırkentte	Sağlık	Müdahalesi

DTK Sağlık Meclisi ve bileşenlerinin gönüllü sağlık çalı-
şanları düzenli bir şekilde 10’ar  gün aralıklarla her seferin-
de bir ilden 10 kişilik bir çalışma grubu çadırlarda gerekli 
hizmet ve eğitimler gerçekleştirmiştir.

Poliklinik çalışmasından farklı olarak başlangıçta çevre 
şartlarının düzeltilmesi ve temiz su ile ilgili koordinasyon, 
belediye ve TSM(toplum sağlık merkezi) ile görüşmeler 
yapılmış ve TSM’ nin haftada üç gün çadır kentlerden alı-
nan su numuneleri ile analiz yapmalarını ve her gün klor 
seviyesine bakmalarını sağladık. Suyun yetersiz olduğu 
yerlere TSM aracılığıyla itfaiye nin su getirilmesini sağla-
dık. 

Gebe ve çocuk sayısının çokluğu ve bu kişilere yönelik 
vereceğimiz koruyucu hizmeti tanımlayabilmek için baş-
langıçta kamp koşullarına uygun ETF sistemi oluşturduk. 
Nüfusun belirlenmesi ilgili kurumlarla görüşmeleri kolay-
laştırdı. Bu uygulama süreç içerinde koordinasyon tarafın-
dan ortaklaştırıldı. Her yeni kurulan kamp ve çadır için ka-
yıtlar koordinasyon tarafından güncellenmeye başlandı.

Ayrıca çadır kentlerde yaşayan Kobanili halkımızdan 
oluşan amatör sağlıkçılar eğitilmiştir. Bu çerçevede; 

Kobanê Çadır Kenti ; 9 

Rojava Çadır Kenti ; 5 

Suphi Nejat Ağırsanlı ; 8

Kader Ortakaya Çadır Kenti ; 13
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Şehit GelhatÇadır Kenti ; 24

Arin Mirxan Çadır Kenti Amatör Sağlıkçıları; 13 kişiden 
oluşan amatör sağlıkçı çalışma grubu ile birlikte çalışma-
lar yürütülmektedir. 

Kobani’de	Süren	Savaşa	İlişkin

Temmuz 2014 ten itibaren süren ve 15 Eylül'den sonra 
derinleşen savaşın akut yansımalarına karşı sağlık mec-
lisi olarak tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarımız devam 
etmektedir.
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YENİ	DÖNEM	ÇALIŞMALARINA	DAİR

• Amatör	Sağlıkçı	/	Amatör	Sağlık
• 	Neden	Kadın	Sağlık	Hareketi?
• 	Kent	ve	Sağlık	Tartışmaları
• 	Emek	ve	Sağlık
• 	Emek	ve	Sağlık
• 	Dtk		Sağlık	Kongre	Metinlerinde 

	Sosyal	Hizmet	Neden	Yok?
• 	Özgür	Genç	Sağlıkçılar	ve	Yeni	Yaşam
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AMATÖR	SAĞLIKÇI	/	AMATÖR	SAĞLIK
Doğal sağlık anlayışı ile yeni bir sağlık örgütlenmesi, 

sağlığın toplumsallaştırılması ve sağlık hizmetlerinin de-
mokratikleştirilmesi ile mümkündür. Sağlığın toplumsal-
laştırılması ve sağlık hizmetlerinin demokratikleştirilmesi 
ile hedeflenen pratik, esas ve ilkeler ile tanımlanmıştır. 
Amatörlük ve otonomi, doğal sağlık anlayışının esasların-
dan biridir. Amatör sağlıkçı ya da sağlık amatörü pratiği 
ise; doğal sağlığın yedi esası ile birlikte değerlendirilme-
lidir. 

Kapitalist modernite, her alana olduğu gibi sağlık ala-
nına da derinlemesine sirayet etmiştir. Sistemin toplumu 
kontrol etmek için ihtiyacı olan bağımlılık ilişkilerinin bir par-
çası olarak; kapitalist sistemde sağlık; iktidar ve bağımlılık 
ilişkilerini tekrar tekrar üretir. Sağlık alanında bu ilişkilerin 
değişmesini sağlayamadan, gerçek bir özgür toplumdan 
bahsedilemez. Amatör sağlık çalışması, toplumun sağlık 
alanında da özgürleşmesinin önünü açabilmek amacı ile 
adım atılmış bir pratik saha çalışmasıdır. 

Sağlık alanında, birey ve toplum, hem bilgiye ve hizme-
te bağımlı hem de bedensel olarak bağımlıdır. Kendi be-
denini tanımayan birey, hastalık durumunda kendini sağ-
lık personeline teslim etmektedir. Binlerce yıldır yaşama 
becerisi gösterebilen toplumun, kapitalist modernitede 
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yaşam bilgisi yok sayılırken, üretilen sağlık bilgisi yöneti-
mi de iktidarın elindedir. Bir algı yönetimi ile sağlık, mer-
kezlerden satın alınır hale getirilmiştir. Sağlığın toplum-
sallaştırılması, yeniden kültüre dönüştürülmesi ve sağlık 
hizmetlerine demokratik katılımın sağlanması ile toplum 
bu alandaki bağımlılık halinden özgürleştirilebilir. 

Sağlığın toplumsallaşması; sağlık bilgisinin tüm toplum-
sal kesimlere, anadilinde, eril olmayan bir dil ile ulaştı-
rılması; böylelikle kapitalist modernitenin çarpıttığı sağlık 
algısını deşifre edilmesi ve sağlık bilgisine dayalı iktidar 
odaklarının(tıp endüstrisi, akademik kapitalizm, profesyo-
neller) yıkılması; bunun da sağlık komünleri, sağlık mec-
lisleri, toplumcu sağlık akademileri aracılığı ile sağlanma-
sıdır. Amaç sağlık alanında, toplumun öz gücünü ortaya 
çıkarmak ve yabancılaşmayı yok etmektir. Sağlık bilgisi, 
toplumdan bağımsız bir yerde üretilmiş gibi görünse de; 
yaşam bilgisi nesillerdir aktarılırken, sağlıklı kalma ile ilgili 
birikim de toplumun içinde hayat bulmaktadır. Sağlık bil-
gisini toplumsallaşması ile birlikte, tarihsel sağlık bilgisine 
akılcı bir yaklaşım ile sahip çıkmak ve sağlığın kültüre dö-
nüşmesini sağlamak, doğal sağlık anlayışının amacıdır. 

Sağlığın kültüre dönüşmesi; sağlık ile ilgili her türlü or-
ganizasyonda toplum katılımı, koruyucu sağlığın öncelen-
mesi ve bilginin paylaşımını gerektirir. Katılımcı bir anla-
yışın geliştirilmesi, sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplum için 
sağlıklı yaşam ortamının sağlanmasını kolaylaştıracağı 
gibi, kendi bedenine, yaşamına sahip çıkan birey anlayı-
şını beraberinde getirecektir. Aynı zamanda, sanayi, tarım 
ve hizmet alanlarının sağlığa ve doğaya olumsuz etkile-
ri açısından sürekli denetimi, geçimlik üretim için harca-
nan sürenin azaltılarak, insanın kendini gerçekleştirmesi 
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ve yaratıcı faaliyetlerde bulunmasına yönelik olanakların 
zenginleştirilmesi, kent-kır ayrımının ortadan kaldırarak 
yaşam alanlarının fiziksel, ruhsal, sosyal ve siyasal sağ-
lıklarının geliştirilmesi, toplumun sağlıkla ilgili kültürel do-
kusunun korunması ve geliştirilmesi mümkün olacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesi ise; hizmet 
alan-sunan ayrımına, uzman, profesyonel iktidarını, eril ik-
tidarı, sağlık hizmetindeki teknoloji-ilaç iktidarı hegamon-
yasını geriletme; kültürel sağlığı, koruyucu ve geliştirici 
sağlık hizmetlerini öne çıkarma; metalaşan sağlık hizmeti 
sarmalından çıkma ve bilgi üretimine toplumu katma gibi 
amaçlar içermektedir. Sağlık hizmetlerinin demokratik-
leşmesi, patriyarkal, hiyerarşik, akademi-uzman-hekim 
merkezli tahakküm ilişkilerine son verilmesi; mevcut sağ-
lık bilgisinin üretiminin demokratikleştirilmesi, toplum ya-
rarının esas alınması, sağlık emekçilerinin ve toplumun 
üretilecek bilgi konusunda söz sahibi olması; kollektif, top-
lumcu, kampüse hapsedilmemiş toplumla iç içe ve toplum 
sorunlarına yönelik bir sağlık eğitim anlayışının ön plana 
çıkması ile mümkündür. 

Amatörlük	Kavramı:

Profesyonelleşme, insan bedeni ve doğayı nesneleşti-
rerek esas sorunun kaynağını oluşturur, bilginin toplum-
dan soyutlanması ile hiyerarşik ve bağımlı ilişkiler gelişti-
rir. Amatörlük;

• Bu hiyerarşik ilişkiyi kırmak, herkesin kendi doktoru 
olma anlayışını geliştirmek,

• Profesyonellikten arındırmak,
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• İnsanın ve toplumların kendi kendine yetebilme be-
cerisini yeniden sağlamak, güncelle buluşturmak ve 
geliştirmek için;

• Sağlığın alımı ve sunumu üzerinden bir ilişki ile de-
ğil, kendini, toplumu ve doğayı sağlıklı kılma ve sağ-
lıklı olma halini sürdürme üzerinden değerlendiren,

• Sağlık alımı ve sunumu arasındaki geçişi en aza 
indirgeyen, sağlığı alınıp verilecek bir meta üretimi 
sarmalından çıkararak,

• Sağlıkta bilgi tekelini ortadan kaldıran bir yaklaşımı 
benimser. 

Kısaca, amatörlük, doğal sağlığın en önemli belirleyeni 
olan sağlık bilgisinin üretiminin, aktarılmasının ve payla-
şılmasının toplumsallaşması sürecidir. Otonomi ile birlikte 
ele alınması; toplumun doğrudan ve demokratik katılımını 
esas alan bir anlayışla uygulanması sebebi iledir. İlerle-
me; tıbbi bakıma gittikçe bağımlı olmak değil, gittikçe da-
ha çok kendine yetmektir(illich, s:47).

Bir	örnek	olarak	Suruç	kamp	pratiği;

Savaştan dolayı göç eden Kobane halkı, 15 Eylül 2014 
günü sınırdan geçerek Suruç’a ulaştı. Resmi rakamlara 
göre sınırdan 160 bin kişi geçti ve bu rakamın 54-60 bin 
kadarı halen Suruç’ta bulunuyor. Devlet, ilk andan itiba-
ren sadece 6200 kadar kişiye, yatılı bölge okulunda yer 
göstermiş, geri kalanı da yok saymıştır. Kalan halk, Suruç 
Belediyesinin gayreti ile köylere, mahallelere, acele yapı-
lan üç çadır kente yerleştirildi. Hâlâ sokakta, inşaatlarda 
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kalanlar, daha sonra yapılan 3 çadır kente yerleştirilmeye 
devam ettiler. 

Kamplar, çok acele kurulduğundan, deneyimsizlikten 
ve savaşın oluşturduğu diğer dezavantajlardan dolayı ilk 
iki aylık dönemde oldukça sağlıksızdı. Bu sağlıksız koşul-
larda hastalık oluşma riski çok yüksekti. İlk bir ay, sağ-
lıkçıların alanda varlığı, poliklinik hizmeti şeklinde idi. Bir 
aydan sonra, çevre koşullarının düzeltilmesi ile ilgili rapor-
lar ve çözüm önerileri sunuldu. Aynı zamanda, poliklinik 
çalışması tekrar gözden geçirildi. 

İlk dönemler, iki noktada poliklinik mevcuttu. Biri şe-
hir merkezine yakın, diğeri 450 çadırlık bir çadır kentin 
içinde yer alıyordu. Poliklinikte yapılan işlem ise; gelen 
hastayı fiziksel muayene ve anamnez ile değerlendirmek 
ve ilaç vermekti. Poliklinik merkezlerinin önünde oluşan 
uzun kuyrukların ortalama % 60ı gereksiz başvuru olduğu 
halde, zaman zaman ciddi hastalar, poliklinik başvurusu 
yapmadıkları için, fark edilmiyordu. Bir süre sonra gönüllü 
gelen sağlıkçı arkadaşlar, yaptıkları işten nefret ediyorlar-
dı. İlk dönemler için toplum ile temasın aracı olan bu mer-
kezler, gittikçe kanserleşen bir sorun olmaya başladılar.

Var olan sağlıksız koşulların yanında, bir sağlıksız ze-
min de poliklinikten çıkıyordu. Polikliniğe başvuran has-
ta örneğin ishal olduğunu söyler ise, hekim bu hastayı 
bir daha görebileceğinden emin olamadığından, ishal de 
böyle dönemlerde ölümlere sebep olabildiğinden, olabi-
lecek en kötü durumu düşünerek ilaç veriyordu. Bir ara 
değerlendirmede, poliklinik koşullarında, 2. ve 3. Kuşak 
antibiyotiklerin bile ilk muayenede çok rahat verildiği, yine 
de hastalık azalmasına bir çözüm olmadığını gördük. Bir 
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şekilde, çadır kentteki halka daha yakın temas etmenin bir 
yolu bulunmalıydı. 

Çadır kentlerde, en az altı ay kadar kalınacağı netleş-
tikten sonra, bu halka sağlık götürmenin yolunun sağlığın 
toplumsallaşması olduğu kanaatine vardık. Her şeyden 
önce buradaki çalışma için yöntem belirlenirken; doğal 
sağlık anlayışının genel ilkelerinin yanı sıra çadır kentler-
deki öznel durum da değerlendirildi. 

• Yaşanan sağlık sorunları neler?

• En çok hangi kesim sağlık sorunları yaşıyor?

• Hangi sağlık bilgisinin daha fazla toplumsallaştırıl-
ma ihtiyacı var?

• Amatör sağlıkçı kimler olmalı? Hangi yöntem ile se-
çilmeli?

• Amatör sağlıkçının çalışma yöntemi ne olmalı? Gibi 
sorulara yanıtlar arandı.

En çok sağlık sorununun çadır çevre şartlarına bağlı, 
enfeksiyonlar olduğu, çocukları ve kadınları daha çok et-
kilediği; çocuk ve gebe sayısının çok olduğu ve koruyucu 
sağlığın ana-çocuk sağlığı kısmının daha önemli olduğu 
gözledik. Çocuklar ile ilgilenenler genellikle kadınlar idi. 
Dolayısı ile amatör sağlıkçılarımızın özellikle çocuk sahibi 
orta yaş kadınlar olmasını önceledik. 

Çadır kent alanını sokaklara bölerek, her sokakta ka-
dınlarla sağlık sohbetleri yaptık. Bu sohbetlerin ardından 
amacımızı ve sokaktan bir ya da iki kadınla çalışmak iste-
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diğimizi ifade ettik. Bizim amacımızın ve yöntemimizin ka-
dınlar tarafından anlaşılması ve onaylanması önemliydi. 
(Demokratik toplum katılımı) Amatör sağlıkçı kadınlar, bu 
kadın toplantılarında, diğer kadınların da seçtiği gönüllü-
lerden belirlendi. Daha sonraki çalışmalarda, amatör sağ-
lıkçı kadınların etkin rol almasını sağlamaya çalışırken, di-
ğer kadınlarla da zaman zaman ilişki kuruldu. 

Her sokaktan sorumlu amatör sağlıkçıların kendi soka-
ğındaki sağlık sorunlarına hakim olmalarını önemsedik. 
İlk olarak; her sokağın amatör sağlıkçısı, o sokakta ya-
şamalıydı. İkinci olarak; tüm çadırlara girmeleri sağlandı, 
sokaklarındaki gebe, çocuk ve kronik hastayı öğrendiler. 

(Sağlık bilgisinin toplumsallaşması) Yöntem olarak, 
sorun merkezli yaklaşım belirlendi. Sağlık problemi oluş-
ma riski çok yüksek olan çadır kentlerde, amatör sağlıkçı 
kadınlar ile yaklaşık her gün görüşüldü, oluşan sorunlar 
üzerinden birlikte yaklaşım geliştirildi. Çalışmalarda, eği-
ten-eğitilen, öğreten öğretilen arasındaki hiyerarşik ve çe-
lişkili ilişki yerine bilgi paylaşımını sağlandı. Bazı bilgilerin 
sadece bizde olmadığı çok açıktı. Örneğin; kadının kendi 
çocuğunu yetiştirirken, edindiği deneyim bilgisi onda oldu-
ğundan; bazen soruna dair yaklaşımda onun bilgisi daha 
önemli oluyordu. 

(Çarpıtılmış sağlık algısı) Kobane halkında en büyük 
yanılgı aşırı ilaç kullanımı eğilimi ve poliklinikler üzerin-
den sağlık hizmet tüketimine yönelim idi. Poliklinik çalış-
mamızda, gönüllü gelen arkadaşlarımızın, aynen devlet 
hastanelerindeki gibi bir yabancılaşma yaşadığını gözle-
dik. Bir süre sonra, çadır kentlerdeki halka yönelik öteki-
leştirici bir dilin oluştuğu ve yaptığı işten nefret etme hali 
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geliştiğini çok net gözlemledik. Oysa poliklinik dışı çalış-
malarda (amatör sağlıkçı) durum tam tersi idi. Daha fazla 
enerji sarf edildiği halde, çadıra girmek, doğrudan iletişim 
kurmanın, birlikte yapabilmenin farkı, sağlıkçı açısından 
yaptığı işe yabancılaşmaması idi. İlaç kullanımını en aza 
indirmeye çalışmak, tüm görüşmelerde birinci amacımız 
oldu. Kampta bir doktor bulunmasının sağlıklı olmak ile 
aynı şey olmadığını, süreçte deneyim paylaşımları ile gö-
rünür kılmaya çalıştık. 

Değerlendirme:

Pratikte esas alınan ilkeler;

• Sağlık bilgisinin toplumsallaşması,

• Çarpıtılmış sağlık algısını yıkmak, doğal sağlık anla-
yışını oluşturmak, 

• Demokratik toplum katılımı

• Cinsiyetçilikten, iktidardan ve devletten arındırılmış 
sağlık,

• Meta dışılaştırılmış sağlık 

• Tarihsel birikimi içermesi,

• Kullanım değeri esaslı sağlık üretimi,

• Kollektif emek gücünü ortaya çıkarması, 

• Kararların yerel dikkate alınarak oluşturulması,

• Toplumsal gereksinime dayalı sağlık hizmeti

• Yaşam alanı içinde olmak,
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Sadece sağlıkçı ile yürüyen bir süreç olmadı. Kolektif 
emek gücünün ortaya çıkarılması sağlandı. Bunu yapar-
ken, kullanım değeri esası öne çıkarılarak hareket edildi. 
Çadır kent toplumunun kendi yaşam alışkanlıkları ile sağ-
lıklı yaşamı devam ettirecek bir motivasyon oluşturulmaya 
çalışıldı. Bütün bunlar, sağlıkçıların, amatör sağlıkçıların 
yaşam alanına dahil olması ile mümkün oldu. 

Suruç çadır kentlerde, toplumun sağlıklı kalabilmesi, 
amatör sağlıkçı kadınlarla sağlanabildi. Daha sonraki ça-
lışmalarımızda, orta yaş, çocuk sahibi kadınlar ile çalış-
manın doğru bir karar olduğunu gördük. Belirlenen sağlık 
konuları ile ilgili sağlık bilgisinin toplumsallaşması, çadır 
kentlerdeki kadınlar ile mümkün oldu. Daha sonra, çeşitli 
sebeplerle seçilen genç kadınlarla yapılan çalışmalar, ilk 
çalışma kadar iyi sonuç vermedi.

Amatörün çadıra girmesi, sağlık problemi olunca ula-
şılması; sokak içinde sağlık konusundaki toplumsal da-
yanışmayı artırdı. Aynı zamanda, amatörlerin birbirleri ile 
dayanışmaları da gerektiğinden, birlikte yapma zemini 
oluştu. Öyle ki; bir amatörün işinin olması ya da hasta ol-
ması durumunda onun günlük işlerini bir başka amatörün 
yaptığını gördük. Bizim tarafımızdan, belirlenen yöntem 
dışında, bu sonuçları hedefleyen bir planlama yapılma-
mıştı. 

Çalışma içinde çeşitli dezavantajlarımız oldu. Gelen 
gönüllü sağlıkçıların, kısa süre kalmaları, her ekibin tar-
tışmalara daha önceden dahil olmaması, batıdan gelen-
lerde dil sorunu olması, bölgeden gelenlerin sayı olarak 
az olmaları, özellikle hekim arkadaşların çalışmaya ayak 
uyduramamaları gibi sorunlar yaşandı. Amatör sağlıkçı 
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kadınlar açısından ise, çalışmanın başlangıçta belirlenen 
şekilde yürüyememesi kırılmalara neden oldu. Zamanla 
işler kolaylaşsın diye amatörler içinden seçilen koordi-
nasyonların kendi içinde iktidar oluşturması gibi sorunlar 
yaşandı. Zamanla her sokakta amatör sağlıkçı kadınların 
değişimi, çalışmaya katılan sağlıkçı azlığı nedeniyle ger-
çekleşmedi. 

Sonuç	olarak;	

Çok iyi başlayan, fakat başlangıçta belirlenen hedefle-
re henüz ulaşamayan bir çalışma oldu. Belirlenen yol ve 
yöntemin doğru olduğu; 

• Çalışmaya başlarken yerelin bilgisinin iyi analiz edil-
mesi gerektiği,

• Kadınların sağlığın toplumsallaşması konusunda 
aktif rol almalarının kolaylaştırıcı olduğu,

• Çalışma yönteminde tutarlı olmak gerektiği,

• Eğitim yerine bilgi paylaşımının öncelenmesinin, öz 
gücü ortaya çıkarmada önemli olduğu, 

• Toplumun ihtiyacına dönük bir çalışma biçiminin be-
lirlenmesinin önemli olduğu,

• Sağlık sorunu daha çok hangi kesimde yoğunlaşı-
yorsa, amatörlerin bu kesimlerden belirlenmesinin 
doğru bir tercih olduğunu,

• Hangi sağlık bilgisinin paylaşılacağı konusunda bir 
standardizasyonun çok anlamlı olmadığı, hatta top-
lum katılımına ket vurduğunu gözledik. 
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Ve	son	olarak	söyleyecek	sözümüz	budur;

"……  toplumun sağlık sorunu hassas bir konudur. 
Sağlığın kendi öz imkanlarıyla koruyamayan toplu-
mun temeli, varoluş ve özgürlüğü ya tehdit altında-
dır veya tümüyle yitirilmiştir. Sağlık bağımlılığı genel 
bağımlılığın bir göstergesidir. Fiziki ve ruhi sağlık 
sorunlarını çözmüş bir toplumun özgürleşme imkanı 
elinde demektir. Sömürge toplumların yaygın hasta-
lığı yaşadıkları sömürge rejimiyle bağlantılıdır. Kendi 
sağlık kurumlarını, uzmanlarını oluşturmak, toplu-
mun temel hak ve görevi olarak görülmelidir. İktidar 
ve devletin bu görevi elinden alınması ve tekelleş-
tirmesi toplum sağlığına büyük bir darbedir. Sağlık 
hakkı mücadelesi kendine saygı ve özgürlüğü konu-
sundaki hassasiyettir. "
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NEDEN	KADIN	SAĞLIK	HAREKETİ?
Toplumsal sorunların kökeninde kadın erkek ilişkilerin-

deki sorunsallık yatar. Sağlıkta algı ve hizmetler düzlemin-
de yaşanan çarpıtmanın kökeni de aynı sorundan besle-
nir. Bu indirgemeci bir yaklaşım değil,  tarihsel akış içinde 
açığa çıkan bir gerçekliktir.

Doğal	topluma	karşı	erkek	egemen	sınıflı	toplum	ve	
kadın	kırımı

Diğer canlılardan farklı olarak insan toplumsallaşarak 
kendini var etmiştir. Toplumsallaşmanın dinamik öznesi 
kadındır. Kadın eksenli gelişen ilk toplumsallaşma kollek-
tiviteye dayalı, doğa ile ilişkinin özdeşlik temelinde kurul-
duğu, çoğullaşmanın ve farklılaşmanın zenginlik olarak 
kucaklandığı, duygusal zekânın gelişkin olduğu bir zih-
niyet dünyasını yansıtır. Biliniyor ki insanlığın maddi ve 
manevi üretiminin çok çeşitli ve zengin ilk örnekleri bu 
toplumsal dönemde geliştirilmiştir.

Kadın eksenli bu toplumsallaşmadan ilk kopuşu/sap-
mayı ifade eden hiyerarşik toplum,üretilen bu değerleri 
gasp etme üzerine şekillenmiştir. Erkek egemen tahak-
küm ve sömürü düzeni bu ilk kırılmadan, sınıflı uygarlı-
ğın son aşaması olan kapitalist moderniteye kadar da, 
birbirinin üstüne yığılan bir süreç olarak kurumlaşmasını 
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güçlendirmiştir. Her toplumsal sistem bir öncekinin yarat-
tığı sorunlara çözüm üretme iddiasıyla ve diğerinin reddi 
üzerine gelişirken, kadın üzerinde gelişen erkek egemen 
denetim politikaları bir toplumsal sistemden diğerine dev-
redilmiş ve üzerine eklenerek günümüzde çok katmerli bir 
yapıya dönüşmüştür.

Doğal	sağlığa	karşı	kapitalist	modernist	tıp	ve	 
kadın	kırımı	

Toplumsallaşmanın dinamik öznesi olan kadın, sağlı-
ğında öznesi olmuştur. Toplumsallaşma dinamikleri sağ-
lıkta da yaşama geçmiştir. Doğal toplumda temel bir kadın 
etkinliği olarak yürütülen sağlık, doğa ile uyumlu, cinsiyet-
çi olmayan, bütüncül, hiyerarşi geliştirmeyen özellikleriyle 
öne çıkar.

Kapitalist modernitede tıp algı ve hizmetler düzeyinde 
bağımlı kılan, ayrımcı, tek tip, toplumdan soyutlanmış, me-
talaşmış ve toplumdan çok hegemonun varlığını ve iktida-
rını sürdürmesine hizmet eden bir niteliğe bürünmüştür.

Sağlık temel olarak bir kadın etkinliği/eyleyişi iken,kadın-
lar neden bilinçli olarak sağlıktan dışlanmıştır?  Bu soruya 
verilecek cevap, çarpıklıkların analizini doğru yapmanın 
önkoşulu olmak yanında alternatifin yaratılması içinde bir 
zorunluluktur.Çünkü her iki sağlık anlayışı birbirinden fark-
lıdır. Doğal sağlıktaki algı ve uygulama yaklaşımı modern 
tıp açısından tehdit olarak görülmüştür.

Doğal	sağlık	ile	modern	tıp	arasındaki	farklar

Kadınlar sağlığı bir kimsenin bir başkasına yaptığı bir 
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şey olarak değil, karşılıklı ilişkiye dayalı bir süreç olarak 
görürler. Bu ilişki aracılığıyla kurulan bağ her iki taraf için-
de yaşam veren ve yaşamı zenginleştiren bir şeydir. Be-
deni aklı ve ruhu insanın ayrılmaz doğası olarak görür ve 
sağlığın bu üçlü doğanın her bir ögesini etkilediğine ina-
nırlar. Hastalığın, başka şeylerin yanı sıra, hem duygusal 
hem de ruhsal gelişme için katalizör olduğunu düşünür-
ler. Bu kadınlar bütünlüğü arayan diğerlerine eşlik etmeyi, 
yardım etmeyi, öğretmeyi ve özen göstermeyi seçmiştir*. 
Bu biçimiyle modern tıptaki hekim - hasta ilişkisinin tersi-
ne hiyerarşik bir ilişki değildir, bağımlı kılmaz ve toplum-
sallaşmaya hizmet eder. Bu niteliğiyle iktidar tekellerinin 
özgürlüklere karşı giriştiği savaşta toplumun öz savunma-
sını güçlendirir.

Geleneksel olarak kadınlar sağlıkta bakım ve sağaltım 
birbirinden ayrılmaz bir bütünlük içinde görürken, modern 
tıp birbirinden ayırmış, daha önemli görülen sağaltım er-
kek hekimin işi olurken emek yoğun bakım işleri kadına 
ait görülmüştür. Bakım ve sağaltımın parçalanarak birbi-
rinden ayrılması hizmeti verenler arasında bir hiyerarşi 
yaratmış, sağaltımdan sorumlu erkek hekim karar verici 
pozisyonuyla otorite konumuna yükseltilirken, kadınlar sa-
ğaltımdan dışlanarak erkek hekimin yardımcı pozisyonu-
na hapsedilmiş, emeği değersizleştirilmiştir.

Dişili içeren sağaltım bilinci hepimizin yaşayan, solu-
yan küresel bir varlığın parçaları olduğumuzu kabul eder. 
İnsan bedeni aklı ve ruhuyla bu bütünün parçasıdır.*Mo-
dern tıbbın dayandığı paradigma bu bütünlüğü ikili kar-
şıtlık temelinde parçalayarak insanı doğanın karşısında/
üstünde konumlandırır. Aynı yöntem insanın bedeni ve 
ruhunun parçalanmasında da kullanılır. Yani bütünlük ve 



47

uyum hem mikro hem de makro düzeyde parçalanarak 
yok sayılır. Böylelikle ruhundan koparılan, makineleştiri-
len beden ve insanın dışında bir doğa kavrayışı ile hem 
beden ve hem de  doğa her türlü denetime ve sömürüye 
açık hale getirilir. 

Temel farklılıklardan biri de sağlık bilgisinin üretimi ve 
kullanımına ilişkindir. Kadınların bilgileri kendi bedenleri-
nin ötesinde yaşamın dönüştürülmesi için gerekli ve ha-
yatiydi ve kadınlardan kadınlara aktarılan bilgi, bir tür ağ 
vazifesi de görmekteydi. Modern tıp beslendiği akademik 
pozitivist bilim aracılığıyla gerçeği sadece laboratuvar 
ortamında elde edilmiş bilgiye indirgemiştir. Ancak elde 
edilen bu bilgi hem toplum dışı, hem eril, hem de dev-
let egemenlikli bilgidir.* Bir merkezden sunulan bu bilgi 
tekleşmeyi/tekelleşmeyi getirmiştir. Tekelleşen sağlık bil-
gisi en çok ta kadının kendi bedenine dair sağlık bilgisini 
elinden almıştır. Kadın ve bedeni arasına sızan iktidar bir 
yandan kadın bedeninin doğal süreçlerini tıbbileştirerek 
hastalık olarak tanımlamış diğer yandan da doğurganlığı-
nı denetim altına almıştır.

Tıbbın/sağaltımın kadınlardan alınıp, erkek hekim ik-
tidarına verilmesi, çokça söylendiği gibi bilimin gücüyle 
değil, kadına karşı girişilen büyük ve kapsamlı bir cins 
kırımıyla mümkün olmuştur. Bu şiddete dayalı cinsiyetçi 
kuruluşuyla tıp algı ve hizmetler düzeyinde bağımlı kılan, 
ayrımcı, tek tip, toplumdan soyutlanmış, metalaşmış ve 
toplumdan çok hegemonun varlığını ve iktidarını sürdür-
mesine hizmet eden bir niteliğe bürünmüştür. Bu haliyle 
de toplumsallaşma karşıtıdır.

Bu nedenle,  bin yıllarca biriktirdiği bilgi ve deneyimi 
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zorla gasp edilen ve sağlıktan dışlanan kadınların yeniden 
sağlıktaki eski saygın konumuna dönmesi mücadelesi, 
yalnızca bu alandaki cinsiyet hiyerarşisini ortadan kaldır-
mayı değil, aynı zamanda kadınların ürettiği değerlerin 
sağlığa girmesiyle tıbbın yeniden toplumsal niteliğine ka-
vuşturulmasını hedefleyecektir.

Doğal sağlığın inşasında esas aldığımız yaklaşım,  ta-
mamıyla geçmişin tekrarı değil gelenek ve bilimin içindeki 
iktidarcı öğelerden arındırarak dengeli bir bütünlük kurmak 
ve sağlığı yeniden toplumsal niteliğine kavuşturmaktır.

Alternatifin kuruluşunda ana eksen, demokrasi-ekoloji 
ve kadın özgürlüğüne dayalı yeni toplumsal paradigma, 
öncü ise kadındır.

Kadın	sağlık	hareketi	ilkesel	olarak;

Cinsiyetçilikten, sömürüden, iktidardan/devletten, en-
düstriyel hegemonyadan arındırılmış;

Geleneksel birikimi de kapsayan, anti hiyerarşik, do-
ğayla uyumlu, toplumsallığı esas alan bir harekettir.

DTK 1. Sağlık Kongresi Belgeleri
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KENT	VE	SAĞLIK	TARTIŞMALARI
Kent ve Sağlık üzerine yürüttüğümüz tartışmalar şimdi-

ye değin özetle şu başlıklar altında gerçekleşmiştir:

1. Siyasi, askeri ve ideolojik güç odağı ve serma-
yenin yeniden üretim merkezi olarak kentler

2. Erilleştirilen kent-sömürülen doğa ve kadın

3. Kanser tarzı büyüyen kent ve sağlık 

4. Kentin sağlığı perspektifi 

5. Ekolojik toplum perspektifi bir kentin inşası

Yukarıda sıraladığımız başlıkların ilk üçü kentin ele alın-
ması ve eleştirel hat ile ilgilidir. Son iki başlıkta ise ken-
tin sağlığı perspektifinin oluşturulması ve ekolojik toplum 
perspektifli kent inşası tartışmaya açılmıştır. Bu başlıklar-
dan ilk dördüne dair-elbette hâlâ geliştirilmeye açık yanla-
rı var- belli bir doygunluk olduğunu söyleyebiliriz. Beşinci 
başlığa dair söylemsel olarak önemli noktaları belirtmiş 
durumdayız, ancak Kongre’ye doğru giderken önümüz-
deki en önemli görev de bu noktada karşımıza çıkıyor. 
Elbette burada dört başı mamur bir perspektif çıkarma 
niyetinde değiliz, ama havada asılı halde duran söylem-
lerimizin ayaklarını yere değdirecek araçlara ihtiyacımız 
olduğunu belirtmeliyiz.
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Kentin sağlığı perspektifi ve ekolojik toplum perspek-
tifli kent inşası birlikte ele alınması gereken bir süreçtir. 
Doğal sağlık anlayışı ile kenti ele aldığımızda kentin fizik-
sel, ruhsal, sosyal ve siyasal sağlığı, ekolojik bütünlükte 
değerlendirilmelidir. Bu bağlamda eko-sistemi merkeze 
almayan bir kent sağlığı tartışmaları baştan sağlıksızlık 
içerecektir. İnsan merkezli yaklaşımla eko-sistemimizi, 
biyosferi yaşanamaz hale getiren bencil tutum ve müda-
halelerimizden ciddi dersler çıkarmalıyız. Şiarımız doğayı 
merkeze alan değerlendirmelerle kentin sağlığı tartışma-
sına başlamamız olmalıdır.

Kentin sağlığı, kentin ve yaşayanlarının özgür olma hali 
olarak tanımlanabilir. Bu açıdan sağlıklı olmanın alt baş-
lıkları şu şekilde ele alınabilir.  

Kentin fiziksel sağlık tartışması en erken yol aldığımız 
çevre sağlığı (sağlık mühendisliği) diye bilinen suyun, ha-
vanın, toprağın temiz olması, atıkların kontrolü, barınma 
olanaklarının sağlıklı kılınması, gürültüden arınmış bir 
yaşam alanı sağlanması vb. çalışmaların güçlendirilmesi 
ile sınırlı tutulmalıdır. Temel besin maddelerinin üretimini 
kendi yapabilme hali,  kentin tarihine sahip çıkma, doğanın 
korunması, özgür mekânsal düzenlemeler, günün korun-
ması gibi yeni tartışmalarla güçlendirilmelidir. Yine kentin 
eril mimarisinin deşifre edilmesi ve cinsiyet özgürlükçü bir 
hale dönüştürülmesi de güncel çalışma başlıklarındandır. 

Kent ve ruhsal sağlık bağlamında sosyo-kültürel yaşam 
ortamları, toplumsallaşma, sosyalleşme ve kendini geliş-
tirme olanakları ve danışmanlık merkezleri yanında soka-
ğın özgürleşmesi, doğa ile uyumlu bir yaşam tartışmaları 
da günceldir.
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Sosyal sağlık bağlamında kentler ele alındığında herke-
sin yararlanabileceği eğitim olanaklarının güçlendirilmesi, 
güvenceli bir yaşam, güvenceli-insancıl çalışma ortamı 
gibi bilinen başlıkların yanı sıra inanç ve kimliklerin yaşa-
ması, aile kurumunun ve okulların demokratikleştirilmesi, 
sosyal birlikteliği ve toplumsallaşmayı besleyen dayanış-
ma mekânizmalarının inşası öne çıkan tartışma başlıkla-
rıdır.

Siyasal sağlık açısından kentler ele alındığında kapita-
list sınıf egemenliğine son verilmesi, her tür iktidar oda-
ğının dağıtılması ve toplumsallaştırılması, erkek egemen 
anlayışın dişil değerlerle ortadan kaldırılması, hiyerarşiyi 
besleyen çalışma ortamı, eğitim, yönetsel anlayışlara son 
verilmesi, her türlü ayrımcı politikaların giderilmesi, özgür-
lüklerin toplumsal özgürlük anlamında genişletilmesi ve 
çok kültürlü-çok kimlikli bir yaşamın inşası öne çıkmak-
tadır.

Ekolojik toplum perspektifli kentlerin inşasında nasıl bir 
yol izleneceği Harvey’in sözleri açıklık getirmektedir. Har-
vey “İnsan kenti inşa ederken kendisini de inşa eder. Bun-
dan dolayı nasıl bir şehir istediğimiz sorusu, nasıl kimseler 
olmak istediğimiz, ne gibi toplumsal ilişkiler arayışı içinde 
olduğumuz, doğayla nasıl bir ilişkiye değer verdiğimiz, 
hangi estetik değerlere sahip olduğumuz sorularından 
ayrı düşünülemez” olduğunu belirtmektedir. Bu açıdan 
mekân inşa etme fiziksel bir mekânı salt kendine mal et-
mek değil aynı zamanda yeni bir toplumu, bireyi ve elbette 
yeni bir hareketi ve ideolojiyi inşa etmekle alakalıdır. 

Dünyada ve Türkiye’de egemenler uygulanan kentsel 
dönüşüm politikalarıyla kendilerini yeniden üretmeye ve 
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toplumu daha kolay denetlenebilir hale getirmeye çalışır-
ken, toplum da buna karşılık kendisini savunmaya ve yeni 
araçlar geliştirmeye çalışmaktadır. Özellikle Arap Baha-
rı adıyla başlayan süreçle beraber Ortadoğu coğrafyası 
adeta bir savaş topu haline gelmiştir. Devletin özgürlük 
getirmediği Ortadoğu halklarına, devletin çökmesinin ge-
tirdiği sonuçlar da eskisinden bin kat daha beter olmuştur. 
Mekân politikaları veya mekân inşa etme süreçlerine dair 
yapılanlar hem devletin geriletilmesi hem de devletsiz bir 
yaşamın mümkün olabilirliği açısından önem kazanıyor. 
Ortadoğu’da yaşanan bu yıkıma Kürt Özgürlük Hareke-
ti’nin Rojava devrimi ile bir cevap olmasındaki en önemli 
nokta, hareketin hem ideolojik hem de pratik olarak bu 
sürece hazır olmasıyla alakalıdır. 

Ekolojik	Toplum	Perspektifli	Mekân	İnşası

Ekolojik toplum perspektifli mekân inşasında yol göste-
rici üç ilke şunlardır: 

1. Ekolojik toplum perspektifli mekânlar demokratik, 
ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü bir perspektifle bütün-
lüklü yürütülmesiyle mümkün olacaktır. Bu amaçla 
kuruluş kadın bakış açısıyla gerçekleştirilmelidir. 

2. Demokratik otonom bölgesel idarelerin örgütlenme 
ve inşa modeli ocak, komün, meclis tarzıyla yatay 
örgütlenmelerin yapılandırılması ve yaygınlaştırıl-
ması esas alınmalıdır.

3. Köy ve kent birbirlerini gereksindiren iki yerleşim bi-
rimidir. Aralarında mutlaka korunması gereken bir 
denge vardır.  Kente ‘evet’ ama, sınıf-devlet-serma-
ye tekelleşmesine ‘hayır’ noktası önemlidir.
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Özellikle hakim sınıfsal ilişkilerin dışında bir kent yaşa-
mının canlanmasında ve inşa edilmesinde bu yatay ör-
gütlenmeler önemlidir. Bu açıdan meclis, komün ve Gezi 
süreci deneyimleri zihin açıcıdır. Kent meclisleri, mahal-
le meclisleri gibi araçlarla hem doğrudan demokrasinin 
gelişmesi sağlanabilir hem de kendi yaşamı ve yaşadı-
ğı mekân üzerine söz söyleyebilmek toplumu ve bireyi 
daha sağlıklı kılabilecektir. Bu araçların gerçek manada 
işlevselleştirilmesi beraberinde devletçi, iktidarcı, birey-
ci anlayışları mahkum etmeyi getirecektir. Özellikle Gezi 
olaylarında sonra gelişen işgal evleri veya dayanışma ev-
leri ile forumları bu bağlamda okuyabiliriz. Örneğin Cafe-
rağa İşgal Evi’nde olanlar bu mekânı şöyle anlatıyorlar: 
“Sonuçta burası bir mahalle dayanışması ve bir mahalle 
dayanışmasının işgal evi ama biz ve en azından aramız-
da bir kısım arkadaş artık şunun farkındayız: Bu evi işgal 
ettiğimizde sadece Dayanışma’ya ait bir mekân değil ar-
tık burası. Siz buna yarı özerk mi dersiniz, kapısı dışarı-
ya açık mı dersiniz… Irkçı, milliyetçi, ayrımcı olmadıktan 
sonra herkesin gelip atölye çalışması yapabildiği, eğer bir 
maddi çıkarı yoksa gelip her türlü çalışmayı yapabileceği, 
herkese kapısı açık kamusal bir mekândan bahsediyo-
ruz. Ama burası bir mücadele alanı.”…”Ben burayı biraz 
üniversite kantinine benzetiyorum; gelip burada en azın-
dan çayınızı içip Greif işçileri grevinden, Yel değirmeni 
İşgal evinin durumundan haberdar olabiliyorsunuz. Veya 
biz gidip kullanılmayan bir arsayı bostana çeviriyoruz ve 
Caferağa Mahallesinde yaşayanların gelip kimseye sor-
madan domatesini salatalığını çıkarıyoruz. evlerine götü-
rebilecekleri bir komün bostanı ortaya çıkıyoruz…. Yani 
politikayla ilişkimizi buralardan kuruyoruz.  Yine mesela 
yurdun farklı yerlerinden çiftçilerin gelip ürünlerini aracı-
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ya ihtiyaç duymadan satabilecekleri bir kooperatif fikrini 
tartışıyoruz.”

Bu başlık altında tartışılması gereken önemli bir nok-
ta Gever Köy Komünleri’dir. Sağlık-Politika olarak daha 
önce de bir tartışma imkanımız olmuştu. “2009 yılında 
oluşturulmaya başlandı. 28 köy komününde meclisler 
oluşturulurken, biri kadın olmak üzere 2 veya nüfusa gö-
re 3 sözcü seçilerek çalışmalar yürütülmektedir. Köylerde 
bulunan sorunları hukuk, eğitim, mali ve kültür alanlarında 
sınıflandırarak, bu yönlü komisyonlar oluşturan ve sorun-
lara çözüm üreten köy komünleri, komün için vazgeçilmez 
olan kuralları ihlal eden köylerin uyarıdan sonra yeniden 
kuralları çiğnemeleri durumunda belli bir süre ilişkileri 
askıya alınmaktadır. Komün oluşturan köylerde köy nü-
fusuna göre bir meclis oluşturulurken, her köyün de biri 
kadın olmak üzere 2 veya 3 sözcüsü bulunmaktadır. Ken-
di toplantılarını haftada bir gerçekleştiren köy meclisleri, 
45 günlük toplantılarda da diğer 19 köyün sözcüleriyle 
toplantılar alarak, yeni planlamalara gidilmektedir. Bütün 
köylerin 7 veya 9 kişiden oluşan yürütmeleri ise, 15 gün-
de bir toplanarak var olan sorunlara çözümler üretmeye 
çalışmaktadır. Sözcüler 6 ayda bir yenilenirken, yılda bir 
de meclisler yenilenmektedir. Ayrıca Toplantılarda alınan 
kararların yapılma zorunluluğu vardır. Alınan kararların 90 
gün içerisinde yapılmaması durumunda ise, köyün diğer 
komünlerle ilişkisi bir süreliğine dondurulmaktadır. 

Komünlerde ikinci evlilik yasaklanmıştır ve ikinci evli-
liği yapan şahıs köyden çıkarılmaktadır. Zorla evliliklerin 
yasaklandığı köylerde, şiddete maruz kalan kadınlar için 
de komünler içinde örgütlenen kadınlar hemen devreye 
girmektedir. Önce uyarılar yapılmakta, uyarı dinlenmediği 
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zaman şahıs köyde tecrit edilmektedir. Bununla birlikte 
kimse ile ilişkiye girmesine müsaade edilmemektedir.

Dêlezî köyünde bazı köylülerin elinde olan meralar tar-
tışmalar sonucu bütün köylülerin hizmetine sokulurken, 
Pagî ve Dêlezî köylerinde ise, buğday ekimi yapılarak, 
elde edilen ürün ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Hayvan-
cılık ve tarım üzerine kooperatifleşmelere doğru gidilen 
köylerde, doğal ve yaban yaşam da koruma altına alın-
maktadır.

Avlanmanın yasaklandığı köylerde, her komün ekolojik 
dengeyi koruma adına var olan doğal yaşam ve ormanı 
korumanın yanı sıra, her sene yaklaşık 500 meyve fidanı 
dikmek zorundadır. Köy komünlerinin olduğu her alanda 
tüm hayvanların avlanması yasaktır. Buna uymayan köy 
veya köy bireyleri, köy komünü hukukunda cezalandırıl-
maktadır. Örneğin geçtiğimiz günlerde bal arılarına ve 
kovanlarına zarar verdiği gerekçesiyle köylüler tarafından 
bir ayı öldürülmüştür. Birkaç gün sonra yapılan toplantıda 
ayıyı öldürenler hakkında komün hukukuna göre, yaptı-
rımlar uygulanmıştır. Komünün kurulduğu köylerde, ku-
mar oyunları oynatan kahveler kapatılırken, gençleri yoz-
laştıran bütün faaliyetlerin de önüne geçilmektedir.

Kan davası, küskünlük ve dargınlıkların giderildiği ko-
münlerde, aynı sorunların yeniden yaşanmaması için de 
taahhütler alınmaktadır. Yine köylerde bulunan ve ağır 
hastalığa sahip bireylerin, bütün köylülerin yardımları ile 
sağlık sorunları giderilmeye çalışılmaktadır. İl dışına gön-
derilmesi gereken hastalar, Ankara gibi yerlere gönderile-
rek sağlık sorunları giderilmeye çalışılmaktadır. Yine şim-
diye kadar kimi köylerde bulunan madde bağımlısı gençler 
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de, tedavi edilerek topluma kazandırılmıştır. Köylerdeki 
yol, su, kanalizasyon, çöp vb. sorunlar için de bürokrasiyi 
beklemeyen köy meclisleri, kendi imkanları doğrultusun-
da sorunlarını gidermektedir. Komün ekseninde köy mec-
lisleri köyün bütün hukukunu belirlemektedir. Toplumsal 
ahlak ön planda tutularak, sorunların giderildiği köylerin 
amacı, ortak noktada toplanmak ve ilçede bütün köylerin 
hukukunu bir araya getirmektir.”

Bir başka tartışma konusu ise Kırklar Dağı’na yapılan 
inşaat ile ilgili. En son Anf’de çıkan haber (http://www.
firatnews.com/news/guncel/kirklar-dagi-nda-magdu-
riyet-ve-rant.htm) burada yaşananları ve dönen rantı 
önemli oranda bizlere aktarmakta. Meramımız burada 
rant üzerinden bir tartışma yürütmekten daha çok bura-
daki ekolojik katliama karşı gerçekleşen tepkiler ve pro-
testolara yönelik bir tartışma açma girişimidir. Bu duruma 
yönelik refleks geliştirmekte ciddi manada geç kalınmıştır. 
Açıkçası en önemli nokta burada gerçekleşen refleksler 
yerelin kendi dinamiği ile gelişmesinden daha çok, dışa-
rıdan gelen baskıların yereldeki dinamikleri harekete ge-
çirmesiyle gerçekleşmiştir. Belki de Gezi ile ortaklaştır-
ma çabalarının gerçekleşmemesinin bir nedeni de budur.  
‘Diyarbakır bir kaledir’ sözü siyasal anlamda çok büyük 
bir önem arz ederken, paradigmanın bütünlüğünü dü-
şündüğümüzde aynı güce sahip değildir. Zaman zaman 
Zapatista Hareketi ile Diyarbakır üzerinden veya yerel yö-
netimlerin tamamı üzerinden kurulmaya çalışılan benzer-
liğin tam manasıyla bir karşılığı yoktur. Asıl kıyas Gever 
komünleriyle olmalıdır.

Ekolojik toplum perspektifli kentler ile bir anlamda ya-
pılmak istenen toplumdan çalınan siyasetin topluma ia-
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de edilmesidir. Böylesi bir toplum ve birey kendi sağlığı 
ve benliği üzerindeki kontrolünü geri kazanmış demek-
tir. Demokratik ulusun anlayışı toplumsallığı ve özgür bi-
rey-yurttaşı hedef aldığından, bireyin toplumla ve toplu-
mun bireyle gelişme diyalektiği yeniden kurulur. Sağlığın 
toplumsallaştırıcı, özgürleştirici ve eşitleştirici rolü yeniden 
ortaya çıkar. 

Kent	ve	sağlık	tartışmasında	güncel	başlık	kentsel	
dönüşümdür.	

Kentsel dönüşümü temel olarak iktidarın kendi simgesel 
mekânını üretme ve denetleme istencinin bir dışavurumu 
olarak tanımlayabiliriz. Kentsel dönüşüm dünya genelin-
de sermayenin kendini yeniden üretimi bağlamında inşa-
ata dayalı sermaye birikimi yolu ile tüm mekânları yıkıp 
yeniden yapmayı önüne koymuştur. Bu durum HES’ler, 
termik santralleri vb. birlikte inşaat sektörünün tetiklediği 
kapitalizmin krizine can suyu olmaktadır. Kentsel dönü-
şüm süreci aynı zamanda mülksüzleştirme, kente zorunlu 
göç ve neoliberal esnek üretimin dayattığı güvencesizleş-
tirme politikaları ile de ilişkili öğeler içermektedir. Kırsal 
yaşam yok edilirken, geçimlik yaşam ekonomisi diye ad-
landırabileceğimiz tarım ve hayvancılığa büyük darbe 
indirilmekte, kır sakinleri ücretli emek haline getirilerek 
boyunduruk altına alınmaktadır. Bu süreç Kürdistan coğ-
rafyası için yakılan ve boşaltılan köylerle birlikte daha da 
sert bir dönüşümü barındırmaktadır. Tüm bu süreçler bir 
yandan ekolojik tahribat ile ekolojik sağlığı tehdit ederken, 
diğer özellikleri ile de doğrudan ve dolaylı olarak sağlığı 
olumsuz etkilemektedir. Kentsel dönüşüm aynı zamanda 
tarihsel bellek, tek tipleştirme, toplumu parçalama ve eve 
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tıkma, daha kolay denetlenebilir hale getirme, bağımlı kıl-
ma özellikleri ile de sağlık açısından ciddi olumsuzlukları 
peşinden getirmektedir. Son dönemlerde sıklıkla tartışılan 
“Kent Hastaneleri” projesi de bir bütün olarak kentin ve 
toplumun itaat eden ve üreten bir fabrika haline getirilme 
çabası olarak okuyabiliriz.

Kentsel	Dönüşüme	Karşı	"Ekolojik	Kent"	Projesi

KCK Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komite Üyesi Zafer Rı-
ha kentsel dönüşümü “doğa ve toplum kırımı” olarak 
değerlendirmektedir. Rıha kentsel dönüşüm projeleri, kent 
mimarisinde restorasyon ve kamusal alanların düzenlen-
mesi yeni gündeme giren bir konu olmadığına 1900’lerin 
başlarında kapitalist sistemin tüm dünyada kurumlaşma-
sıyla gündeme giren bir konu olduğu dikkat çekmektedir. 
‘İtirazın ve toplumsal direncin de gecikmediği 1960’larda 
çevre dostu ve endüstriyalizm karşıtı hareketlerin geliş-
mesi bir bütün olarak çevre, toplum, kent ve birey konu-
larında çeşitli sorulara cevapların aranmasını sağladığı’ 
Rıha tarafından dile getirilmektedir.

Rıha kentsel dönüşümle ilgili değerlendirmesinde şu 
konulara vurgu yapmaktadır;

• Kentsel dönüşüm sermayenin yeniden örgütlendi-
rilmesidir

• İskan kanunu ve köy boşaltmalar

• Kentsel dönüşüm toplumun tek tipleştirilmesidir

• Kentsel dönüşüm komşuluğu bitirir

• Bu proje aslında toplum kırımıdır
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• Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser

• Dicle vadisi projesiyle Kürdistan tarihi yok edilmek 
isteniyor. 

Rıha kentsel dönüşüm mücadelesi ile ilgili olarak “top-
lum kentsel dönüşüme hayır demeli” ve “tüketime değil 
üretime dayalı kentleşme modeli” öne çıkartmalıdır de-
mektedir. KCK’nin alternatif projesinin “Ekolojik Kentler” 
olduğu vurgulanmaktadır. Ekolojik kentlerle ilgili şu bilgiler 
paylaşılmaktadır. 

“Ekolojik kentler, şehir toplumu ile doğanın birlikte ve 
uyumlu bir şekilde yaşamasını esas alır.  Ekolojik kentler-
de yaşayanlar doğa ile yararlı birlikteliği esas alır.  Kır ve 
kent arasındaki dengenin sağlanması esas alınır.  Kürdis-
tan’ı ele aldığımızda halkın yarısı köylerde yarısı şehirler-
de yaşamaktadır. Yerel yönetimlerin, kır ve kent dengesini 
koruyup kentlere öncelik veren yaklaşımlardan kaçınma-
ları gerekiyor. Kırdaki nüfusu, bu insanların imkânlarını 
arttırmayı hedefleyen kır ve kent arasındaki ekonomik 
dengeyi sağlayan uygulamalara başvurmalıyız.” 

Sonuç

Kent ve sağlık tartışmalarında eksenimizin kentten bir 
bütün olarak ‘mekân’/yaşam alanı tartışmasına evrilmesi 
öne çıkmaktadır. Mekân politikaları veya mekân inşa et-
me süreçlerine dair yapılanlar hem devletin geriletilmesi 
hem de devletsiz bir yaşamın mümkün olabilirliği açısın-
dan önem kazanmaktadır.

Yine kent ve sağlık tartışmasının ekoloji tartışması ile 
birlikte yürütülmesi zorunluluk olarak görünmektedir. Gü-
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nümüz kapitalizminin kent üzerinden kendini yenilerken 
attığı her adım doğanın insan tarafından kırımı ile sonuç-
lanmaktadır. Yapılacak çalışmalarda bu birliktelik hali ilgili 
DTK meclislerinin birlikte çalışmasını gerektirmektedir.

Kent ve sağlık alanında DTK Sağlık Meclisi tarafından 
elde edilen birikimin yeni başlıklarla güçlendirilmesi ve 
pratikleşmesi ve yaşamsallaşması önümüzde görev ola-
rak durmaktadır. Önümüzdeki sürecin şekillenmesi açı-
sından çalıştay tarzında bir araya gelişe ihtiyaç vardır. 
Diğer meclislerle ve ekoloji gündemi ile birlikte yapılacak 
çalıştayda şu başlıkların ele alınması yararlı olacaktır: 

• Eril kentin Kürdistan’da yansımalarının ortaya kon-
ması

• Kentsel dönüşüme bağlı sağlıksızlık tartışması

• Yerellerle ilgili örnekler

• Ekolojik kent inşasında 

• Neleri durdurabileceğimiz

• Alternatif inşada yol gösterici çalışmalar neler ola-
bilir

• Sağlıkçılar olarak yapabileceklerimiz
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EMEK	VE	SAĞLIK
Bu metin 7-8 Şubat tarihlerinde Amed’ de gerçekleştiri-

len 2. DTK Sağlık Kongresi’nde ‘Emek ve Sağlık’ başlığı 
altında yapılmış olan sunumun yazıya dökülmüş hâlinden 
oluşmaktadır. Sunum, kongrenin ikinci günü kadın ve sağ-
lık, kent ve sağlık, amatör sağlıkçı(sağlık amatörü) sunum-
larından sonra slayt eşliğinde yaklaşık onbeş dakikada 
gerçekleşmiştir. Bu sunumun ardından sosyal hizmet ve 
sağlık, gelenek ve sağlık, genç sağlıkçılar başlıklarında 
sunumlar yapılmıştır. Metin; sunumun amacı ve kapsamı, 
sunum planı ve başlıklarının irdelenmesi ile sonuç kısmın-
dan oluşacaktır.

Sunum	amacı	ve	kapsamı			

Sunumun hangi amaçla yapılmış olduğuna dair belir-
leme metnin kapsamına da işaret edecektir. Bilindiği gibi 
bir önceki DTK Sağlık Kongresi 2013 yılının Ocak ayında 
Amed’de gerçekleşmişti. "Kim için, Nasıl, Kim ile Sağlık?’’ 
başlığı ile düzenlenen ilk kongre Paris’te katledilen üç ka-
dın devrimciye adanmış ve nasıl bir sağlık modeli soru-
suna; kapsamlı bir sağlık algısı/anlayışı oluşturma gere-
ğinden hareketle ‘doğal sağlık’ başlığı ile yanıt vermişti.  
İlk kongrede kapitalist modernite için sağlık ve sağlık hiz-
metlerinin ne ifade ettiği ‘çarpıtılmış sağlık’ başlığı altında 
irdelenmişti. Çarpıtılan sağlık algısı ile toplumsal olan-o-
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labilecek sağlık bilgisinin nasıl gasp edilerek toplum kar-
şısında iktidar ve sermaye birikim aracı haline getirildiği-
ne dikkat çekilmişti. Çarpıtılmış olan bu sağlık anlayışının 
aşılması olarak ise ‘doğal sağlık’ anlayışı dile getirilerek; 
bu anlayışın bileşenlerine yoğunlaşılmıştı.1* Doğanın, ka-
dının, emeğin, toplumun özgürleşmesinin sağlıklı olma 
hali ile ilişkisi irdelenmişti.

Emek ve sağlık tartışmaları ise; devletli uygarlık döne-
minde egemenlerce gaspa uğratılıp, zor ile el konulmuş 
olan emek gücü ve ürünlerinin topluma geri kazandırılma 
mücadelelerinin, toplum ile devlet arasındaki çelişkinin ve 
de kapitalist modernitenin başat çelişkilerinden biri olan 
emek-sermaye çelişkisinin sağlık tartışmalarında nasıl ve 
ne şekilde yer alabileceğine yönelik bir arayış neticesinde 
öne çıkmıştır. ‘Doğal sağlık’ anlayışının emek olgusuna, 
emek üretim süreçlerine, emek mücadelelerine dair yak-
laşımını geliştirmek de bir diğer amaçtır.  

Yedi farklı başlıktaki bu sunumlar ile 2013 itibari ile baş-
layan ‘çarpıtılmış sağlık – doğal sağlık’ tartışmalarında 
sürdürülen çalışmalar aktarılarak; önümüzdeki dönem 
çalışmalarına dair hazırlıklar paylaşılacaktır. Tüm bu ha-
zırlıklar ise sağlık mücadelesini zihniyet değişiminin daha 
etkin bir parçası kılabilmenin programını çıkarmayı hedef-
lemektedir.

Kapsama yönelik bir diğer konu ise hangi kaynakların 
temel alındığıdır. Sunum ‘Emek ve Toplum – Önderlik 
Perspektifleri’ adlı broşür, TTB(Türk Tabipleri Birliği)’nin 
yayınlarından Mesleki Sağlık ve Güvenlik2** dergisinde 
1 *Sağlık Kurultayı Belgeleri, DTK yayın dizisi 3, Aram Yayınları, Basım Yılı 2013
2 **TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Temmuz-Aralık 2013 Sayı:49-50, 
http://www.ttb.org.tr/MSG/
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Ata Soyer Sağlık-Politika Okulu imzası ile çıkan  ‘İşçi 
Sağlığı Tartışmaları’ yazısı ile Emek ve Toplum dergisinin 
muhtelif sayıları temel alınarak oluşturulmuştur. Ata Soyer 
Sağlık-Politika Okulu’nun 2014 yaz kampındaki sendikal 
mücadele oturumunda yürütülen tartışmalar da bir diğer 

çıkış noktasıdır.

Sunu	planı

Yukarıda bahsi geçen kapsam ve sınırlılıklar ile onbeş 
dakikalık bir sunum planlamasına gidilmiştir. Emek tanım-
laması ile sunuma başlanmıştır. Bu tanımlama üzerinden 
emek ile sağlık ilişkisine değinilmiş, sağlık hizmet üreti-
mi sürecindeki sağlıksızlıklar ayrı bir boyut-başlık olarak 
ele alınmıştır. Sonrasında sağlık/sağlıklılık ile bu düzeyde 
ilişkili bir alanda yürütülecek mücadelenin toplumun sağ-
lık düzeyine sunacağı anlam ve katkıdan hareketle emek 
mücadelesinin niteliğine değinilmiştir. Son olarak sağlıklı 
olma haline katkı sunacak bir emek mücadelesi için önü-
müzdeki dönemin mücadelesine yönelik bir perspektif 
oluşturma çabasına girişilmiştir.

• Emek

• Emek ve Sağlık

• Sağlık Hizmet Üretiminde Sağlık

• Emek Mücadelesi

• Önümüzdeki Dönem

• Emek



64

Emek ve üretim süreci insanın; yaşamsal ihtiyaçlarını 
karşılamasının, kendiliğini gerçekleştirmesinin ve toplum-
sallaşmasının aracı olarak varoluşunun ayrılmaz bir par-
çasıdır. Bu ayrılmazlık emek olgusuna; bireylerin üretim 
süreçlerine nasıl katılıyor olduğuna bağlı olarak yaşam 
koşullarını, toplumla ilişkisini belirleyen; toplumların da 
nasıl yaşıyor olduklarını belirleyen temel bir unsur olma 
özelliğini kazandırmaktadır. Zira iktidar ve sermaye tekeli 
olan devletlerin boyunduruğundan kurtulmuş olan emek, 
sermaye birikimine değil toplumun ihtiyaçlarının karşılan-
masına harcanarak ürün ve zaman zenginliği içinde ya-
şanmasını sağlayabilecektir.

Bu hali ile emek ve üretim politikalarında belirleyici ola-
nın devletli uygarlık güçlerinin mi demokratik uygarlık güç-
lerinin mi olduğu oldukça önem kazanan bir durumdur. 
Emek olgusu ve üretim süreçlerine katılma biçiminin ta-
şıdığı bu ehemmiyeti yadsımamak kadar mutlaklaştırma-
mak da aynı derecede önemi haizdir. Karl Marx’ın ‘Gotha 
Programının Eleştirisi’nde3*** dile getirdiği ‘emek en yüce 
değer değildir.’ ifadesi dikkate değerdir. Marx bu ifadeyi 
Alman Sosyal Demokrat İşçi Partisi programındaki ‘emek 
bütün zenginliğin ve bütün kültürün kaynağıdır’ şeklindeki 
giriş cümlesine atıfla kaleme almıştır. İtirazını emek bütün 
zenginliğin kaynağı değildir, doğa da emek kadar zengin-
lik kaynağıdır ki, emeğin kendisi de, doğal gücün, insanın 
emek-gücünün ifadesinden başka bir şey değildir, şeklin-
de sürdürür. Son olarak insan emeğine ve insanın üre-
tim gücüne aşırı değer veren bu tür yorumları ve insanın 
doğanın sahibi olarak gören tutumların burjuva formülas-
yonu olduğunu; insan emeğinin bu türden yüceltilmesini, 
satacak kol ve zihin gücünden başka bir şeyi olmayan 
insanların sermaye tarafından satın alınan emek gücünün 
kölesi haline getiren bir toplumsal durum yarattığını ekler.

3 ***Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi, K.Marx-F.Engels, Sol Yayınları, 
Beşinci Baskı, Ankara, 2010
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EMEK	VE	SAĞLIK
Emek ile yaşam arasındaki yukarıda bahsi geçen ilişki; 

emek ile sağlık, sağlıklı olma hali arasındaki bağı da ta-
nımlamayı gerekli kılar. Bu bağı tanımlamada ilk durağımız 
Onur Hamzaoğlu’nun sağlık tanımıdır; "Soyut ve somut 
pek çok ürünün yaratıcısı olan insanın, toplumun üyele-
riyle kolektif içinde ve her bir üyenin gereksinimini sonuç-
ta eşitliği sağlayacak biçimde örgütlenerek üretebilmesi, 
biyolojik ve zihinsel bütünlüğün korunması ve toplumsal 
örgütlülük ve üretim süreciyle birlikte geliştirilmesidir." 4****. 

Yine emek olgusunun sağlıklı olma hali ile birebir iliş-
kisini hatırlatan bir diğer belirleme ise ‘Özgürlüğün Sos-
yolojisi’nde şu ifadelerle yer almaktadır; "Toplum sağlığı 
için tıp biliminden bin kat daha gerekli olan tarihsel-toplum 
ekonomisi üzerinde demokratik uygarlık sisteminin doğru 
yorumlanmasıdır, bu yorum gerçek bir devrim vaat etmek-
tedir.’’.

Her iki tanım da bizlere günümüz kapitalist üretim ilişki-
leri ile kurulu emek alanındaki değişikliklerle bireyin ve de 
toplumun sağlık düzeyinin iyileşebileceğini söylemektedir. 
Zira günümüzdeki kapitalist iş ahlakı işsizliği, yoksulluğu, 
iş cinayetlerini yaygınlaştırarak çalışmayı da çalışmamayı 
da sağlığa zararlı bir hale getirmiştir. Boşal(tıl)an kırsal ile 

4 ****Sağlık Nedir?Nasıl Tanımlanır?, Onur Hamzaoğlu, Toplum ve Hekim Der-
gisi,Kasım-Aralık 2010,Cilt:25,Sayı:6
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istihdam bekleyen milyonlarca insan da sağlıksızdır; dur-
maksızın insani olmayan şartlarda çalışmak zorunda olan 
milyonlar da. Kapitalist modernite yarattığı yabancılaşma, 
tükenmişlik, yetersizlik, açlık, bağımlılık ile psiko-sosyal, 
fiziksel sağlığı tehdit eder haldedir. Tüm bunların üzerinde 
ise emeğini bu şartlarda satmaya mahkum kılınan insan 
adeta köleliği yaşayarak yaşamına dair karar alma yeti-
sinden de mahrum kalarak özgürlüğünü de yitirmiş vazi-
yettedir.  

Sağlık	hizmet	üretiminde	emek

Emek ve sağlıklı olma halinin bu içiçeliğinden hareket 
ile sağlık hizmet üretim sürecini ayrıca ele almak anlamlı 
olacaktır. Zira toplumun bir parçası olarak kapitalist üretim 
ilişkilerine maruz kalan sağlık emekçisinin sömürülmesi 
kendisi için sağlıksızlık kaynağı olduğu kadar; sağlık hiz-
meti üretimindeki nitelik kaybı ile toplum için de sağlıksız-
lık kaynağı olmaktadır.

Yalın üretim, taşeronlaştırma, performans sistemi, ya-
bancılaşma ile seyreden sağlık hizmetinin ‘metalaşma’ 
süreci emekçinin sağlıksızlığını körükledikçe toplumu da 
sağlıksızlaştırmaktadır. Bu anlamda kapitalist modernite 
içerisindeki metalaşma süreçlerinin en tehlikelilerinden 
biri olarak sağlık hizmetlerinin metalaşma süreçleri ince-
lenmeyi hak eder. Kapitalist alım-satım ilişkilerinde hakim 
olan tüketicinin seçme hakkının dahi olmadığı bu metalaş-
ma süreci tüm tasarrufu satıcıya bırakarak keyfiliğin-ge-
reksiz müdahalenin-ilaç tüketiminin-teknoloji tüketiminin 
patlamasına yol açmıştır. Bu patlama ise toplumların sağ-
lık ölçütlerinde olmasa da patronların sermayesinde, dev-
letlerin ‘rıza’ üretmelerinde bir sıçramaya dönüşmüştür.
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Emek	mücadelesi

Üretim süreçlerine yönelik bir müdahalenin birey ve 
toplumun sağlığı açısından taşıdığı önem; sağlık emekçi-
lerinin yürüteceği mücadelenin nasıl olacağını tartışmayı 
zorunlu kılar. Emek mücadelelerini genel bir ayrıma tabi 
tutmak yanlış olmayacaktır. Bunlardan birincisi sistem içi 
mücadele iken diğeri sistem dışı mücadeledir.

Sistem içi ile kastedilen kapitalizme içkin emek-serma-
ye çelişkisinden kaynaklı olarak refleks olarak gelişen mü-
cadeledir. Sermayeye karşı yürütülen ücret mücadelesini, 
sosyal hak mücadelesini bu kapsamda ele almak gerekir. 
Sistem içi mücadelenin ufku kapitalist ufuk ile maluldur. 
Bu ufku aşabilmek için sistem değişikliğini esas alan bir 
programa sahip olması gerekir.

Sistem dışı mücadele ise kapitalizm dışı seçenekleri 
tartışan, arayan mücadele alanıdır. Örneğin üretim araç-
larının mülkiyetinde değişiklik öngören bir program bunu 
sağlayabilir. Sistem dışı bir emek mücadelesi örgütleyebil-
mek ‘gerçek bir devrim’ vaadidir aynı zamanda. Kapitalist 
işin reddi de bunu sağlayabilir, kömünalite ile konfederal 
yapılanma da bunu sağlayabilir. Böylesi programların ufku 
kapitalist moderniteyi aşmayı esas alır.

Emek mücadelesinin hangi açıdan kendisini örgütlediği 
bu açıdan önem kazanmaktadır. Ağırlığı sistem dışı mü-
cadeleye verebilmek emek üretim sürecini daha insani, 
toplumsal bir hale getirebilmeyi sağlayabilecektir. Bu nok-
tada temel zorluk ise öne konulan sistem dışı perspektife 
sahip programların pratize edilmesinde yaşanan zorluk-
lardır. Bu zorlukların başında kapitalist ufukla sınırlanmış 
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bir edilgenlikle yaşanmakta olan kinizme, konformizme 
verilecek en anlamlı yanıt zihniyet değişikliğindeki dev-
rimci ısrar olacaktır. Teorik çalışmaların yaygınlaştırılması 
amaçlı teori-pratik çalışması zihniyet devriminin çalışması 
olacaktır.

Önümüzdeki	dönem

Mevcut durumda, önümüzdeki dönem emek ve sağlık 
tartışmalarını ortaklaştırabilmek, derinleştirmek hedeflen-
melidir. Emeği tartışana sağlığı, sağlığı tartışana emeği 
hatırlatmak bir görev olmalıdır. Zira emeğin özgürleşmesi 
sağlıklılık için, özgür bir toplum için, demokratik modernite 
için elzemdir.

Demokratik	modernite	tartışmalarında	öne	çıkan;

• Kadın emeği

• Tarım-köy devrimi

• İş reddi

başlıkları önümüzdeki dönem emek mücadelesinin par-
çası kılınmalıdır. Kadın sağlık hareketi tartışmaları, kent 
ve sağlık tartışmaları bu minvalde tekrar gözden geçiril-
melidir.

Kadın emeği tartışmalarında yine Özgürlüğün Sosyolo-
jisi’nden şu belirleme dikkate alınmalıdır; "Bana göre eko-
nominin gerçek sahibi, tüm işgal ve sömürgeleştirme ça-
balarına rağmen kadındır. Tüm uygarlık tarihinde olduğu 
gibi, en acımasız dönemini  kapitalist uygarlık aşamasın-
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da yaşamaya başlayan ekonomisiz kılınmış kadın gerçe-
ği, en çarpıcı ve derinlikli toplum çelişkisi haline gelmiştir.’’. 
Aynı zamanda bir süredir daha fazla tartışılan ev içi emek, 
görünmeyen emek tartışmaları da ortaklaştırılmalıdır.

İşsizliği ve sömürüyü ortadan kaldıracak bir çözüm 
olarak görülen "tarım-köy devrimi"nin kapsamı, yöntemi, 
uygulamalarına dair tartışmaları emekçilerin gündemine 
almak gerekecektir. Kent-sınıf-devlet gerçekliğine karşı 
alternatif bir tartışmayı mücadelenin parçası kılıp kitlesel-
leşmek bir diğer hedef olmalıdır.

İş reddi ile kastedilen ise kapitalist iş ahlakının tüm yap-
tırımlarına tabi olunmadan yaşamı savunmanın yollarını 
aramaktır. "Proleterleşmemek, işçileşmemek, işsizliği ka-
bul etmemek daha anlamlı ve etik bir toplumsal müca-
deledir.’’ cümlesinden hareket ile kapitalist modernite da-
yatmalarının mutlak olmadığını hatırlatacak bir mücadele 
sergileyebilmektir. Yine yukarıdaki cümlenin devamında: 
Daha da önemli olan, işçinin patrona karşı hak mücade-
lesi (problemli olduğunu belirttik) değil, proleterleşmeye 
karşı, işçi ve işsiz olmaya karşı mücadelesidir. Proleter-
leşmemek, işçileşmemek, işsizliği kabul etmemek daha 
anlamlı ve etik bir toplumsal mücadeledir. Birer ezilen 
olarak köleyi, serfi ve işçiyi asla yüceltmemeliyiz. Yücelti-
lecek eylem ve ilişki, tersine köleleşmeme, serfleşmeme 
ve işçileşmeme biçiminde formüle edilmelidir. Efendileri 
tanıyıp ve tanımlayıp, daha sonra hizmetkârlarına müca-
dele önermek, tüm oportünizmlerin ortak eğilimidir. Tarih 
boyunca hak, emek mücadelesini boşa çıkaran bu zih-
niyetler olmuştur. Özcesi, bu ilk ‘bilim’ kavramlarıyla ne 
anlamlı bir sosyoloji yapmak, ne de başarılı bir toplumsal 
mücadele geliştirmek mümkündür! Bu hususları belirtir-
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ken emeği, değeri, kârı, sınıfı inkâr etmediğimizi, daha çok 
bilim inşasında kullanılma tarzlarını doğru bulmadığımızı 
belirtiyoruz. Yanlış bir sosyolojinin inşa edildiğini belirtmek 
istiyorum.’’ belirlemeleri üzerinden bir yöntem tartışması 
açılmalıdır.

Sonuç

Uzunca bir süredir paradigma ekseninde yürütülen sağ-
lık-politika tartışmaları bir önceki kongrede sağlık algısın-
da değişikliği merkeze alan bir yaklaşım ile şekillenmişti. 
Bu algının praxis yollarını ararken önemli duraklardan biri 
‘amatör sağlıkçı’ çalışması olmuştu. Önümüzdeki dönem 
bu praxis yollarına sendikal mücadele içindeki emekçi-
leri daha güçlü katabilmenin teorik zemini için emek ve 
sağlık tartışmalarını önemsiyoruz. Ancak bu çabanın ne 
denli bir zorluğun parçası olduğunun da farkındayız. Bu 
zorluğu aşabilmenin ilk adımı olarak ise Emek ve Sağlık 
Çalıştayı’nı bir sonraki kongreye değin gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz. Tüm yoldaşlarımızı tüketim sarmalında gös-
teri toplumunun parçası olmaya karşı sessizce kürek çek-
meye davet ediyoruz.

"halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta,

her şey naylondandı o kadar’’ Turgut Uuyar



71

DTK		SAĞLIK	KONGRE	METİNLERİNDE 
		SOSYAL	HİZMET	NEDEN	YOK?

Sosyal hizmet tanımından biri; birey, grup ve topluluk-
ların güçlendirici ve özgürleştirici faaliyetin yürütülmesidir.
Bunu olumlu tanım olarak kabul etsek de sorun ;özgür-
leştirici faaliyet toplum (toplumsallık) merkezli mi olacak 
yoksa devlet (vatandaşlık) merkezli mi olacağıdır.

İkinci bir tanımda; dezavantajlı grupların( çocuklar-yaş-
lılar, kadınlar, engelliler, yoksullar vb)   desteklenmesi ve 
hizmet sunumu olarak tanımlanmaktadır. Bahsedilen de-
zavantajlı konumu kim yaratmıştır? Tarihsel olarak iktidar 
ve erkek egemen anlayış geliştirdiği politikalarla bunu 
sağlamıştır. Kapitalist modernite bu ilişkileri daha çok bo-
zarak kendi azami kar istemi için belli bir grubu (genç –
erkek) temel güç olarak kabul etmiş bunun dışında kalan-
ları yük olarak görmüştür. Ve ölüme terk edilmiştir. Ancak 
toplumun devamlılığını ve değerlerini ifade bu grupları yok 
saydığında toplum sürdürülemez olacağında buna ilişkin 
politika geliştirmesi gerekiyordu. Özellikle sosyalist dev-
rimlerin yaygınlaşması ile“sosyal politikaların” geliştirmek 
zorunluluğu doğmuştur. Geliştirdiği politikalar ile devletle 
kurulan ilişkiye göre bu kesimlere bir konum belirlenmiştir. 
Ve bu konum “bahşedilmiş” olarak gösteriliyor.
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Yaşlılık üretken olmaktan çok tüketen olarak görülmüş, 
yaşlılığın sürdürülebilmesi için geleceğe yatırım yapılması 
gerekir. Yapılan toplumsal dayanışma yerine “sosyal gü-
venlik” adında inceltilmiş bir sömürü üzerinde geleceğinin 
devlete teslim edilmesidir. Değerler yerine ücretli emek 
üzerinde devlet, gasp ederek bakım sorumluluğunu rüş-
vetle sağladığı bir çıkar mekânizmasını kurmuştur. Doğal 
toplum felsefesinde olan ise yaşlılık bir tüketim dönemi 
olarak değerlendirilmemektedir. Toplumun geçmişidir. 
Gelecek te bu geçmiş üzerine kurulması gerekir. Zaten 
amaç toplumun hafızasını silmek olduğu için bunu bir 
mekânizma olarak geliştirmektedir. Hafızasız toplum sö-
mürüye en açık toplumdur. 

Çocuk toplumun canlılığıdır. Bu süreç toplumda kopa-
rılarak kreşlere hapsedilmesi toplumun geleceğinin ege-
menin mengenesinde geçmesidir. Bu gelecek toplumun 
geleceği yerine iktidarın/devletin geleceği olmaktadır. Her 
geçen gün çocukluk evresi uzamaktadır. Kapitalist ege-
men sistem öncesi ayakları üzerinde durduktan itibaren 
özellikle tarım-köy toplumunda üretimin içindeydi. Bir ey-
leyişin içinde oluyordu. Sömürüye dayanmayan bu ilişki 
toplumsallığı büyütüyordu. Ücretli emek yayıldıkça çocuk 
emek sömürüsü ya daha vahşileşti. Ya da tümden top-
lumsal emek dışına itilerek tüketici bir gruba dönüşmüştür. 
Bu tüketim ilişkisine devletin toplum içinde inşasını ifade 
eden eğitim sürecinin uzatılması, sorunu daha da büyüt-
müştür. Öte taraftan çocukluk sürecinin finanse edilmesi 
anne-babanın daha fazla sömürüye tabi tutmuştur. Ücretli 
emek sürecine katılımını artırmıştır. Bu durum toplumsal 
bağları kopardığı oranda değerlerin ve dayanışmanın aşı-
mını sağlamaktadır. 
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Engelliler toplumun kendi ahlaki değerlerini belirlemek 
için önemlidir. Engelliye yaklaşım toplumun kendini tanım-
lamasıydı. Aynı zamanda bir toplumsal ölçüyü belirlemek-
tedir. Şu anda bile engellilerin ücretli emek sürecine dahil 
ederek sömürüsü söz konusudur. Öte tarafta bu alanda 
yaptığı işlerle bir vefa ilişkisi ile toplumu bağımlı kılmak-
tadır. Toplumsal bir görev olan bu ilişki ücretlendirilerek 
toplumsal değerlerin aşılarak, devlet kendini ikame et-
mektedir.

Yoksulluk neden vardır, birileri varlıklı olduğu içindir. Var-
lıklı neden varlıklı yoksul neden yoksul sorusunu sorduğu-
muzda, bu konumu belirleyen iktidar ilişkileridir. Toplum-
sal değere el koyarak birilerini varlıklı kılması bir iktidarın 
kendini sürdürmesinin gereğidir. Var kıldıkları varlığını ona 
bağımlı kıldığı için iktidarın bekasını istemektedir. Yoksul 
olana oluşturulan sistemde yedek iş gücü ve iktidar yedek 
gücü olmak dışında bir şans verilmemektedir. Yoksulluk 
sürdürülmesi gereken bir durum olarak görülmektedir. 
İnsanlar nasıl işsiz olabiliyor, çünkü işi tanımlayan kapi-
talizmin belirlediği konumu kabul edersen yaşama şansı 
olduğunu topluma dayatmaktadır. Yoksulluk ortadan kal-
dırılması gereken bir durumdur. Bu da kapitalist üretim 
ilişkilerini ve yaşam biçimini reddi ile mümkündür.

Kadınlar nasıl oluyor da dezavantajlı bir grup olarak ta-
nımlanıyor. Toplumsallığın ve temel değerlerin yaratıcısı 
olan kadınlar böyle değerlendirmesi ile ne hedeflenmeye 
çalışılıyor. Birincisi ürettiği toplumsal emek yok sayılıyor. 
Yaşamda görünmez kılınarak genç-erkeğin hizmetine 
sunuluyor. Cinselliği, emeğin yeniden üretimi ve neslin 
yeniden üretimi görevi veriliyor. Aynı zamanda yok sayı-
lıyor. Çünkü kapitalizm ücretli emek dışındaki emeği yok 
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sayıyor. Bu yok sayma ücretli emeğin temel köleleri olan 
genç-erkeği bu ilişkiden egemen kılmaya çalışıyor. Ka-
dında ise rıza üretiliyor. Bu uygulamasını sosyal hizmetler 
adı altında yürütmektedir. Olması gereken aile ve kadın 
–erkek ilişkilerin demokratikleşmesi iken bu ilişkiye ücretli 
kölelik dayatılıyor.

Devletin geliştirmiş olduğu sosyal hizmetler politikası 
ile “güçlendirici ve özgürleştirici” durum yaşanmıyor. Ko-
numlar devam ediyor ve yaygınlaşıyor. Devlet kurtarıcı bir 
rol üstlenerek bağımlılık ilişkileri geliştirilmektedir. Top-
lum bu gelişme karşısında zayıflamaktadır. Günümüzde 
toplumun bu kadar parçalandığı ve toplumun büyük bir 
kesiminin yardıma muhtaç hale getirildiği bu durumda 
destekleyici ve güçlendirici hizmetler verilmelidir. Bu sü-
re zarfında hedef bu konumların ortadan kaldıracak pra-
tiklerin sergilemek gerekir.  Bir taraftan toplumun ilişkisi 
yeniden kurulurken, diğer taraftan kapitalist ücretli köle-
likten kurtularak toplumsal emek sürecinin yaygınlaşması 
ile toplumsal değer yaratılmalıdır. Bu değerler ile toplum 
devlete değil birbirinin dayanışmasına ihtiyaç duyar duru-
ma gelmelidir. Bu dayanışma toplumun devlet karşısında 
yeniden inşasıdır. 
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ÖZGÜR	GENÇ	SAĞLIKÇILAR	VE	YENİ	YAŞAM
Özgür Genç Sağlıkçılar; 2009 ‘dan beri Kürdistan ve 

Türkiye’de sağlık alanında  örgütlenen ve faaliyet yürüten 
bir öğrenci çalışmasıdır . 

Bir gençlik yapılanması olduğundan ötürü doğası tıpkı 
devrimin yapısı gibi dinamiktir. sürekli bir devingenlik ha-
reketlilik barındırır kaba, stabil, kurumlara sıkışmış sağlık 
anlayışını aşarak; perifere toplumun içine en uzak en ücra 
yerine kadar giderek sağlığın tüm sorunlarını tüm boyutla-
rıyla toplumla beraber çözmeye çalışır.

Merkezi uygarlıkçı sistemin topluma karşı sağlık üzerin-
den geliştirdiği saldırılara cevaben meşru savunma tarzı-
dır. Kendine muhtaç bırakmaya çalışan ve sağlığı gasp 
etmeyi isteyen  bu sisteme karşı çıkışını kendi evlatlarıyla 
yapıyor.

Sağlığı salt belirlenmiş misyonlarla ele almaz. Kürdis-
tan gerçekliğiyle beraber kendini konumlandırır. Deyim 
yerindeyse ÖZGÜR GENÇ SAĞLIKÇILAR yerleşik tarz-
dan ziyade göçebe bir tarzla Kürdistan halkı nerdeyse 
orda varlık gösterir. 

Sağlığı kurumsallaştırmaktan daraltmaktan ziyade sağ-
lık bilgisini sağlık çalışmalarını topluma yaymak yani top-
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lumsallaştırmayı esas alır. Sağlık bilgisini kendinde sak-
layıp biriktiren zihniyete karşı amatör sağlıkçılarla toplum 
içinden sağlık hizmetinin olması gerektiğini savunur.

 Devşiren, devşirmeye çalışan sağlık eğitim sisteminin 
dört duvar arasında; kampüse hapsetmesine karşı dura-
rak toplumun özünde olan sağlık bilgisini toplumla bera-
ber öğrenmeyi amaçlar .Böylece geleneksel sağlık bilgisi-
ni reddeden modern tıp anlayışına karşı durarak güncelle 
geleneği sentezleyerek modernitenin çarpıtmış olduğu 
bilimi özüyle işlemeyi amaçlar.

Vahşi kapitalizmin insanlığı var eden doğayı bir metaya 
indirgemesinin bir sonucu olan ekolojik kıyımı ve bunun 
getirdiği sağlıksızlığı en büyük mücadele gerçekliklerin-
den biri olarak görür. Tüm demokratik kurumlarla bu te-
melde ortaklaşır. Bu sorunu sürekli gündemleştirerek do-
ğaya karşı gelişen her türlü saldırıya en etkili bir şekilde 
toplumla örgütlenerek eylemselliğe geçer.

Tüm toplumsal sorunların ve sağlıksızlığın başat nede-
ni olarak iktidarcı anlayışı görür. İktidar doğduğu günden 
beri birikerek geldiği gibi her gün her an yeni bir toplumsal 
sorun daha yaratarak kendisiyle beraber sorunları büyü-
tüp biriktirmiştir. Tüm tarihsel dönemlerde kendi özgün-
lükleriyle iktidara karşı devrimsel çıkışlar elbette olmuş-
tur. Çıkışlardaki bunca devrimsel ve demokratik karaktere 
rağmen başarıya ulaşamamaları ya da tersine karşı bir 
devrime dönüşmedeki esas rolü sağlam bir iktidar çözüm-
leyişinin olmamasıdır. Bu temelde özgür genç sağlıkçılar 
sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için toplumun iktidar-
cı anlayışlardan arındırılması ve demokratikleşmesiyle 
mümkün olacağını savunur.



77

Kadın cinsin enerji formunun erkekteki gibi bir katılaş-
maya gitmediğini bu nedenle evirildiği yerin erkekteki gibi 
tutuculuk, hareketsizlik olmadığı enerjinin kadında  daha 
akışkan ve aynı zamanda doğayla, yaşamla daha yakınlık 
ve benzerlik olduğu gerçekliğini görür. Toplumsal sorunun 
temeli olan iktidar ilk sömürüyü bu nedenle kadın üzerinde 
bilinçli gerçekleştirir. tarih boyunca kadın  milyonlarca kez 
sindirilmeye, tecavüze, katliama uğramıştır. İlkel komünal 
dönemde yaşamın asıl belirleyicisi, neolitiğin başlarında 
toplumun değerler bütünü olarak sembolleştiği kadın or-
taçağ karanlığında --sağlığında asıl üreticisi olan-- kadını 
‘Cadı Avlarıyla ’sayıları on binleri bulduğu söylenen bir 
katliam yapmıştır. Günümüzde de bu zihniyetin hortlamış 
şekli olan DAİŞ barbarlığıyla kendini göstermiş veya mo-
dernitenin sahte, çarpıtılmış özgürlüğüyle tüketilmekte ve 
çürütülmek istenmektedir. Bu temelde genç sağlıkçılar 
kadın kurtuluşunun   ancak kadın doğasına inanmakla 
aşılabilineceği gerçekliğiyle;

ÖZGÜR GENÇ SAĞLIKÇILAR kendi perspektif ve mis-
yonunu belirler.

Özgür Genç Sağlıkçılar  / Özgür Sağlık Ögrencileri
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SONUÇ	BİLDİRGESİ
Demokratik Toplum Kongresi Sağlık Meclisi 2. Olağan 

Kongresi “Sağlıklı olma hali, Özgür olma halidir” şiarı ile, 
7-8 Şubat tarihinde 25 ilden 151 delegenin katılımıyla 
Amed’te gerçekleşti. Kongremiz Arin Mirxan, Kader Orta-
kaya, Sibel Bulut, Suphi Nejat Ağırnaslı şahsında Kobanê 
ve Şengal direnişinde şehadete ulaşan kahramanlara 
adanmıştır.

Barbar DAİŞ çetelerine karşı insanlık onuru için direnen 
ve dünya halklarına umut ışığı olan Rojava devriminin bir 
parçası olan sağlıkçıların, kongreye katılımı bizlere güç ve 
moral vermiştir. 

İki gün boyunca devam eden kongremizde DTK bün-
yesinde sağlık alanından doğru sürdürülen çalışmalar 
değerlendirilmiş, yapılan tartışmalar sonucunda önemli 
kararlaşmalara varılmıştır.  

Uluslararası kapitalist modernist güçlerin yeni gladyo-
su olan DAİŞ eliyle yeniden Ortadoğu’yu dizaynetme ça-
baları somut bir şekilde yaşanmaktadır. DAİŞ çeteleri ile 
Ortadoğu halklarının özgürlük ve ortak yaşam mücadelesi 
en vahşi yöntemlerle yok edilmek istenmiştir. Bu saldırıya 
Rojava’da halklar Demokratik Ulus ve Ortak Yaşam pers-
pektifi ile oluşturulan Kanton sistemi ve katliamcı DAİŞ 
çetelerine karşı direnişle karşılık vermiştir.
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Kürdistan coğrafyasında inkâr, imha ve asimilasyondan 
kaynaklanan savaşın yarattığı sosyal-psikolojik travma-
ların onarımı için, demokratik kitle örgütleri, sendika ve 
meslek örgütleri ile birlikte çalışmalar yürütülmesi karar-
laştırılmıştır. Hastalık üreten kapitalist modernite, sürekli 
olarak insan sağlığını bozan zihniyet ve toplumsal yaşam 
biçimi değişmediği sürece, sağlıklı bir topluma ulaşma-
yacağımız bir gerçektir. Bu gerçeklikten hareketle kongre 
bileşenimiz ahlaki ve politik bilinçle mücadeleyi yükseltme 
kararlılığına ulaşmış, sağlık alanından doğru Demokratik 
Ulusu ve Özgür Yaşamı inşa misyonunu üstlenmiştir. 

Kongremiz, Önderliğimizin yeni yaşam manifestosunu 
esas alarak sağlığı Demokratik Özerklik inşa sürecinde 
temeli olarak ele almıştır. Bugüne kadar yürütülen tartış-
malar sonucunda Özgürlük Mücadelesinin felsefesi doğ-
rultusunda sağlık paradigmamız; antikapitalist, iktidar kar-
şıtı, kadın eksenli, bağımlılık üretmeyen,  doğa ile uyum 
içinde ve doğanın bir parçası olan birey ve toplumunözgür 
olma hali olarak tanımlanan “Doğal Sağlık” anlayışında 
ifadesini bulmuştur. 

Demokratik Özerklik inşa sürecinde sağlık alanında ya-
pılanı eleştirel değerlendiren ve yapılmayanlarını ortaya 
koyan tartışmalar yürütülmüş; yaşamın her alanında köy, 
mahalle, ilçe ve illerde sağlık meclislerinin yaygınlaştırıl-
ması kararlaştırılmış ve pratik görevler çıkarılmıştır. Sağlık 
meclislerinin çalışmalarının Halk Meclislerinin bir parçası 
haline getirilmesi ve bütünlüklü bir çalışma yürütmesi ka-
rarlaştırılmıştır.  

Sağlığı belirleyen ve etkileyen birçok faktör olduğu ger-
çekliğinden hareketle, yaşanan pratik eksikliklerimizde, 
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her alanda yürütülen faaliyetlerde (özellikle yerel yöne-
timlerimizin) paradigmamızdan uzak yaklaşımların rolü 
değerlendirilmiş; bunun aşılması için tüm bileşenlerle 
sağlığa ilişkin yürüttüğümüz tartışmaların ortaklaştırılma-
sı gerekliliği vurgulanmıştır.

Adeta bir rehine muamelesi yapılarak cezaevlerinde tu-
tulan hasta tutsakların bir an önce özgürlüklerine kavuş-
maları gerekliliği vurgulanarak, bu durumun bir pazarlık 
konusu olmayacağı tutumu benimsenmiştir. 

Bireyin ve toplumun anadilinin kullandırılmaması, ciddi 
bir sağlıksızlık etkeni olarak değerlendirilmiştir. Önümüz-
deki süreçte DTK öncülüğünde yaşamsallaşacak olan dil 
kampanyası halkımız için kritik önemdedir. Bu çalışmanın 
bir parçası olarak sağlık hizmetinin anadilinde gerçekleş-
tirilmesi, buna yönelik sağlıkçı yetiştiren okullarda ve sağ-
lık kurumlarında pratik çalışmaların yapılması DTK Sağlık 
Meclisinin görevi olarak tanımlanmıştır. Birey kendini ana-
dilinde ifade etmediğinde teşhis ve tedavinin de nitelikli 
olamayacağı gerçekliğinden hareketle doğru teşhis-te-
davi için anadilinde Sağlık hizmetin verilmesi gerekliliği 
belirtilmiştir. Sağlık hizmetinin anadilinde üretilmemesi, 
halkımız için bir zulüm olmaya devam etmektedir. Ana-
dilinde sağlık hizmetinin sağlığa erişimi kolaylaştıracağı, 
aynı zamanda daha nitelikli bir sağlık hizmeti sonucunu 
açığa çıkaracağı vurgulanmıştır. 

Barbar DAİŞ çetelerinin saldırıları sonrasında, Pirsus’a 
gelerek çadır kentlerde yaşayan halkımız için sürdürülen 
çalışmalar da ele alınarak yapılanlar/eksiklikler değerlen-
dirilmiştir. Yaralılara yönelik hizmetlerin yanında “Amatör 
Sağlıkçı” çalışmasının sağlık bilgisinin toplumsallaşması-
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nın aracı olduğu;  ilaca ve sağlık profesyonellerine ba-
ğımlı mevcut sağlık algısının değişmesi noktasında para-
digmamıza önemli katkılar sağladığı sonucuna varılmıştır. 
Bununla birlikte yürütülen tartışmalarda “Amatör Sağlıkçı” 
çalışmalarının tanımlanmasında farklı yaklaşımlar olduğu, 
bu konuda ortaklaştırmayı sağlayacak çalışmaların bir an 
önce gerçekleştirilmesi sonucuna varılmıştır.

Ekolojik toplum perspektifi kent inşasının sağlık için ol-
mazsa olmaz olduğu vurgulanmıştır. 

Gelenek, nesilden nesile aktarılan yaşam deneyimi ola-
rak tanımlanmış, güncelle sentezlenmesi gerektiği vurgu-
lanmıştır.  

Toplumsallaşmanın öncü gücü olan kadının sağlığın-
da öncüsü olduğu vurgulanmış, Doğal Sağlık anlayışının 
Kadın Sağlık Hareketi ile hayat bulacağı tutumu benim-
senmiştir. 

Kendini gerçekleştirmenin, toplumsallaşmanın, ihtiyaç-
ları karşılamanın aracı olan emek; kapitalist iş ahlakının 
içerisinde köleliğin, boyunduruk altına alınmanın aracına 
dönüştürülmüştür. Kapitalist modernitede işsizlik, yok-
sulluk, iş cinayetleri ile tahkim edilen emek alanında; iş 
reddini dahi kapsayacak bir tartışma ile örülecek bir mü-
cadelenin esas alınacağı vurgulanmıştır. Önümüzdeki 
dönemde emeği bir özgürleşme eylemi kılacak bir pers-
pektife yoğunlaşmak ve bunu yaygınlaştırmak gerekliliği 
vurgulanmıştır.

Sosyal hizmetin; Ulus devletin, toplumu kendine bağımlı 
kılmanın araçlarından biri olduğu vurgulanmış, yürütüle-
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cek çalışmalarla bu politikaların teşhir edileceği, kurulacak 
komünlerin bunun panzehiri olacağı vurgusu yapılmıştır.

Genç sağlıkçıların, doğal sağlık perspektifi çerçevesin-
de yeni yaşam inşasında meşru savunma tarzını esas 
alacağı kararlaştırılmıştır. 

Kapitalist modernitenin metalaştırdığı sağlık; AKP Hü-
kümetleri döneminde uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı”politikaları ciddi sorunlara neden olmaya baş-
lamıştır. Çarpıtılmış sağlık algısı ile sağlık talebi kışkırtıl-
mış, halk bağımlı hale getirilmiş, hastanelere tutsak edil-
miştir. Sağlık için daha çok para öder hale getirilmiştir. 
Hizmetin niteliği her geçen gün kötüye gitmektedir. Halk 
ile sağlıkçılar arasındaki güven ilişkisi zedelenmiş, birbiri-
ne yabancılaşmıştır.  Bu politikalarla bireyin ve toplumun 
sağlığından bahsedilemeyeceği belirtilmiştir. Sağlığın top-
lumsallaşması ve sağlıkta toplumun kendi kendisine ye-
tebilmesi için Demokratik Moderniteyi esas alan, Demok-
ratik Özerkliği inşa sürecinde toplumla birlikte mücadeleyi 
yükseltme kararlılığı vurgulanmıştır. 

Yukarıda yazılı önemli başlıklara güçlü vurgu yapan 
kongremiz aşağıdaki kararlaşmaları yaşamıştır.

1. DTK Sağlık Meclisi 2. Olağan Kongresinin, Arîn 
Mîrxan, Suphi Nejat Ağırnaslı, Kader Ortakkaya ve 
Sibel Bulut arkadaşların şahsında tüm Kobanê ve 
Şengal şehitlerine adanması,

2. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü, 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürütülen çalışmaların 
arttırılarak devam ettirilmesi ve sonuç alıcı kapsama 
evirilmesi için meclisimizin önüne program koyması, 
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3. Kadın sağlık hareketinin oluşumuna katkı sunmak 
ve çalışma çerçevesinin belirlenmesi için kadın ör-
gütlerinin katılımı ile 2015 yılı içerisinde meclisimizin 
çalıştay yapması,

4. Hasta tutsakların müzakere sürecinin pazarlık ko-
nusu haline getirilmeden bir an önce serbest bıra-
kılması için meclisimiz aktif tutum alması ve cezaev-
lerinde sağlık alanında yaşanan sorunlara müdahil 
olunması,

5. Meclisimiz; bir sonraki kongreye kadar tüm illerimiz 
ve ilçelerin yerel sağlık meclislerinin kurulmasını he-
deflemesi ve bu meclisleşmelerin tabandan tavana 
örgütlenmenin yapılması için köylerde, sokaklarda 
sağlık komünlerinin ve mahallelerde mahalle meclis-
lerinin oluşturulması için çaba harcaması; Mahalle, 
sokak ve köylerde kurulan sağlık komünlerinin/mec-
lislerinin faaliyet göstereceği (eğitim, sağlık hizmeti, 
örgütlenme vb)  mekânlara doğa evi (MalênXwe-
zayê) denmesini,

6. Önümüzdeki dönem açısından sağlık perspektifimi-
zin daha da netleştirilmesi ve geliştirilmesine hizmet 
etmesi amacıyla başta; 

• Kent, ekoloji ve sağlık çalıştayı

• Sosyal hizmet çalıştayı

• İş, çalışma yaşamı ve sağlık emek gücü çalıştayı

• Amatör sağlıkçı ve doğa evi sağlık çalışanları çalış-
tayı düzenlemesi ve ihtiyaç duyulan konularda ça-
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lıştaylar, sempozyumlar, forumlar ve geniş katılımlı 
toplantılar organize etmesini,

7. DTK 1. Sağlık Kongresinde alınan sağlık akademi-
lerinin oluşturulması kararının 2015 yılı içerisinde 
pratikleştirilmesinin hedeflenmesini,

8. Olağan dışı durumlarda (deprem, savaş, göç vb) 
sağlık hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için 
meclisimiz bünyesinde bir komisyonun kurulması, ola-
ğanüstü durumlarda yaşanan krizlerin önlenmesi için 
DTK Meclisi bünyesinde de benzer bir koordinasyonu-
nun kurulmasını,

9. Kongremiz DTK’nın yeni yapılanmasını da esas 
alarak sağlık meclisi çalışma esaslarında gerekli 
düzenlemenin en kısa sürede gerçekleştirmesi için 
meclise yetki verilmesini,

10. Kobanê’nin özgürleşmesi ile birlikte yeniden inşa 
süreci başlamıştır. Sağlık alanındaki inşada sağlık 
meclisimize büyük görevler düşmektedir. Bu gö-
revlerin daha koordineli yerine getirilmesi, ulusal ve 
uluslararası çalışmaların tek elden yürütülmesi için 
meclis bünyesinde Kobanê komisyonu kurulmasını,

11. Rojava devriminin sağlık alanındaki inşasına katkı 
amaçlı meclisimiz, sağlık politika okulumuz ve ko-
misyonlarımızın birikimlerinin aktarılması için kan-
tonların ziyaret edilmesi, kantonlarda ki sağlık mec-
lisleri ile toplantılar ve tartışmalar yürütülmesi için 
zaman kaybetmeden planlama yapılmasını,
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12. Yeni seçilecek meclisimiz; kongrede alınan karar-
lar başta olmak üzere, inşanın sağlık alanında bize 
düşen görevleri ile sağlık hizmet üretimine dair (ko-
ruyucu sağlık, tedavi edici sağlık) dönem içinde ya-
pılabilecekleri netleştirme ve diğer alanların sağlık 
açısından belirleyici oldukları konularda ortak eylem 
programı hazırlanması konusunda çalışmalar (çalış-
tay, kurultay, sempozyum) yapması, bu çalışmanın 
alınan tüm kararların sağlık planlanması içinde en 
kısa sürede yapılmasını,

13. Prensip olarak DTK sağlık kongrelerimizin farklı yer-
lerde yapılması,

14. DTK Sağlık Meclisi, Yerel Yönetimlerin Demokratik 
Özerklik Perspektifi ile yeniden inşa sürecinde ortak 
çalışma yürütülmesini,

15. Erkek egemen devletin bu günkü temsilcisi AKP nin  
geliştirdiği kadın bedeninin denetimi politikalarına 
karşı kadın örgütleriyle birlikte mücadele yürütül-
mesi, kadınların kendi bedenlerine ilişkin bilgisinin 
açığa çıkarılarak toplumsallaşması için çalışmaların 
yürütülmesini,

16. KCD, îsal(2015) wekî “sala zimên” îlankiriye. Em jî-
pirsgirêka bi zimanê dayîkê tenduristî, diwê çarço-
veyê de hildin dest. Wekî seferberiyek îlan bikin da 
kurdi her qadê jiyanê dê bizimanê kurdî dikarên ten-
duristiyê de bikarbînin. 

17. Jibo wîjî di destpêkê de bi vê hişyari yê wekîbiryara 
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KCD’yê divê her kes xizmeta tenduristiyê dê bizima-
ne dayike biaxive. Li her bajaran bizimanê dayîkê 
daxuyanî bêndayîn û xebatan dinav gel û dicivînan 
de bi zimanê dayîkê bênmeşandin. 

18. Toplumumuzun ve özellikle gençlerimizin fizyolojik 
ve psikolojik sağlığını tehdit eden ve bozan sigara 
kullanımı ile uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla et-
kin mücadele edilmesini kararlatırılmış.


